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Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete (SKA) innebär att huvudmän, förskole- och 
skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i 
förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. I en 
verksamhet som är förändringsbenägen och som fungerar som en lärande organisation är 
kvalitetsarbetet ständigt närvarande på alla nivåer. 

Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet visar vad som behöver utvecklas, varför och på 
vilket sätt, för att kunna följa kvalitetsutvecklingen över tid och se effekterna av utvecklingsarbetet.  

 

”I en verksamhet som är förändringsbenägen och som fungerar som en lärande organisation 
är kvalitetsarbetet ständigt närvarande på alla nivåer; individuellt, i arbetslaget, på enheten 
som helhet och hos huvudmannen för verksamheten. Målet är ett professionellt 
förhållningssätt och arbetssätt som leder till en ständig utveckling av verksamheten.” 
(Skolverkets allmänna råd, s. 11-12) 

 

 
Från Skolverkets Allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet 

 

 

Utifrån analysen identifieras utvecklingsområden kopplade till uppdraget. Utvecklingsområdena 
leder oss i det arbete som ska genomföras och skapar således förskolans Verksamhetsplan.  

 

 



VERKSAMHETSPLAN - 
utifrån Erici förskolas identifierade utvecklingsområden  
kopplat till Barn- och utbildningsnämndens nämndsmål 

samt kommungemensamma fokusområden för förskola och skola  
 
 
 
 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, NÄMNDSMÅL FÖR 2020–2022 
 En regional utveckling genom ökad intern och extern samverkan, som leder till bästa 

möjliga förutsättningar för medborgarna i Ystads kommun samt angränsande kommuner. 
 Hållbara, jämlika och attraktiva inne och utemiljöer, som skapar lust till rörelse och en 

hälsofrämjande livsstil, vilket ger förutsättningar för ökad måluppfyllelse. 
 Verksamheter som präglas av inflytande och gott bemötande – genom ökad tillgänglighet 

och digitalisering. 
 En trygg, jämlik och likvärdig skola och fritidsverksamhet, som främjar lusten till lärande och 

ökar förståelsen för barn och unga med olika förutsättningar. 

 Målen ska gälla till 2022 men kan revideras om det finns behov av det. 

 
 
 
 

GEMENSAMMA FOKUSOMRÅDEN FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA I YSTADS KOMMUN  
Förskolan och skolan har ett kunskapsuppdrag. Enligt skollagen ska vi stimulera barns och elevers 
utveckling och lärande och ge eleverna kunskaper och värden. Alla barn och elever ska ges den 
ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån 
sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. För att 
det ska bli möjligt behöver vi kontinuerligt arbeta med våra resultat. Varje enhet planerar, följer upp, 
dokumenterar och utvecklar sin verksamhet utifrån de nationella målen. Fokusområden tas fram 
efter analys av den egna verksamheten samt egen dokumentation, utvärderingar av verksamheten, 
enkäter samt inkomna klagomål/synpunkter. Dessa fokusområden planeras med mål, på kort och 
lång sikt. Detta underlag diskuteras, följs upp och utvärderas i en styrkedja från enhetsnivå till 
nämndsnivå.  

Gemensamma fokusområden för förskola och skola i Ystads kommun är: 
 Tillgänglighet 
 Undervisningskvalitet 
 Bedömning 

 
 
 
 
 
 
 



UNDERVISNINGSKVALITET 
“Den miljö som erbjuder det starkaste kognitiva innehållet är den scaffoldingstöttande 
undervisningsmiljön.” (Pihlgren, 2017, Undervisning i förskolan, s. 77) “Att planera för ett kognitivt 
starkt innehåll innebär att ta ställning till vilken förståelse och vilket kunnande som barngruppen ska 
erövra genom undervisningsaktiviteterna.” (Pihlgren, 2017, Lärande undervisningsmiljöer, s. 33, 
Förskoleforum)  

 Vi ska rikta kommande projekt mot ett mål i läroplanen och bygga syftet kring en generativ 
idé. Den generativa frågan kommer att göra att en del aktiviteter faller bort ur planeringen 
eftersom de inte bidrar till barnens kunnande och förståelse av målområdet.  

 Utifrån ett tydligt målområde ska vi använda mallen Förskolans Pedagogiska Planering 
(FÖPP) som verktyg för att planera vilket målområde barnen ska fördjupa sina kunskaper om 
och förståelse av, vilka förmågor och färdigheter barnen ska utveckla, använda metoder som 
synliggör tänkandet för barnen och planera för att göra barnen delaktiga i utforskandet och 
problemlösningen.  

 FÖPP ska även användas för att utvärdera och analysera resultatet av undervisningen och 
därmed kvalitetssäkra undervisningskvalitén genom att synliggöra barnens förändrade 
kunnande inom valt målområde.  
“Genom att använda observation och dokumentation som ett underlag för analysera hur 
barnens lärande och förståelse kan utvecklas och hur områden kan göras intresseväckande 
och spännande för dem, och inte bara registrera och samla vad barnen gör, kan det kognitiva 
innehållet stärkas.” (Pihlgren, 2017, Undervisning i förskolan, s. 105) 

 FÖPP ska användas till värdegrundsarbete, projektarbete och lärmiljöer. 
 Vi ska arbeta för att erbjuda längre stunder av scaffoldingstöttande undervisning där 

aktiviteterna sker utifrån en växelverkan mellan barnens utforskande och pedagogernas 
styrning inom det tänkta målområdet. 

 APT/Bokcirkel, hösten 2020 – våren 2021: Läsa, skriva, räkna – ett undervisande 
förhållningssätt (Pihlgren, 2020). 

 Kommungemensam utbildningsdag 12 februari, 2021, med Ann S. Pihlgren med fokus på 
undervisningskvalitet kopplat till läsa, skriva och räkna. Vad innebär det att ha ett 
undervisande förhållningssätt i planering, genomförande och utvärdering av aktiviteter i 
förskolan?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÄRMILJÖER 
 Vi ska, i samspel med barnen, färdigställa fungerande lärmiljöer så att barnen får inflytande 

och möjlighet till att påverka sin dag på förskolan. Vårt mål är att kunna erbjuda barnen 
tillgängliga och inspirerande mötesplatser där kunskap och lärande bildar en helhet. Vi ska 
erbjuda lärmiljöer och igångsättande lärprocesser som genom olika material och medel, samt 
val av plats i rummet skapar mötesplatser som främjar språk, matematik, lek och det sociala 
samspelet med värdegrund i fokus. Med miljön som den tredje pedagogen ska vi fånga upp 
barnens reaktion, nyfikenhet och utformande om hur och vad de handskas med för medel, 
material och information för att utveckla barnens kreativitet och stärka deras nyfikenhet till 
att utforska och erövra ny kunskap.   

 Skapa och utveckla inspirerande lärmiljöer genom att varje pedagog är tilldelad en särskild 
lärmiljö som hen är ansvarig för. Ansvarig pedagog ser till att lärmiljön erbjuder 
igångsättande lärprocesser genom stimulerande material och medel.  

 Hur presenteras materialen så att de framträder på intressant sätt? Hur stöttar materialet 
det barnen är intresserade av? Vad bjuder lärmiljöerna in till? Leda barnen till ett 
utforskande och kreativt lärande genom att “duka upp” med material som stimulerar flera 
sinnen och på så sätt fånga dem att stanna vid. Lärmiljöerna ska även tydligt signalera hur 
många som bjuds in i miljön, till exempel tre stolar. Använda förskolans Verksamhetsidé om 
den pedagogiska miljön i förskolan utifrån Pedagogisk miljö i tanke och handling (Linder, 
2016) kontinuerligt i våra pedagogiska diskussioner, planering, uppföljning, utvärdering och 
analys av lärmiljöerna.  

 God introduktion av respektive lärmiljö så att de fungerar som den tredje pedagogen.  
 Bredda och förändra lärmiljöerna med hjälp av digitala verktyg. 

 
 
 
 
 

VÄRDEGRUNDSARBETE 
”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra 
genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. 
Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och 
levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om 
livsfrågor.” (Läroplan för förskolan, Lpfö 18, s. 5) 
 

 Skapa en FÖPP kopplat till värdegrundsarbetet för att fördjupa reflektionerna, utveckla 
arbetsprocesserna och identifiera utvecklingsområdena. Respektive arbetslags FÖPP ska utgå 
från de aktiva åtgärder som identifierats i respektive barngrupp kopplat till att motverka 
diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 
diskrimineringsgrund https://www.do.se/framja-och-atgarda/forskolan-och-skolans-
ansvar/            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOKAL DIGITAL UTVECKLINSGPLAN, LDUP 
”Alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det ska finnas en digital likvärdighet i det 
svenska skolväsendet.” (Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, Utbildningsdepartementet 2017) 
 
”Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem 
möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att 
grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se 
möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.” (Lpfö 18, s. 9) 
 

Varje skola och förskola behöver formulera verksamhetsspecifika mål i en Lokal digital 
utvecklingsplan, LDUP, som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Denna bör konkretisera 
styrdokumenten, den nationella Digitaliseringsstrategin och Digital utvecklingsplan, DUP.  
Digital utvecklingsplan, DUP är en övergripande plan för förskola och grundskola i Kultur och 
Utbildningsförvaltningen med syfte att tydliggöra riktning och för att ge vägledning till förvaltning, 
skolledare och pedagoger i digitaliseringsprocessen. 
I den lokala digitala utvecklingsplanen, LDUP, beskrivs digitaliseringsprocessen, hur rektorers och 
lärares digitala kompetens utvecklas och hur digitaliseringen påverkar barns och elevers lärande. 
Rektorer ansvarar för att relevanta underlag finns att tillgå så att rätt åtgärder kan vidtas för att 
skapa de bästa förutsättningarna för lärande i verksamheterna. 

Skolverket lyfter fram fyra aspekter av digital kompetens: 
 Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället. 
 Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier. 
 Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt. 
 Att kunna lösa problem och omsätta idéer till handling. 

 

För att kunna formulera verksamhetsspecifika mål i förskolans LDUP har samtliga pedagoger besvarat 
en enkät: Undersökning av digital kompetens. Syftet med enkäten var att inventera nuläget av våra 
styrkor och förbättringsområden gällande användning av digitala verktyg i verksamheten. 
Kartläggningen visar på var vi befinner oss på resan mot adekvat digital kompetens. Resultatet 
används tillsammans med effektkedjan som underlag för vår LDUP: 

 

Effektkedja:                                                                                      Planeringsrörelse 

 

Genomföranderörelse  

Vad krävs?

Förtroende, 
medarbetare, 
kompetens, 
IT-verktyg

Resurser

Hur gör vi?

Metoder och 
arbetssätt

Aktiviteter

Vilka checkpoints 
behövs i arbetet?

Kort sikt

Resultat

Vilka är våra 
målsättningar 

och ambitioner?

Förändring på 
lång sikt

Effekt



Erici förskolas LDUP:  

 

 

 

 

UTVECKLINGSOMRÅDE KOPPLAT TILL ENKÄTEN TILL VÅRDNADSHAVARNA 
 

 För att tydliggöra för våra vårdnadshavare hur vår utbildning och undervisning fungerar ska 
vi dokumentera på gruppnivå i Vklass en gång i veckan.  

 Synliggöra utbildningen genom att skriva mer på tavlan i entrén. Där kan alla vårdnadshavare 
ta del av dagens undervisning oavsett vilken tid eller vem som arbetar då barnet blir hämtat.  

 Synliggöra den mat vi får från vårt tillagningskök genom dokumentation på Vklass. Prata om 
förskolans matvanor och förhållningssätt på utvecklingssamtalen. 
 


