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ALLA ska vara stolta över förskoleverksamheten i Vetlanda!

Så lyder förskolans vision. Betoningen på ”alla” syftar till vikten av att inta olika 
perspektiv för att kunna få syn på vad som är värdefullt för olika mål grupper; barn, 
vårdnadshavare, personal, chefer, politiker och allmänhet. Att förskolan ska vara rolig, 
trygg och utmanande samt vila på demokratins grund är viktiga förutsättningar för en 
utbildning att känna stolthet över.

De pedagogiska grundvärderingarna - ett paraply

Visionen ska ses som ett övergripande paraply, där de pedagogiska grundvärdering-
arna symboliseras genom paraplyets olika färger. 

Respekt Ett begrepp som ska förstås som vikten av ett respektfullt 
bemötande till de människor som utbildningen kommer 
i kontakt med, oavsett förutsättningar, bakgrund och 
erfarenheter. Jämställdhet, solidaritet och mångfald är aspekter 
som ingår i begreppet.

Respekt till miljö innebär att vara rädd och aktsam om den miljö 
vi vistas i, såväl i närområdet som i ett större perspektiv. 

Allas lika värde Att vara olika är en tillgång. Människor ÄR olika och utifrån detta 
måste vi möta olika människor på olika sätt utan att värdera. 
Det innebär att följa läroplanens skrivning om att alla barn 
ska få upp leva den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, 
över vinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i 
gruppen. 

Konsekvensen är att alltid utgå från ett inkluderande förhåll-
ningssätt, där alla barn ryms och där olika behov och förutsätt-
ningar tas hänsyn till. 

Var och en av oss utgår från vårt eget normsystem som styr 
vad vi uppfattar som rätt eller fel. Att arbeta med värderingen 
”allas lika värde” innebär att ifrågasätta våra egna normer och 
värderingar, dvs. att inta ett normkritiskt förhållningssätt. Kanske 
har vi inte alltid rätt? Kanske finns det flera rätt sätt? Vem 
bestämmer vad som rätt eller fel?

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livs-
långt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för 
alla barn.

Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja 
och lust att lära. Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfaren-
heter och sätt att tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person 
och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld. Alla som arbetar i förskolan ska 
ge ska varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. De ska 
uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse.  

Lpfö 18
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Barnperspektiv Barns bästa ska alltid vara i fokus! Att inta ett barnperspektiv 
innebär att utbildningen utgår från det som vi tror är bra för 
barn, att vi har organiserat den utifrån att barn ska ha en bra 
och meningsfylld dag och ges möjlighet att utvecklas och 
samspela med andra barn och vuxna. 

För att veta vad som är bra för barn måste vi även hämta in 
barnens perspektiv, dvs. fråga dem om vad de tycker är bra för 
barn. Det innebär att barns perspektiv är en förutsättning för 
att inta ett barnperspektiv. Det lägger grunden till det livslånga 
lärandet.

Samspel och 

samarbete

För att lyckas i vårt uppdrag och göra ett bra jobb ställs krav på 
vår förmåga och våra förutsättningar att samarbeta och sam-
spela med varandra såväl inom arbetslaget, på enheten, med 
rektor som med andra  pro fessioner och aktörer. Att anpassa 
och ställa om till nya förutsättningar, bidra till att hitta lösningar 
och se sig själv som en del i ett större sammanhang är viktiga 
aspekter. 

Verktyg för att kunna samspela och samverka är kommunika-
tion och dialog. Det skapar förståelse för varandra och hjälper 
oss att inta andras perspektiv. 

Utforskande och 

med skapande 

arbetssätt

Barns utveckling och lärande är sammankopplat med den 
omgivande miljön och med andra människor. Genom att vi är 
öppna och lyhörda för barns frågor, nyfikenhet och intressen, 
blir vi medskapare av kunskap tillsammans med barnen. Det 
innebär att ta tillvara olikheterna som finns i olika barns sätt 
att tänka och göra, och att utforska konsekvenserna av olika 
sätt att tänka och göra. Då blir kreativitet och fantasi centrala 
aspekter av det utforskande arbetet.

Professionell och 

reflekterande 

personal

Som personal har vi kunskap om innehållet och innebörden i 
förskolans läroplan och övriga styrdokument och tillämpar dem 
i vårt arbete. 

Vår professionella hållning innebär att vi har respekt för vård-
nadshavares och barns integritet och enskilda förhållanden 
samt tar ansvar för att göra en professionell insats präglad av 
insikt, omdöme och kompetens. 

Delaktighet och 

inflytande

Ett demokratiskt klimat, med öppenhet, tolerans och tillit präglar 
förskolans arbete. Kulturen kännetecknas av god information, 
öppen stämning, konstruktiva diskussioner, praktisk problemlös-
ning och en vilja att hitta lösningar.
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Värderingarna grunden för pedagogiska miljöer och  
förskolans funktionsprogram

Förskolans pedagogiska grundvärderingar ligger till grund för utformningen av för-
skolans funktions program och vilken inriktning på utbildningen som lokalerna ska ge 
förutsättningar för. 

Utgångspunkten för funktionsprogrammet är att förskolor ska formas så att sam-
arbete och samverkan underlättas. Det gäller såväl mellan arbetslag som mellan 
medarbetare och rektor. Sam arbete skapar dynamik, gemenskap och vi-känsla, vilket 
bidrar till utveckling och utrymme för nya tankar och idéer. 

Alla är inte bra på allt. Genom att identifiera och ta vara på de kompetenser som 
finns i förskolans personalgrupp, kan kvaliteten i utbildningen och undervisningen 
öka. Att fördela ansvar och organisera utbildningen så att den som har en särskild 
kompetens inom t.ex. skapande, natur och teknik, sång och musik ges ett särskilt 
ansvar, ökar möjligheterna att ge likvärdiga förutsättningar till barns lärande och 
utveckling inom olika områden. 

En annan bärande tanke är att barnperspektivet ska vara vägledande vid utform-
ningen av lokaler, möblering, material, organisering etc. Barn både kan och vill 
mycket själva om de på olika sätt ges förutsättningar för detta. Det kan till exempel 
innebära att barnens material förvaras där de själva kan nå det och att de har 
möjlighet att arbeta vid bord och annat som är anpassat till deras storlek. Att barnen 
i så stor omfattning som möjligt kan klara sig själva är ett sätt att bidra till deras 
självständighetsträning, samtidigt som det underlättar arbetet för personalen. 

Tankar bakom förskolans storlek och planlösning

Funktionsprogrammet beskriver att förskolor ska rymma 80-100 barn och att en 
kompakt planlösning ska eftersträvas, med korta gångavstånd mellan avdelningar 
och andra funktioner. 

Genom att avdelningar ligger i anslutning till varandra, underlättas samverkan och 
samarbete mellan förskolans personal och flexibilitet i utbildningen. Samarbete 
påverkas av i vilken utsträckning man möts på ett naturligt sätt, lär känna 
varandra och behöver komma fram till gemensamma lösningar. Barngruppers 
sammansättning kan anpassas till undervisningens innehåll och barnens intressen. 

Barnperspektivet ska vara vägledande vid utformningen av lokaler, 

möblering, material, organisering etc. Barn både kan och vill mycket 

själva om de på olika sätt ges förutsättningar för detta.
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Ambitionen är att undvika ”stängda dörrar” och att skapa en samarbetskultur där vi 
hjälps åt och tar ansvar för hela förskolan. Förskolans planlösning ska inte vara ett 
hinder för samarbete. 

För att skapa dynamik och möjligheter till flexibla lösningar krävs att förskolorna 
har en viss storlek. Genom att bygga större enheter ges möjligheter till effektiv 
bemanning och ledarskap, bättre resursanvändning och även möjligheter till 
flexibilitet i barngruppers sammansättning, storlek och organisering. 

Bufféservering och gemensamt torg

Förskolans hemvister/avdelningar har direkt anslutning till det gemensamma torget, 
där även bufféservering av barnens frukost, lunch och mellanmål sker.  Genom att 
barnen intar sina måltider vid torget, kan möblering och miljöer på avdelningarna/
hemvisterna formas utifrån undervisningens behov. Istället för bord och stolar kan 
avdelningsytan utnyttjas på ett mer ändamålsenligt vis. 

Bufféservering innebär en tilltro till barns förmåga och kapacitet. Genom att forma 
serveringen på ett ändamålsenligt vis, klarar barn att hämta mat, hitta sin plats, äta 
och sedan lämna sin tallrik, glas etc. i diskinlämning. Ytterligare fördel är att den 
pedagogiska personalen inte behöver lägga tid på servering, disk etc., utan istället 
kan ägna sig åt den pedagogiska delen i måltiderna. 

Torget är hela förskolans resurs. Utformningen av torget är föränderligt och anpassas 
utifrån barnens intressen, önskemål och behov. Även om barn hör till en viss 
avdelning/hemvist, ger torget möjlighet till flexibel gruppering och undervisningen 
utifrån barns intressen och behov. 
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Utemiljön vidgar barnens möjligheter till lärande och utveckling

Förskolans utemiljö kompletterar och vidgar barnens möjligheter till lärande och 
utveckling. Genom en medveten användning av utemiljön kan barnen, tillsammans 
med personal, utforska, undersöka och tillämpa förmågor på flera olika sätt. Projekt- 
och temaarbete sker såväl inom- som utomhus.

Det är viktigt för barnens fysiska hälsa och utveckling att de har möjlighet att vara 
ute och röra på sig varje dag. Barn behöver använda hela sin kropp och alla sina 
sinnen för att utvecklas, de behöver övning i såväl motorik som i problemlösning 
och sociala situationer. Kreativitet och fantasi är också egenskaper som behöver 
utvecklas. Detta sker i stor utsträckning utomhus och fordrar att förskolegården är 
tillräckligt stor och att den har en stimulerande utformning. 

Barn med funktionsvariationer ska ha tillgång till de upplevelser som utemiljön 
erbjuder. Alla barn behöver ytor och platser för lek där de kan förflytta sig 
självständigt, kunna prova på olika material samt utmana sig själva. 

Ateljé

I anslutning till förskolans torg ligger ateljén. Här ges barnen möjlighet till under-
visning där de använder olika tekniker och material. Genom att det finns en stor 
bredd av material utmanas de till att utveckla sina färdigheter och få kännedom om 
materialets egenskaper och möjligheter. Kreativitet, nyfikenhet och att använda flera 
olika sinnen bidrar till barns utveckling och lärande. 

Gemensam entré

Funktionsprogrammet beskriver att förskolan ska ha en entré till förskolan. I anslut-
ning till entrén finns barnens kapprum. Genom att vårdnadshavare ansvarar för 
av- och påklädning, samt för att lämna/hämta barnet på sin avdelning/hemvist, 
förtydligas ansvarsförhållandet. Vårdnadshavare kan i lugn och ro säga hej då 
respektive prata med sitt barn om vad som hänt under dagen utan att känna 
sig observerade av personal vid förskolan. Dessutom kan personal finnas kvar i 
barngruppen när nya barn anländer, vilket skapar trygghet och kontinuitet. 
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Syfte med handlingsplanen

De viktiga aspekter som bildar grund för förskolans utbildning har konkretiserats i 
ett antal pedagogiska grundvärderingar som ska prägla innehåll, förhållningssätt, 
organisering, lokalers användning och utformning i Vetlanda kommuns förskolor. 
De syftar även att vara ett stöd för rektor och arbetslag när nya lokaler ska tas i bruk, 
eftersom utveckling av utbildning och undervisning är ett naturligt och självklart 
inslag i det arbetet. 

Bakgrund

Förskolan i Vetlanda är i ett intensivt utvecklingsskede, såväl när det gäller 
utbildningens innehåll som lärmiljöer och lokaler. Förskolans funktionsprogram 
beskriver hur nya förskolor bör byggas och beaktar alla de lagar, föreskrifter och 
regler som gäller för förskolans utbildning och lokaler. 

Mot bakgrund av ovanstående har förskolans ledningsgrupp bearbetat och tolkat 
förskolans läroplan samt Skolverkets allmänna råd med kommenterar för förskolan. 

Bland annat anges att alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det 
ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. 
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara 
rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn 
och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Alla barn 
ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som 
möjligt utifrån sina egna behov och förutsättningar.

Lärande sker i samspel med omgivningen, med människor såväl som 

fysisk miljö, inom- och utomhus, vilket innebär att det är viktigt vad 

barnen möts av i förskolan.
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Läroplanen innehåller begrepp som lyfter fram det aktiva och kompetenta barnet. 
Bland annat används begrepp som förmåga att reflektera, undersöka, pröva olika lös-
ningar, liksom att föra och följa resonemang. Förskolan ska stimulera barnens krea-
tivitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla 
sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Lek ska ha en central plats i 
utbildningen. Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande 
men också genom att iaktta, samtala och reflektera. 

Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens ut-
veckling och lärande i förskolan. Undervisningen ska baseras på såväl att barnen lär 
tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn. Alla som ingår 
i arbetslaget ska därför vara uppmärksamma på alla barns möjligheter till samspel 
mellan enskilda barn, i barngruppen och med de vuxna. 

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om 
barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som 
bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att 
barnen ska få kännedom om sina rättigheter.

Det förutsätter att miljön ska vara tillgänglig för alla barn, inspirera dem till att sam-
spela och att utforska omvärlden för att stödja barnens utveckling, lärande, lek och 
kommunikation. Den ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang 
och genom olika valmöjligheter ge ökade förutsättningar för barnen att bredda sina 
lekmönster och val av aktiviteter. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter 
under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer. Det innebär att 
lärmiljöerna ständigt behöver värderas och förändras utifrån barnens intressen och 
behov.

De pedagogiska grundvärderingar som identifieras har stor betydelse för kvalitet och 
likvärdighet inom Vetlanda kommuns förskoleverksamhet:

• Respekt

• Allas lika värde

• Barnperspektiv

• Samspel och samarbete

• Utforskande och medskapande arbetssätt

• Professionell och reflekterande personal

• Delaktighet och inflytande

Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att 

göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. 




