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1 Om verksamheten 

Förskola: 

• Nattugglan är Ystads kommuns dygnet-runt-förskola 

• På dagtid erbjuder Nattugglan förskoleverksamhet för barn mellan 1 och 5 år 

• De yngre barnens utbildning sker på Sörgården 

• De äldre barnens utbildning sker på Norrgården 

• Nattugglan erbjuder 65 förskoleplatser 

• På förskolan arbetar 7 förskollärare och 4 barnskötare, varav 1 som trygg vikarie i huset 

• Nattugglan har ett mottagningskök och får lunch från Värsterportskolan samt delar lokalvårdare 
med skolan 

• Administratör 10% 

• Vaktmästare 10% 

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

• Rektor ansvarar för Nattugglan och Erici förskola 

  

Pedagogisk omsorg: 

• På obekväm arbetstid erbjuder Nattugglan pedagogisk omsorg för de inskrivna barnen samt för 
barn upp till 13 år som ansluter från kommunens fritidshem 

• Nattugglan erbjuder 45 fritidshemsplatser 

• Nattpersonalen består av 4 barnskötare 

• Nattugglan har ett mottagningskök och får middag från Värsterportskolan samt delar lokalvårdare 
med skolan 

• Rektor ansvarar för Nattugglan och Erici förskola  
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2 Nulägesbeskrivning 

Nulägesbeskrivning 

Hur har vi genomfört vårt uppdrag? 

• Engagerade pedagoger 

• Bildschema som tydliggör utbildningen 

• Undervisning i mindre grupper 

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

• Regelbundna reflektioner tillsammans med barnen där öppna frågor driver undervisningen vidare 

Arbetssätt i undervisningen som har påverkat är att projektet har löpt under hela läsåret vilket har 
möjliggjort återkommande undervisning. Övriga möjliga påverkansfaktorer för starkt intresse och stor 
delaktighet är tillgänglighet, repetitioner samt varierande val av medel och metoder. Att planera 
undervisningen så att barnen förstår hur aktiviteterna och lärandet hänger samman bidrar till ett kognitivt 
starkt innehåll och hög undervisningskvalitet. 

  

Vad fångar gruppens intresse? 

• Lustfyllda aktiviteter med praktiska inslag 

• Barnen fångas lätt när pedagoger är närvarande och utforskar tillsammans med barnen 

  

Lärdomar: 

• Vi ser skillnad på barnens agerande och förhållningssätt gentemot varandra då vi i utbildningen 
kontinuerligt använder sagoböcker med värdegrundsinnehåll 

• Upprepade aktiviteter är språkutvecklande. Utifrån den erfarenhet vi har idag kommer 
språkutvecklande arbetssätt inte längre vara en aktivitet eller ett utvecklingsbehov utan ett medel i 
den fortsatta framtida undervisningen 

• Då vi indelar barnen i mindre, väl sammansatta, grupper ökar barnens möjligheter att lyckas 

• När barnen är delaktiga i undervisningen ökar engagemanget för det fortsatta lärandet 

• Då lärmiljön kompletterar undervisningen fungerar den som den tredje pedagogen 

• Det krävs samsyn i bemötande för att det ska uppfattas positivt av barn och vårdnadshavare 

• Att arbeta två personer tillsammans på kvällar och nätter möjliggör tid att sitta ner med barnen, 
ha enskilda samtal och fånga lärandetillfällen 

  

Insamlande av resultat 

Vi har påbörjat arbetet med att använda 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 

• Verksamhetsbesök 

• Utvecklingssamtal 

• Enkät till vårdnadshavare i förskolan 

Utifrån Enkät till vårdnadshavare i förskolan har utvecklingsområde identifierats: 

• Förmedla barnens tillvaro och lyfta fram den utbildning som bedrivs till vårdnadshavarna genom 
att 

• Vid hämtning berätta om vad barnet har fått uppleva 

• Synliggöra planeringen för vårdnadshavarna 

• Kontinuerliga inlägg på Instagram där barnens utveckling och lärande synliggörs. 

• Erbjuda utvecklingssamtal en gång per läsår 
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• Stimulera barnens lust att lära 

• Stimulera barnens förmåga att uttrycka sig i olika former (sång, lek, rörelse, bild, musik och dans) 

• Utveckla den pedagogiska miljön utomhus 

  

Förutsättningar 

• Trygghet i grupp och med pedagoger 

• Gruppsammansättning 

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

• Avlösarteam som ersätter ordinarie arbetslag vid reflektion 

• Reflektion i arbetslag och intressegrupper 

• Bokcirklar vid varje APT 

  

Det här tar jag med mig till nulägesbedömningen 

• Få rutin på FÖPP 

• Följa strukturen för arbetslagsreflektion för att planera undervisningen och få bättre struktur på 
dokumentationen 

• Bredda utbildningen, lärmiljöerna och barnens upplevelser med digitala verktyg 

• Utveckla utbildningen med mer matematik och äventyrspedagogik 

• Arbeta kontinuerligt med hållbar utveckling och Grön Flagg som planerad undervisning en dag i 
veckan kopplat till pågående projekt 

• Planera för och utforma lärmiljöer som kompletterar utbildningen och därav fungerar som den 
tredje pedagogen 

• Skapa tydlig rutin för överflyttning av barn mellan avdelningarna. Rutinen ska vara känd för både 
barn och vårdnadshavare 

• # Gilla Våga Dela = kollegialt lärande = Bättre tillsammans! 

• Använda Ann S. Pihlgrens matriser till kommande fokusområde bedömning, både på grupp- och 
individnivå. Det som bör utvärderas och bedömas i förskolan är barnens egen utveckling och 
lärande samt gruppen i helhet. Vi ska påminna varandra om att inte fastna i de sociala aspekterna 

  

Enhetens egna Fokusområden 

• Undervisningskvalitet 

• Lärmiljöer 

• Värdegrundsarbete 

• Grön Flagg 

• 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: En normkreativ förskola 

 

Analys 

Vår bedömning och slutsats är att värdegrundsarbetet har bidragit till barngrupper som kan lösa 
konflikter, samarbeta, uppskatta varandra, se varandra som lärresurser och leka på ett bättre sätt. 

Uppkomna konflikter ser vi som ett lärande. Vår slutsats är att under det gångna året har konflikterna 
mellan barnen minskat och toleransen mot varandra har ökat. Vi kan se att barnen värnar om varandras 
saker och framförallt om alster, konstruktioner etc. som har skapats gemensamt. 

  

  

Indikatorer Utfall 
Utfall 
flickor 

Utfall 
pojkar 

 Trygghet och trivsel 97,1   

Kommentar 

I år besvarade 34 av 52 vårdnadshavare enkäten. 97,1% av dem "instämmer helt" eller "instämmer till stor del" om 
att de upplever sitt barn tryggt i förskolan. Endast en vårdnadshavare har svarat "instämmer till liten del" och 
ingen vårdnadshavare "instämmer inte alls". Nattugglan har därmed ett medelvärde på 3,79 i jämförelse med 
kommunens medelvärde på 3,69. Nattugglans medelvärdet i påståendet "Jag upplever att personalen är lyhörd för 
mitt barns behov av tröst, närhet och bekräftelse" ligger strax under medelvärdet i kommunen. I påståendet "Jag 
upplever att personalen bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt" skattar dessvärre förskolans vårdnadshavare oss 
lägst i kommunen. 

 

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum 

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

Utvärdering 

Vår samlade bild är att barnen ser sig själva som resurser för varandra och kan sträcka ut en hjälpande hand till 
den som behöver. Vi kan se på gruppen att barnen förstår vad ordet “hjälpa” betyder och använder sina förmågor 
till att hjälpa varandra och samarbeta med varandra utifrån de förmågor de själva vet om att de besitter. 

Våra observationer visar på att gruppen har en stor tolerans för varandras olikheter och har en förståelse och kan 
leva sig in i andras situationer på ett empatiskt sätt. 

I värdegrundsarbetet använder vi oss bland annat av Kompisböcker samt temaboken Vännerna i Kungaskogen. Utifrån 
dessa bokpratar vi och kopplar diskussionerna till olika dilemman. När det uppstår konflikter samtalar vi om hur 
vi kan lösa konflikten med hjälp av boken. Våra observationer visar att barnen får en djupare förståelse av hur de 
tänker i olika konflikter. Vi ser att barnen kan relatera och lösa konflikter när situationen lyfts från dem själva till 
karaktärerna i boken. 
Vår samlade bild är att barnen klarar av att leka längre stunder utan konflikter och om de uppstår kan de lösa 
dessa på ett bättre sätt, utifrån de verktyg barnen får från boksamtalen. När barnen inte klarar av att lösa 
konflikterna själva söker de upp en pedagog så vi kan prata om det tillsammans. Vi kan se på gruppen att 
värdegrundsarbetet bidrar till ett ökat lugn i barngruppen. 

Värdegrundsarbetet genomsyrar även Nattugglans övriga pedagogiska omsorg där vi med rutiner skapar en trygg 
miljö för barnen. Vi ger dem ansvar för sina saker, såsom kläder vid ombyte till pyjamas och gosedjur. Vi lär 
barnen att visa respekt till sina kompisar och inte ta saker som tillhör någon annan. Vi lyssnar på barnen och tar 
till oss av deras önskemål vilket bidrar till att de känner sig trygga med all personal. 
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Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum 

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 

Avstämningen 21-11-16 fungerade som en del i det systematiska kvalitetsarbetet och blev en påminnelse 
om utvecklingsarbetet som kvarstår. 

Vi belyser numer undervisningen dagligen på Instagram och Vklass. Veckoplaneringen synliggörs både i 
entrén och som foto på Instagram. 

Effekten av att vårdnadshavare kan följa barnens undervisning i förskolan är att de ser barnens 
progression och vardag på förskolan, vilket bidragit till mer nöjda vårdnadshavare. Insynen bidrar även till 
att vårdnadshavarna får en större möjlighet att prata med sina barn om vad de gjort och lärt i förskolan. 

Genom att vi idag använder samma benämningar som används för att beskriva utbildningen i enkäten till 
vårdnadshavare upplever vi har påbörjat en samsyn med vårdnadshavarna. I år fick vi en högre 
svarsfrekvens på enkäten men trots utvecklingsarbetet innehåller resultatet av enkäten väldigt spridda svar. 
Vi tolkar det som att vi har fortsatta utvecklingsområden att arbeta kring och tydliggöra för 
vårdnadshavarna. Vi måste till exempel synliggöra och utveckla vårt arbete och undervisning med 
naturvetenskap och teknik bättre. Vi behöver även synliggöra allt vi gör inom hälsa genom att beskriva 
vårt arbete med Hållbar generation som vi dagligen arbetar med. På påståendet "Jag får fortlöpande 
information om mitt barns tillvaro på förskolan (t.ex. trivsel, utveckling och lärande)" är det hela 29,4% 
som svarar "instämmer till liten del". Resultatet förvirrar oss då vi har fått motsatt feedback på 
utvecklingssamtalen, där det mesta vårdnadshavarna tagit upp har varit positivt. Samtidigt ser vi att 
Nattugglans resultat har förbättrats gällande flera påstående i jämförelse med fjorårets resultat. Vår 
bedömning och slutsats är att vi behöver tydliggöra vår undervisning än mer och tänka på att uttrycka oss 
professionellt i både text och tal via Vklass, Instagram och i den dagliga kontakten. 

  

Framåt tänker vi att vårt utvecklingsarbete även kommer att innehålla: 

Gemensamma lärmiljöer för hela Nattugglan så att vi blir en förskola med kompletterande lärmiljöer i 
stället för som idag två avdelningar. 

Konkreta mål: Skriva stationsbeskrivningar för lärmiljöerna där 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. 

Gemensamt temaarbete på förskolan. 

Skapa gemensam rutin för övergången mellan avdelningar och även göra rutinen känd för 
vårdnadshavarna. 

  

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum 

Synliggöra utbildning och 
undervisning 

 Avslutad 2021-08-16 2022-06-10 

Utvärdering 
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Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum 

Avstämning Stratsys på APT 21-11-16  

Arbeta för samsyn och likvärdigt bemötande av barn och vårdnadshavare genom pedagogiska diskussioner, 
bokcirklar och arbete i intressegrupper. 

• SG: 1  - Kommentar: Ja, men inte kommit igång med intressegrupper 

• NG: 1  - Kommentar: Ja, men inte kommit igång med intressegrupper 

  

Synliggöra vår utbildning och undervisning för vårdnadshavarna kontinuerligt via Instagram. 

• SG: 1 

• NG: 1 

  

Öka vårdnadshavarnas delaktighet och inflytande genom att bli bättre på att synliggöra mål, arbetssätt och resultat. 
Skapa samsyn med vårdnadshavarna genom att använda samma benämningar som används i enkäten till 
vårdnadshavarna, då utbildningen beskrivs. Utveckla de pedagogiska dokumentationerna med vad, varför och hur 
vi undervisar samt belysa lärandet i Vklass och sociala medier. 

• SG: 0,5  - Kommentar: kan bli bättre på att använda rätt benämningar i daglig kontakt 

• NG: 0  - Kommentar: en påminnelse om att arbeta med denna aktivitet, framför allt Vklass. 

  

Synliggöra utbildningen genom att fota av kalendern i hallen och lägga ut dagens aktivitet på Instagram. 

• SG: 0  - Kommentar: har inte kommit igång med ovan. 

• NG: 0  - Kommentar: ytterligare en påminnelse; vi fotar inte kalendern men lägger ofta ut dagens 
aktivitet. 

  

För att tydliggöra för våra vårdnadshavare hur vår utbildning och undervisning fungerar ska vi dokumentera det 
enskilda barnet varannan vecka samt på gruppnivå varannan vecka i Vklass. 

• SG: 0,5  - Kommentar: vi lägger ut men inte frekvent. Måste skärpa oss. 

• NG: 0  - Kommentar: ännu en påminnelse, hemläxa. Måste bli bättre på att dokumentera på Vklass och 
mer på gruppnivå. 

  

Kartlägga trivsel och likabehandling för att motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Använda resultatet av Enkät till vårdnadshavare i förskolan samt utföra 
pedagogiska observationer och intervjuer för att ta fram aktuella aktiva åtgärder för respektive barngrupp. 
Informera vårdnadshavarna om de framtagna aktiva åtgärderna på föräldramöte. 

• SG: 1 

• NG: 1 

  

Diskutera hälsosamma matvanor och ett positivt förhållningssätt till mat med vårdnadshavarna på föräldramöte. 
Utgå från Ystads kommuns Hållbar mat - riktlinje förskola, skola och fritidshem och ”mindre tomma kalorier” i 
diskussionerna om sötsaker i förhållande till att Nattugglan är en dygnet-runt-förskola som erbjuder pedagogisk 
omsorg och fritidshem även på obekväm arbetstid. 

• SG: 0,5 

• NG: 0,5  - Kommentar: pratat med barnen om mat och en del med föräldrarna. 

  

Skapa tydlig rutin för överflyttning av barn mellan avdelningarna. Rutinen ska vara känd för både barn och 
vårdnadshavare. 

• SG: 0,5  - Kommentar: Vi behöver utveckla så att vårdnadshavarna får bättre info om överflyttning samt 
bättre framförhållning och upplägg. Bättre struktur med inskolningsschema. 

• NG: 0,5  - Kommentar: håller med SG kommentar. 

Mål: Likvärdiga utvecklingssamtal 
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Analys 

Matriserna bidrar till ett mer professionellt och adekvat språk i utvecklingssamtalen med vårdnadshavarna. 
Matriserna bidrar till att mindre tid behöver läggas på att skapa utvecklingssamtal samtidigt som de hjälper 
oss att förmedla barnens progression till vårdnadshavarna. 

Även i det generella överlämningssamtalet till förskoleklasserna bidrar matriserna till ett gemensamt och 
professionellt språk. 

  

  

  

Indikatorer Utfall 
Utfall 
flickor 

Utfall 
pojkar 

 Nöjdhet 73,5   

Kommentar 

På påståendet "På utvecklingssamtalet får jag tydlig information om mitt barns utveckling och lärande" har Nattugglan ett 
medelvärde på 3,59 i jämförelse med kommunens medelvärde på 3,46. Det är enbart två andra förskolor som har 
ett bättre resultat än Nattugglan. 

 

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum 

Matriser som stöd i den 
individuella bedömningen 

 Avslutad 2021-08-16 2022-06-10 

Utvärdering 

Vi upplever att matriserna är ett bra stöd i vårt uppdrag. Matriserna hjälper oss att bedöma det individuella barnets 
progression i förhållande till forskning och teoretiska underlag. Det professionella språket, som kommer med stöd 
av matriserna, hjälper oss att förmedla det individuella barnets förändrade kunnande mellan oss pedagoger samt 
till vårdnadshavare på utvecklingssamtalen. 

Matriserna fungerar även som stöd i förberedelserna inför konsultation med Barn- och elevhälsan. 

Mål: Likvärdig bedömning 

 

Analys 

Tidigare hade vi inget gemensamt språk men genom matriserna har vårt arbetssätt, både på individ- och 
gruppnivå, förbättrats. Progressionsstegen i matriserna hjälper oss i hur vi ska tänka när vi planerar vår 
undervisning. Matriserna synliggör vad barnen behöver utmanas och utvecklas i vilket gör att 
förutsättningar för lärande ökar. 

Arbetssätt i undervisningen som kan ha påverkat är att vi kontinuerligt granskar våra 
undervisningsstrategier och därmed bedömer våra metoder i undervisningen. Vår bedömning och slutsats 
är att vår undervisningskvalitet har ökat tack vare att vi analyserat matriserna på grupp- och individnivå 
samt att matriserna fungerar som ett verktyg i det fortsatta arbetet. 

Effekten av att använda matriserna som stöd inför konsultation med Barn- och elevhälsan är ett tydligt 
underlag för vilka områden och/eller progressionssteg det individuella barnet har svårigheter inom. 

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum 

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

Utvärdering 

Bedömningsmatriserna fungerar som ett verktyg i planeringen av undervisningen och hjälper oss att hålla fokus på 
rätt saker och mot uppsatta mål. Matriserna fungerar som ett verktyg för en mer likvärdig utbildning. Vi följer 
kontinuerligt upp och utvärderar undervisningen utifrån FÖPP och matriser. Matriserna underlättar även 
upprättandet av utvecklingssamtal. Matriserna bidrar till ett mer professionellt språk exempelvis under 
utvecklingssamtalen eller då vårdnadshavarna undrar något om verksamheten. 
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Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum 

Vår samlade bedömning är att matriserna bidrar till ett mer professionellt språk, mer likvärdig utbildning och 
fungerar som ett verktyg för att följa barnens progression i lärandet. 

Övergång och samverkan 

Nulägesbedömning 

 Prioriterat 

Mål: Övergångar som gagnar barnets/elevens kunskapsprogression 

 

Analys 

Efter fjorårets generella överlämning väcktes en känsla av stolthet. Berörd pedagog och rektor 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 
vi uttryckte? Stolthet och professionalitet samt ett gemensamt språk med fokus på lärande i 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 Nattugglans 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 har pedagogerna 
gått igenom det enskilda barnets förändrade kunnande som har vidarebefordrats till mötande arbetslag. 
Matriserna ligger som delade dokument i Google Drive. Effekten av detta är att det finns en samsyn på 
barnen med hjälp av matriserna, all personal har tillgång till matriserna och kan därmed se vart barnen 
ligger kunskapsmässigt. Pedagogerna har även sammanställt 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 för den fortsatta utbildningen. Vi önskar få likvärdig feedback av 
förskoleklasserna för att säkerställa att vår förskola ger barnen rätt förutsättningar. 

Eftersom vår enhet även är en dygnet-runt-verksamhet använder vi även Google Drive för att förmedla 
nödvändig information mellan hem och förskola då vi har barn med särskilda behov. Under detta läsår har 
förskolan samarbetat med SPSM och Barn- och elevhälsan i en utbildningsinsats kring CODA-barn. All 
information samt arbetslagets reflektioner ligger i delade dokument på Google Drive för att bidra till 
kollegialt lärande. 

Till respektive barn med särskilt behov 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. 
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Mål: Professionellt språk 

 

Analys 

Vår bedömning och slutsats är att ha 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 där fokus ligger 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 Nattugglan 
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 

Båda arbetslagen har påbörjat att följa 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 

FÖPP med målbeskrivning (kopplat till läroplan) bidrar till ett gemensamt fokus på barnens lärande och 
progression. Bedömningsmatriserna är ett verktyg i den fortsatta planeringen av undervisningen vilket i 
jämförelse med tidigare år bidragit till en tydligare planering med en röd tråd för att utmana barnen i deras 
progression. 

Vi ser stor skillnad i upprättandet av utvecklingssamtalen där bedömningsmatriserna fungerar som ett 
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professionellt stöd. Matriserna är också ett stöd för utredning av barns behov av särskilt stöd i förskolan. 

Matriserna säkerställer även en mer likvärdig bedömningen av barnens lärande i förhållande till forskning 
och teoretiska underlag. 

Vår bedömning och slutsats är att undervisningskvaliteten har ökat tack vare att vi analyserat matriserna på 
grupp- och individnivå samt att matriserna fungerar som verktyg i det fortsatta arbetet. Effekterna är att 
barnens lärande kan utmanas och utvecklas till nästa progression. 

Förutsättningar utöver undervisningen som kan ha påverkat resultatet är kollegialt lärande genom: 

• Kontinuerlig bokcirkel med  Ann S. Pihlgren litteratur 

• Avdelningsreflektioner 

• Verksamhetsbesök 

• Utbildningar som gynnar verksamhetens utveckling 

• Hälsoteam  

  

  

  

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum 

Följa "Struktur för 
arbetslagsreflektion" 

 Avslutad 2021-08-16 2022-06-10 

Utvärdering 

Avstämning Stratsys på APT 21-11-16 

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.  

• SG: 1 

• NG: 1 

  

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) 

• SG: 1  - Kommentar: Vi behöver utveckla dokumentation. 

• NG: 0,5  - Kommentar: Vi behöver påminna oss om detta mål och bland annat återkoppla 
dokumentationen med barnen mer regelbundet. 

  

FÖPP ska användas till värdegrundsarbete, projektarbete och lärmiljöer. 

• SG: 1  - Kommentar: vi har en till värdegrundsarbete och projektarbete. 

• NG: 1  - Kommentar: vi har en lärmiljö och projektarbetet. 

  

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

• SG: 1 

• NG:1  - Kommentar: boka nytt besök så detta blir bättre. Vi var ej pålästa. 

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

Utvärdering 

Avstämning Stratsys på APT 21-11-16 

Respektive FÖPP har en aktiv matris. 
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Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum 

• SG: 1 

• NG: 1 

  

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

• SG: 1  - Kommentar: inte intressegrupperna. 

• NG: 0,5  - Kommentar: matriserna följs upp på reflektionerna men har inte kommit igång med 
intressegrupperna. 

Förskollärares ansvar i undervisningen 

Nulägesbedömning 

 Prioriterat 

Mål: Lärmiljön som den tredje pedagogen 

 

Analys 

Mönster vi ser är att med ökad tillgänglighet i lärmiljöerna får barnen mer stöttning. Med en tilltalande och 
välkomnande entré, där barnet stimuleras till lek och sång, blir till exempel en lämning inte lika ledsam. 

Vi ser skillnader då vi organiserar miljön till mötesplatser där både de yngsta och äldsta bjuds in till att 
utforska. Lärmiljöerna är idag begripliga och valbara vilket innebär att barnen spontant delar upp sig i 
mindre konstellationer där deras språk och samspel utvecklas. Arbetssättet stimulerar barnens inflytande 
och möjlighet att påverka sin dag på förskolan samt bidrar till att självständigheten utvecklas. 

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. 

Vår verktygslåda har utvecklats vilket gör att vi har breddat vår undervisning med fler metoder att lära 
med de hundra språken. Den estetiska verksamheten har fått ta mer plats och är idag mer integrerad i den 
vardagliga verksamheten. Vi ger det estetiska utrymmet uppskattning på ett helt annat sätt än tidigare. 
Kursen har även lärt oss hur vi ska presentera materialet för barnen till exempel känslan för hur kol och 
akvarellfärg ska användas samt hur man blandar färg på bäst sätt. Det uppstår nya kunskaper med de olika 
materialen och i mötet mellan barnet och materialet. Barnen uppskattar att få måla, prova olika tekniker, 
arbeta med lera, bygga i 3D med återbruk etc. Barnen ges tid, rum och ro till eget skapande. Möjliga 
förklaringar till barnens uppskattning är vårt engagemang samt materialet som har inhandlats. Barnen 
inspireras till att vara kreativa och lära sig av varandra. Att arbeta tillsammans där processen är i fokus har 
just varit grundbudskapet i kursen. Barnen lär sig att få syn på variation med olika kunskaper och tankar 
och där inget sätt är fel. Att våga prova, göra om samma sak igen och lyckas utan prestationskrav är viktiga 
ingredienser i livet. 

I vårt fortsatta arbete är det viktigt att vi pedagoger tänker på vår och materialets roll och ser barnen som 
kompetenta och utmanar dem. Tydliggörande av lärmiljöerna är ett pågående arbete i ständig förbättring. 

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum 

Vilka möjligheter erbjuder 
våra lärmiljöer? 

 Avslutad 2021-08-16 2022-06-10 

Utvärdering 

Utifrån analysen av fjorårets föräldraenkät har vi arbetat mycket med lärmiljöerna inomhus, att göra dem mer 
tillgängliga och inspirerande. Våra observationer visar på att barnen inte är utan blir i den miljö de befinner sig i 
och får sammanhang i. Vad ser barnen när de kommer in i rummet? I knästående höjd såg vi en väldig massa bordsben 
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Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum 

och en entré till rummet som inte var inbjudande. Vi kände att vi hade varit lite hemmablinda och behövde sortera 
och strukturera upp miljön. 

Vår samlade bild är att bildkursen har bidragit till mer tillgängliga, tilltalande och inbjudande lärmiljöer. Våra 
ateljéer har kommit i ordning. Barnen vet att de kan gå dit och ta fram det de vill arbeta med eller fortsätta med 
det de påbörjat med innan. Vi utmanar barnen mer i att arrangera för skapandet till exempel efter sagan eller 
promenaden. Att ha ett bord klätt i papper skapar mötesplats för samtal och kreativitet. Att tillsammans jobba och 
inte alltid äga verket skapar mindre prestationsångest hos barnen. Vi skapar en röd tråd i undersökandet genom att 
projektarbetet inspirerar lärmiljöerna såväl inom- som utomhus. 

Vi kan se på gruppen att miljöerna idag är begripliga, tydliga och valbara. Med god introduktion har mötesplatser 
skapats som är inbjudande, vackra och estetiskt tilltalande för barnen. Miljön har gått från osammanhängande till 
många små lärmiljöer på avdelningen vilket inspirerar barnen att vara i ett mindre sammanhang. Vi kan se på 
gruppen att de nu börjar använda varandra som lärresurser. 

  

  

Rektorns ansvar och inflytande 

Nulägesbedömning 

 Prioriterat 

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

 

Analys 

 Se bilaga "Organisation Nattugglan 220128". 

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 
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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 
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 Nattugglan och Erici förskola 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 av rektor bidrar till att deras kompetens utvecklas utifrån 
förutsättningar och arbete. Pedagogerna beskriver att bokcirklar med tillhörande diskussioner samt 
verksamhetsbesök och coaching ger större förståelse och ökad trygghet i tankesättet kring bedömning. 

Mätbara mål: 

• Används Ann S. Pihlgrens matriser till bedömning på gruppnivå? 0 av 0 avdelningar = 0% 

• Används Ann S. Pihlgrens matriser till bedömning på individnivå? 1 av 2 avdelningar = 50% 

• Utvecklar kartläggningsdokumentationen personalens professionella språk? 1 av 2 avdelningar = 
50% 

• Utvecklar kartläggningsdokumentationen till ett gemensamt pedagogiskt språk? 2 av 2 avdelningar = 
100% 

• Bidrar det professionella språket till ett kollegialt lärande genom att pedagogerna diskuterar och 
förmedlar lärande till varandra? 2 av 2 avdelningar = 100% 

• Ger pedagogerna exempel på hur matriserna bidragit till ett professionellt språk mot 
vårdnadshavare och barn och till andra aktörer inom den samlade skolverksamheten? 0 av 0 
avdelningar = 0% 

• Använder pedagogerna kartläggningsdokumentationen som stöd i utvärderingar av 
undervisningens resultat i lärande på gruppnivå? 0 av 0 avdelningar = 0% 

• Använder pedagogerna kartläggningsdokumentationen som stöd i utvärderingar av 
undervisningens resultat i lärande på individnivå? 1 av 2 avdelningar = 50% 

Totalt: 44% måluppfyllnad 

Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum 

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

Utvärdering 
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Aktiviteter Status Startdatum Slutdatum 

Båda arbetslagen 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; "Sörgården" och Norrgården". 
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4 Uppföljning - Resultat och analys 

Bedömning av förskolan som helhet 

Detta läsår har förskolan utvecklats via: 

• Bildkursen 

• Bokcirklar - Ann S. Pihlgren 

• Digital föreläsning med Ann. S. Pihlgren via Förskoleforum 

• Avdelningsreflektion 

• Verksamhetsbesök 

• Projekt inklusive föreläsning Hållbar generation 

• Hälsoteam 

  

Analys: 

Vår bedömning är att bildkursen har påverkat och utvecklat pedagogernas förståelse för de 100 språken 
och hur de med estetiska medel kan bredda undervisningen. Förskolans undervisningskvalitet har 
definitivt utvecklats på grund av kursens innehåll och upplägg. 

Bokcirklar och föreläsning med Ann S. Pihlgren är en stor påverkansfaktor i Nattugglans utveckling. 
Fokusområde bedömning fungerar som en röd tråd på APT, avdelningsreflektioner och verksamhetsbesök. 
Förutsättningar utöver undervisningen som kan ha påverkat resultatet och kvaliteten är att den generativa 
frågan (FÖPP) som ständigt har följt med oss från start. Detta har även hjälpt oss i hur vi ska tänka när vi 
planerar vår undervisning. Vår samlade bedömning är att matriserna bidrar till ett gemensamt och 
professionellt språk, mer likvärdig utbildning och fungerar som arbetsverktyg för att följa barnens 
progression i lärandet. Vår slutsats är att undervisningskvalitén har ökat tack vare att vi analyserar 
matriserna på grupp- och individnivå. Barnens förutsättning för lärande har ökat eftersom matriserna 
tydligt visar vad barnen behöver utmanas och utvecklas i och därav fungerar som ett arbetsverktyg i den 
fortsatta planeringen av undervisningen. Arbetssätt i undervisningen som kan ha påverkat är att vi med 
stöd av matriserna även jämför våra undervisningsstrategier för att bedöma vilken skillnad våra metoder 
har för barnens förändrade kunnande. Vi ser även skillnad på upprättandet av utvecklingssamtalen, både 
gällande tid och profession. Matriserna underlättar dokumentationen och bidrar till ett professionellt språk 
där fokus är att förmedla progressionen hos barnen. Vår bedömning är att matriserna dessutom fungerar 
som stöd inför samtal med barn- och elevhälsan. Återigen ett gemensamt språk med fokus på progression. 

Projektet “Hållbar generation” bidrar till en ökad medvetenhet i att undervisa musik och rörelse på ett 
lustfyllt sätt. Arbetssätt i undervisningen som kan ha påverkat är att vi dagligen möjliggör rörelse för 
barnen. 

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. 

  

  

  

Bedömning av arbetslagets utveckling 

Förutsättningar som har ökat pedagogernas medvetenhet om bedömning är till ett hundra procent  Ann S. 
Pihlgrens litteratur som vi kontinuerligt har arbetet med under ett par års tid. Med ett gemensamt 
fokusområde i kommunen kan rektor planera och avsätta tid för ett systematiskt utvecklingsarbete. 
Bedömning löper som en röd tråd genom APT och bokcirklar med uppföljning och vidare arbete på 
arbetslagsreflektioner samt i konsultation med Barn- och elevhälsan. Den röda tråden skapar trygghet i 
uppdraget. 

FÖPP och matriserna bidrar positivt till pedagogernas bedömarkompetens och stöttar den fortsatta 
planeringen, genomförandet och sedermera uppföljningen av undervisningen. 

Även rektors verksamhetsbesök med fokus på bedömning samt efterföljande coaching med respektive 
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arbetslag har ökat pedagogernas förståelse, medvetenhet och trygghet i tankesättet kring bedömning. 

Sammantaget är det många kompetenstimmar som har fokuserats till kommunens fokusområde bedömning 
vilket leder till utvecklad kunskap. Pedagogernas kompetens utvecklas då teori omsätts till praktik. 

Stor faktor till pedagogernas kompetensutveckling är även bildkursen. Deltagarna inspirerar övriga 
kollegor att till att använda de hundra språken i undervisningen. 

  

Analys: 

Vår slutsats är att matriserna bidar till: 

• ett gemensamt och professionellt språk mellan oss på förskolan, Barn- och elev-hälsan och med 
mötande pedagoger i förskoleklass, 

• ett arbetsverktyg som synliggör vad barnen behöver utmanas och utvecklas i, 

• ett arbetsverktyg som stödjer planeringen av undervisningen med fokus på att stimulera barnens 
fortsatta progression, 

• ökad undervisningskvalitet då vi jämför undervisningsstrategier då vi analyserar resultatet av 
undervisningen, 

• professionellare och mer likvärdiga utvecklingssamtal. 

  

Bedömning av barngruppens utveckling 

Genom baklängesplanering och målbeskrivning i FÖPP, matriser samt pedagogisk dokumentation håller 
planeringen av undervisningen fokus på barnens lärande och progression kopplat 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 och upprättas en FÖPP. Arbetsverktyget hjälper oss att 
gemensamt fokusera på målet genom en generativ fråga när barnens intresse leder arbetet vidare. 

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

Med allt fler tillgängliga lärmiljöer ser vi en ökad lärandeidentitet hos barnen. Materialet vi undervisar med 
står allt oftare framme för att utmana och utveckla barnen och vi märker att barnen uppskattar och 
använder det vi erbjuder. Förutsättningarna bidrar till ökad uthållighet och ett större mod då barnen 
känner igen materialet i aktiviteterna. Effekterna vi ser på barnens utveckling och lärande är ett fördjupat 
lärande. Vi upplever att barnen begriper sig på materialet på ett bättre sätt och att barnen har får en större 
förståelse för varandra. Barnen utvecklar ett gemensam språk då lärmiljöer, pedagoger och den kontext de 
befinner sig i är begriplig. 

  

Analys: 

Arbetssätt i undervisningen som kan ha påverkat är återkommande och varierande undervisning som varit 
intresseväckande och spännande för alla delaktiga. Mönster vi ser är ett förändrat kunnande hos barnen 
som inte blir situationsstyrt utan färdighetstränas i både spontana och planerade situationer vilket även 
syns i deras samarbetsförmåga. 

  

Bedömning av barnets utveckling och lärande 

För att kunna utveckla förskolans undervisningskvalitet genomför pedagogerna bedömningar på det 
enskilda barns lärande utifrån matriserna. Matriserna används även i upprättandet av utvecklingssamtal. 
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FÖPP fungerar som ett verktyg för att göra barnen mer delaktiga i sitt utforskande och lärande, vilket 
bidrar till en ökad undervisningskvalitet. 

Vi diskuterar, dokumenterar, reflekterar och analyserar kontinuerligt under våra avdelningsreflektioner 
samt reflektionsdagar. Det kollegiala lärandet bär planeringen av undervisningen framåt. 

Våra observationer visar att barnens möjligheter till ett förändrat kunnande ökar då vi upprepar 
undervisningen flertalet gånger och på olika sätt. Vi synliggör barnens lärandeprogressioner genom mind-
maps och repetitioner i begripliga och tydliga lärmiljöer. Med stöd av digitala verktyg skapas begriplighet 
och inflytande då vi tillsammans med barnen reflekterar över veckans undervisning. Förståelsen för 
lärandeprogressionen skapar lust för lärande. 

  

Analys 

Vår bedömning och slutsats är att förskolans undervisningskvalitet synliggörs och därmed förbättras då vi 
följer upp barnens progression i matriserna. FÖPP  bidrar till att projekt och lärmiljöer riktas mot den 
generativa frågan som kopplas till läroplanens nationella mål. Den generativa frågan bidrar till att en del 
aktiviteter sorteras bort från planeringen då de inte bidrar till barnens förståelse för målområdet och den 
generativa frågan.   

Barnens lärande påverkas av den utvecklade undervisningskvalitén på så vis att återkommande och 
varierande undervisning (kring den generativa fråga) i våra olika lärmiljöer och närmiljöer fångar barnens 
intresse och skapar därmed bättre förståelse samt större säkerhet hos dem. Med ett gemensamt fokus på 
den generativa frågan bidrar allt mer tillgängliga lärmiljöer på ett naturligt sätt till barnens utforskande på 
egen hand eller tillsammans med andra. Vi ser skillnader hur lärmiljöerna idag utvecklar barnens 
läraridentitet. Barnen vågar, frågar och agerar oftare än tidigare. Det kognitiva innehållet i lärmiljöerna har 
stärkts och synliggör barnens tänkande på bättre sätt. 
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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. 
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6 Lärdomar och utvecklingsområden inom fokusområdet bedömning 

Lärdom kopplat till fokusområde Bedömning: 

• Fokusområde bedömning är nytt för förskolan och vi kommer att fortsätta arbetet kommande läsår 
enligt Verksamhetsplan (se "Utvecklingsområde kopplat till fokusområde Bedömning"). 

• För att följa upp och bedöma utvecklingen av pedagogernas bedömarkompetens och vilken roll 
dokumentationen på förskolan spelar i bedömning kommer verksamhetsbesöken under hösten 2023 
att ha samma innehåll och upplägg. 

  

Utvecklingsområde kopplat till fokusområde Bedömning: 

• Start för kollegiala lärträffar med nyckelpersoner från samtliga kommunala förskolor.     
o 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? 

• Verksamhetsbesök – rektor är med på avdelningens reflektion med fokus på bedömning. 

• Fortsätta använda Ann S. Pihlgrens till matriser 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. 

o Det som bör utvärderas och bedömas i förskolan är barnens egen utveckling och lärande 
samt gruppen i helhet. Vi ska påminna varandra om att inte fastna i de sociala aspekterna. 

”Brist på gemensamma bedömningskriterier ger ett stort utrymme för tolkningar och värderingar, där barnens karaktärsdrag 
eller uppförande riskerar att bedömas utifrån enskild personals personliga preferenser, snarare än som resultat utifrån 
läroplanens uppdrag. […] De mallar som förskolläraren använder i dokumentationsarbetet har därför visat sig vara 
avgörande för att dokumentationen och utvärderingen håller hög kvalitet. (Pihlgren, 2020, Undervisningsstrategier i 
förskolan, s. 32) 

“Matriserna är avstämda mot Skolverkets kartläggningsmaterial för förskoleklassen och mot bedömningsstödet för årskurs 
1. […] Materialet heter Hitta språket och Hitta matematiken och bygger på forskning. […] Även om 
kartläggningsmaterialet gäller förskoleklassen ger det samtidigt en uppfattning om vilken undervisning som bör ha bedrivits i 
förskolan för att barnen ska ha med sig de färdigheter som krävs för att klara fortsatt språk-, läs- och skrivutveckling.” 
(Pihlgren, 2020, Undervisningsstrategier i förskolan, s. 44) 
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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 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  bidrar till att projekt och lärmiljöer riktas mot den generativa frågan som kopplas till 
läroplanens nationella mål. Den generativa frågan bidrar till att en del aktiviteter sorteras bort från 
planeringen då de inte bidrar till barnens förståelse för målområdet och den generativa frågan. 

• 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. 

• Närvarande, stöttande och utforskande pedagoger. 

• Bildschema som tydliggör utbildningen och gruppkonstellationer. 

• Trygghet i mindre och väl sammansatta grupper, där barnen blir stimulerade utifrån sina förmågor 
och kunskap. 

• Undervisning med praktiska inslag i mindre grupper som är anpassade efter barnens behov och 
förutsättningar. 

• Väl valda undervisningsstunder utifrån barnens intresse med inslag av egen vald lek eller rörelse. 

• Regelbundna reflektioner tillsammans med barnen med stöd av bilder för att ta del av varandras 

kunskap och tankar. Barnen är vana vid att få ställa frågor som undervisningen kan bygga vidare 

på̊ och öppna frågor av en närvarande pedagog. 

  

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 ett fördjupat lärande då vår undervisning, både på 
grupp- och individnivå, fokuserats 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 
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 
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Förutsättningar 

• Avlösarteam som ersätter ordinarie arbetslag vid reflektion 

• Reflektion i arbetslag  

• 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. 

Organisera för och komma igång med arbetet med intressegrupper vilket ska bidra till samsyn, progression 
dvs. en ”röd tråd” mellan avdelningarna vilket gynnar barnens utveckling och trygghet. 

Organisera för ett gemensamt temaarbete och gemensamma lärmiljöer för hela Nattugglan så att vi blir en 
förskola med kompletterande lärmiljöer i stället för som idag två separata avdelningar. 

Konkreta mål:         

o Skriva stationsbeskrivningar för lärmiljöerna där 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. 

o Fortsatt arbete med lärmiljön som den tredje pedagogen där de 100 språken stimulerar barnen 
till ett lustfyllt utforskande. Tydliggörande av lärmiljöerna är ett pågående arbete i ständig 
förbättring. Fokus är att skapa tillgängliga lärmiljöer som är begripliga för samtliga 
lärgrupper och på så sätt möjliggör undervisning i fler och kompletterande lärmiljöer.  

o Utmana oss själva genom att kontinuerligt reflektera över vår och materialets roll med 
glasögonen att barn är kompetenta och det är vårt uppdrag att utmana dem.  

Skapa gemensam rutin för övergången mellan avdelningar och även göra rutinen känd för 
vårdnadshavarna. 

Ta del av och implementera Ystads kommuns förvaltningsövergripande Barn- och elevhälsoplan. Upprätta 
Nattugglans 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 

• Grön Flagg 

• Lokal Digital Utvecklingsplan, LDUP 

• Utvecklingsområde kopplat till enkäten till vårdnadshavarna 
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