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M3P Förskolor ska bli de ledande förskolorna i Tyresö 

Kommun! 

Hos oss får framtidens världsmedborgare en utbildning 

som vilar på delaktighet och demokratiska värden. 

Vi skapar mötesplatser för olikhet och tillsammans tar vi 

språnget mot ett hälsosmart och hållbart samhälle. 

Värdeord: Trygghet – Glädje - Olikhet 

I M3P Förskolor ingår Paletten, Stenkulan och 

Trollsländan i Trollbäcken och Hästhagen i Tyresö 

Strand. 

 

 

 



Verksamhetsidé – Reggioinspirerade förskolor 

Kunskapssyn 

Att arbeta Reggio Emilia inspirerat innebär ett forskande arbetssätt där barnens val, 
förkunskaper, tankar och teorier är viktiga. Pedagogiken och pedagogerna strävar till 
att barnet blir huvudperson i sitt eget liv och utvecklar sin egen förmåga som är fördel 
i detta arbetssätt. 

Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Därtill kommer barnens 
fantasteri, det vill säga barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet. 

”Barnet har hundra språk, hundra händer, hundra sätt att tänka, leka och att tala på, 

hundra, alltid hundra sätt att lyssna, att förundras och att tycka om, Hundra lustar att 

sjunga och förstå, hundra världar att drömma fram. Ett barn har hundra språk – men 

berövas nittionio. Man säger dem, att det inte finns hundra. Men barnet säger; 

tvärtom, det är hundra som finns”. 

Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilias filosofi 

 
Vi hjälper barnen att utveckla fler språk än det verbala, som i den skapande delen 
med färg, form, drama, musik. I vårt arbete med barnen är det inte själva 
slutprodukten som är det viktigaste utan vägen dit, processen. 

Eftersom vi arbetar enligt Reggio Emilia pedagogiska filosofin brukar vi på våra 
förskolor tala om de tre pedagogerna: 
Miljön – föränderlig och stimulerande 
Barngrupper – hjälper varandra i kunskapssökandet 
Pedagogen – stöttar och medforskande, växelverkan  

Projekterande arbetssätt 

När vi arbetar i projekt ger vi barnen möjlighet att under en längre tid tränga djupare 

in i något, att verkligen sätta sig i nära relation till något. Vi lyssnar på de frågor 

barnen har och på hur de skapar teorier om hur världen fungerar och då kan vi sedan 

utmana dem vidare utifrån det. 

Reflektion/pedagogisk dokumentation 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, 

utvärderas och utvecklas, detta gör vi bla genom pedagogisk dokumentation. 

Pedagogisk dokumentation är ett sätt att berätta om barnen och deras olika sätt att 

erövra omvärlden. Målet är att tillvarata barnens möjligheter att växa och lära, för att 

förskolan ska kunna erbjuda barnen goda förutsättningar och relevanta utmaningar.  



I den pedagogiska dokumentationen vill man fånga barnens läroprocess. När vi 

sedan reflekterar över detta kan vi hjälpa barnen att få syn på, minnas och fundera 

över sin egen läroprocess. 

 

Pedagogisk dokumentation är också ett sätt att utvärdera den pedagogiska 

verksamheten på förskolan och kan beskrivas som pedagogernas förhållningssätt till 

barn, kollegor och föräldrar.   

 
Miljö och material 

Vi har som utgångspunkt att barn inte är på ett visst sätt utan blir i ett sammanhang. 

De lär på olika sätt i samspel med människor, miljöer och material.  Det är därför 

viktigt för oss att utforma den fysiska miljön på ett sätt som främjar lek och som 

lockar till utforskande och lärande. Detta gäller såväl inomhus som utomhus.  

Då vi har åldersindelade barngrupper är avdelningarna ålders-, miljö- och 

materialanpassade. När barngruppen, tillsammans med pedagogerna, byter 

avdelning varje hösttermin erbjuds de automatiskt en progression i materialet och ett 

ökat utbud. 

Miljön består av olika ”rum i rummet”, där barnen får möjlighet att utforska olika 

sorters material som lockar till olika sorters lek, lärande och nyfikenhet. Rummen 

behöver sända ett tydligt budskap om vad som erbjuds, då vi är övertygade om att 

denna tydlighet underlättar för barnen att göra egna val. Miljön är flexibel och 

föränderlig efter barnens intresse och behov. 

Den pedagogiska miljön ska också vara uppbyggd på ett sätt som underlättar arbete i 

små grupper för att bland annat främja kommunikation och socialt samspel. Genom 

att organisera den pedagogiska miljön på detta sätt tänker vi att barnen ges större 

chans till inflytande i sin vardag, genom möjligheten att välja mellan livligare och 

lugnare aktiviteter samt gemenskap eller avskildhet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Normer och värden  

I vårt arbete inom normer och värden utgår vi från Förskolans läroplan, FN 

barnkonvention samt vår plan mot diskriminering och kränkande behandling där vi 

medvetet arbetar med att förstärka respekten för allas lika värde, förebygga 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi ska i vår verksamhet 

vägledas av värden som; 

• Människolivets okränkbarhet: ”verksamheten ska uppmuntra och stärka 

barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten 

skall präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling”. 

 

• Individens frihet och integritet: ”varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna 

uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna. Alla föräldrar ska 

med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om att 

barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra 

åskådningen”. 

 

• Alla människors lika värde: ”Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar 

och uppmuntra att de förs fram”. 

 

• Jämställdhet mellan könen:” Förskolan ska motverka traditionella könsmönster 

och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att 

pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 

stereotypa könsroller” 

 

• Solidaritet med svaga och utsatta: ”Hänsyn ska tas till barnens olika 

förutsättningar och behov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas 

på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika” 

 
Mål 

 
Kriterier (målet är uppnått när…) 

 
Varje pedagog  
arbetar utifrån 
förskolans 
styrdokument  

 
Pedagogerna regelbundet reflekterar över sitt 
förhållningssätt, arbetssätt och barnsyn/kunskapssyn. 
 
Varje pedagog skapar ett klimat i sin verksamhet som vilar på 
de demokratiska grunderna. 
 
Varje pedagog organiserar sin verksamhet så att alla känner 
delaktighet, samhörighet och gemenskap. 
 
Varje pedagog skapar en verksamhet där alla får möjlighet att 
utveckla sin självständighet, sin självkänsla och sitt 
självförtroende. 
 



Varje pedagog skapar ett klimat där olikhet är en tillgång i 
verksamheten. 
 
Varje pedagog tar tillvara den kulturella mångfald som finns 
på förskolan och låter barnen vara stolta över sin egen 
bakgrund, sin religion, sitt språk och sin kultur. 
 
Arbetslaget planerar och utformar miljö och material för att ge 
barnen samma möjligheter att utan att styras av stereotypa 
könsroller upptäcka, prova och utveckla sina förmågor och 
intressen. 

M3P´s gemensamma metoder: 

• Att varje vecka/varannan vecka genomföra reflektion i arbetslaget och där följa 

M3P´s dagordning. 

• Att följa M3P´s värdegrund samt plan mot diskriminering och kränkande 

behandling. 

• Att lyssna in barnens tankar, idéer och föra en dialog tillsammans med dem. 

• Att under dagen dela barngruppen i mindre grupper. 

• Att ha tydliga regler, rutiner och strukturer. 

• Att ge barnen verktyg att lösa konflikter. 

• Att möta barnen här och nu utifrån deras dagsform. 

• Att vi ser barnen som kompetenta och därmed kapabla till att hjälpa varandra. 

Vi pedagoger måste kunna ta ett steg åt sidan och därmed ge barnen 

möjlighet att interagera för att känna tillit och tilltro till sin ”fiffiga” kompis och 

sin egen förmåga – Jag kan! 

• Att kartlägga varje enskilt barns kulturella mångfald. 

• Att erbjuda ett variationsrikt material i verksamheten. 

• Att värna och vara varsamma med vårt material, vår natur och våra djur. 

Avdelningens metoder: 

•  

 

Utveckling och lärande  

Lpfö:”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, 

fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska 

genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön 

ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, 

kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för 

att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.  

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin 

omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den 



pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenhet, intressen, behov 

och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa 

mångfald i lärandet.” 

 
Mål 

 
Kriterier (målet är uppnått när…) 

 
Varje pedagog  
arbetar utifrån 
förskolans 
styrdokument  

 
Pedagogerna regelbundet reflekterar över sitt 
förhållningssätt, arbetssätt och sin barnsyn/kunskapssyn 
utifrån M3P´s värdegrund i relation till utveckling och lärande. 
 
Arbetslaget dokumenterar, analyserar, utvärderar och 
utvecklar systematiskt verksamheten utifrån M3P´s mallar för 
pedagogisk dokumentation 
 
Arbetslaget bedriver medveten undervisning som syftar till 
utveckling och lärande. 
 
Arbetslaget skapar hörnor, platser och tillfällen för samspel, 
reflektion och samtal för och med barnen.  
 
Arbetslaget skapar förutsättningar för ett medvetet bruk av 
fantasi, glädje, kreativitet och lek för att främja varje barns 
utveckling och lärande. 
 
Arbetslaget planerar och utformar miljö och material så att 
barns lärande utmanas och utvecklas i språk och 
kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik. 
 
Arbetslaget planerar och utformar en för barnen tillgänglig 
miljö med ett variationsrikt material så att barnen ges 
möjlighet att använda sig av olika slags uttrycksmedel (de 
100 språken). 
 
Arbetslaget planerar och genomför en verksamhet som 
utvecklar både det enskilda barnets tillit till sig själv och 
barnet som en del i gruppen och där barnen lär av varandra. 

 

M3P´s gemensamma metoder:  

• Att arbeta med de mallar som M3P´s använder sig av för pedagogisk 

dokumentation. Detta för att synliggöra utveckling och lärande för både barn 

och pedagoger. 

• Att arbeta enligt de prioriterade målen. 

Avdelningens metoder: 

•  



Prioriterat mål för alla förskolor inom M3P 2018/2019 - Pedagogiska lärmiljön  

För att kunna möta barnen i deras intressen och utforskande behöver den 

pedagogiska miljön vara tydlig och tillgänglig, tillåtande, föränderlig och rik på 

valmöjligheter, liksom utmanande och stimulerande.  Det är viktigt att utforma den 

fysiska miljön på ett sätt som främjar lek och som lockar till utforskande och lärande. 

Detta gäller såväl inomhus som utomhus.  Miljön och materialet behöver också vara 

genomtänkt utifrån ett likabehandlingsperspektiv och genusperspektiv samt 

synliggöra kulturella variationer med ett interkulturellt förhållningssätt. Den 

pedagogiska miljön ska också vara uppbyggd på ett sätt som underlättar arbete i 

små grupper för att bland annat främja kommunikation och socialt samspel.  

 
Mål 2018/2019 

 
Kriterier (målet är uppnått när…) 

 
Varje pedagog har ett  
arbetssätt som utvecklar 
den pedagogiska lärmiljön 

 
Reflektion leder till analys, planering och utveckling av 
den pedagogiska lärmiljön. 
 
Pedagogerna dokumenterar systematiskt utvecklingen 
inom målområdet. 
  
Varje pedagog ökar sina kunskaper inom målområdet. 
 
Arbetslaget planerar och utvecklar miljö och material 
så att dessa är tillgängliga för barnen och främjar 
utveckling och lärande. 
 
Arbetslaget utvecklar miljö och material efter barnens 
behov och intressen 

M3P´s gemensamma metoder: 

• Att utforma den pedagogiska lärmiljön med en basmiljö; 

Ateljé, Bygg/Konstruktion - Avskildhet/Läsa/Lyssna/Berättande - 

Naturvetenskap/Teknisk/Laborativ miljö - Interaktion/Rollek - Digital miljö 

• Att använda M3P´s reflektionsmallar för pedagogisk dokumentation 

• Att aktivt delta på handledning/avdelningens reflektionstid/apt-

möten/planeringsdagar 

• Att läsa valda delar av boken ”Pedagogisk miljö i tanke och handling” 

• Att aktivt delta på gemensamma fortbildningar/föreläsningar. 

• Att aktivt spana och kartlägga barnens intressen 

• Att utforma och förändra miljö och material så att den främjar utveckling och 

lärande 

• Att introducera miljö och material för barnen 

• Att vårda och underhålla miljö och material både inne och ute 

• Att arbeta med hållbar ”giftfri förskola” 



Prioriterat mål för den enskilda förskolan inom M3P 

Exempel från förskolan Stenkulan 2018/2019 – Naturvetenskap 

Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till 

natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. 

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar sin förståelse för sig själva och sin 

omvärld.  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, 

dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. 

 
Mål 2017/2018 

 
Kriterier (målet är uppnått när…) 

 
Varje pedagog har ett 
medvetet arbetssätt där 
varje barn ges möjlighet 
att utveckla sin förståelse 
för naturvetenskap  

 
Pedagoger systematiskt dokumenterar inom området. 
 
Varje pedagog har ökat sina kunskaper inom 
målområdet. 
 
Miljö och material planeras och utformas både ute och 
inne för att stimulera till naturvetenskapliga upptäckter. 
. 

Förskolans gemensamma metoder:  

• Arbeta undersökande i en naturvetenskaplig arbetsgång – Frågeställning -> 

hypotes ->försök (undersökning, observation, experiment) -> resultat -> 

slutsats -> eventuellt ny frågeställning. 

• Synliggöra material/aktiviteter genom att sätta upp bilder på vad som finns. 

• Organisera för att material för naturvetenskapliga upptäckter är tillgängligt så 

att det inte bara plockas fram till ett särskilt projekt (t ex etablera rutiner så att 

vatten i olika former alltid är tillgängligt vid utelek). 

Avdelningens metoder: 

•  

 

Barns inflytande  

Lpfö:” I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens 

sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna 

handlingar och för miljön på förskolan. De behov och intressen som barnen själva på 

olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen 

av den pedagogiska verksamheten.” 

  



Mål Kriterier (målet är uppnått när…) 

 
Varje pedagog  
arbetar utifrån 
förskolans 
styrdokument  

 
Pedagogerna regelbundet reflekterar över sitt 
förhållningssätt, arbetssätt och sin barnsyn/kunskapssyn 
utifrån M3P´s värdegrund i relation till barns inflytande. 
 
Arbetslaget skapar ett tillåtande klimat där varje barn ges 
möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter. 
 
Arbetslaget planerar och utformar verksamheten så att 
barnens erfarenheter, idéer, och initiativ tas till vara. 
 
Arbetslaget planerar och utformar miljö och material så att 
barnen kan göra egna val. 
 
Arbetslaget skapar en verksamhet där varje barn ges 
möjlighet att utifrån sina erfarenheter och förutsättningar ta 
ansvar för sig själv, varandra och förskolan. 

M3P´s gemensamma metoder:  

• Att arbeta med de mallar som M3P´s använder sig av för pedagogisk 

dokumentation. Detta för att få syn på barns inflytande och delaktighet i 

verksamheten. 

Avdelningens metoder: 

•  

 

Förskola och hem  

Lpfö: ”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan 

ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje 

barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska 

därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha 

möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka 

verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför 

en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.” 

 
Mål 

 
Kriterier (målet är uppnått när…) 

 
Varje pedagog  
arbetar utifrån 
förskolans 
styrdokument  

 
Pedagogerna regelbundet reflekterar över sitt 
professionella förhållningssätt i relation till hemmet. 
 
Förskolan organiserar för en god introduktion för både 
barn och vårdnadshavare. 
 



Förskolan organiserar mötesforum för att föräldrarna ska 
ges möjlighet till inflytande och delaktighet. 
 
Arbetslaget kontinuerligt informerar och delar med sig av 
sitt arbete utifrån förskolans styrdokument till föräldrarna. 
 
Arbetslaget skapar bästa möjliga förutsättningar för varje 
barn att utvecklas rikt och mångsidigt genom att bland 
annat komplettera hemmet.  
 
Arbetslaget skapar möjlighet för föräldrar att i samverkan 
med pedagogerna skapa en gemensam bild av barnet. 
 
Förskolan skapar mötesplatser för familjer att umgås. 

M3P´s gemensamma metoder:  

• Arbetslaget använder sig av M3P´s arbetssätt vid inskolning/introduktion och 

uppföljningssamtal. 

• Arbetslaget använder sig av M3P´s mallar och arbetssätt i samtalen med 

vårdnadshavare. 

• Arbetslagen erbjuder utvecklingssamtal, föräldramöten, det dagliga samtalet 

samt extra inplanerade möten vid behov. 

• Förskolan bjuder in till föräldraforum. 

• Förskolan kommunicerar och informerar vårdnadshavare via Tyraappen. 

• Förskolan arrangerar olika traditioner under verksamhetsåret. 

Avdelningens metoder: 

•  

 

Övergång och samverkan 

Lpfö: ”Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan 

och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett 

långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och 

fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i 

utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens 

utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att 

förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till 

förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.” 

 
Mål 

 
Kriterier (målet är uppnått när…) 

 
Varje pedagog  

 
Pedagogerna regelbundet reflekterar över sitt arbetssätt 
i relation till barnets övergång till nya verksamheter. 



arbetar utifrån förskolans 
styrdokument  

 
Arbetslaget planerar och genomför ett avslut för barnet. 
 
Arbetslaget skapar en övergång där barnets tidigare 
erfarenheter och behov tas tillvara. 

M3P´s gemensamma metoder:  

• Arbetslaget erbjuder utskolningssamtal för föräldrar där vi tillsammans fyller i 

underlaget ”Övergång mellan förskola och skola”. 

 

• Förskolan erbjuder överlämningssamtal med föräldrar och skola för barn som 

behöver särskilt stöd. 

Avdelningens metoder: 

•  

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling 

Pedagogisk dokumentation 

Lpfö: Dokumentationen har fått en framträdande plats och arbetssätten kring 

dokumentation har utvecklats i den reviderade läroplanen. Förskolans kvalitet ska 

kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. 

”För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver 

barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras /…/ Det handlar 

ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i 

enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra 

förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i 

förskolan”. (Lpfö 98/16) 

Att reflektera och analysera med arbetslaget samt reflektera tillsammans med barnen 

är något som ska utvecklas.  

 
Mål 

 
Kriterier (målet är uppnått när…) 

 
Varje pedagog arbetar 
med 
pedagogisk 
dokumentation  

 
Det finns en organisation med fungerande struktur för 
pedagogisk dokumentation på varje förskola 
 
Reflektion leder till analys, planering och utveckling av 
verksamheten. 
 
Reflektion sker vid varje reflektion/planeringtillfälle. 
 



Reflektion sker tillsammans med barnen i verksamheten. 
 
All reflektion dokumenteras. 
 

M3P´s gemensamma metoder: 

• Att aktivt delta på reflektionstid 

• Att aktivt delta på APT 

• Att aktivt delta på avdelningsmöten 

• Att aktivt delta på planeringsdagar 

• Att genomföra egen reflektion 

• Att vara väl förberedd med dokumentation inför arbetslagets reflektionstid 

• Att använda verksamhetens reflektionsmall/mallar 

• Att låta barnen ta del av dokumentationen 

• Att använda sig av IKT/lärplattan i arbetet med dokumentation 

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

Planens syfte är att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för 

diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling i förskola och skola. 

Förskolan ska arbeta för alla lika människors värde. Samtliga kontinuerligt anställd 

personal samt vårdnadshavare ska ha kännedom om vår plan mot diskriminering och 

kränkande behandling. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ska bland annat utgå från 

diskrimineringslagen och skollagen. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ska skapa en trygghet och 

tydlighet för barn, vårdnadshavare och personal så att man tydligt kan se och agera 

efter lagarnas intentioner. 

 
Mål 

 
Kriterier (målet är uppnått när…) 

 
Varje pedagog arbetar 
med plan mot 
diskriminering och 
kränkande behandling 

 
Här fyller varje förskola i sina kriterier för 
verksamhetsåret utifrån kartläggning/analys/åtgärd. 

Förskolans gemensamma metoder:  

•  
 

Avdelningens metoder: 

•  


