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Inledning
Utbildningen i förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. I 
förskolan får barn möjlighet att erövra nya erfarenheter, kunskaper 
och färdigheter. En av förskolans uppgifter är att skapa framtidstro 
och synliggöra barns plats i samhället. I förskolan ska alla barn ges 
förutsättningar att upptäcka, pröva och utveckla sina förmågor och 
intressen. Utgångspunkten är att barn är kompetenta individer med 
stor förmåga att utvecklas och lära. Detta förutsätter att det finns 
kompetenta förskollärare, barnskötare och annan personal som 
aktivt och medvetet tar ansvar för utbildningen och undervisningen 
i förskolan och att ett systematiskt kvalitetsarbete för att höja 
kvaliteten och likvärdigheten i förskolan bedrivs. 

Utvecklingsplanen för Norrköpings förskola riktar sig till rektorer och 
personal i förskola och tar upp fem utvecklingsområden; 

• Grundläggande värden
• Utbildning och undervisning
• Roller, ansvar och organisation
• Barn i behov av särskilt stöd
• Jämställdhet
 
Dessa områden är gemensamt prioriterade av rektorer i förskola 
och utgår dels från läroplanen för förskola, dels utifrån de 
utvecklingsområden som framkom i kommunens Kvalitetsrapporter 
och kvalitetsdialoger 2018. Planen gäller från 2019 till 2023.

Bakgrund

1 juli 2019 trädde en reviderad läroplan för förskolan i kraft, 
Lpfö 18, med ett större fokus på kvalitet i undervisningen och 
måluppfyllelse. I syfte att utveckla kvaliteten och likvärdigheten 
i Norrköpings förskola har rektorer tillsammans under 
verksamhetsåret 2019 fördjupat sig i den reviderade läroplanen 
och dess innehåll. Detta ledde fram till ett gemensamt beslut om 
en översyn av den nuvarande verksamhetsidén för Norrköpings 
förskolor.  Behovet av gemensamma utgångspunkter kring hur vi 
vill utveckla Norrköpings förskola blev synligt och det resulterade i 
utvecklingsplan för Norrköpings förskola.

Syfte
Det övergripande syftet med den gemensamma utvecklingsplanen 
är att göra skillnad för varje barn och verka för en likvärdig förskola 
med hög kvalitet. En förskola som är välkomnande - där omsorg, 
utveckling och lärande bildar en helhet

Utvecklingsplanen ska ses som ett verktyg som stödjer arbetet mot 
ökad likvärdighet inom Norrköpings förskola. Utgångspunkten 
är varje förskolas kontext och förutsättningar. Varje rektor 
har ansvar att göra en strategisk planering utifrån enhetens 
nulägesbeskrivningar och behov. 

Utvecklingsplanen knyter samman de styrdokument, mål- och 
policydokument samt rutiner och riktlinjer som Norrköpings 
förskolor arbetar utifrån. Dessa är: 

•  FN:s konvention om barns rättigheter 
•   Nationella styrdokumenten som Skollagen och Lpfö 18,
• Utbildningsnämndens uppdragsplan,
• Kommunens övergripande mål, 
• Strategisk plan för kvalitetshöjning och   
 verksamhetsutveckling av Norrköpings skola 0-20 år

Ett ytterligare syfte är att samla olika former av stödmaterial som 
finns inom området genom hänvisningar till plattformar och länkar. 
Det kan handla om riktlinjer, rutiner, relevant och aktuell forskning 
samt beprövad erfarenhet. 
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Utbildning
 
Utbildning pågår under hela dagen, från förskolans öppning på 
morgonen till stängning. Utbildningen omfattar alla år barnet går 
i förskolan och innefattar omsorg, lek, utveckling och lärande, 
demokratifostran och kreativitet. Utbildningen i förskolan ska lägga 
grunden för ett livslångt lärande och vara trygg och lärorik för alla 
barn. Lek ska ha en central plats i utbildningen där alla barn ska ges 
möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar 
och sin förmåga. Alla yrkeskategorier -  förskollärare, barnskötare 
och annan personal - har ett gemensamt ansvar över utbildningen.  
Inom utbildningen bedrivs undervisning och det är förskolläraren 
som har ett särskilt ansvar för den (enligt Lpfö18). I Skollagen 1 kap. 
3 § definieras vad som menas med undervisning: 

“ Undervisning: sådana målstyrda processer som under 
ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och 
lärande genom inhämtande och utveckling av kunskaper och 
värden”. 

Undervisning i förskolan 

Undervisning i förskolan kännetecknas av att den är mål- och 
processtyrd samt att den ska vara omsorgsfull, lekfull och 
pedagogisk. Undervisning innefattar flera olika aspekter och kan 
göras på många olika sätt. Förskolläraren och arbetslaget planerar 
aktiviteter och riktar medvetet barnens intresse mot något. De tar 
även tillvara på aktiviteter som uppstår spontant utifrån det barnen 
riktar sitt intresse mot. 

Undervisningen ska vara meningsfull och lämna utrymme för 
barns initiativ. Det medför att undervisningen inte alltid följer 
förutbestämda och linjära processer. Syftet med undervisningen 
är utveckling och lärande hos barnen. Det handlar om att vidga 
perspektiv och utmana i syfte att expandera lärandet genom  att 
låta barnet  undersöka, förundras, fantisera, uppleva, reflektera, 
och dra slutsatser själv och tillsammans med andra. 

Även om undervisning bedrivs betyder inte det att barnen 
automatiskt lär sig, men det betyder att det finns en ambition hos 

förskolläraren och arbetslaget att barnen ska ges möjlighet att lära 
sig något specifikt med koppling till förskolans läroplansmål.

Det ska finnas en pedagogisk atmosfär där förhållningssätt och 
genomtänkta miljöer och dess material är viktiga parametrar för 
en god kvalitet. En pedagogisk atmosfär innebär att samtliga i 
arbetslaget: förskollärare, barnskötare och annan personal har en 
stor tilltro till barnet, en känsla för dess erfarenheter och livsvärld 
samt bidrar till en konstruktiv bild av barnet. Det handlar om att 
skapa möjligheter och ge förutsättningar för relationellt lärande, 
reellt inflytande och delaktighet. Detta görs genom ett relationellt 
förhållningssätt där stor respekt, tillit och tilltro till varje barn är i 
fokus. 

Temainriktat arbetssätt 

Barn har rätt till en utbildning och undervisning som är 
meningsfull, rolig och innehåller ett lustfyllt lärande. Med ett  
temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och 
sammanhängande. Förskollärare, barnskötare och annan personal 
kan välja tema utifrån vad förskoleenheten behöver utveckla och 
där barns frågor, intressen, teorier och hypoteser bidrar och leder 
arbetet vidare. Temat kan pågå under kortare eller lite längre tid och 
kan ses som ett verktyg för att skapa ett sammanhang för samtliga 
läroplansmål. Det temainriktat arbetssättet ger möjlighet för en 
livslång lust att lära och ett kreativt kunskapsskapande. För barnen 
innebär ett temainriktat arbetssätt att förståelsen för att det som 
sker idag hör ihop med gårdagen och kommer höra ihop med det 
som sker imorgon.   
 

Dokumentation

Dokumentation ses som stöd för att synliggöra de processer som 
sker i utbildningen och undervisningen samt i barnens enskilda och 
gemensamma utveckling och lärande. Ett underlag som stöder och 
visar på processen av barns lärande och möjliggör för barnen att få 
syn på sitt eget lärande. Dokumentationen är en del av förskolans 
systematiska kvalitetsarbete då den synliggör de pedagogiska val 
och insatser som görs. 

Utgångspunkt för  
Norrköpings förskola



 
Miljön

Inom- och utomhusmiljön är betydelsefull för vilken utbildning 
och undervisning  som kan bedrivas. En god miljö behöver 
vara stimulerande, utmanande, utforskande, undersökande, 
inspirerande, föränderlig och ge barnen möjlighet till god omsorg, 
lek, samspel, lärande, kommunikation, aktivitet, kreativitet, fantasi 
och förundran. 
 
Den inom- och utomhusmiljö som iscensätts får betydelse för 
vilken undervisning som bedrivs samt vilka erbjudanden barnen får 
tillgång till i utbildningen. 

Förskolan har ett kompensatoriskt uppdrag, det innebär att 
förskolans uppgift är se till att alla barn ges möjlighet att lära 
sig och utvecklas utifrån sina förutsättningar. För det krävs en 
målmedveten undervisning med riktade pedagogiska aktiviteter och 
medvetet planerade miljöer som syftar till lärande. I undervisningen 
och miljön går det att utläsa vilken barn- och kunskapssyn som 
råder samt vilken pedagogisk hållning som finns hos förskollärare, 
barnskötare och annan personal.   

Språk- och kommunikation 

I Norrköpings förskola är ett språkutvecklande arbete utifrån ett 
interkulturellt förhållningssätt betydelsefullt. Det görs satsningar 
i form av kompetensutveckling som till exempel Läslyftet, SoL, 
nätverk mm. 
Förskolorna skapar sina bibliotek av barnlitteratur. Vid valet 
av litteratur finns en gemensam Bokskatt som stöd. Genom 
Bokskatten får barnen möjlighet att möta olika textgenrer och 
litteratur som berör identitet och kultur. Varje förskola arbetar 
aktivt med att få en stimulerande läsmiljö där barnens nyfikenhet 
kan väckas och tas tillvara. Det är viktigt att varje barn får utveckla 
sina språk genom att de får möjlighet att tänka och lära och 
kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Det 
finns en gemensam strävan kring att bredda barnens tillgång till 
barnlitteratur, bild och muntligt berättande genom att samverka 
med vårdnadshavare, bibliotek, teater, konsthall, symfoniorkestern 
mm. 
 
   
Estetiska uttrycksformer

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. 
Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och 
kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer. Det handlar 
om att gestalta sitt tänkande och få tillgång till att använda en 
mångfald av uttryckssätt för att genom det expandera barns 
lärande. Barn behöver ges möjlighet att konstruera och skapa 
genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som 
andra. Digitala verktyg ska användas på ett sätt som stimulerar 
barns utveckling och lärande. 
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Grundläggande värden 
Nuläge

Då FN:s konvention om barnets rättigheter blir lag 2020 finns ett 
behov av att omsätta dess innehåll i praktiken. Det finns även ett 
behov av att förtydliga och förankra det värdegrundande arbete 
som bedrivs inom förskolan utifrån att det lyfts fram och förtydligas 
i Lpfö 18. 

I Skolinspektionens rapport “Förskolors värdegrundsarbete“ 
framgår att förskolan verkar för ett gott demokratiskt 
klimat och att ett demokratiskt arbetssätt tillämpas. Men 
värdegrundsarbetet behöver utvecklas ytterligare för att bli mer 
medvetet, reflekterat och vara en tydligare del av det systematiska 
kvalitetsarbetet. Kvalitetsrapporter och kvalitetsdialoger visar 
att demokratibegreppet och barns möjlighet till reellt inflytande 
behöver få ett större utrymme i arbetssätt och förhållningssätt. 

Inom utbildningskontoret finns dokumentet “Värdegrundad 
verksamhet i Norrköping”. Det är framtaget av Barn- och 
elevombudet och omfattar all personal som verkar inom 
utbildningskontoret. Dokumentet är ett verktyg att utgå från i 
det systematiska utvecklingsarbetet kring grundläggande normer 
och värden. I kvalitetsrapporter och kvalitetsdialoger blir det 
synligt att arbetet med att anmäla och utreda diskriminering, 
kränkande behandling och trakasserier behöver systematiseras 
och förankras hos samtlig personal. Varje förskola behöver utgå 
från en nulägesbeskrivning och en analys, för att sedan fortsätta 
värdegrundsarbetet. 

Förväntat läge efter verksamhetsåret 
2022/2023

Varje förskola har: 

• Ett aktivt värdegrundsarbete.  

• Ett systematiskt arbete som i alla delar 
överensstämmer med FN:s konvention om Barns 
rättigheter.  
 

•  Ett aktivt demokratiskt arbete och förhållningssätt 
där barn har ett reellt inflytande. 

Möjliga strategier för att nå förväntad kvalitetsnivå

• Utveckla och arbeta utifrån FN:s konvention om barns 
rättigheter på ett systematiskt sätt i utbildningen och 
undervisningen.  

• Kommunicera, förankra och arbeta systematiskt med 
dokumentet “Värdegrundad verksamhet i Norrköping”

• Arbeta med demokratibegreppet i syfte skapa en gemensam 
förståelse och förhållningssätt hos förskollärare, barnskötare 
och annan personal där barns reella inflytande är centralt. 

Ett urval av stödmaterial

• Skolverket.se: Barnkonventionen
• Skolinspektionen.se: Förskolors värdegrundsarbete 
• Norrkoping.se: Värdegrund för Norrköpings 

kommun
• Intranätet: Värdegrundad verksamhet
• Intranätet: Kränkande behandling och trakasserier

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/barnkonventionen
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2018/forskolors-vardegrundsarbete/forskolors_vardegrundsarbete_rapport.pdf
https://norrkoping.se/organisation/mal-for-norrkopings-kommun/vardegrund-for-norrkopings-kommun.html
https://intranat.norrkoping.se/organisation/arbetsplatser/utbildningskontoret/kvalitet--och-utvecklingsarbete-inom-utbildning/vardegrundad-verksamhet-inom-utbildning
https://intranat.norrkoping.se/organisation/arbetsplatser/utbildningskontoret/elevhalsa/krankande-behandling-trakasserier-och-diskriminering
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Utbildning och undervisning
Nuläge
 
I den reviderade läroplanen, Lpfö18 har begreppet undervisning 
skrivits in och förtydligats. Det innebär att begreppen Utbildning 
och undervisning behöver fyllas med innehåll utifrån varje förskolas 
teoretiska och vetenskapliga grund. 

Skolinspektionens slutrapport “Förskolans kvalitet och 
måluppfyllelse” lyfter fram att det pedagogiska arbetet inte 
är tillräckligt målstyrt. Därmed riskerar barnen att förlora en rad 
tillfällen där de skulle kunna få möjlighet att använda sin potential 
att utmanas och lära i riktning mot målen i läroplansuppdraget. 
Begreppet undervisning och dess innebörd i förskolan uppfattas 
som otydligt.

I kvalitetsrapporter och vid kvalitetsdialoger i Norrköping har vikten 
av att bevara förskolans särart framkommit. Det finns ett behov av 
att förankra begreppen utbildning och undervisning i förskolans 
kontext. För att skapa ökad kunskap och medvetenhet kring 
utbildning och undervisning, behöver varje förskola utgå från en 
nulägesbeskrivning och göra en analys  som ligger till grund för det 
fortsatta utvecklingsarbetet. 

Ett urval av stödmaterial

• Skolverket.se
• Skolinspektionen.se: Slutrapport  

“Förskolans kvalitet och måluppfyllelse”
• ifous.se
• ifous.se: Undervisning i förskolan - Att ha flera 

strängar på sin lyra
• Soundcloud.com: Undervisning i förskola
• Förskolepodden: Vi pratar förskola
• forskola21.se: Appen

Möjliga strategier för att nå förväntad kvalitetsnivå

• Arbeta aktivt och medvetet med Lpfö18 och dess innehåll 
i syfte att få en gemensam hållning till vad undervisning i 
förskolan innebär.

• Förankra de teoretiska utgångspunkter som förskolans 
utbildning och undervisning vilar på.

• Utveckla olika former för att kontinuerligt följa varje barns 
förändrade kunnande.

• Arbeta systematiskt med att utveckla en ökad medvetenhet 
kring hur en rik förskolemiljö kan iscensättas och organiseras 
så att Lpfö 18:s intentioner kring material och miljö blir synliga 
såväl inomhus som utomhus. 

• Utveckla en miljö med material som är inbjudande, innehållsrik, 
föränderlig, varierad, tydlig, tillgänglig och stimulerar barnens 
förmåga till att göra egna och gemensamma val.

Förväntat läge efter verksamhetsåret 
2022/2023

Varje förskola har: 

• Ett systematiskt kvalitetsarbete kring utbildning och 
undervisning.  

• Strategier och verktyg gällande varje barns förändrade 
kunnande.  

• En utbildning och undervisning som sker utifrån 
kommunicerade och förankrade teoretiska 
utgångspunkter.  

• Genomtänkta utbildningsmiljöer inomhus där 
medvetna val av material och erbjudanden bygger på 
barns nyfikenhet och ger möjligheter att utforska och 
få nya erfarenheter.  

• Genomtänkta utbildningsmiljöer utomhus där 
medvetna val av material och erbjudanden bygger på 
barns nyfikenhet och ger möjligheter att utforska och 
få nya erfarenheter. 

https://www.skolverket.se/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Rapport-till-regeringen/Redovisning-av-regeringsuppdrag/forskolans-kvalitet-och-maluppfyllelse/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Rapport-till-regeringen/Redovisning-av-regeringsuppdrag/forskolans-kvalitet-och-maluppfyllelse/
http://www.ifous.se/
http://www.ifous.se/app/uploads/2019/04/201904-Ifous-2019-1-H.pdf
http://www.ifous.se/app/uploads/2019/04/201904-Ifous-2019-1-H.pdf
https://soundcloud.com/skolverket/undervisning-i-forskolan
https://vipratarforskola.libsyn.com/
http://www.forskola21.se
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Roller, ansvar och organisation
Nuläge

Det finns ett behov av att förtydliga och förankra olika 
yrkeskategorier och dess ansvar i förhållande till undervisningen. 
Detta utifrån att ansvaret hos yrkeskategorierna lyfts fram och 
förtydligas i Lpfö18. 

Skolinspektionens slutrapport “ Förskolans kvalitet och 
måluppfyllelse” visar att förskollärares ansvar i förhållande till övriga 
i arbetslaget inte är tydligt. Skolinspektionen menar att det medför 
att kvaliteten i utbildningen påverkas, då utgångspunkten inte blir 
utifrån en anpassning till den högsta kompetensen. Förskollärare 
behöver således kliva fram och bli mer medvetna. De behöver 
ta och ges sitt ansvar som pedagogiska ledare för såväl barn 
som kollegor. Detta visar sig också i våra kvalitetsrapporter och 
kvalitetsdialoger. Vi ser att den förändringsfas som förskolan är i 
påverkar organisationen. Genom att förtydliga yrkeskategoriernas 
roller och ansvar samt skapa en hållbar organisation som bygger på 
tillit, ansvar, delaktighet och kollegialt lärande, ökar vi möjligheterna 
till att nå en ökad kvalitet, måluppfyllelse och likvärdighet. Ett första 
steg i arbetet med roller, ansvar och organisation i förhållande till 
undervisning är att varje förskola gör en nulägesbeskrivning samt 
analys som ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Förväntat läge efter verksamhetsåret 
2022/2023

Varje förskola har: 

• En hållbar organisation som bygger på tillit, ansvar 
och delaktighet.  

• En organisation där olika yrkeskategorier, roller och 
ansvar är tydliggjorda.  

• Utifrån sin kontext skapat förutsättningar för 
förskollärare att ta ansvar för undervisning

Möjliga strategier för att nå förväntad kvalitetsnivå

• Tydliggöra och arbeta med att förankra och skapa en 
gemensam förståelse för de olika rollernas ansvar. Utifrån roller 
och ansvar göra medvetna val kring b.la. mötesforum, nätverk 
och kompetensutveckling. 

• Arbeta med att utveckla en lärandekultur där systematiskt 
kollegialt lärande är en bärande idé. 

Ett urval av stödmaterial

• Skolverket.se: Systematiskt kvalitetsarbete
• forskola21.se
• Kommunal.se: Barnskötarens roll i Lpfö18
• Intranätet: Förskollärares och barnskötares 

lönekriterier
• Skolverket.se: Kollegialt lärande

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/systematiskt-kvalitetsarbete-i-skola-och-forskola/bruk---verktyg-for-sjalvskattning
http://www.forskola21.se
https://www.kommunal.se/forelasning-barnskotarens-roll
Intrahttps://intranat.norrkoping.se/organisation/arbetsplatser/utbildningskontoret/personalfragor-inom-utbildningskontoret/lonekriterier
Intrahttps://intranat.norrkoping.se/organisation/arbetsplatser/utbildningskontoret/personalfragor-inom-utbildningskontoret/lonekriterier
https://www.skolverket.se/
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Barn i behov av särskilt stöd
Nuläge

Inom Norrköpings förskola finns ett behov av att förtydliga och 
förankra arbetet med barn i behov av särskilt stöd mot bakgrund 
av att området förtydligas i Lpfö18. Läroplanen lyfter fram att 
utbildningen ska utformas så att barn i behov av särskilt stöd får 
det stöd och de utmaningar de behöver i sin utveckling samt att 
resursfördelningen anpassas för detta.  

Skolinspektionens rapport “Förskolans arbete med särskilt stöd” 
visar att det finns stora kvalitetsskillnader i hur förskolor arbetar 
med särskilt stöd. Det saknas utvecklade arbetssätt och rutiner för 
arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det medför att barn inte 
alltid får de stöd de har rätt till. Rapporten visar också att det finns 
brister i samverkan med andra aktörer. Skolinspektionen pekar på 
betydelsen av att löpande följa upp hur stödinsatser fungerar samt 
att utvärdera stödinsatsernas effekt. 
 
Kvalitetsrapporter och kvalitetsdialoger visar att det finns en 
variation av hur utvecklat det systematiska arbetet kring barn i 
behov av särskilt stöd är bland Norrköpings förskolor. Varje förskola 
behöver utgå från en nulägesbeskrivning och en analys för att 
vidareutveckla det systematiska arbetet som rör barn i behov av 
särskilt stöd.

Förväntat läge efter verksamhetsåret 
2022/2023

Varje förskola har: 

• Ett systematiskt arbete som omfattar att identifiera, 
kartlägga, upprätta handlingsplaner samt samverka 
med vårdnadshavare och externa aktörer samt 
utvärdera och analysera arbetet med barn i behov av 
särskilt stöd.  

• Strategier och förhållningssätt som leder till minskat 
behov av särskilt stöd och ökar barns tilltro till sin 
egen förmåga. 
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Möjliga strategier för att nå förväntad kvalitetsnivå

• Arbeta fram strategier och förhållningssätt där alla barn ges 
den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och 
sin personliga utveckling. 

• Bedriva ett aktivt arbete med att bredda basen på pyramiden 
nedan för möjlighet att minska barns behov av särskilt stöd. 
 

• Arbeta utifrån ett relationellt förhållningssätt och en 
gemensam pedagogisk hållning på förskolan där barn ses som 
kompetenta.  

• Skapa en plan med tillhörande årshjul som innehåller rutiner, 
strukturer och strategier kring arbetet med barn som av olika 
anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt 
stöd.

Källa: Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

Barn i behov av särskilt stöd

Ett urval av stödmaterial

• Intranätet: Elevhälsa
• Spsm:se
• Skolinspektionen.se: ”Förskolans arbete med barn i 

behov av särskilt stöd”

https://intranat.norrkoping.se/organisation/arbetsplatser/utbildningskontoret/elevhalsa/centrala-elevhalsan
https://www.spsm.se/
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2017/forskolans-arbete-med-barn-i-behov-av-sarskilt-stod/forskolans-arbete-med-barn-i-behov-av-sarskilt-stod-2017.pdf
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Jämställdhet

Nuläge

Det finns ett behov av att förtydliga och förankra begreppet 
jämställdhet utifrån att området har lyfts fram och förtydligas i 
Lpfö 18. Läroplanen säger att jämställdhet ska inkluderas i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

I Skolinspektionens rapport “Förskolans arbete med jämställdhet”  
framgår att det sker ett osystematiskt jämställdhetsarbete 
inom förskolan, vilket leder till att stereotypa könsnormer och 
könsstrukturer förs vidare till barnen. Vidare står att det finns 
ett behov av att förskollärare, barnskötare och annan personal 
ges möjlighet att bli mer förtrogna med och gemensamt tolka 
jämställdhetsuppdraget i förskolans läroplan. En aspekt som lyfts 
fram är att förskollärare, barnskötare och annan personal  i större 
utsträckning behöver vägleda alla barn så att deras möjligheter att 
pröva olika miljöer och material breddas och varieras så att de får 
nya insikter utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Våra kvalitetsrapporter och kvalitetsdialoger synliggör ett behov 
av att förstå begreppet jämställdhet. Kunskapen och förståelsen 
behöver öka så att varje förskola aktivt och medvetet främjar alla 
barns rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. 
Vi behöver systematisera och utveckla arbetet kring jämställdhet. I 
det arbetet behöver varje förskola utgå från en nulägesbeskrivning 
och analys som sedan ligger till grund för det fortsatta 
utvecklingsarbetet. 

Förväntat läge efter verksamhetsåret 
2022/2023

Varje förskola har: 

• Ett systematiskt kvalitetsarbete där jämställdhet 
inkluderas.

• En hög kunskap kring begreppet jämställdhet.  

• En medvetenhet kring det egna förhållningssättet 
samt materialet och miljöns betydelse.

Möjliga strategier för att nå önskat läge

• Diskutera för att öka kunskapen om begreppet jämställdhet i 
förhållande till intentionerna i Lpfö 18.

• Planera och ge förutsättningar för kompetensutveckling och 
kollegialt lärande så att förskollärare, barnskötare och annan 
personal blir mer förtrogna med begreppet och dess innebörd. 

•  Medvetengöra de normer och värderingar som ligger till grund 
för vårt agerande.

Ett urval av stödmaterial

• Genus.gu.se: Nationellt sekretariat för 
genusforskning

• Skolverket.se
• Skolinspektionen.se: ”Förskolans arbete med 

jämställdhet”

https://genus.gu.se/
https://genus.gu.se/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/jamstalldhet-i-forskolans-laroplan
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2017/jamstalldhet/jamstalldhet-i-forskolan.pdf
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Arbetsgång och utvärdering

Det strategiska och kvalitetshöjande arbetet är långsiktigt och 
de förväntade kvalitetsnivåerna som beskrivs kommer behöva 
utvecklas under flera år. Fokus ligger på områden som leder till 
utveckling och lärande för våra förskolebarn. 

Utvecklingsplan för Norrköpings förskola kommuniceras i 
första hand digitalt. Den finns på intranätet och i rektorernas 
gemensamma O-katalog där det finns ytterligare stödmaterial 
kopplat till de olika områdena. 

Implementering av utvecklingsplanen

Rektor har ansvar att implementera utvecklingsplanen 
för Norrköpings förskola på sin enhet. Utifrån enhetens 
nulägesbeskrivning och analys behöver rektor ha en plan för 
hur det önskade läget inom de fem prioriterade områdena ska 
nås. Det är betydelsefullt att synliggöra hur olika styrdokument, 
utvecklingsplanen för Norrköpings förskola och det systematiska 
kvalitetsarbetet hör samman och bildar en helhet. 

Implementeringen påbörjas under höstterminen 2019 då rektorer 
för Norrköpings kommunala förskolor gemensamt fördjupar 
sig i utvecklingsplanen och dess innehåll. Därefter fortsätter 
utvecklingsarbetet genom kollegialt lärande. Fokus i det arbetet är 
att synliggöra framgångsfaktorer och skapa likvärdighet inom de 
prioriterade områdena. Utvecklingsplanen kommer vara central 
och en del av det gemensamma uppdraget när vi inför en ny 
organisation i form av förskoleområde med rektorsteam. I det 
uppdraget delar vi med oss av framgångsfaktorer och arbetar aktivt 
för likvärdighet, en hållbar organisation och ett hållbart ledarskap. 

Utvecklingsplanen ska integreras i det systematiska kvalitetsarbetet 
och följas upp av huvudman i kvalitetsrapporter och tillhörande 
kvalitetsdialoger. 

Uppföljning och utvärdering

Rektor ansvarar för att följa upp och inkludera arbetet med 
utvecklingsplanen i enhetens systematiska kvalitetsarbete. En 
uppskattning av hur enheten befinner sig i förhållande till önskat 
läge våren 2023 ska ske årligen i samband med inlämningen av 
kvalitetsrapport. 

Uppföljningar av enheternas systematiska kvalitetsarbete sker 
kontinuerligt i respektive förskoleområde samt i olika forum 
organiserade av huvudman.

I samband med att ny uppdragsplan tas fram 2023 utvärderas och 
omprövas vilka gemensamma utvecklingsområden som bör lyftas 
fram. 



UTBILDNINGSKONTORET

Adress: S:t Persgatan 95, 602 33 Norrköping
Tel: 011-15 00 00
E-post: utbildningskontoret@norrkoping.se

I vår verksamhet har vi barns och ungas utveckling och lärande 
i fokus. Vi ser på individen ur ett 0-20 årsperspektiv och utgår 
från barns och ungas individuella förutsättningar och behov. 
Varje barn och elev lyckas och får en god start i att utveckla 
ett livslångt lärande. Det åstadkommer vi tillsammans genom 
framgångsrik undervisning, höga förväntningar, respektfulla 
relationer samt det pedagogiska ledarskapet.

Vi är en aktiv del i skapandet av framtidens Norrköping.

UTBILDNINGSKONTORET


