
Vecka Vad?

Undervisning

Vem? 

Barn/pedagog

Var? 

Vilken plats?

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Framåtsyftande planering



Framåtsyftande planering för 

undervisningen kommande 

vecka
Framåtsyftande planering utifrån de 

didaktiska frågorna
1. Vad planerar vi för undervisning/ 

undervisningar under veckan i projektet?

2. Varför -Vad är syftet med 

undervisningen/ undervisningarna? 

Vilket/vilka är målen som vi fokuserar på 

under kommande vecka (är det samma som 

förra veckan skall de skrivas här igen, annars 

skriva nya mål). Vilken annan 

litteratur/forskning kan vi koppla till våra 

undervisningar som stöd.

3. Hur går vi tillväga? Vem gör vad? När ska 

det ske? Hur fördelar vi barnen? Vilket 

material behöver vi ha till vår undervisning? 

Vilken lärmiljö- inne/ute – stödjer den 

planerade undervisningstillfället/ena?

4. Hur planerar vi undervisningen om någon 

är borta? Vad kan vi prioritera bort och vad 

kan vi inte prioritera bort för att viktiga 

processer ska gå förlorade?

5. Dokumentation – Vilken/vilka 

dokumentationsmetoder använder vi oss 

som underlag för de olika undervisningarna?



Utvärdering av fokusmål
1. På vilka sätt har vi arbetat med målen 

under denna perioden?

2. Vad är vår sammanfattande reflektion 

och analys av vårt arbete med målen? 

Vad har fungerat bra? Mindre bra? 

3. Vilket lärande kan vi se hos barnen? 

Alla barnen? Vissa barn? Hur tänker 

vi vidare med vårt arbete för varje 

barns lärprocess?

4. Vilka nya mål kommer vi sätta för 

kommande period? Varför sätter vi 

dessa? Hur tänker vi att vi kommer 

arbeta med dem? Varför tänker vi just 

dessa tankar kring vårt arbete?



Uppföljning och 

reflektion/analys av era 

undervisningstillfällen under

veckan

1.Hur blev undervisningen/

undervisningarna jämfört med det som vi 

planerat? Vad blev som planerat och vad 

blev annorlunda? Varför blev det så här?

2. Hur har vi arbetat med våra uppsatta 

mål under veckan? Hur ska vi arbeta 

vidare med målen? Ska vi byta målen till 

nästa veckas undervisningar utifrån våra 

reflektioner kring undervisningen 

föregående vecka? (vid byte- fyll i 

Utvärdering av fokusmål)

3. Vad är det som vi kan se i våra 

undervisningar att barnen intresserar sig 

för? Utforskar och undersöker?



Uppföljning och 

reflektion/analys av era 

undervisningstillfällen under

veckan

4. Vilka frågor är det som barnen ställer –

verbalt, kroppsspråk, genom sitt 

undersökande och utforskande?

5.Vilka material och verktyg i lärmiljöerna 

verkar stödja dem i undersökandet och 

utforskandet?

6. Vad i det pedagogiska ledarskapet har 

fungerat? Vad behöver vi förändra? Hur 

har mina ledarhandlingar bidragit och 

berikat undervisningen?

7. Kan vi se ett lärande hos barnen? På 

vilket sätt? Vad ska vi stödja och utmana 

vidare i vår undervisning?



Reflektion (t.ex. - vad är mina tankar kring det som hände i undervisningssituationen, blev det som planerat,  varför/varför inte, vad uttrycker 
barnen för frågor kring det som de varit med om i undervisningen, vad fokuserade de på i undervisningen, reflektion kring det pedagogiska 
ledarskapet, hur kan jag gå vidare, koppling till annan litteratur/forskning

Skriv en text om vad ni gjort. Glöm inte att få med barnens tankar och hypoteser. 

Reflektionsunderlag undervisning



Dokumentationsunderlag till reflektionsunderlag-

t.ex. bild/film/protokoll/anteckningar/observation/ alster från barnen



Reflektion/analys av 

undervisningen i projektet



Analys och utvärdering
Analys och utvärdering, maj (stödfrågor finns i lathunden)



Analys och utvärdering



STÖDFRÅGOR TILL ANALYS – exempel på underlag inför analysen återfinns i dokumentet Systematiskt 
kvalitetsarbete på Engelbrekts förskola. Underlag finns på olika nivåer – Individnivå, Processnivå och 
Strukturnivå (IPS). Stödfrågorna täcker in alla nivåerna.
Blev det som vi förväntade oss? Varför/varför inte? Hade vi kunnat göra på ett annat 
sätt? Hade vi fått ett annat resultat om vi gjort på ett annat sätt?

Hur/på vilka olika sätt har vi arbetat mot de mål som vi satte upp alternativt andra 
målområden i Lpfö 18?

Var det andra mål som blev viktiga och vad var anledningen till detta? Om vi höll fast vid 
de mål vi satt upp, vad var anledningen att vi höll fast vid dessa?

Har vi skapat demokratiska mötesplatser och möjlighet för barnen att delta utifrån 
demokratins grunder? På vilket sätt ha barnen haft inflytande och varit delaktiga? På 
vilka olika sätt har barnen reflekterat över projektet? Hur har vi gjort och hur blev det?

Har alla barnen varit delaktiga i sina egna lärprocesser? På vilket sätt?

Kan ni se ett förändrat kunnande hos det individuella barnet? På vilket sätt? Hos 
barngruppen? På vilket sätt?

Syns det individuella barnets lärprocesser i dokumentationen av projektet? Finns det 
dokumenterat i barnets individuella lärlogg?

Vad behöver förändras, förbättras och/eller synliggöras kring det individuella barnets 
lärprocess i dokumentationen? Uppvisar dokumentationen en progression i det 
individuella barnets lärande? Vad behöver ändras i dokumentations underlaget för att 
fånga upp det individuella barnet i dokumentationen? Vad har varit bra i 
dokumentationen som vi skall bygga vidare på? Varför var det bra?



STÖDFRÅGOR TILL ANALYS – exempel på underlag inför analysen återfinns i 
dokumentet Systematiskt kvalitetsarbete på Engelbrekts förskola. Underlag finns 
på olika nivåer – Individnivå, Processnivå och Strukturnivå (IPS). Stödfrågorna 
täcker in alla nivåerna.
Hur kan man i lärmiljön se att vi arbetat med detta projekt? Har barnen haft möjlighet till 
att undersöka, utforska projektet under hela dagen? På vilket sätt? Hur har lärmiljöerna 
bidragit till ett lärande? Vad behöver vi förändra i våra lärmiljöer?

Hur har ni i era ledarhandlingar bidragit till ett lärande hos barnen? Hur har ert 
pedagogiska ledarskap skapat rika möjligheter för barnen att lära sig under projektets 
gång, både planerade som spontana?

Hur har ni som pedagogiska ledare arbetat med att anpassa och ge extra stöd i 
undervisningen till de barn som behöver det? Hur ska vi arbeta vidare med detta?

Vad behöver jag/vi som pedagoger förändra och utveckla i vårt pedagogiska ledarskap 
för att undervisningen skall utvecklas?  Vad i vårt pedagogiska ledarskap är en styrka 
som vi ska bygga vidare på?

Hur har jag som pedagog gett rika möjligheter för barnen att uttrycka sig enligt 
hundraspråkligheten i undervisningen? Hur synliggörs detta i den pedagogiska 
dokumentationen? Hur arbetar vi vidare med detta?

Vad behöver vi förändra, förbättra eller behålla i vår organisation på enheten för att ha 
en hög kvalitet på undervisningen? 

Vilka styrkor uppvisar vårt resultat? Vilka utvecklingsområden uppvisar vårt resultat? 
Hur ska vi arbeta vidare med detta? 



Normer och värden:

*öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

*förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra 

människors situation samt vilja att hjälpa andra

*förmåga att upptäcka, reflektera över och ta 

ställning till etiska dilemman och livsfrågor i 

vardagen

*respekt och förståelse för alla människors lika 

värde

*ett växande ansvar och intresse för hållbar 

utveckling och att aktivt delta i samhället.

Utveckling och lärande - språk och kommunikation

*förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att

förstå sin omvärld

*förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser,

tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse,

sång, musik och dans

*intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som

andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om

dessa

*ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta,

uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika

sammanhang och med skilda syften

*intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att

förmedla budskap

*sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och

förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald

*både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet

tillhör en nationell minoritet

*både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål

än svenska

*svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra

skäl har behov av teckenspråk

Barns inflytande och delaktighet

*intresse och förmåga att uttrycka tankar och 

åsikter så att de kan påverka sin situation

*förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar 

och för lärmiljön i förskolan

*förståelse för demokratiska principer och 

förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet 

med dem.

Utveckling och lärande -

matematikmålen

*förmåga att använda matematik för att 

undersöka, reflektera över och pröva

olika lösningar av egna och andras 

problemställningar

*förståelse för rum, tid och form, och 

grundläggande egenskaper hos mängder

mönster, antal, ordning, tal, mätning och 

förändring, samt att resonera

matematiskt om detta

*förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka 

och använda matematiska begrepp

och samband mellan begrepp

. Utveckling och lärande - NO målen

*förståelse för samband i naturen och för 

naturens olika kretslopp samt för hur

människor, natur och samhälle påverkar 

varandra

*förståelse för naturvetenskap, kunskaper om 

växter och djur samt kemiska och

fysikaliska fenomen

*förmåga att utforska, beskriva med olika 

uttrycksformer, ställa frågor om och

samtala om naturvetenskap och teknik

*förmåga att upptäcka och utforska teknik i 

vardagen

*förmåga att bygga, skapa och konstruera med 

hjälp av olika tekniker, material

och redskap.

Omsorg, utveckling och lärande- identitet samt 

hälsa/motorik

*sin identitet och känna trygghet i den

*självständighet och tillit till sin egen förmåga

*nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

*förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera 

konflikter och

förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för 

gemensamma regler

*förmåga att lyssna på och reflektera över andras 

uppfattningar samt att reflektera

och ge uttryck för egna uppfattningar

*fantasi och föreställningsförmåga

*motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning 

samt förståelse för hur

viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande



Analys och utvärdering juni



Analys och utvärdering
Analys och utvärdering, februari/mars(stödfrågor finns i lathunden)



Analys och undervisning



STÖDFRÅGOR TILL ANALYS – exempel på underlag inför analysen återfinns i dokumentet Systematiskt 
kvalitetsarbete på Engelbrekts förskola. Underlag finns på olika nivåer – Individnivå, Processnivå och 
Strukturnivå (IPS). Stödfrågorna täcker in alla nivåerna.
Blev det som vi förväntade oss? Varför/varför inte? Hade vi kunnat göra på ett annat 
sätt? Hade vi fått ett annat resultat om vi gjort på ett annat sätt?

Hur/på vilka olika sätt har vi arbetat mot de mål som vi satte upp alternativt andra 
målområden i Lpfö 18?

Var det andra mål som blev viktiga och vad var anledningen till detta? Om vi höll fast vid 
de mål vi satt upp, vad var anledningen att vi höll fast vid dessa?

Har vi skapat demokratiska mötesplatser och möjlighet för barnen att delta utifrån 
demokratins grunder? På vilket sätt ha barnen haft inflytande och varit delaktiga? På 
vilka olika sätt har barnen reflekterat över projektet? Hur har vi gjort och hur blev det?

Har alla barnen varit delaktiga i sina egna lärprocesser? På vilket sätt?

Kan ni se ett förändrat kunnande hos det individuella barnet? På vilket sätt? Hos 
barngruppen? På vilket sätt?

Syns det individuella barnets lärprocesser i dokumentationen av projektet? Finns det 
dokumenterat i barnets individuella lärlogg?

Vad behöver förändras, förbättras och/eller synliggöras kring det individuella barnets 
lärprocess i dokumentationen? Uppvisar dokumentationen en progression i det 
individuella barnets lärande? Vad behöver ändras i dokumentations underlaget för att 
fånga upp det individuella barnet i dokumentationen? Vad har varit bra i 
dokumentationen som vi skall bygga vidare på? Varför var det bra?



STÖDFRÅGOR TILL ANALYS – exempel på underlag inför analysen återfinns i 
dokumentet Systematiskt kvalitetsarbete på Engelbrekts förskola. Underlag finns 
på olika nivåer – Individnivå, Processnivå och Strukturnivå (IPS). Stödfrågorna 
täcker in alla nivåerna.
Hur kan man i lärmiljön se att vi arbetat med detta projekt? Har barnen haft möjlighet till 
att undersöka, utforska projektet under hela dagen? På vilket sätt? Hur har lärmiljöerna 
bidragit till ett lärande? Vad behöver vi förändra i våra lärmiljöer?

Hur har ni i era ledarhandlingar bidragit till ett lärande hos barnen? Hur har ert 
pedagogiska ledarskap skapat rika möjligheter för barnen att lära sig under projektets 
gång, både planerade som spontana?

Hur har ni som pedagogiska ledare arbetat med att anpassa och ge extra stöd i 
undervisningen till de barn som behöver det? Hur ska vi arbeta vidare med detta?

Vad behöver jag/vi som pedagoger förändra och utveckla i vårt pedagogiska ledarskap 
för att undervisningen skall utvecklas?  Vad i vårt pedagogiska ledarskap är en styrka 
som vi ska bygga vidare på?

Hur har jag som pedagog gett rika möjligheter för barnen att uttrycka sig enligt 
hundraspråkligheten i undervisningen? Hur synliggörs detta i den pedagogiska 
dokumentationen? Hur arbetar vi vidare med detta?

Vad behöver vi förändra, förbättra eller behålla i vår organisation på enheten för att ha 
en hög kvalitet på undervisningen? 

Vilka styrkor uppvisar vårt resultat? Vilka utvecklingsområden uppvisar vårt resultat? 
Hur ska vi arbeta vidare med detta? 



Normer och värden:

*öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

*förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra 

människors situation samt vilja att hjälpa andra

*förmåga att upptäcka, reflektera över och ta 

ställning till etiska dilemman och livsfrågor i 

vardagen

*respekt och förståelse för alla människors lika 

värde

*ett växande ansvar och intresse för hållbar 

utveckling och att aktivt delta i samhället.

Utveckling och lärande - språk och kommunikation

*förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att

förstå sin omvärld

*förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser,

tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse,

sång, musik och dans

*intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som

andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om

dessa

*ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta,

uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika

sammanhang och med skilda syften

*intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att

förmedla budskap

*sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och

förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald

*både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet

tillhör en nationell minoritet

*både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål

än svenska

*svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra

skäl har behov av teckenspråk

Barns inflytande och delaktighet

*intresse och förmåga att uttrycka tankar och 

åsikter så att de kan påverka sin situation

*förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar 

och för lärmiljön i förskolan

*förståelse för demokratiska principer och 

förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet 

med dem.

Utveckling och lärande -

matematikmålen

*förmåga att använda matematik för att 

undersöka, reflektera över och pröva

olika lösningar av egna och andras 

problemställningar

*förståelse för rum, tid och form, och 

grundläggande egenskaper hos mängder

mönster, antal, ordning, tal, mätning och 

förändring, samt att resonera

matematiskt om detta

*förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka 

och använda matematiska begrepp

och samband mellan begrepp

. Utveckling och lärande - NO målen

*förståelse för samband i naturen och för 

naturens olika kretslopp samt för hur

människor, natur och samhälle påverkar 

varandra

*förståelse för naturvetenskap, kunskaper om 

växter och djur samt kemiska och

fysikaliska fenomen

*förmåga att utforska, beskriva med olika 

uttrycksformer, ställa frågor om och

samtala om naturvetenskap och teknik

*förmåga att upptäcka och utforska teknik i 

vardagen

*förmåga att bygga, skapa och konstruera med 

hjälp av olika tekniker, material

och redskap.

Omsorg, utveckling och lärande- identitet samt 

hälsa/motorik

*sin identitet och känna trygghet i den

*självständighet och tillit till sin egen förmåga

*nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

*förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera 

konflikter och

förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för 

gemensamma regler

*förmåga att lyssna på och reflektera över andras 

uppfattningar samt att reflektera

och ge uttryck för egna uppfattningar

*fantasi och föreställningsförmåga

*motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning 

samt förståelse för hur

viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande



Analys och utvärdering februari/mars



Analys och utvärdering
Analys och utvärdering, december (stödfrågor finns i lathunden)



Analys och utvärdering



STÖDFRÅGOR TILL ANALYS – exempel på underlag inför analysen återfinns i dokumentet Systematiskt 
kvalitetsarbete på Engelbrekts förskola. Underlag finns på olika nivåer – Individnivå, Processnivå och 
Strukturnivå (IPS). Stödfrågorna täcker in alla nivåerna.
Blev det som vi förväntade oss? Varför/varför inte? Hade vi kunnat göra på ett annat 
sätt? Hade vi fått ett annat resultat om vi gjort på ett annat sätt?

Hur/på vilka olika sätt har vi arbetat mot de mål som vi satte upp alternativt andra 
målområden i Lpfö 18?

Var det andra mål som blev viktiga och vad var anledningen till detta? Om vi höll fast vid 
de mål vi satt upp, vad var anledningen att vi höll fast vid dessa?

Har vi skapat demokratiska mötesplatser och möjlighet för barnen att delta utifrån 
demokratins grunder? På vilket sätt ha barnen haft inflytande och varit delaktiga? På 
vilka olika sätt har barnen reflekterat över projektet? Hur har vi gjort och hur blev det?

Har alla barnen varit delaktiga i sina egna lärprocesser? På vilket sätt?

Kan ni se ett förändrat kunnande hos det individuella barnet? På vilket sätt? Hos 
barngruppen? På vilket sätt?

Syns det individuella barnets lärprocesser i dokumentationen av projektet? Finns det 
dokumenterat i barnets individuella lärlogg?

Vad behöver förändras, förbättras och/eller synliggöras kring det individuella barnets 
lärprocess i dokumentationen? Uppvisar dokumentationen en progression i det 
individuella barnets lärande? Vad behöver ändras i dokumentations underlaget för att 
fånga upp det individuella barnet i dokumentationen? Vad har varit bra i 
dokumentationen som vi skall bygga vidare på? Varför var det bra?



STÖDFRÅGOR TILL ANALYS – exempel på underlag inför analysen återfinns i 
dokumentet Systematiskt kvalitetsarbete på Engelbrekts förskola. Underlag finns 
på olika nivåer – Individnivå, Processnivå och Strukturnivå (IPS). Stödfrågorna 
täcker in alla nivåerna.
Hur kan man i lärmiljön se att vi arbetat med detta projekt? Har barnen haft möjlighet till 
att undersöka, utforska projektet under hela dagen? På vilket sätt? Hur har lärmiljöerna 
bidragit till ett lärande? Vad behöver vi förändra i våra lärmiljöer?

Hur har ni i era ledarhandlingar bidragit till ett lärande hos barnen? Hur har ert 
pedagogiska ledarskap skapat rika möjligheter för barnen att lära sig under projektets 
gång, både planerade som spontana?

Hur har ni som pedagogiska ledare arbetat med att anpassa och ge extra stöd i 
undervisningen till de barn som behöver det? Hur ska vi arbeta vidare med detta?

Vad behöver jag/vi som pedagoger förändra och utveckla i vårt pedagogiska ledarskap 
för att undervisningen skall utvecklas?  Vad i vårt pedagogiska ledarskap är en styrka 
som vi ska bygga vidare på?

Hur har jag som pedagog gett rika möjligheter för barnen att uttrycka sig enligt 
hundraspråkligheten i undervisningen? Hur synliggörs detta i den pedagogiska 
dokumentationen? Hur arbetar vi vidare med detta?

Vad behöver vi förändra, förbättra eller behålla i vår organisation på enheten för att ha 
en hög kvalitet på undervisningen? 

Vilka styrkor uppvisar vårt resultat? Vilka utvecklingsområden uppvisar vårt resultat? 
Hur ska vi arbeta vidare med detta? 



Normer och värden:

*öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

*förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra 

människors situation samt vilja att hjälpa andra

*förmåga att upptäcka, reflektera över och ta 

ställning till etiska dilemman och livsfrågor i 

vardagen

*respekt och förståelse för alla människors lika 

värde

*ett växande ansvar och intresse för hållbar 

utveckling och att aktivt delta i samhället.

Utveckling och lärande - språk och kommunikation

*förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att

förstå sin omvärld

*förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser,

tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse,

sång, musik och dans

*intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som

andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om

dessa

*ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta,

uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika

sammanhang och med skilda syften

*intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att

förmedla budskap

*sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och

förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald

*både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet

tillhör en nationell minoritet

*både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål

än svenska

*svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra

skäl har behov av teckenspråk

Barns inflytande och delaktighet

*intresse och förmåga att uttrycka tankar och 

åsikter så att de kan påverka sin situation

*förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar 

och för lärmiljön i förskolan

*förståelse för demokratiska principer och 

förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet 

med dem.

Utveckling och lärande -

matematikmålen

*förmåga att använda matematik för att 

undersöka, reflektera över och pröva

olika lösningar av egna och andras 

problemställningar

*förståelse för rum, tid och form, och 

grundläggande egenskaper hos mängder

mönster, antal, ordning, tal, mätning och 

förändring, samt att resonera

matematiskt om detta

*förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka 

och använda matematiska begrepp

och samband mellan begrepp

. Utveckling och lärande - NO målen

*förståelse för samband i naturen och för 

naturens olika kretslopp samt för hur

människor, natur och samhälle påverkar 

varandra

*förståelse för naturvetenskap, kunskaper om 

växter och djur samt kemiska och

fysikaliska fenomen

*förmåga att utforska, beskriva med olika 

uttrycksformer, ställa frågor om och

samtala om naturvetenskap och teknik

*förmåga att upptäcka och utforska teknik i 

vardagen

*förmåga att bygga, skapa och konstruera med 

hjälp av olika tekniker, material

och redskap.

Omsorg, utveckling och lärande- identitet samt 

hälsa/motorik

*sin identitet och känna trygghet i den

*självständighet och tillit till sin egen förmåga

*nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

*förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera 

konflikter och

förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för 

gemensamma regler

*förmåga att lyssna på och reflektera över andras 

uppfattningar samt att reflektera

och ge uttryck för egna uppfattningar

*fantasi och föreställningsförmåga

*motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning 

samt förståelse för hur

viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande



Analys och utvärdering december



Uppstart - Hur gör vi?

Vilka kriterier ska vi ta sikte på för att få veta om vi uppnår våra uppsatta mål i vårt 

projekt?
• Hur ska vi kunna veta om når våra mål?

• Hur kan vi se ett förändrat kunnande hos barnen? Vilka kriterier sätter vi för att kunna se detta?

• Hur ska vi dokumentera vägen mot de uppsatta målen? Vilka underlag måste vi ha med oss inför våra 

utvärderingar?

• Hur ska vi utvärdera om vår undervisning var utav hög kvalitet utifrån de tankar vi hade från början?

• Vilka stopp behöver vi ha under vägen för att se om vi är på väg?



Uppstart – Del 2, september
Vilka är våra insatser/åtgärder/metoder för att ta oss mot målen?
• Vad behöver vi läsa på inför projektet?

• Vad behöver vi ta reda på i förväg?

• Vad behöver vi ha med oss i form av material?

• Vad behöver förändras i våra lärmiljöer för dessa skall stödja projektet hela dagen arbetet?

• Hur måste vi designa vår undervisning för att arbeta med projektet utifrån ett projekterande arbetssätt och 

hundraspråkligheten? 



Uppstart – Del 2, september
Varför har vi valt detta projekt (syfte)?

Projekt:

Vilket/vilka mål ska vi fokusera på i projektet?(väljs från Lpfö18)

Nyfikenhetsfråga hos pedagogerna:



Dokumentation (foto, film, anteckningar, tankar från barnen mm), 

reflektion och analys av lärgruppen utifrån observationsfasens olika 

frågeställningar:



Dokumentation (foto, film, anteckningar, tankar från barnen mm), 

reflektion och analys av lärgruppen utifrån observationsfasens olika 

frågeställningar:



Dokumentation (foto, film, anteckningar, tankar från barnen mm), 

reflektion och analys av lärgruppen utifrån observationsfasens olika 

frågeställningar:



Uppstart – Del 1, juni (nulägesbeskrivning, förutsättningar - personal, arbetssätt 

mm, lokal, barngruppens storlek/åldrar, vad från föregående års resultat och 

analys tar vi med oss in i det nya läsårets arbete)



Observationsfasen

Under observationsfasen samlar arbetslaget in 
information kring var barngruppen befinner sig:

• Vad hör vi att barnen pratar om?

• Vad ser vi väcker intresse hos barnen?

• Vad är barnen nyfikna på i vardagen?

• Vad undersöker och utforskar barnen?

• Vilka lekar är tongivande i gruppen?

• Vilka miljöer utforskar barnen?

• Vilka hypoteser ställer barnen?

• Vad ser vi som inte intresserar dem?



Bygga broar

Engelbrekts paraplytema i projektet är Bygga Broar där vårt syfte är synliggöra barnen och vår 
verksamhet i samhället och lyfta barnens rätt till det offentliga rummet. Vi vill att våra barn ska 
få synas i samhället och få uppleva att de är världsmedborgare samtidigt som de skapar en 
relation till sin närmiljö som finns runt omkring dem, samtidigt som vi bygger relationer till 
familjerna. Genom att synliggöra barnen i samhället skapas förutsättningar för att barnen ska 
kunna skapa relationer till stadens medborgare.

Vi arbetar aktivt med att skapa kreativa lärmiljöer, inne som ute, med material som inspirerar barns 
och pedagogers fantasi och där relationer mellan barn, pedagoger och material byggs och 
utvecklas. När vi arbetar med miljön som den tredje pedagogen skapar vi tillsammans med 
barnen och utifrån deras intresse och nyfikenhet möjligheter till delaktighet och inflytande. 
Genom att arbeta med hundraspråkligheten tillsammans med barnen i både lärmiljöer och 
projekten ger vi barnen möjlighet och förutsättning att synliggöra sina egna tankar. Genom att 
barnens tankar tas tillvara skapar vi möjligheter för dem att vara delaktiga i demokratiska 
processer. Vi lyfter barnens rättigheter genom detta och ser till att de blir delaktiga i sina egna 
lärprocesser.

"Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad."

Artikel 12, Barnkonventionen

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla • intresse för och förmåga att uttrycka 
tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation. Lpfö 18

Nyfikenhetsfråga:

Hur låter vi barnen uttrycka sin åsikt och hur respekterar vi den?

Lyssnar vi för att förstå eller för att svara?

Hur skapar vi pedagoger möjligheter för barnen kunna uttrycka sin åsikt?



Paraplytema på

Engelbrekts förskola



Datum:

Barngrupp:

Pedagogen:

Undervisning:

Pedagogens observations/nyfikenhetsfråga:

Hur dokumenterar jag detta?:

Frågor till mig som pedagog, dvs efterarbete:

Vad tänker jag om gruppsammansättningen?

Vad tänker jag om valet av material och platsen 
för aktiviteten/utmaningen?

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

På vilka andra sätt kunde jag tänkt/gjort?

Vad verkade barnen mest intresserade/upptagna 
av?

Hur smittade barnen varandra med olika 
idéer/tips?

Hur använde sig barnen av varandra?

Hände något oväntat? Vad?

Vilka frågor väcker den här händelsen i barnen?

Vilka frågor och funderingar väcktes i mig som 
pedagog?

Protokoll 7



Protokoll 6 Reflektionsunderlag med 
barnen över undervisningstillfället

Barnen gör Barnen säger Mina tankar och 

hypoteser

Datum:



Protokoll 5 Reflektionsunderlag med barnen 
över undervisningstillfället

Datum

Erbjudande/

undervisning

Medverkande barn

Vad hände?

Barnens reflektioner?

Pedagogens reflektion?

Hur går vi vidare utifrån 

barnens respektive 

pedagogens reflektion?

Nya förslag?



Barnen gör/säger Pedagogernas 

tankar/reflektioner

Hur går vi vidare? Vem 

gör vad? När? Vilka barn? 

Förberedelser?

Förändring i miljö och 

material,

Vårt förhållningssätt

Koppling till läroplan, 

litteratur och forskning

Protokoll 4 Datum:                         Undervisning:

Vilka barn:



Barnen gör/säger Barngruppens 

reflektioner

Pedagogernas 

reflektioner 

-barngruppen

Pedagogernas 

reflektioner

- Undervisningen

Hur går vi vidare? Vilka kopplingar till 

Lpfö 18, litteratur, 

forskning ser vi?

Protokoll 3



Observation   

Vad händer?

Vad ser vi? Barnets/ 

barnens 

reflektioner

Pedagogens 

reflektioner

Vilka 

lärprocesser ser 

vi?

Vilka kopplingar 

till Lpfö 18, 

litteratur, 

forskning ser vi?

Vad ska vi 

stödja, stimulera 

och utmana?

Hur?

Vem gör vad?

Protokoll 2



Protokoll 1

Framåtsyftande pedagogisk planering



Reflektions-undervisningsprotokoll



Pedagogisk dokumentation
Verktyget pedagogisk dokumentation används på varje förskoleavdelning för att synliggöra barnens lärprocesser. 
Med hjälp av den pedagogiska dokumentationen kan vi titta närmare på delar ur verksamheten och hitta samband 
och spår från olika lärprocesser. 

Den pedagogiska dokumentationen är ett sätt att få systematik i sin reflektion. Till hjälp har pedagogerna de 
dokumentationer som man gör under projektets gång, ex. film, bilder, loggboksanteckningar, barns skapande osv. 
Kring dessa dokumentationer samlas sedan pedagogerna för reflektion och analys. Allt detta samlar man i ett 
reflektionsprotokoll som sedan ligger till grund för det fortsatta arbetet i projektet

Barnets perspektiv är A och O att ha med i den pedagogiska dokumentationen. Deras tankar och reflektioner kring 
det som de är med om i förskolan skall utgöra grunden för den fortsatta planerade undervisningen. Det handlar om 
en växelverkan i undervisningen mellan pedagogers professionella uppdrag och barnens delaktighet och inflytande 
över verksamheten.

Genom att använda olika glasögonen när vi analyserar och reflekterar kring den pedagogiska dokumentationen så 
kommer hela läroplanen att bli synlig för pedagogerna samt deras egen pedagogroll i denna process.

Reflektioner i Lärgrupp Projekt (duos) följer samma hjul som vid arbetet med verksamhetsplanen och 
likabehandlingsplanen, skillnaden är att man på en vecka hinner genom alla faser av hjulet.

Den pedagogiska dokumentationen är också ett material att använda när de olika målen i för förskolan skall 
utvärderas.

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som hänger ihop med ett särskilt arbetssätt och pedagogiskt 
tänkande. Det handlar om att försöka se och förstå vad som pågår i verksamheten, utan en på förhand bestämd 
ram av förväntningar och normer. Samtalen och reflektionerna tillsammans med de inblandade - både med barnen 
och med arbetslaget- är avgörande för att arbetet med pedagogisk dokumentation ska kunna bidra till att utveckla 
verksamheten. Man skulle kunna säga att det är just diskussionerna och dialogerna som gör en dokumentation till 
en pedagogisk dokumentation (Skolverket; 2012. Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - pedagogisk 
dokumentation)



Projektår



Projektår



Projektår



Pedagogisk helhetsidé

Kunskapssyn-
Utbildningen och undervisningen 

bygger på socialkonstruktionism 

och posthumanism

Lärandesyn-
Lärande sker genom samspel 

med pedagoger, barn och 

lärmiljön

Människosyn-
Alla människor är kompetenta och 

vi visar tillit till människors 

förmågor och ser dennes 

möjligheter istället för hinder

Pedagogroll-
Pedagogen är härvarande  

tillsammans med barnen och 

utmanar dem för ett vidgat 

kunnande



Mission och Vision

• Mission: En förskola som är barnens arena

• Vision: En demokratisk mötesplats. En 
plats där barnen blir huvudpersoner i sitt 
eget lärande och där deras delaktighet och 
inflytande i utbildningen tas på allvar



Rektors ansvar: 

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal vid förskoleenheten har rektor 
det  övergripande ansvaret för att utbildningen som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektor har ansvaret för 
förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att: 

• planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för 
ökad måluppfyllelse 

• genomföra det systematiska kvalitetsarbetet under medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig 
personal samt säkerställa att barnens vårdnadshavare ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet  inkludera 
arbetet med 

• jämställdhet i det systematiska kvalitetsarbetet 

Förskolläraren ska ansvara för att:

• varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för 
att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i 
enlighet med läroplanens mål

• dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och 
bildar en helhet i utbildningen  

• kritiskt granska att de utvärderingsmetoder som används utgår från de grundläggande värden och intentioner 
som uttrycks i läroplanen  

• resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla 
förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande  

• analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen. 

Alla som ingår i arbetslaget ska:

• kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt 
utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål  

• följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar 
tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter  

• följa upp och utvärdera vårdnadshavares möjligheter till inflytande 

• analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed 
barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande. 



Utdrag ur våra styrdokument kopplat till förskolans arbete med Systematiskt 
kvalitetsarbete

Skollagen (2010)

Enligt 4 kap. 3-8 §§ skollagen ska varje huvudman och varje förskole- och skolenhet 
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen ska 
vara att de nationella målen för utbildningen uppfylls.

Läroplanen förskolan, Lpfö 18

Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet med de 
nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra 
utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen.

Genom att kontinuerligt och systematiskt följa upp och utvärdera utbildningen samt 
analysera resultaten skapas förutsättningar för att kunna utveckla kvaliteten i förskolan i 
enlighet med läroplanens mål. Syftet är att få kunskap om på vilket sätt förskolans 
organisation och arbetsprocesser, samt utbildningens innehåll och genomförande, kan ge 
barnen bästa möjliga förutsättningar för omsorg, utveckling och lärande.

Det är viktigt att barn och vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga.



Pedagogisk 

dokumentation

- Reflektion och analys av 
projekt, undervisning, 
pedagogiska ledarskapet och 
möjligheter för barnens 
lärprocesser

Engelbrekts förskola, Halmstad kommun


