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Inledning 

Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning av förskolans arbete med 
matematik, naturvetenskap och teknik under vintern 2016/17. Syftet är att 
granska hur förskolan ger barnen möjlighet att utveckla sina förmågor, sitt kun-
nande, intresse och sin förståelse för matematik, naturvetenskap och teknik. 
Granskningen genomförs i 22 förskolor med både enskilda och kommunala hu-
vudmän. Den kommunala förskolan Forsbackens förskola i Torsby kommun in-
går i denna granskning. 

De övergripande frågeställningarna är: 

1. Hur arbetar förskolan med att stimulera och utmana barnens lärande inom ma-
tematik, naturvetenskap och teknik? 

2. Vilka är de tänkbara förklaringarna till att undervisningen i olika grad ger för-
utsättningar för barnen att utvecklas och lära inom matematik, naturvetenskap 
och teknik? 

För mer information om granskningen, se Skolinspektionens webbplats: 
https://skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/Skolin-
spektionen-granskar-kvaliteten/forskolans-arbete-med-matematik-naturveten-
skap-och-teknik/.  Här hittar du de underlag som använts i granskningen i form 
av författning och riktlinjer inom området. 

Skolinspektionen besökte förskolan Forsbacken, avdelningen Hajen, den 1-2 
februari 2017. Besöket genomfördes av Ulrika Foss Rudbeck och Bo Jersenius. 
Intervjuer med arbetslag, förskollärare samt observationer har genomförts. 
Skolinspektionen har också intervjuat ansvarig förskolechef. Bedömningen i be-
slutet grundar sig på den empiri som inhämtats vid besöket på avdelningen 
Hajen. 
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Beslut 
I detta beslut ges en sammanfattande bedömning utifrån kvalitetsgranskning-
ens resultat och en beskrivning av eventuella utvecklingsområden. Skolinspekt-
ionens bedömning och beskrivning av kvalitetsgranskningens resultat i sin hel-
het följer nedan. 

Skolinspektionens bedömning 

Granskningen av förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik 
visar att personalen på avdelningen Hajen på ett mycket medvetet sätt stimule-
rar och utmanar barnens utveckling och lärande inom dessa områden. Verk-
samheten präglas av tillåtande atmosfär, följsamhet och stor flexibilitet där bar-
nens erfarenheter och intressen ligger till grund för verksamhetens utformande. 

Den innehållsrika och inbjudande inomhusmiljön är utformad på ett medvetet 
sätt och personalen använder både miljö och material i syfte att stimulera bar-
nens utveckling och lärande inom matematik, naturvetenskap och teknik. Dock 
är utomhusmiljön inte så innehållsrik och inbjudande att den fullt ut ger förut-
sättningar för arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik. 

Arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik dokumenteras, följs upp 
och analyseras. Personalen använder även sin kunskap om barnens erfaren-
heter och intresse för att stödja och utmana dem i deras lärande. 

Förskollärarna tar ansvar för att barnen får den stimulans och de utmaningar 
de enligt läroplanen ska erbjudas samt tar ansvar för att läroplansmålen bildar 
en helhet i det pedagogiska arbetet vid avdelningen. 

Förskolechefen har tydliggjort förskollärares ansvar enligt riktlinjerna i läropla-
nen. Mot bakgrund av att förskollärarna känner en osäkerhet inför området 
teknik behöver förskolechefen stödja dem i detta arbete. I detta kan ingå att ge 
personalen möjlighet till  kompetensutveckling inom teknik i den mån det finns 
behov av det. 

Sammantaget erbjuds barnen på avdelningen Hajen en verksamhet av hög kva-
litet utifrån de områden Skolinspektionen har granskat. 
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Utvecklingsområde 

I syfte att höja verksamhetens kvalitet bedömer Skolinspektionen att ett ut-
vecklingsarbete i första hand behöver inledas inom följande område. 

• Förskolechefen behöver ta sitt ansvar och se över förskolans utemiljö för 
att säkerställa att den ger förutsättningar till att stimulera och utmana 
barnens utveckling och lärande inom matematik, naturvetenskap och 
teknik. 

Uppföljning 
Huvudmannen ska senast den 21 april 2017, inkomma med en uppföljningsbar 
planering av hur man avser att arbeta för att förbättra det område som Skolin-
spektionen identifierat som utvecklingsområde. Denna planering bör innehålla 
information om tydliga avstämningspunkter under arbetets gång. Dokumentet 
syftar dels till att kunna användas för huvudmannens egen uppföljning av vid-
tagna åtgärder, men fungerar även som dokumentation vilken Skolinspekt-
ionen kan referera till i dialogen med huvudmannen när det gäller uppfölj-
ningen av vidtagna åtgärder efter nio månader. Huvudmannen ska därefter 
senast den 21 november 2017 redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som 
vidtagits utifrån det utvecklingsområde som myndigheten identifierat. Huvud-
mannen ska vid uppföljningen redovisa hur granskningens resultat används 
övergripande i hela verksamheten, samt i vilken grad man bedömer att åtgär-
derna har fått avsedd effekt. Observera att det är huvudmannen som ska svara 
och att detta behöver framgå av det svar som inkommer. 

Redogörelsen skickas via e-post, till skolinspektionen.goteborg@skolinspektionen.se, 
eller per post till, Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg. Hänvisa till 
Skolinspektionens diarienummer för granskningen (dnr 400-2016:211) i de 
handlingar som sänds in. 

I ärendets slutliga handläggning har juristen Magnus Jonasson och undervis-
ningsrådet Bo Jersenius deltagit. 
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På Skolinspektionens vägnar 

Lena Dahlquist 
	

gd/G 

Enhetschef 	 Ulrika Foss Rudbeck 
Föredragande 
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Bakgrundsuppgifter om Forsbackens förskola 

Förskolan Forsbacken ligger i Torsby kommun. Förskolan består av fyra avdel-
ningar; Gäddan, Laxen, Abborren och Hajen. Sammanlagt är 66 barn i åldrarna 
1-5 år inskrivna på förskolan. Barngruppernas storlek varierar mellan 13-20 
barn. 

Skolinspektionen har besökt avdelningen Hajen som har 20 barn i åldrarna 4-5 
år. På avdelningen arbetar två legitimerade förskollärare med behörighet att 
undervisa i förskola samt en barnskötare. Förskolan leds av en förskolechef 
som även ansvarar för ytterligare tre förskolor. 

Vid tiden för Skolinspektionens besök arbetar avdelningen med teman kring 
Big Bang och dinosauriernas utdöende. 

Resultat 

Här redovisas uppgifter från dokumentation, intervjuer samt observationer. 

Verksamheten genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i 
sin matematiska utveckling samt i sitt intresse för naturvetenskap 
och teknik 

Matematik 
Vid Skolinspektionens besök observeras att matematik förekommer i många 
olika sammanhang och att personalen medvetet erbjuder aktiviteter för att sti-
mulera och utmana barnens matematiska utveckling. 

Personalen beskriver hur de i vardagen försöker använda mycket matematiska 
begrepp, det kan till exempel handla om att benämna siffror och ordningstal, 
former, antal och storlek, liksom höger och vänster. Personalen berättar att de 
är noga med att också använda de rätta begreppen i allt de gör. Att det förhål-
ler sig så bekräftas under de två dagar Skolinspektionen besöker avdelningen. 

Under observationer noteras att både personal och barn ofta använder olika 
matematiska begrepp. Vid en samling delas frukt i olika delar och barnen får 
resonera kring begreppen hel, halv, fjärdedel och åttondel. Vid en "formjakt" 
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går några barn och en vuxen ut på promenad för att leta efter olika former i na-
turen. Barnen hittar bilspår som de tycker har former av "rektangel" och 
"oval". De ser ett fönster med formen "kvadrat" och ett staket med formen 
"romb". Vägskyltarna innehåller många former och siffror som barnen diskute-
rar sinsemellan. Vid ett staket stannar ett barn upp och pekar på änden av ett 
handtag "kolla en rund, en cirkel" och den vuxne fördjupar genom att säga "ja, 
och när den är rund runt om kallas den för klot". Under promenaden fotografe-
rar den vuxne formerna som barnen upptäcker och några föremål tas även med 
tillbaka till förskolan. Dessa föremål ska jämföras utifrån storlek och vikt; ett 
rektangulärt papper och en kvadratisk kakelplatta. 

Under observationer noteras också att personalen ofta undersöker, resonerar 
och reflekterar tillsammans med barnen. Under en icke planerad aktivitet säger 
till exempel ett barn till en vuxen att "vet du vad jag kom på igår, att allt har 
former!". Den vuxne svarar "men vad spännande, jag tror att du har rätt". Bar-
net fortsätter "jag såg en cirkel i rymden". Den vuxne frågar vad det var för cir-
kel och barnet svarar "jag menar ett stort klot" och den vuxne säger "jaha, ett 
stort klot, som en planet". Samtalet fortsätter och barnet uppmuntras att ut-
veckla vilka fler former hen har sett. 

Naturvetenskap 
Även naturvetenskap förekommer i många olika sammanhang under Skolin-
spektionens besök. Exempelvis visar observationer att personalen uppmuntrar 
och stödjer barnen att utforska och ställa frågor om naturvetenskapliga proces-
ser och fenomen. Vid flera tillfällen ses barn och vuxna undersöka olika feno-
men som till exempel vatten, lufttryck, "bakpulverraketen", ljus, balans och ast-
ronomi. 

Lufttrycket utforskas genom att barnen får blåsa luft i en ballong som sitter fast 
på en "raket" liksom på olika "bilar" (bilarna har barnen byggt av mjölkkar-
tonger). När luften släpps ut ur ballongen rör sig raketen och bilarna framåt. 
Uppdraget med raketen handlar om att barnen ska hjälpa till att få ner en 
"Barbafigur" som har fastnat i "rymden" (gardinstången). Barnen får ställa hy-
poteser kring hur man ska få ner Barbafiguren och de får med hjälp av kartong, 
sugrör, ballong och tejp bygga en raket. "Men hur ska vi få upp den?" frågar en 
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vuxen. "Med ballongen" svarar ett barn. Sedan resonerar man kring att bal-
longen behöver luft och den vuxne säger "ja, luftmolekylerna krockar inne i 
ballongen och då blir det ett tryck som gör att den far iväg när luften släpps 
ut". 

Personalen uppger att de arbetar utifrån barnens intresse och just nu är det fo-
kus på Big Bang och dinosaurier. "Vi har satt upp en tidslinje som vi använder 
för att illustrera tiden från Big Bang till nutid. Det är för att barnen ska få en 
känsla för tid, som annars är ett så abstrakt begrepp", säger personalen. Av in-
sänd dokumentation framgår att arbetet med dinosaurier bland annat inneburit 
att barnen erbjudits möjlighet att utveckla sin förståelse för samband i naturen, 
liksom sitt kunnande om växter och djur. Personalen berättar också att deras 
arbetssätt innebär att barnen först ställer hypoteser innan något ska undersö-
kas. "Ibland kan det misslyckas och så får vi börja om, inget är ju fel, men så 
småningom kommer vi fram till en lösning". 

Observationer visar att personalen även tar tillvara vardagliga situationer för 
att stimulera och utmana barnens intresse för naturvetenskap. Vid en matsitu-
ation börjar exempelvis flera barn att balansera en kniv på ett finger. "Titta jag 
kan hålla jättelänge", säger ett barn. "Vad händer om du tar den åt ena kanten? 
frågar en vuxen och barnet svarar att "den ramlar". "Ja, för det måste väga lika 
mycket på båda sidor", säger den vuxne. Den vuxne förklarar sedan varför 
man inte kan hålla mitt på kniven eftersom kniven inte har samma tjocklek från 
handtag till spets. Ett annat barn säger att hen har hittat "jämvikten" på sin 
kniv. 

Teknik 

Inför granskningen har personalen fått svara på en självskattning från Skolin-
spektionen. Av den framgår bland annat att personalen anser att de i "ganska 
låg grad" stimulerar och utmanar barnens intresse för teknik och att de i 
"ganska låg grad" har den kompetens som krävs för att arbeta med läroplanens 
uppdrag med teknik. I intervjun uppger personalen att de har "stött och blött 
teknik utifrån läroplanen, men vi tycker inte att det är så klart uttalat vad som 
förväntas av oss". 
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I intervjun ger dock personalen en rad exempel på hur de erbjuder barnen möj-
lighet att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. Per-
sonalen berättar till exempel att de låter barnen undersöka lysknappar, blixtlås, 
pedalhink, toalettlås och magneter i torkskåp. "Vi har också en låda med olika 
tekniska lösningar som glasögon, skruvar, muttrar och knappar för att visa vad 
som finns som teknik", säger personalen. 

Under observationer noteras att barnen får utveckla sin förmåga att bygga, 
skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Barnen 
får bland annat skapa planeter med hjälp av papier mache och tapetklister samt 
bygga bilar med hjälp av mjölkkartonger och ketchupflaskor. Vid bilbygget an-
vänds bland annat limpistol, hammare, blompinnar och plaströr. Vid icke pla-
nerade aktiveter noteras att barnen bygger med duplo, lego och magformers 
(byggsats med magnetiska former). Ibland följer de en beskrivning där de får 
hjälp av de vuxna att resonera kring hur många och vilka bitar de behöver till 
de olika stegen. Barnen som bygger med magformers gör raketer och den 
vuxne frågar "vad händer om du tar på den där?" och barnet svarar "den ra-
sar". "Varför då?" undrar den vuxne, "det blir för många" svarar barnet. "Ja, 
just det, det blir för många, det blir för tungt", säger den vuxne. 

Personalen säger att anledningen till att de själva skattat sig så lågt vad gäller 
teknik är för att de är osäkra på vad man "vill med teknik enligt läroplanen". 
Personalen undrar om det de gör räcker eller inte och de säger att de är mer 
osäkra på begreppen inom teknik. "Det kanske är en orsak till att vi inte tycker 
att vi jobbar med det", säger personalen och avslutar med att "teknik är den 
stora utmaningen inom de här tre områdena." 

Miljö och material 
Förskolan är en fristående byggnad med fyra avdelningar. Avdelningen Hajen 
har tillgång till fem egna rum. Rummen är av varierande storlek. Det större 
rummet används vid samling och mat. I angränsande rum finns till exempel 
material för skapande, byggande, docklekar och lek med olika djur. Därutöver 
finns ett stort rörelser= som är gemensamt för alla avdelningar. 

Vid observationer noteras att matematik, naturvetenskap och teknik förekom-
mer i olika sammanhang och miljön inomhus är tillsynes uppbyggd så att den 
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stimulerar till utveckling och lärande. I samtliga av avdelningens rum är 
materialet tillgängligt för barnen och exponerat på ett inbjudande sätt. På väg-
garna finns ett stort utbud av pedagogiskt material som till exempel former, 
färger, siffror och olika inspirationsmaterial. På golvet syns ett fotspår av en di-
nosaurie i verklig storlek och fotspår av barnfötter som är numrerade från ett 
till tio. På väggarna finns rikligt med olika fotodokumentationer och reflekt-
ioner kring pågående aktiviteter. 

Personalen erbjuder också på ett medvetet sätt material i syfte att stimulera och 
utmana barnen. Förutom exempel som tidigare tagits upp i beslutet kan näm-
nas när en vuxen tar fram ett pussel av kvinnokroppen som läggs i olika lager. 
Under pusslandet observeras hur barnet får resonera och reflektera kring kvin-
nokroppens olika organ. 

I intervjun säger personalen att de vill att materialet ska vara framme och inbju-
dande. De försöker också kontinuerligt förändra miljöerna för att se vad barnen 
blir intresserade av. Enligt personalen har de alltid en tanke bakom det som 
köps in, som exempel nämner de att när de fick många yngre barn så köpte de 
in material som var mer anpassat för att hjälpa yngre med siffror. 

Något som personalen tar upp är svårigheter med den digitala tekniken. De sä-
ger att uppkopplingen till internet inte fungerar på deras avdelning vilket gör 
att de använder sina privata mobiler för att tillsammans med barnen söka svar 
på nätet när de har olika frågor. Förskolechefen säger att hon är medveten om 
att det är ett bekymmer med uppkopplingen. "Vi vill få in ett medforskande för 
barnen och då behöver det ju finnas ett stöd. Det finns inte heller en Ipad per 
avdelning, möjligtvis en per förskola", säger förskolechefen. 

Förskolans gård har stora ytor och där finns bland annat tillgång till gungor, 
sandlådor, klätterställningar, rör att krypa igenom, en träbåt och en "polisbil". 
Utomhusmiljön beskriver personalen som "torftig och rätt kal". De säger att de 
saknar material för till exempel odling. Enligt personalen är utomhusmiljön 
svår att "få till" på grund av att förskolan ofta utsätts för skadegörelse under 
kvällar och helger. "Det skulle också vara roligt att kunna jobba med vatten, det 
saknar vi", säger personalen. 
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Förskolechefen säger också att miljön utomhus "inte är jättestimulerande, men 
att det viktigaste är personalens förhållningssätt och hur de sätter ord på det de 
gör tillsammans med barnen". 

Dokumentation, uppföljning, analys och utvärdering 
Personalen beskriver att arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik 
börjar med en nulägesartalys som görs i september varje år. Den baseras på de 
observationer av barnen som personalen har gjort där de skriver ned vad bar-
nen är intresserade av och vad varje barn behöver utveckla. Nulägesanalysen 
utmynnar sedan i en verksamhetsplan för läsåret och där "sätter vi upp vilka 
mål vi ska prioritera och sedan görs en grovplanering", säger personalen. I ja-
nuari finns en planeringsdag inlagd och där finns, enligt personalen, möjlighet 
att revidera verksamhetsplanen och i juni sker en utvärdering av hela läsåret. 

Personalen berättar att de kontinuerligt dokumenterar arbetet med matematik, 
naturvetenskap och teknik. I det dagliga arbetet sker det genom att de fotogra-
ferar och skriver ned sina iakttagelser. Men det sker också på den gemensamma 
planerings- och dokumentationstiden som de har varje vecka. "Då reflekterar vi 
över vad vi har gjort, vi tittar på målen i läroplanen och planerar hur vi ska gå 
vidare", säger personalen. Förskollärarna uppger att de tre områdena naturligt 
går in i varandra. "Om vi till exempel arbetar med vatten så kommer matema-
tik, naturvetenskap och teknik in, vi har en tanke att det ska bli en helhet av 
det", säger de. 

Skolinspektionen har tagit del av "Utvärdering läsåret 15/16", "Verksamhets-
plan 16/17", "Pedagogisk dokumentation 16/17" och "Våra veckoplaneringar 
och utvärderingar 16/17". Av dokumenten framgår att det finns en tydlig struk-
tur för att dokumentera, följa upp, analysera och utvärdera arbetet med mate-
matik, naturvetenskap och teknik. Den pedagogiska dokumentationen startar 
till exempel med en "observation", går vidare med "didaktiska val", "reflektion 
utifrån didaktiska val och förutsättningar" och avslutas med "reflektion efter 
veckan". Personalen berättar att det har tagits fram en kommurtövergripande 
mall för dokumentation och de säger att det pågår mycket kompetensutveckl-
ing kring just pedagogisk dokumentation. 
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Förskollärare och förskolechef tar sitt respektive ansvar gör att 
verksamheten genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i 
sin matematiska utveckling samt i sitt intresse för naturvetenskap 
och teknik 

Förskollärares ansvar 
Det framkommer i intervjuer att personal och förskolechef är medvetna om att 
det är förskollärare som, enligt styrdokumenten, har det pedagogiska ansvaret 
för verksamhetens arbete med matematik, naturvetenskap och teknik. Skolin-
spektionen har genomfört en separat intervju med avdelningens två förskollä-
rare. En av dem har det pedagogiska ansvaret. Enligt verksamhetsredogörelsen 
innebär det ett särskilt ansvar för att driva utvecklingsfrågor på den egna av-
delningen utifrån läroplanens mål. Förskollärarna berättar att det är den förs-
kolläraren som deltar på pedagogiska träffar med andra pedagogiskt ansvariga 
förskollärare, både på kommunnivå och på förskolenivå, och att hon sedan för 
informationen vidare till övrig personal. 

Förskollärarna tycker inte att de får tillräckligt med stöd och vägledning av för-
skolechefen i pedagogiska frågor i arbetet med naturvetenskap och teknik. "Vi 
har inga större pedagogiska möten med vår chef inom dessa områden. Men vi 
har inte heller bett om det, då fokus legat på andra utvecklingsområden som till 
exempel pedagogisk dokumentation", säger förskollärarna. Förskolechefen 
anger i samband med faktagranskning av beslutet att "pedagogiska diskuss-
ioner förs istället på pedagogiskt ansvarig-träffar, nätverksträffar och FUG (för-
skolans utvecklingsgrupp)." 

Vidare uppger förskollärarna att de inte, under den senaste tiden, erbjudits nå-
gon kompetensutveckling inom matematik, naturvetenskap och teknik. Förs-
kollärarna beskriver också att de har få möjligheter till kollegialt lärande inom 
naturvetenskap och teknik. "Sen behöver nog matematik, naturvetenskap och 
teknik bli ett prioriterat område i Torsby kommun, det saknas en strategi för ar-
betet", säger förskollärarna. 

Förskolechefs ansvar 
Förskolechefen berättar att hon ser arbetet med matematik, naturvetenskap och 
teknik som en "viktig del för att lägga grunden och en första förståelse för detta 
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utifrån intresse och behov hos varje barn". Enligt förskolechefen är personalen 
på Hajen väldigt medvetna om målen i läroplanen. Hon säger att hon tillsam-
mans med personalen diskuterat till exempel strävansmålen i matematik, där 
det i varje enskilt mål finns många saker som förskolan ska arbeta med. 

Enligt förskolechefen har avdelningen kommit långt vad gäller arbetet med ma-
tematik och naturvetenskap, samt i viss mån med teknik. Teknik beskriver hon 
som "lite svårare" och där det "kanske finns mest att ta tag i". Förskolechefen 
menar dock att personalen är för självkritisk, hon tror att personalen arbetar 
mer med teknik än vad de själva tror. "Men vi behöver diskutera ännu mer vad 
uppdraget i teknik innebär och vad begreppen står för", säger förskolechefen. 

När det gäller vilket stöd förskolechefen ger till personalen i arbetet med mate-
matik, naturvetenskap och teknik säger hon att hon inte har gett något sådant 
direkt stöd. Det stöd hon ger är mer "via ombud" säger hon, och ger som exem-
pel träffar med pedagogiskt ansvariga förskollärare samt nätverksträffar med 
matematikansvariga. "Jag har diskuterat innehållet i avdelningens verksam-
hetsplan tillsammans med pedagogiskt ansvariga. Men jag har inte varit så bra 
på att återkoppla direkt till arbetslaget och inte specifikt inom områdena mate-
matik, naturvetenskap och teknik", säger förskolechefen. Vad gäller avdelning-
ens miljö säger förskolechefen att hon "kanske inte tar så stort ansvar som jag 
borde". 

Förskolechefen berättar att hon tar in den dokumentation och utvärdering som 
personalen gör och sedan analyseras detta av henne, tillsammans med kommu-
nens två andra förskolechefer. När de tre förskolecheferna har gått igenom 
samtliga avdelningars dokumentation tar de fram gemensamma utvecklingsåt-
gärder, inklusive kompetensutveckling, för alla förskolor i Torsby kommun. 
"Nu är det fokus på pedagogisk dokumentation. Vi har inget inom matematik, 
naturvetenskap och teknik, men vi ser att behov finns och tänker att det kom-
mer att bli vårt nästa utvecklingsområde", säger förskolechefen. Hon uppger 
vidare att ingen fått någon kompetensutveckling inom teknik och att det beror 
på att detta område inte varit prioriterat. 
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