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Systematiskt kvalitetsarbete
Denna kvalitetsredovisning beskriver arbetsåret 2012-2013. Den försöker beskriva förskolans
arbete i verksamheten samt resultat och måluppfyllelse som helhet samt ange åtgärder och
förbättringar för arbetet för kommande verksamhetsår.
Som styrfaktorer och underlag för de redovisade resultaten ligger Förskolans läroplan (Lpfö
98) barn och utbildningsnämndens verksamhetsplan, föräldrautvärderingar, personalens
självvärderingar samt löpande utvärderingar i verksamheten där även barnen varit delaktiga
till viss del. Till största del kommer projektarbetet som hela förskolan arbetat med under året
att redovisas i denna kvalitetsrapport.
För att kvalitetsarbetet skulle underlättas och ske systematiskt har vi arbetet utifrån ett
årshjul. För att underlätta arbetet har vi också i området anställt ett pool team som bidragit
till att varje arbetslag har haft tre extra halvdagar under terminen för planering och
utvärdering. Under de sista månaderna under verksamhetsåret har vi även haft en
utvecklare som varit med på planeringar för att utmana pedagogerna i det pedagogiska
arbetet.

Åtgärder enligt föregående års kvalitetsredovisning
Pedagogisk dokumentation används till viss del för att belysa lärandeprocesser för att
utveckla verksamheten och för att barn och föräldrar också ska få syn på lärandeprocesserna
både på individ och på gruppnivå. När det gäller samverkan med föräldrarna har
pedagogerna även skickat information via mail utifrån föräldrars önskemål.
Vi har under verksamhetsåret också infört lärplattor som ett läromedel för barn och
pedagoger. Lärplattorna är ett bra hjälpmedel i projektarbetet och i samband med
dokumentationer och reflektioner med barnen. Jag som förskolechef samt tre pedagoger från
Brisen och tre pedagoger från Vintergatan åkte till Stockholm i oktober, där var vi först på
studiebesök i Nacka för att lära oss mer om hur de arbetar med Ipad, det var mycket lärorikt,
vi kombinerade studiebesöket med en rikskonferens för förskolan som handlade om
kommunikation på olika sätt. Vi fick med oss mycket kunskap från den resan som gett
mycket effekter i verksamheten. Vi har utsett en ”Paddagogista” per förskola som är
ansvariga för inköp av appar samt ger oss löpande utbildning. Dessa två har även varit på
SETT-mässan i Stockholm. Vi har en mattepilot som ansvarar för det matteprojekt som Luleå
kommun satsar på. Vi har även haft arbetslag som samarbetat med kulturskolan. Lärarna
från kulturskolan har varit på förskolan ett antal gånger och arbetat tillsammans med
förskolans pedagoger och barn med lera. Några pedagoger har också varit på
kompetensutveckling på kulturskolan för att lära sig mer och få inspiration kring estetiska
arbetsformer.

Boken ”Barns lärande -fokus på kvalitetsarbete” av Sonja Sheridan och Ingrid Pramling
Samuelsson har inköpts till varje pedagog, vi har läst och bearbetat den under höstterminen.
Vi ville få mer forskningsbaserad kunskap om kvalitetsarbete.
Några pedagoger är med i nätverket och förutom nätverksträffarna har de varit på många
utbildningar som anordnats av dem. Nätverksträffarna är en form av kompetensutveckling
som ger direkt resultat i verksamheten med barnen. Där reflekterar de tillsammans, läser
litteratur som de diskuterar, ser på olika lärmiljöer. All kompetensutveckling har lett och
leder till utveckling av verksamheten på ett mycket positivt sätt. På förra årets
planeringsdagar bestämdes det att alla skulle arbeta med ett gemensamt projekt för hela
förskolan och satte upp gemensamma mål från Lpfö. För att utvecklas tillsammans och lära
av varandra har vi haft en timmes reflektionstid i veckan där en pedagog per avdelning varit
delaktig. Även om projektet och målen varit detsamma för hela förskolan, har arbetet gett
olika inriktningar beroende på barnens intresse.

Brisens utvärdering av utveckling och lärande
(Matematik teknik, natur och språk)
Ett gemensamt projekt och mål för hela förskolan med fokus på ”Hälsa och rörelse”.
Syfte:
Ge möjlighet till medvetenhet om:
Sin kropp och sitt välbefinnande
Hälsosam livsstil kroppen, kost och rörelse
Rörelse och teknik
Mål ur Lpfö
Utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse
för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande
Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå
rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
Utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och
erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild rörelse, sång och musik, dans och
drama.
Sin förståelse för rum, form, läge, och riktning och grundläggande egenskaper hos
mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.
Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska

Sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om
begrepp och samband mellan begreppen växter, djur samt enkla kemiska processer
och fysikaliska fenomen.
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens
olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
Utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker,
material och redskap.
Sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försökar
förstå andras perspektiv.
Nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord,
berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Resultat, Hur blev det? Vad ser vi hos barnen?
En gemensam projektidé kring hälsa och rörelse har vi arbetat med under året. Det har gett oss
en gemensam plattform att arbeta utifrån, ger också möjlighet att arbeta ämnesintegrerat och
kollegialt reflektera tillsammans.
Projektet har tagit sig olika uttryck på varje avdelning, för det har varit barnens behov,
tankar och intresse som styrt utvecklingen i projektet.
Utifrån föregående års tema kring hållbar utveckling och den bok som barnen tidigare
skapat (Piratbarnens pantaresa) fortsatt med hållbar utveckling och kompletterat med hälsa
och rörelse. Genom utflykter till skogen och pedagoger som klätt ut sig till troll skapat
fantasi, dans, lek och drama i skogen i syfte att arbeta vidare med förståelse för naturen och
hur vi människor påverkar. Trollen skickade även brev till barnen med olika problem som
de tillsamman fick hjälpas åt att lösa. Under året har barnen byggt en skräpplockarmaskin av
hönsnät och skräp de hittat i sin lilla skog. Barnen tyckte att de var viktigt att maskinen fick
ögon för att se skräpet och hjul för att kunna gå framåt. Barnen uttrycker att de inte tycker
om skräp i skogen och de vet att det är människor som slänger skräpet. De har också under
året samla skräp och källsorterat, sett fakta filmer som Barr & Pinne filmer (UR), skapat egna
sagor utifrån det de sett i filmerna och upplevt, reflekterat och berättat för varandra, gympat
ute samt 2 ggr per dag frukt och grönsaker vid måltid mm.
Andra barn hade fokus på fantasi och troll, som de skapa med stenar de hittat i skogen. Sen
målat, dekorerat och besjälat trollen med namn och känsla. Med hjälp av Ipad och projektor
skapat stämning med musik och bakgrunder som lägereld, snöstorm, åskväder och vatten,
för att få igång fantasin för skapandet av sagor om trollen i de olika miljöerna. Vad som
hände, hur de kände sig och vad de gjorde. Alla dessa berättelser blev sen en bok som
barnen själva skapade, fotade, skrev och komponerade ihop deras gemensamma berättelse.

En grupp äldre barn hade mycket funderingar kring människokroppen och hur den ser ut
och fungerar.
En annan grupp yngre barn som var väldigt aktiva och tyckte om att röra på sig arbetade
mycket med att gå på banor, som de balanserade på samt tränade turtagning och
sammarbete. Alla barnen på förskolan har vid flertalet tillfällen haft rörelse till musik eller
byggt banor ute och där de balanserat och haft roligt tillsammans oavsett väder och vind.
Detta gav också vidare intresse för dans och musik och att skapa egna instrument (maracas
med olika fyllningar för olika ljud) och dansa till den musik man skapade.

Matematik och Teknik
Det har funnits mycket matematik och teknik i de olika intresseområdena. Att skapa en
skräpplockarmaskin engagerar många tankar kring tekniska lösningar för vad som behövs
för att en maskin ska fungera. Som att barnen tyckte det var viktigt att den fick ögon för att
se skräpet och en napp som de hittat fick bli startknappen.
I skapandet av trollen gavs många tillfällen att belysa matematiken i storlek, vikt, antal och
form. Skapandet av sagorna innebar användande av olika sorters teknik för att skapa effekter
och för att återberätta sin gemensamma saga i en bok.
Byggandet av banor för balansövningar och rolig lek är både byggteknik och matematik.
I arbetet med utforskandet av människokroppen gestaltades tarmars längd med garnsnören,
kroppens lika och olika delar och hjärtats storlek, stort som en knuten hand. De matematiska
termerna blev förkroppsligade hos barnen genom att de relaterade till sina egna kroppar.
Skapandet av instrument och utforskandet av vad som låter på ett visst sätt och vad vill jag
fylla min maracas med.
Några barn har under en lägre tid också arbetat med att vika och forma flygplan för att se
vilka som flyger längst och högst. Det har varit ett intensivt arbete där barnen tittat och
inspirerats av varandra.

Språk och Genus
Gemensamt för många är att skapa en berättelse utifrån fakta, fantasi och egna upplevelser.
Att samtala och reflektera tillsammans om det som man sett och gjort och de nya
funderingarna som det skapar. Alla nya ord som barnen kom i kontakt med i utforskandet
av kroppen. Genom att sätta ord på känslor och stämningar i skapandet av trollsagorna.
Benämna hur något ser ut och hur det fungerar i samtalen kring kroppen,
flygplanskonstruktion, skräpplockarmaskinsbygget och vid bygget av banor, skapar många
nya ord isatta i ett sammanhang.

I alla delar var pojkar och flickor lika engagerade och det var oftare ålder som skilde dem åt
är kön.
Vilken organisation, barns inflytande, miljö, förhållningssätt och estetiska
lärprocesser?
Pedagoger som är lyhörda och nyfikna på vad barnen tänker och intresserar sig för.
Tillsammans med möjlighet att regelbundet reflektera och planera sin verksamhet utifrån det
som de ser hos barnen. Följa barnens tankar i projektet och stanna upp, ge tid och skapa
möjlighet till fördjupning i något, är båda viktiga delar för att ett lärande utifrån barnet ska
bli till. Att iordningsställa miljön för lärande och utforskande så projektet kan fortgå och
utvecklas. Barn är olika och behöver få pröva och lära med alla sina sinnen och möta olika
uttryckssätt för att hitta sitt eget.
Vi ger barnen möjlighet att uttrycka sig och påverka sin situation (t.ex. vad de vill göra och
vad de vill leka). De får träna sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för förskolans
miljö. Barnen kan till viss del själva påverka hur de grupperar sig i arbetet med projektet.
Det har skapats maskiner i hönsnät och skräp. Troll i sten och sagor med hjälp av Ipad,
projektor, kamera, dator och pappersmaterial. Ritat kroppen med pennor och blandat färger
och målat. Övat våra sinnen genom blindtest och känna på olika material, mat och gissat
ljudet. Dramatiserat, dansat och sjungit troll sånger, sagor och Mora träsk.

Analys av resultat
Ser att alla målen i överlag är berörda i arbetet med projektet ”Hälsa och rörelse”. Genom
mångfalden av aktiviteter där den kroppsliga rörelsen varit i centrum vid banbyggande,
dans och musik ser vi att barnen utvecklat sin motorik och sitt sammarbete. De har mindre
konflikter mellan varandra och respekterar turtagning bättre nu än vid starten i höstas.
Matematik och teknik har i stor utsträckning och på många skilda sätt getts möjlighet att
utforskas utifrån barnens frågor och undringar. En reflektion hos pedagogerna har varit att
de i större utsträckning kan stanna upp och låta barnen fördjupa sig något än mer än de gjort
och att det är ett utvecklingsområde för hösten.
De har skapat i olika material och med olika uttryckssätt, bilder, sagor, böcker, banor,
skräpmaskiner mm. All detta har varit möjligt utifrån att barnen fått möjlighet att reflektera
tillsammans, fått berätta och sätta ord på sina tankar och upptäckter de gjort inom projektet.
Utveckling
Vi kommer att fördjupa oss i frågan kring barninflytande och utifrån forskning titta på vår
egen verksamhet. Två pedagoger från Brisens förskola och två pedagoger från Vintergatans
förskola ska åka på en konferens som skolverket anordnar om ”Forskning lyfter”. Vi vill lära
mer om hur vi kan koppla ihop forskning med den egna verksamheten.

Vi kommer också att utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete med hjälp av kommunens
självvärderingsmaterial samt ett processverktyg som gör reflektionen kring vad barnen ser,
tänker och gör än mer tydlig, framförallt utifrån vårt eget förhållningssätt och vår
verksamhet. Vi har enats på hela förskolan om ett gemensamt projekt, det är samma projekt
som många förskolor i Luleå arbetar med ”en plats i Luleå”. Vi ser ett värde av det och ett
fördjupat lärande, dels genom reflektionsgrupperna som består av en pedagog per avdelning
samt det utbyte och lärande i nätverksgrupperna som många på förskolan deltar i och där
deltagarna arbetar med samma projekt.

Sammanfattning
Trots den svårighet med att få vikarier, vilket lett till stor frustration eftersom planerad
verksamhet ibland har ställts in. Mycket tid har gått till att pussla ihop scheman för att få
verksamheten att fungera. Så har lärorika arbetsprocesser skett i varje arbetslag under detta
verksamhetsår. Pedagogerna har delgett varandra och tagit emot kollegors tankar med en
nyfikenhet och lust att lära. Förutom allt annat utvecklingsarbete så är det fortfarande det
systematiska kvalitetsarbetet som måste fortsätta att utvecklas så vi blir ännu bättre på att se
och beskriva processerna. Till hjälp för det kommer processverktyget och
självvärderingsmaterialet att underlätta arbetet. Jag ser också fram emot att koppla ihop
forskningen än mer med verksamheten under detta år.

