
 

Kvalitetsrapport 

Erici förskola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Erici förskola, Kvalitetsrapport 2(22) 

Innehållsförteckning 

1 Om verksamheten ................................................................................................................ 3 

2 Nulägesbeskrivning ............................................................................................................. 4 

Nulägesbeskrivning ........................................................................................................................... 4 

3 Uppföljning - Mål och aktiviteter ....................................................................................... 6 

Normer och värden ............................................................................................................................ 6 
Förskola och hem............................................................................................................................... 7 
Övergång och samverkan .................................................................................................................. 9 
Uppföljning, utvärdering och utveckling ......................................................................................... 11 
Förskollärares ansvar i undervisningen ........................................................................................... 13 
Rektorns ansvar och inflytande ....................................................................................................... 14 

4 Uppföljning - Resultat och analys .................................................................................... 16 

Bedömning av förskolan som helhet ............................................................................................... 16 
Bedömning av arbetslagets utveckling ............................................................................................ 17 
Bedömning av barngruppens utveckling ......................................................................................... 17 
Bedömning av barnets utveckling och lärande ................................................................................ 18 

5 Förskola - Fokusområde bedömning ............................................................................... 19 

6 Lärdomar och utvecklingsområden inom fokusområdet bedömning .......................... 20 

7 Kommande års nulägesbeskrivning ................................................................................. 21 

Nulägesbeskrivning ......................................................................................................................... 21 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Lyckan 

Bilaga 2: Skatten 1 

Bilaga 3: Skatten 2 

Bilaga 4: Skatten 3 

Bilaga 5: Organisation Erici förskola 220126 

  



Erici förskola, Kvalitetsrapport 3(22) 

1 Om verksamheten 

• På Erici förskola möts, leker och lär 94 barn tillsammans. 

• De yngre barnens utbildning sker på Lyckan 1 och Lyckan 2 

• De äldre barnens utbildning sker på Skatten 1, Skatten 2 och Skatten 3 

• På förskolan arbetar 14 förskollärare och 1 barnskötare samt 3 pedagogiska resurser som trygga 
vikarier i huset 

• Erici förskola har ett tillagningskök med anställd kock samt lokalvårdare 

• Administratör 10% 

• Vaktmästare 10% 

• Hälsoteamet består av två nyckelpersoner från respektive Erici förskola och Nattugglan, 
specialpedagog och psykolog från Centrala Barn- och elevhälsan samt rektor 

• Rektor ansvarar för Erici förskola och Nattugglan 
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2 Nulägesbeskrivning 

Nulägesbeskrivning 

Hur har vi genomfört vårt uppdrag? 

• FÖPP synliggör resultatet av undervisningen och barngruppens progression. Den generativa 
frågan bidrar till att planeringen av undervisningen fokuseras till aktiviteter som bidrar till barnens 
kunnande och förståelse av målområdet 

• Ann S. Pihlgrens matriser, som används vid överlämningssamtalet till förskoleklass och 
fritidshem, skapar ett gemensamt professionellt och pedagogiskt språk mellan förskolan och 
mötande skolformer 

• Undervisning med barnen fördelade i mindre grupper bidrar till förhöjd undervisningskvalitet 

• Repeterande undervisning bidrar till förhöjd undervisningskvalitet 

• Bokcirklar bidrar till förhöjd undervisningskvalitet via det kollegiala lärandet och samsyn 

Vi upplever även att resultatet påverkats av att undervisningsstunderna är korta med pauser för egen vald 
lek och rörelse. Vi anser att detta bidrar till att barnen är mottagliga och fokuserade. 

Att vi även organiserar för regelbundna reflektioner tillsammans med barnen påverkar barnens lärande. 
Under reflektionerna tar barnen del av varandras kunskap och tankar och förstår varandras olika sätt att 
reflektera, granska, generalisera, argumentera och dra slutsatser, resonera om orsak och verkan med mera. 
Undervisningen bidrar till att barnen är vana vid att få ställa frågor som undervisningen bygger vidare på. 

Vi upplever att störst betydelse för ett ökat kunnande är arbete i mindre grupper, där barnen blir 
stimulerade utifrån sina förmågor och kunskap. Nästa viktiga ingrediens är att skapa ett intresse genom 
lustfyllda aktiviteter som barnen kan applicera på sin vardag utanför förskolans väggar. Andra viktiga 
faktorer som har betydelse för barnens förändrade kunnande är god förförståelse inför vad 
undervisningen ska handla om. För att väcka nyfikenhet är barnen vana vid att introduceras med till 
exempel pedagogiska program från UR. För fortsatt god kvalitet är närvarande, lyhörda och medforskande 
pedagoger som fångar upp barnens intresse för vidare undervisning det som ger den allra största effekten. 

  

Insamlande av resultat 

Arbetetsmetoden med FÖPP och en generativ fråga bidrar till att vi ser tydliga resultat av vår undervisning 
och dess processer. Med hjälp av våra resultat av analys samt uppföljning har vi en klar bild i hur vi ska 
arbeta vidare för fortsatt lärande och utveckling. 

Vi ser sambandet mellan pedagogernas val av undervisning och barnens förändrade kunnande. Det är 
tydligt att förskolan gör skillnad och att “det förskolan erbjuder blir barnens möjligheter”. Detta påstående 
är både stärkande och en farhåga. Det är lätt att känna att läroplansmålen är många och att kraven därav 
blir högt ställda. 

Generellt används FÖPP för att utveckla arbetsprocesserna och identifiera utvecklingsområden. FÖPPen 
gör att verksamheten kontinuerligt följer upp den egna undervisningen, analys av resultat och kvalitet. 
Som underlag i diskussionerna används: 

• Kontinuerliga observationer  

• Filmanalyser  

• Verksamhetsbesök 

• Barnintervjuer om trivsel  

• Utvecklingssamtal 

• Enkät till vårdnadshavare i förskolan 

  

Förutsättningar 

• Avlösarteam som ersätter ordinarie arbetslag vid reflektion 

• Reflektion i arbetslag och intressegrupper 

• Bokcirklar vid varje APT 
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Det här tar jag med mig till nulägesbedömningen 

• Skapa FÖPP kopplat till rutinsituationer; inskolning, måltider etc. 

• Vikten av att kontinuerligt skapa pedagogiska processer tillsammans med barnet, att dokumentera 
och observera för att sedan reflektera tillsammans. Prioritera arbetssätt som bidrar till reflektion 
tillsammans med barnen för vidare planering av kommande undervisning och lärande utifrån ett 
metakognitivt perspektiv 

• Använda Ann S. Pihlgrens matriser till kommande fokusområde bedömning, både på grupp- och 
individnivå 

  

Enhetens egna Fokusområden  

• Undervisningskvalitet 

• Lärmiljöer 

• Värdegrundsarbete 

• Lokal Digital Utvecklingsplan, LDUP 

• Utvecklingsområde kopplat till enkäten till vårdnadshavarna 
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3 Uppföljning - Mål och aktiviteter 

Normer och värden 

Nulägesbedömning 

 Prioriterat 

Mål: Värdegrundsarbetet ska genomsyra utbildningen med fokus på anknytning och trygghet 

 

Analys 

Förskolan har en FÖPP för inskolning vilket bidrar till ett gemensamt förhållningssätt innehållande 
lågaffektivt bemötande. 

Möjliga förklaringar till trygga barn kan vara vårt grundliga arbeta med TAKK som ger alla barn samma 
förutsättningar att kunna kommunicera oavsett utveckling av det verbala språket. 

Vår bedömning och slutsats är att med ett kontinuerligt värdegrundsarbete ser vi en effekt där barnen 
använder sig av den nya kunskapen i vardagliga situationer. Dock ser vi inte ett likvärdigt resultat i alla 
barngrupper. Möjliga förklaringar till att resultatet inte blivit som eftersträvat är att vi har fått konsultation 
från Barn- och elevhälsan med strategier för vad som behöver prioriteras. Arbetslaget har fått skala av och 
fokusera på en ”basnivå”. Flertalet metoder har prövats och gestaltandet av berättandet var ett av de få 
arbetssätt där pedagogerna lyckades nå den aktuella barngruppen. 

Framåt funderar vi över om det kan vara så att arbetsmetoderna för värdegrundsarbetet behöver utvecklas 
ytterligare. Kan pedagogernas trygghet och bekvämlighet i t.ex. Kompisböckerna bidra till att 
undervisningsmetoderna blir oföränderliga? Bör vi i stället använda målen vi strävar efter i 
värdegrundsarbetet som metoder i samtliga undervisningssituationer? "Till skillnad från språk och matematik 
är lärandeidentitet sällan lärandeinnehållet i undervisningsaktiviteten. Det visar sig att särskilda aktiviteter för att lära 
barnen att vara bra kamrater eller att samarbeta sällan fungerar. Det är istället genom arbetsformerna som 
lärandeidentiteten kan stärkas. Lärandeidentiteten utvecklas oftast genom de metoder som används för att lära andra 
ämnesområden.” (Pihlgren 2020, Undervisningsstrategier i förskolan, s. 141) 

Indikatorer Utfall 
Utfall 
flickor 

Utfall 
pojkar 

 Trygghet och trivsel 92,5 %   

Kommentar 

I år besvarade enbart 56 av 96 vårdnadshavare enkäten. 92,5% av dem "instämmer helt" eller "instämmer till stor 
del" om att de upplever sitt barn tryggt i förskolan. Trots att enbart tre vårdnadshavare har svarat "instämmer till 
liten del" och en vårdnadshavare "instämmer inte alls" blir det ett medelvärdet på 3,55, vilket är ett av kommunens 
lägsta resultat. Kommunens medelvärde är 3,69. Samtidigt ligger Erici förskola över medelvärdet i påståendet "Jag 
upplever att personalen är lyhörd för mitt barns behov av tröst, närhet och bekräftelse" samt i påståendet "Jag 
upplever att personalen bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt". 

 

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum 

Aktivt värdegrundsarbete  Avslutad 2021-08-16 2022-06-10 

Utvärdering 

Med yngre barn är "Jaget" i fokus. Kunnande och erfarenhet ligger på individnivå. Vi kan se att barnen blir 
tryggare med en tydlig struktur och repetitiva mönster. Vi introducerar TAKK vid en tidig ålder vilket leder till 
tryggare individer som kan kommunicera oavsett utveckling av det verbala språket. 

Vi får beröm av nya kollegor och lärarstudenter då de observerar vårt lågaffektiva förhållningssätt och bemötande 
där vi inte säger nej utan erbjuder barnen alternativa möjligheter till att utforska material och medel. 

I en av de äldre barngrupperna visade observationer på att barnen pratade negativt om varandra. Vi ville att de 
skulle förmå och förstå allas lika värde gällande kön, etnicitet samt ålder. Som en del av värdegrundsarbetet 
skapades trädockor med barnens foton på. Vi upplevde det som att vid konflikter hämnades barnen på varandra 
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Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum 

genom att riva sönder, gömma eller kasta fotona i papperskorgen.  Vidare observationer visade dock på att 
barnens intresse fångades av berättandet eller gestaltandet av olika dilemma som uppstod. Delar av barngruppen 
utvecklade sitt värdegrundstänk genom att dilemman som hände på förskolan sattes i relation till hur 
brandmännen arbetar på brandstationen. 

Vi arbetar kontinuerligt med Kompisböckerna där vi behandlar ämnen som empati, dela med sig och säga stopp. Vi 
upplever att upprepning skapar förutsättningar för trygghet och utveckling. Samtidigt visar våra observationer på 
att barnen har svårt att ta till sig innehållet i värdegrundsundervisningen då de inte kan applicera kunskapen då 
behovet uppstår. Vi ser en större förståelse om vi fångar situationen och bedriver undervisningen då den är 
aktuell. 

  

  

  

  

  

  

Barnintervjuer  Avslutad 2021-08-16 2022-06-10 

Utvärdering 

Barnintervjuer och observationer utförs för att fånga upp barnens upplevelse av trygghet och trivsel på förskolan. 

Förskola och hem 

Nulägesbedömning 

 Prioriterat 

Mål: Likvärdig dokumentation i Vklass 

 

Analys 

I år var det fler vårdnadshavare än någonsin som besvarade kommunens enkät. Dessvärre har dock Erici 
förskola lägre svarsfrekvens än vanligt. Vi tror att vårt tidigare upplägg med enkät i samband med 
utvecklingssamtal är ett vinnande koncept som dessvärre pandemin har satt stopp för. Till nästa år hoppas 
vi att vi återigen kan genomföra enkäten i samband med utvecklingssamtalen. 

För att möta de vårdnadshavare som enligt enkäten inte instämmer helt gällande påståendet "Jag får 

fortlöpande information om mitt barns tillvaro på förskolan (t.ex. trivsel, utveckling och lärande)" kommer pedagogerna 
komplettera det de skriver på tavlan i entrén med en påminnelse om att gå in på Vklass för att få mer 
information. 

Förskolan kommer att fortsätta med tydlig struktur för dokumentationen på Vklass men också utveckla 
dokumentationen så att allt fler läroplansmål synliggörs. 

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum 

Synliggöra utbildning och 
undervisning 

 Avslutad 2021-08-16 2022-06-10 

Utvärdering 

Avstämning Stratsys på APT 21-11-18 

Dokumentera det enskilda barnet varannan vecka samt på gruppnivå en gång i veckan i Vklass. 

• Lyckan: 1 

• Skatten 1: 1 

• Skatten 2: 0,5 - Kommentar: behöver hitta en större tydlighet i detta. 

• Skatten 3: 1 
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Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum 

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. Komplettera texten med foto kopplat 
till förskolans utvecklingsområden för att bidra till vidare samtal och reflektion. 

• Lyckan: 0,5 - Kommentar: Vi glömmer att skriva på tavlan ibland. 

• Skatten 1: 1 

• Skatten 2: 1 

• Skatten 3: 1 - Kommentar: dokumenterar dagligen i hallen, Vklass. 

  

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

• Lyckan: 0,5 - Kommentar: Kan vi lägga över detta på kocken? Många förskolor och skolor har köket en 
egen Instagram. Rektors kommenterar: Ligger i Verksamhetsplan = vårt ansvar. 

• Skatten 1: 0,5 - Kommentar: Behov av att utvecklas på Vklass. 

• Skatten 2: 0,5 - Kommentar: Behov av att utvecklas på Vklass. 

• Skatten 3: 0,5 - Kommentar: Behov av att utvecklas på Vklass. 

  

Pedagogerna uppnår målet vi har satt gällande dokumentation av det enskilda barnet samt på gruppnivå på Vklass. 
Så även gällande att synliggöra utbildningen på tavlorna i entréerna. 

Arbetet med att synliggöra maten för vårdnadshavarna har delegerats till förskolans kock som lägger ut foton på 
förskolans Instagram. 

Mål: Likvärdiga utvecklingssamtal 

 

Analys 

Möjliga förklaringar till Ericis förskolas goda resultat är att samtliga pedagoger använder sig av förskolans 
gemensamma lathund för upprättande av utvecklingssamtal. Strukturen för utvecklingssamtalet följer 
samma rubriker som vårdnadshavarenkäten. 

Trots bäst resultat i kommunen har vi ett högt antal, 17,9%, som svarar "vet ej" troligtvis på grund av att 
vi inte detta år kunnat utföra våra utvecklingssamtal i samband med enkäten samt på grund av flera 
inskolningar under samma period som enkäten var öppen. Vi tror att det är vanligare att svara "vet ej" då 
man är ny på förskolan. 

Vår bedömning och slutsats är att svarsfrekvensen ökar samt resultatet av svaren påverkas då 
utvecklingssamtal av god kvalitet sker i samband med enkäten. 

Indikatorer Utfall 
Utfall 
flickor 

Utfall 
pojkar 

 Nöjdhet 78,5   

Kommentar 

På påståendet "På utvecklingssamtalet får jag tydlig information om mitt barns utveckling och lärande" har Erici förskola ett 
medelvärde på 3,80 vilket är det bästa resultatet i hela kommunen! Kommunens medelvärde är 3,46. 

 

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum 

Matriser som stöd i den 
individuella bedömningen 

 Avslutad 2021-08-16 2022-06-10 

Utvärdering 

Vår samlade bild är att matriserna och läroplanens mål i kombination med en tydlig generativ fråga bidrar till att 
förskolans undervisningskvalitet höjs. Resultatet av arbetet med de individuella matriserna är att vi ser ett tydligare 
resultat i vad barnen kan och hur vi pedagoger ser på barns lärande. Matriserna bidrar även till vilket sätt vi 
behöver utveckla undervisningen; lär sig alla? - då behöver jag utmana mer, lär sig inte alla? - hur behöver jag 
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Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum 

förändra undervisningen för att fånga upp dem? 

Matriserna bidrar även till en ”jämnare” kunskapsnivå eftersom de synliggör de individuella områdena vi behöver 
fokusera på. Utifrån behoven delas barnen in i mindre grupper där vi kan ge varje barn upprepande undervisning 
utifrån behov. De mindre grupperna bidrar även till att barnen ser och använder varandra som lärresurser. 

Mål: Likvärdig bedömning 

 

Analys 

Vår bedömning och slutsats är att matriserna är A och O för att kunna bedöma det individuella barnets 
förändrade kunnande. Arbetet med individuella matriser skapar tydlighet och därmed en samsyn om vad 
det är vi ska "se" och därmed bedöma. Matriserna gör oss säkrare i vår pedagogroll eftersom de synliggör 
progressionsstegen och på så sätt stödjer och underlättar både planering och genomförande av 
undervisning med en högre kvalitet. Genom att utgå från de individuella bedömningarna fördelas barnen i 
mindre grupper och därmed upplever vi att vi kan erbjuda en mer likvärdig utbildning som bygger på 
progressionsstegen i matriserna. 

I jämförelse ser vi att vår undervisning har blivit mer ämnesinriktat sedan vi startade arbetet med 
matriserna. Undervisningen är inte lika utsvävande längre utan mer målinriktad. Arbetssättet bidrar till att 
barnens kunskap blir djupare. 

Påverkansfaktorer till att vi redan efter ett års arbete har kommit så långt med fokusområdet bedömning 
är ett positivt förhållningssätt där vi lär av och med varandra, ett kollegialt lärande som genomsyrar hela 
utbildningen. 

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum 

Matriser som stöd  Avslutad 2021-08-16 2022-06-10 

Utvärdering 

Matriserna är ett arbetsverktyg som används på pedagogernas reflektionstid. Undervisningen följs upp, utvärderas 
och analyseras. Matriserna bidrar till att fördjupa analysen med frågeställningar som vad har barnen rätt att få lära sig 
och vad är meningsfullt att lära/förstå för barnen? Matriserna synliggör även vilka förutsättningar och möjligheter 
pedagogerna skapar för lärande. Hur utmanar vi barnen? Hur ordnar vi möjlighet för inlärning? Likaså bidrar matriserna 
till att synliggöra barnsyn, kunskapssyn och lärandesyn. Hur ska vardagsverksamheten förstås och uppfattas gemensamt? 
Matriserna bidrar kort sagt till det systematiska kvalitetsarbetet genom att de hjälper pedagogerna att få syn på vad 
vi behöver förändra i verksamheten. Matriserna visar på vilka områden förskolan lyckas med och vilka områden vi 
inte lyckas med och väcker tankar som hur tar vi tillvara på och bygger vidare på gjorda erfarenheter? 

Genom bokcirkel och kontinuerlig användning av FÖPP och bedömningsmatriserna har en samsyn skapats på 
förskolan. Vi har landat i att utan dokumentation kan ingen bedömning ske. Det är utifrån dokumentationen vi 
reflekterar och bedömer huruvida undervisningen leder till lärande eller inte. 

Vår samlade bild är att det är flertalet kompetenstimmar med fokus på bedömning som har bidragit till vårt 
förändrade kunnande. Repetition, repetition, repetition leder till trygghet och ökad kompetens. 

Övergång och samverkan 

Nulägesbedömning 

 Prioriterat 

Mål: Övergångar som gagnar barnets/elevens kunskapsprogression 

 

Analys 

Efter fjorårets generella överlämning väcktes en känsla av stolthet. Berörda pedagoger kände att 
matriserna bidrog till ett gemensamt professionellt språk med mötande pedagoger i förskoleklasserna. 
Denna känsla tog rektor med sig in i analysen av det systematiska kvalitetsarbetet. Vad var det egentligen 
pedagogerna uttryckte? Stolthet och professionalitet samt ett gemensamt språk med fokus på lärande i 
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stället för ett görande. Arbetssättet med matriserna hade bidragit till förhöjd undervisningskvalitet och 
detta skulle vi givetvis ta fasta på! Reflektionerna utmynnade i att kommunens Riktlinjer för övergångar mellan 
skolformer framöver även skulle användas inom vår egen enhet. 

Från Erici förskolas Verksamhetsplan: 

• Använda Ann S. Pihlgrens matriser till bedömning, både på grupp- och individnivå;      
o Kartläggningsdokumentationen resulterar i en utveckling av personalens professionella 

och gemensamma pedagogiska språk, 
o Det utvecklade professionella språket innebär en möjlighet för personalen att diskutera 

och tydligare förmedla lärande till varandra, till vårdnadshavare och barn och till andra 
aktörer inom den samlade skolverksamheten, 

o Kartläggningsdokumentationen stödjer personalen i utvärderingar av undervisningens 
resultat i lärande, såväl på gruppnivå som på individnivå. 

Redan under detta första år ser vi skillnader från tidigare år! Med matriserna som stöd går pedagogerna 
igenom det enskilda barnets förändrade kunnande som vidarebefordras till mötande arbetslag. 
Pedagogerna sammanställer även barngruppens kunskapsnivå genom att fylla i utvecklingsmatriserna på 
gruppnivå, det vill säga en generell överlämning mellan avdelningarna. 

Vår bedömning och slutsats är att matriserna bidrar till att mötande pedagoger, både på egen enhet och i 
förskoleklasser, får tillgång till aktuell och relevant information kopplat till progressionen i barnens 
utveckling och lärande. 

Med matriserna som stöd upplever vi att vi uppnår syftet med övergångar, det vill säga stödja barns 
fortsatta lärande och bidra till en ökad likvärdighet samtidigt som matriserna bidrar till att innehållet 
förhåller sig sakligt, det vill säga inte innehåller värdeladdade ord eller uppgifter om personliga egenskaper. 

Till hösten kommer vi att följa upp om mötande pedagoger upplever att informationen om barngruppen 
och undervisningsinnehåll varit till stöd i den fortsatta planeringen av utbildningen. Vi önskar få likvärdig 
feedback av förskoleklasserna för att säkerställa att vår förskola ger barnen rätt förutsättningar. 

För att säkerställa att samtliga på förskolan har all nödvändig information om de barn som är i behov av 
extra stöd och stimulans har vi utskrivna handlingsplaner från Prorenata. Handlingsplanerna diskuteras på 
arbetslagsreflektion och följs upp i konsultation med Barn- och elevhälsan. Nödvändig information lyfts 
på APT samt verksamhetsmöte. 

Mål: Professionellt språk 

 

Analys 

Vår bedömning och slutsats är att matriserna bidrar till en utveckling av det professionella och 
gemensamma pedagogiska språket. Vi ser ett mönster där det utvecklade professionella språket bidrar till 
fördjupade diskussioner med fokus på barnens förändrade kunnande. Mönstret blir särskilt tydligt i 
upprättandet av utvecklingssamtal och genomförandet med vårdnadshavarna. Matriserna bidrar både till 
ett gemensamt språk och en likvärdighet. 

Påverkansfaktorer är bokcirklarna; Läsa, skriva, räkna – ett undervisande förhållningssätt (Pihlgren, 2020) och 
Undervisningsstrategier i förskolan (Pihlgren, 2020) som skapar en gemensam grund att stå på och utgå ifrån. 
Bokcirklarna bidrar till ett gemensamt synsätt och ett professionellt språk på hela förskolan. 
Förutsättningarna är att vi varje månad gått igenom kapitel efter kapitel på våra APT samt arbetat vidare 
med diskussionerna på reflektionstid med våra arbetslag. Repetition, repetition och ytterligare repetition. 

Indikatorer Utfall 
Utfall 
flickor 

Utfall 
pojkar 

 Riktlinjer för övergångar mellan olika skolformer  Ja   

Kommentar 

Riktlinjer för övergångar mellan skolformer används till generell överlämning samt särskild överlämning. Även detta år 
organiserades den generella överlämningen via Teams där mottagande förskoleklasser loggade in för att ta del av 
aktuell förskolas överlämning. 

Till den generella överlämningen är frågorna i Riktlinjer för övergångar mellan skolformer basen medan Erici förskola 
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Indikatorer Utfall 
Utfall 
flickor 

Utfall 
pojkar 

väljer att använda Ann. S. Pihlgrens matriser som stöd för att beskriva bedömningen av barngruppens förändrade 
kunnande. Vi upplever att de mottagande pedagogerna uppskattar det gemensamma professionella språket då 
matriserna grundar sig i Hitta språket och Hitta matematiken. 

  

 

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum 

"Struktur för 
avdelningsreflektion" 

 Avslutad 2021-08-16 2022-06-10 

Utvärdering 

Samtliga arbetslag följer strukturen för avdelningsreflektion. 

Riktlinjer för övergångar 
mellan olika skolformer 

 Avslutad 2021-08-16 2022-06-10 

Utvärdering 

Riktlinjer för övergångar mellan olika skolformer används av de pedagoger som lämnar över barn till förskoleklass. 

Uppföljning, utvärdering och utveckling 

Nulägesbedömning 

 Prioriterat 

Mål: Likvärdig bedömning 

 

Analys 

Vår bedömning och slutsats är att vårt val av arbetssätt och vår tydliga struktur i vår undervisning fångar 
barnen med den generativa frågan som utgångspunkt och mål för aktiviteten. Till skillnad mot tidigare år 
upplever vi att undervisningen håller en högre standard då vi bedriver en mer målinriktad undervisning 
genom matriser och FÖPPar. Matriserna bidrar till ett fokus på barnens förändrade kunnande. 
Progressionsstegen i matriserna bidrar till en likvärdig undervisning och bedömning. 

Förutsättningar utöver undervisningen är att pedagogerna regelbundet diskuterar i arbetslaget vilka 
begrepp som ska användas vid planerad undervisning med barngruppen så att undervisningen ger samma 
förutsättningar för lärande hos alla barn. Diskussionerna bidrar även till samsyn på vad undervisningen ska 
ge och bidra till och resulterar i en likvärdig utbildning. De fortlöpande samtalen utvecklar våra 
arbetsinsatser när vi kritiskt granskar vilka förutsättningar och möjligheter vi skapar för lärande och vad 
som gynnar/inte gynnar undervisningen. Det systematiska kvalitetsarbetet är levande och skapar bättre 
undervisning för alla. 

Lärdomar vi tar med oss är att: 

• vår rektor är en tydlig ledare som skapar ett positivt synsätt och god introduktion för oss 
pedagoger vilket möjliggör utveckling. Rektors engagemang skapar en kreativ och positiv känsla 
som gör att vi pedagoger är intresserade av att utvecklas och utforma verksamheten vidare. 

• genom matriserna blir det lättare att diskutera fram en undervisningsform och ett samspelt synsätt 
oss pedagoger emellan. 

• FÖPP och matriser bidrar till en tydligare fokus i utbildningen, vilket i sin tur underlättar och 
besparar tid, både gällande planering och uppföljning av undervisningen samt vid upprättande av 
utvecklingssamtal. 

• genom att ansvaret för de individuella matriserna ligger på mentor, men ligger som delade 
dokument på Drive, blir samtliga pedagoger i arbetslaget delaktiga vilket bidrar till samsyn i 
undervisningen samt likvärdig bedömning.  

Utvecklingsområde: 
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Likt arbetssättet med matriserna (där vi färgmarkerar det förändrade kunnandet och därmed synliggör 
kommande progressionsteg) behöver vi göra ett likvärdigt arbete med läroplansmålen för att säkerställa att 
förskolan utmanar barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper så att barnen 
utvecklas så långt som möjligt. 

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum 

Följa "Struktur för 
arbetslagsreflektion" 

 Avslutad 2021-08-16 2022-06-10 

Utvärdering 

Avstämning Stratsys på APT 21-11-18 

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. 

• Lyckan: 1 

• Skatten 1: 1 

• Skatten 2: 1 

• Skatten 3: 1 

  

FÖPP ska användas till värdegrundsarbete, projektarbete och lärmiljöer. 

• Lyckan: 0,5 - Kommentar: Vi har ej startat en FÖPP angående våra lärmiljöer. Men känner just nu att vi 
inte är i behov av det. 

• Skatten 1: 0,5 - Kommentar: vi ska starta FÖPP för lärmiljö. 

• Skatten 2: 1 

• Skatten 3: 1 - Kommentar: behöver vidareutveckla värdegrunds FÖPPen. 

  

Skapa FÖPP kopplat till rutinsituationer; inskolning, måltider etcetera. 

• Lyckan: 1 - Kommentar: Har gjort en inskolnings FÖPP. 

• Skatten 1: 0 

• Skatten 2: 0 - Kommentar: rutinsituationer för pedagogerna. 

• Skatten 3: 0 - Kommentar: har inte funnits något behov. 

  

Verksamhetsbesök under hösten 2021 kommer innebära att rektor är med på avdelningens reflektion med fokus 
på bedömning. 

• Lyckan: 1 

• Skatten 1: 1 

• Skatten 2: 1 

• Skatten 3: 1 

Matriser  Avslutad 2021-08-16 2022-06-10 

Utvärdering 

Avstämning Stratsys på APT 21-11-18 

Respektive FÖPP har en aktiv matris. 

• Lyckan: 1 

• Skatten 1: 1 

• Skatten 2: 1 

• Skatten 3: 1 - Kommentar: utöka avstämningspunkterna i matrisen 

  

Matriserna följs upp systematiskt på avdelningsreflektionerna, av intressegrupperna samt av rektor. 

• Lyckan: 1 

• Skatten 1: 1 
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Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum 

• Skatten 2: 1 

• Skatten 3: 1 - Kommentar: att gå igenom FÖPP finns i vår dagordning 

Förskollärares ansvar i undervisningen 

Nulägesbedömning 

 Prioriterat 

Mål: Lärmiljön som den tredje pedagogen 

 

Analys 

Arbetssättet med lärmiljön som den tredje pedagogen har kommit riktigt långt på Erici förskola. Vi upplever en 
resa från lekmiljöer till lärmiljöer med ett tydligt mål och syfte och där materialet är medvetet placerat för 
att stimulera till ett lustfyllt lärande. Förutsättningar som påverkat, förutom att vi arbetat med 
utvecklingsområdet i flertalet år, är att pedagogerna håller lärmiljöerna levande och uppdaterade genom att 
ha fördelat ansvaret för de olika miljöerna. Strukturen skapar ett ökat ansvarstagande med ett tydligare 
fokus vilket vi ser leder till inbjudande och inspirerande lärmiljöer som barnen inte möter hemma. 

Att förskolan erbjuder miljöer barnen inte möter på andra ställen är ett ständigt mål vi eftersträvar. I 
jämförelse ser vi dock att barnen fortsatt dras till det kodade materialet där de vet vad som förväntas av 
dem. Lärmiljöer med okodat material kräver en tydligare introduktion och en närvarande pedagog som 
stimulerar barnens process. 

Även om ambitionen för stimulerande lärmiljöer delas av samtliga pedagoger är det inte alltid så att vi når 
det resultat vi önskar. Möjliga förklaringar och påverkansfaktorer är att vi har varit tvungna att begränsa 
materialutbudet och tillika anpassa våra miljöerna utifrån barn med särskilda behov. Vår analys är att 
tillgängligt material i lärmiljöerna har funnits men tagits bort då det brukats på ”fel” sätt. Möjligheterna att 
se barngruppen lyckas i de olika lärmiljöerna har varit högst sällsynt. Vår bedömning och slutsats är att 
introduktionen möjligtvis skulle behövt göras på annat sätt eller att pedagoger varit för passiva i miljöerna? 

Samtidigt har våra lärmiljöer kompletterats med "fler språk". Den enskilt största anledningen till 
utvecklingen är den grundläggande utbildning i bild och ateljéarbete som Ystads kommuns förskolor har 
tagit del av under läsåret tillsammans med Karin Bergmark som har varit verksam många år som 
ateljerista. De senaste åren har Karin arbetat i Malmö stad som utvecklingspedagog i ett pedagogiskt 
utvecklingsteam. Syftet med kursen är att få kunskap om skapande med olika tekniker och uttryckssätt i 
bild och om kunskap om bra material. Genom att så många från förskolan har fått gå kursen samtidigt ser 
vi en stor utveckling på förskolan. Bildkursen har även bidragit till vårt sätt att prata med varandra och att 
vi tillsammans har en vision och en plan över hur vi ska utveckla lärmiljöerna vidare, både ateljéer och 
övriga miljöer. Detta handlar även om våra miljöer utomhus där vi har börjat spåna på hur vi kan ge 
barnen möjlighet till hundra språkligheten på ett annat sätt än vi gjort tidigare. Spännande! Vår bedömning 
och slutsats är att våra lärmiljöer fungerar än mer som den tredje pedagogen då tillgängligt materialet utökas 
med de 100 språken och bidrar därmed till fler sätt att undersöka, utforska, leka och lära. 

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum 

Vilka möjligheter erbjuder 
våra lärmiljöer? 

 Avslutad 2021-08-16 2022-06-10 

Utvärdering 

Ibland observerar vi att lärmiljöerna begränsar barngruppen. Barnen förstår inte hur lärmiljöerna ska brukas och  
fungerar därmed inte som den tredje pedagogen. Med FÖPP ställer vi oss frågor som Vad utmanar barnen? Var stannar 
barnen vid? Boken “Rum för lärande” (Vikingsen, 2020) har bidragit till våra tankeprocesser, så även bildkursen. Vår 
samlade bild är lärmiljöerna har ändrats till bättre efter ökad kunskap i samband med bildkursen. Lärmiljöerna 
kopplas samman med de pågående FÖPParna så att barnen kan utforska materialet på lustfyllt och nyfiket sätt, 
enskilt eller i samspel med andra. Ateljéerna har blommat ut och blivit mer inspirerande för både barn och 
pedagoger. Barnen visar stort intresse för skapande när materialet är synligt och tillgängligt för dem. Inspirationen 
och kunskapen från bildkursen syns och ligger som en röd tråd genom de flesta av våra lärmiljöer. Naturmaterial 
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Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum 

och återvinningsmaterial samsas med kartonger som målats vita och används till bygg och konstruktion 
tillsammans med en projektor. Stenar förvandlas till insekter som flyttar in i lärmiljöerna och rollekshörnan 
kompletteras med allehanda produkter skapade av saltdeg. 

Vårdnadshavare, lärarstudenter och vikarier berömmer och ger positiv feedback på våra lärmiljöer. Våra 
basmiljöerna är kreativa och lustfyllda samt stärker och utmanar barnen i sitt lärande. 

  

Rektorns ansvar och inflytande 

Nulägesbedömning 

 Prioriterat 

Mål: Varje rektor har en adekvat, fungerande organisation som skapar förutsättningar för hög måluppfyllelse 

 

Analys 

Se bilaga "Organisation Erici förskola 220126"- 

Mål: Central Elevhälsoplan färdig juni 2022. Se bifogat dokument. 

 

Analys 

Detta mål gäller egentligen inte läsåret 2021/2022 eftersom Ystads kommuns förvaltningsövergripande Barn- och 
elevhälsoplan ännu inte är antagen. 

Indikatorer Utfall 
Utfall 
flickor 

Utfall 
pojkar 

 Central elevhälsoplan definierar angivna processer  Ja   

 

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum 

Arbetsgrupper enligt 
processplan 

 Avslutad 2021-09-01 2022-06-30 

Mål: Varje enhet har en adekvat, fungerande organisation som säkerställer barn/elevers rätt till ledning, stimulans, 

anpassningar och stöd 

 

Analys 

Vi följer Utredning av barns behov av särskilt stöd i förskolan. Syftet med utredningen är att stödja förskolan i 
arbetet med att analysera och utforma utbildningen så att barn i behov av särskilt stöd ges det stöd och 
anpassningar som de behöver. 

• Utredningen inleds med en kartläggning av faktorer på verksamhets- och gruppnivå som påverkar 
barnets förmågor och färdigheter. Därefter följer pedagogers beskrivning av barnets utveckling i 
olika situationer och lärmiljöer. 

• Utifrån kartläggningen genomförs en analys med vårdnadshavare, rektor och ansvarig pedagog. I 
analysen ska det framkomma vad som förbättrar barnets förutsättningar för omsorg, utveckling 
och lärande. 

• Under pedagogisk bedömning av barns förutsättningar, utveckling och lärande, bör det 
tydliggöras vilka behov av stöd barnet har och vilka anpassningar/stödinsatser av verksamheten 
som förskolan ska genomföra. Den pedagogiska bedömningen ska utgå ifrån analysen, tydliggöra 
barnets behov samt hur förskolan ska förändra lärmiljön på verksamhets-, grupp-, och individnivå 
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för att tillgodose behovet. 

• Stödinsatser dokumenteras i en handlingsplan. 

Vid behov ansöker vi om stöd från Barn- och elevhälsan. 

Vi har även startat upp Hälsoteam under vårterminen och haft fyra produktiva möten. I Hälsoteamet ingår 
två nyckelpersoner från vardera  Erici förskola och Nattugglan samt specialpedagog och psykolog från 
Centrala Barn- och elevhälsan samt rektor. 

Vid första mötet diskuterades och sattes syftet: Hälsoteamet bidrar till att främja tidig upptäckt, tidig insats 
och tvärprofessionell* kompetens. Hälsoteamet bidrar till ett likvärdigt stöd från Barn- och elevhälsan till 
förskolorna. 

*Ett team som är sammansatt av personer från olika professioner eller specialiteter, oavsett hur nära 
samarbetet mellan de enskilda personerna är. 

Första timmen har varit bokbar för arbetslagen. Pedagogerna upplever att Hälsoteamet ger oss möjlighet att 
lyfta utmaningsområden generellt på förskolan samt fördjupade diskussioner inom olika områden som i 
sin tur kan generera till ökad kvalitet. 

Mål: Pedagogisk ledare 

 

Analys 

Pedagogerna upplever att verksamhetsbesöken bidrar positivt till förskolans utveckling. De uttrycker att 
rektor har ett tydligt ledarskap och med verksamhetsbesöken upplevs en mer närvarande rektor som 
bidrar med feedback och idéer. Pedagogerna upplever att rektor har en tydlig vision och leder alla i en och 
samma riktning vilket pedagogerna uttrycker bidrar till högre kvalitet och utveckling. Genom ledarskapet 
och den tydliga bilden blir även verksamhetens utvecklingsbehov synliga. 

Mätbara mål: 

• Används Ann S. Pihlgrens matriser till bedömning på gruppnivå?  4 av 4 avdelningar = 100% 

• Används Ann S. Pihlgrens matriser till bedömning på individnivå?  2 av 4 avdelningar = 50% 

• Utvecklar kartläggningsdokumentationen personalens professionella språk?  4 av 4 avdelningar = 
100% 

• Utvecklar kartläggningsdokumentationen till ett gemensamt pedagogiskt språk?  4 av 4 avdelningar 
= 100% 

• Bidrar det professionella språket till ett kollegialt lärande genom att pedagogerna diskuterar och 
förmedlar lärande till varandra? 3 av 4 avdelningar = 75% 

• Ger pedagogerna exempel på hur matriserna bidragit till ett professionellt språk mot 
vårdnadshavare och barn och till andra aktörer inom den samlade skolverksamheten?  2 av 4 
avdelningar = 50% 

• Använder pedagogerna kartläggningsdokumentationen som stöd i utvärderingar av 
undervisningens resultat i lärande på gruppnivå?  4 av 4 avdelningar = 100% 

• Använder pedagogerna kartläggningsdokumentationen som stöd i utvärderingar av 
undervisningens resultat i lärande på individnivå?  2 av 4 avdelningar = 50% 

Totalt: 78% måluppfyllnad 

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum 

Verksamhetsbesök  Avslutad 2021-08-16 2021-12-17 

Utvärdering 

Samtliga arbetslag har haft verksamhetsbesök av rektor under två timmars reflektionstid med fokus på bedömning. 
Verksamhetsbesöken följs upp av ett coachande samtal där vi diskuterar utifrån "Orsakskedjan"; Problem -
 Alternativa lösningar - Konsekvenser kopplat till fokusområdet bedömning. 

  

Se bilagor från respektive verksamhetsbesök; "Lyckan", "Skatten 1", "Skatten 2" och "Skatten 3". 
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4 Uppföljning - Resultat och analys 

Bedömning av förskolan som helhet 

Detta läsår har förskolan utvecklats via: 

• Bildkursen, där deltagarna även har delgett övrig personal sina erfarenheter och låtit dem 
praktisera något moment regelbundet på APT 

• Bokcirklar  

• Tre olika digitala föreläsningar via Förskoleforum, där pedagoger har delgett presentationer och 
kunskap till varandra på APT  

• Föreläsning Hållbar generation 

• Kollegialt lärande via intressegrupper, #gilla_våga_dela 

• Rektor med ett tydligt ledarskap där vi pedagoger får en tydlig bild av vilket behov samt 
utveckling vi behöver på Erici förskola 

• Verksamhetsbesök 

• Hälsoteam 

Bildkursen har inspirerat och utvecklat oss som pedagoger. Den har gjort att vi tillsammans med barnen 
har börjat använda och våga använda material på ett annat sätt. 

Vi upplever att kontinuerlig bokcirkel och fortlöpande fortbildningar bidrar till att vi är en förskola som 
konstant utvecklas. Bedömningen via Ann S. Pihlgrens matriser har kvalitetssäkrat vår undervisning och 
givit oss pedagoger en högre status. 

Genom en tydlig vision och ett tydligt ledarskap leder rektor oss i en och samma riktning, detta anser vi 
bidrar till högre kvalitet och utveckling. 

Verksamhetsbesöken upplever vi ger oss en närvarande rektor som bidrar med feedback och idéer. 

Hälsoteamet ger oss möjlighet att lyfta utmaningsområden generellt på förskolan samt fördjupade 
diskussioner inom olika områden som i sin tur kan generera till ökad kvalitet. 

  

Analys: 

Med hjälp av bildkursen och ny kunskap kring material erbjuds barnen fler och nya sätt att uttrycka sig på. 
Ateljén har utökats och förändrats i takt med kunskapsinhämtande från bildkursen. Ateljén är idag en 
naturligt plats för undervisning. Vi introducerar material i mindre grupper och fokus är det prestigelösa. 
Slutprodukten är inte i fokus utan processen. Genom arbete i mindre grupper med en närvarande och 
utforskande pedagog möjliggörs ett metakognitivt lärande. Barnen lär av och med varandra och 
uppmuntras till att man inte är ägare av slutprodukten utan att man skapar och förändrar tillsammans. Var 
och en sätter avtryck på sitt unika sätt. Vår bedömning och slutsats är att vi måste erbjuda en mångfald av 
aktiviteter genom de hundra språken för att göra en bedömning huruvida vår undervisning bidrar till ett 
förändrat kunnande hos barnen. Vi använder trestegslektioner för att se om barnen befäster kunskaperna 
utifrån den generativa frågan. 

Vi har sett en vinst i att introducera undervisningen med digitala verktyg då barnens nyfikenhet väcks och 
intresset bibehålls. Samtidigt får vårdnadshavare en ny syn på hur man kan arbeta och lära tillsammans 
genom digitala verktyg. Möjliga förklaringar eller påverkansfaktorer är att dagens samhälle är digitalt 
uppbyggt och barnen lever i detta och det ligger i deras framtid. Vi pedagoger har genom åren blivit väl 
förtrogna med digitala verktyg och kan applicera dem på ett utmanande och lärorikt sätt tillsammans med 
barnen. 

Kommunens gemensamma fokusområde bedömning löper som en röd tråd i samtliga delar av förskolans 
utvecklingsarbete; ledarskap, bokcirklar, föreläsningar, strukturer, FÖPPar, matriser, verksamhetsbesök 
samt Hälsoteam - allt har gemensamt bidragit till ett kollegialt lärande med fokus på bedömning där samsyn 
ökar förutsättningar för lärande, både gällande barn och vuxna. 

Vår samlade bild av bedömning och de individuella matriserna är att vi ser ett tydligare resultat i vad barnen 
kan, hur vi pedagoger ser på barns lärande och på vilket sätt undervisningen behöver planeras för att 
barnen ska nå nästa progressionssteg. Vår slutsats är att matriserna är A och O för en likvärdig 
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undervisning och bedömning av barnens förändrade kunnande. Vi pedagoger känner oss säkrare i vår 
pedagogroll och kan utföra en högre kvalitet på vår undervisning. Den generativa frågan bidrar till att 
undervisningen inte är lika utsvävande längre. Vår bedömning är att vårt val av arbetssätt och vår tydliga 
struktur i vår undervisning har fångat barnen då den generativa frågan har varit utgångspunkt och målet 
för aktiviteten. Till skillnad mot tidigare år upplever vi att undervisningen håller en högre standard då vi 
har en mer målinriktad undervisning genom matriser och FÖPPar. Mönster vi ser är att barnens kunskap 
har blivit djupare och mer ämnesinriktat sedan vi startade arbetet med matriserna. 

Bedömning av arbetslagets utveckling 

På vår reflektion följer vi upp, utvärderar, analyserar och vidareutvecklar undervisningen med 
frågeställningar som Vad är meningsfullt att lära/förstå för barnen? Hur utmanar vi barnen? Hur ordnar vi möjlighet 
för inlärning? Vad har barnen rätt att få lära sig? Matriserna visar på vilka områden vi har eller inte har lyckats 
med samt synliggör nästa progressionssteg vi ska stimulera barnen till i planerad och spontan 
undervisning. 

Genom bokcirkel och bedömningsmatriserna har en samsyn skapats på förskolan. Vi tänker att utan 
dokumentation kan ingen bedömning göras. Det är utifrån dokumentationen vi reflekterar och bedömer 
huruvida undervisningen lett till ett förändrat kunnande eller inte. 

Pedagogernas bedömarkompetens har utvecklats genom upprepning och repetition i olika konstellationer; 
reflektion med arbetslaget och intressegrupperna, reflektionsdagar, bokcirklar, föreläsningar, 
verksamhetsbesök samt kontinuerlig användning av FÖPP och matriser. 

Sammantaget är det många kompetenstimmar som har fokuserats till kommunens fokusområde bedömning 
vilket leder till utvecklad kunskap. Vi upplever även att vårt positiva förhållningssätt i personalgruppen, 
där vi fokuserar på att se lösningar och möjligheter istället för hinder, bidrar till att förskolan är i ständig 
utveckling. Vi lär av och bjuder varandra på erfarenheter - ett kollegialt lärande när det fungerar som bäst! 

  

Analys 

Vår bedömning och slutsats med bokcirkel är att en gemensam grund skapas att utgå ifrån. För vår del har 
Ann S. Pihlgrens böcker bidragit till ett gemensamt synsätt och ett professionellt språk på hela förskolan. 
Likt för våra barn är metoden repetition ett vinnande koncept! Att kontinuerligt diskutera kapitel efter 
kapitel på APT samt vidare på arbetslagsreflektionerna har tagit oss dit vi är idag. 

Bedömning av barngruppens utveckling 

Genom FÖPP, matriser och pedagogisk dokumentation kopplas planering av undervisning till Lpfö18. 

Matriserna synliggör progressionsstegen och vår bedömning av barnens förändrade kunnande. Vi utgår 
från matriserna när vi planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Arbetssättet  har bidragit till att 
vi har samsyn i vad det är vi ska följa upp och bedöma. Progressionsstegen i matriserna bidrar till att 
barnens utveckling och lärande blir tydligare. 

FÖPP och matriserna är vårt arbetsverktyg i den fortsatta planeringen av undervisningen där fokus ligger 
på nästa progressionssteg utifrån vår bedömning av barngruppens förändrade kunnande. Utifrån ett 
nuläge i barngruppen och med stöd av matriserna upprättas en FÖPP. Arbetsverktyget hjälper oss att 
gemensamt fokusera på målet genom en generativ fråga och där barnens intresse leder arbetet vidare. 

Genom reflektionen utbyts erfarenheter och insikter oss pedagoger emellan och utifrån detta 
vidareutvecklas undervisningen så att den gynnar varje barns utveckling och lärande. 

Effekterna vi ser på barnens utveckling och lärande är en ökad likvärdig kunskapsnivå då vår 
undervisning, både på grupp- och individnivå, fokuseras till progressionsstegen i matriserna. 

  

Analys 

Igenkänning skapar trygghet och möjliggör ett utforskande och lärande hos barnen och därför är struktur 
och repetition A och O för att befästa kunskap. Progressionsstegen skapar tydlighet i barnens förändrade 
kunnande och därmed hjälper FÖPP och matriser oss att behålla fokus och att presentera ett bra innehåll 
på undervisningen. Vår bedömning och slutsats är att barnens kunskap har blivit djupare och mer 
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ämnesinriktat sedan vi startade arbetet med FÖPP och matriser. 

Bedömning av barnets utveckling och lärande 

Pedagogerna genomför bedömningar på det enskilda barns lärande utifrån matriserna. Enligt Struktur för 
arbetslagsreflektion har tid avsatts för att på djupet följa upp det individuella barnets förändrade kunnande. 

För att stimulera barnens lust till lärande synliggör pedagogerna lärandeprogressionen på respektive 
avdelnings process/reflektionsvägg där projektarbetet synliggörs via barnens skapande samt via 
dokumentation på Vklass. 

  

Analys 

De individuella bedömningarna har bidragit till en högre undervisningskvalitet genom att pedagogernas 
kunskap och förståelse för progressionsstegen har ökat. Genom att utgå från ett professionellt och 
evidensbaserat arbetsverktyg har samsyn och en gemensam platå skapats. Pedagogerna fokuserar på 
barnens förändrade kunnande och utifrån detta skapas en likvärdig undervisning. 
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5 Förskola - Fokusområde bedömning 

Fokusområden 

Förvaltningen har, tillsammans med enheterna, identifierat tre fokusområden i syfte att ge varje barn/elev 
möjlighet till ökat lärande enligt målen i styrdokumenten samt ytterligare förfina undervisningen och vårt 
systematiska kvalitetsarbete. 

Tillgänglighet läsåret 18/19, Undervisningskvalitet läsåret 19/20 och 20/21, Bedömning läsåret 21/22 och 22/23. 

Fokusområdena ses som en övergripande strävan, något vi sätter ljuset på, och formuleras inte enbart som 
centrala målsättningar. Målsättningar med tillhörande aktiviteter och arbetssätt bör i största möjliga mån 
formuleras lokalt, i verksamheten. 

De tre fokusområdena ska leva hela tiden, med extra fokus på ett av dem varje läsår. 

  

Fokusområde Bedömning 

Området syftar till att utveckla kompetens på olika nivåer i organisationen. Vi säkerställer att vi är 
förtrogna med styrdokumenten för våra uppdrag. Vi använder bedömning som en pedagogisk 
potential för att varje barn och elev ges förutsättning att få visa sina förmågor och kunskaper.  

Mål för rektor i förskola 

• Genom att balansera mellan att värna förskolans kultur och samtidigt göra tydligt vad barnen lär 
sig kan likvärdigheten mellan barn med olika förutsättningar ökas. 

• Pedagoger på våra förskolor är medvetna om att de bedömer, har en säker bild över vilken 
rolldokumentation på förskolan spelar i bedömning. 

• Pedagoger gör bedömningar om hur de enskilda barnens kunnande förändras för att kunna 
planera de aktiviteter som genomförs. Det innebär inte att döma barnen eller att sätta betyg för att 
kunna planera för nya aktiviteter som ska ge barnen ny förståelse och nytt kunnande. 

Gemensamma aktiviteter för alla verksamheter  

• Vi genomför under perioden aktiviteter för att pedagoger under fokusområdet för möjlighet till 
kollegialt lärande lokalt på enheten eller mellan skolor. 

• Implementering av grundskolans och grundsärskolans nya kursplaner genomförs med syfte att 
skapa trygghet för pedagog i sin bedömning och undervisning. 



Erici förskola, Kvalitetsrapport 20(22) 

6 Lärdomar och utvecklingsområden inom fokusområdet bedömning 

Lärdom kopplat till fokusområde Bedömning: 

• Med en tydlig ledare som skapar ett positivt synsätt till nytt fokusområde skapas möjligheter till 
utveckling. Med god introduktion har en kreativ och positiv känsla bidragit till att pedagoger är 
nyfikna och intresserade av kompetensutveckling och av att utforma verksamheten vidare.  

Vi har fått en tydligare bild av vart vi ska lägga fokus i vår utbildning, vilket underlättar både planering, 
uppföljning och analys av undervisningen samt vid upprättande av utvecklingssamtal. 

Genom matriserna blir det lättare att diskutera fram en undervisningsform och ett samspelt synsätt oss 
pedagoger emellan. 

Genom att samtliga i arbetslaget kontinuerligt går igenom de individuella matriserna skapas en samsyn i 
undervisningen. 

  

Utvecklingsområde kopplat till fokusområde Bedömning: 

Arbeta mer aktivt både på grupp- och individnivå, i såväl den planerade som i den spontana 
undervisningen, med att utmana och utveckla utifrån kommande progressionssteg i matriserna under en 
längre period. 

Utöver ett fortsatt arbete med att fördjupa oss i matriserna även checka av och fördjupa oss i läroplanen 

för att synliggöra och säkerställa att den undervisning vi erbjuder är i enlighet med målen i läroplanen. 

Start för kollegiala lärträffar med nyckelpersoner från samtliga kommunala förskolor. 

Syfte: Likvärdighet i Ystads förskolor, förstå syftet med bedömning - vad är meningen med bedömning hur 
hjälper det mig som förskollärare att kunna bedöma barns lärande? 
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7 Kommande års nulägesbeskrivning 

Nulägesbeskrivning 

Hur har vi genomfört vårt uppdrag? 

• Genom FÖPP, matriser och pedagogisk dokumentation kopplas planering av undervisning till 
Lpfö18. 

• Matriserna synliggör progressionsstegen och vår bedömning av barnens förändrade kunnande. Vi 
utgår från matriserna när vi planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Arbetssättet 
bidrar till att vi har samsyn i vad det är vi ska följa upp och bedöma. Progressionsstegen i 
matriserna bidrar till att barnens utveckling och lärande blir tydligare. 

• FÖPP och matriserna är vårt arbetsverktyg i den fortsatta planeringen av undervisningen där 
fokus ligger på nästa progressionssteg utifrån vår bedömning av barngruppens förändrade 
kunnande. Utifrån ett nuläge i barngruppen och med stöd av matriserna och upprättas en FÖPP. 
Arbetsverktyget hjälper oss att gemensamt fokusera på målet genom en generativ fråga och där 
barnens intresse leder arbetet vidare. 

• Genom reflektionen utbyts erfarenheter och insikter oss pedagoger emellan och utifrån detta 
vidareutvecklas undervisningen så att den gynnar varje barns utveckling och lärande. 

• Bokcirklar bidrar till förhöjd undervisningskvalitet via det kollegiala lärandet och samsyn. 

• Ann S. Pihlgrens matriser, som användes vid överlämningssamtalet till förskoleklass och 
fritidshem, skapar ett gemensamt professionellt och pedagogiskt språk mellan förskolan och 
mötande skolformer. 

• I projektarbete utgår vi ifrån en generativ fråga som grundar sig i matrisen. Generativ syftar till att 
ge upphov till ny kunskap. Vi upplever de flesta barnen som nyfikna och intresserade av innehåll 
som presenteras. 

• Barnen är mottagliga och fokuserade då undervisningsstunderna är korta med pauser för egen 
vald lek och rörelse. 

• Förutsättning för ett lärande hos barngruppen ökar med arbete i mindre grupper, där barnen blir 
stimulerade utifrån sina förmågor och kunskap. 

• Repeterande undervisning bidrar till förhöjd undervisningskvalitet. 

• Barnens intresse fångas med lustfyllda aktiviteter som barnen kan applicera på sin vardag utanför 
förskolans väggar. 

• Närvarande, lyhörda och medforskande pedagoger som fångar upp barnens intresse för vidare 
undervisning. 

• God förförståelse inför vad undervisningen ska handla om. För att väcka nyfikenhet är barnen 
vana vid att introduceras med till exempel pedagogiska program ifrån UR och SVT Play samt 
litteratur i olika former. 

• Regelbundna reflektioner tillsammans med barnen för att ta del av varandras kunskap och tankar 
och förstå varandras olika sätt att reflektera, granska, generalisera, argumentera och dra slutsatser, 
resonera om orsak och verkan med mera. Barnen är vana vid att få ställa frågor som 
undervisningen kan bygga vidare på. 

  

Insamlande av resultat 

Arbetetsmetoden med FÖPP och en generativ fråga bidrar till att vi har ser tydliga resultat av vår 
undervisning och dess processer. Med hjälp av våra resultat av analys samt uppföljning får vi en klar bild i 
hur vi ska arbeta vidare för fortsatt lärande och utveckling. 

Effekterna vi ser på barnens utveckling och lärande är en ökad likvärdig kunskapsnivå då vår 
undervisning, både på grupp- och individnivå, fokuseras till progressionsstegen i matriserna. 

Vi ser sambandet mellan pedagogernas val av undervisning och barnens förändrade kunnande. Det är 
tydligt att förskolan gör skillnad och att “det förskolan erbjuder blir barnens möjligheter”. Detta påstående 
är både stärkande och en farhåga. Det är lätt att känna att läroplansmålen är många och att kraven därav 
blir högt ställda. 

Generellt används FÖPP för att utveckla arbetsprocesserna och identifiera utvecklingsområden. FÖPPen 
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gör att verksamheten kontinuerligt följer upp den egna undervisningen, analys av resultat och kvalitet. 
Som underlag i diskussionerna används: 

• Kontinuerliga observationer  

• Filmanalyser  

• Verksamhetsbesök 

• Barnintervjuer om trivsel  

• Utvecklingssamtal 

• Enkät till vårdnadshavare i förskolan 

  

Förutsättningar 

• Avlösarteam som ersätter ordinarie arbetslag vid reflektion 

• Reflektion i arbetslag och intressegrupper 

• Bokcirklar vid varje APT 

  

Det här tar jag med mig till nulägesbedömningen 

Fortsätta använda Ann S. Pihlgrens matriser till bedömning, både på grupp- och individnivå. 

Arbeta mer aktivt både på grupp- och individnivå, i såväl den planerade som i den spontana 
undervisningen, med att utmana och utveckla utifrån kommande progressionssteg i matriserna under en 
längre period. 

Utöver ett fortsatt arbete med att fördjupa oss i matriserna även checka av och fördjupa oss i läroplanen 

för att synliggöra och säkerställa att den undervisning vi erbjuder är i enlighet med målen i läroplanen. 

Vikten av att kontinuerligt skapa pedagogiska processer tillsammans med barnet, att dokumentera och 
observera för att sedan reflektera tillsammans. Prioritera arbetssätt som bidrar till reflektion tillsammans 
med barnen för vidare planering av kommande undervisning och lärande utifrån ett metakognitivt 
perspektiv. 

• Ta del av och implementera Ystads kommuns förvaltningsövergripande Barn- och elevhälsoplan. Upprätta 
Erici förskolas barnhälsoplan som beskriver samtliga medarbetares ansvar och uppdrag, kopplat till 
barnens trygghet, utveckling och lärande. Utveckla nuvarande Hälsoteam till Barnhälsoteam där 
specialpedagogisk kompetens ingår. Övriga professioner bjuds in av rektor utifrån situation och 
behov alternativt utifrån förskolans specifika behov och utmaningar finns specificerade i den 
lokala Barnhälsoplanen. 

  

Enhetens egna Fokusområden  

• Bedömning 

• Undervisningskvalitet 

• Lärmiljöer 

• Värdegrundsarbete 

• Lokal Digital Utvecklingsplan, LDUP 

• Utvecklingsområde kopplat till enkäten till vårdnadshavarna 
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