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1 Uppföljning, utvärdering och utveckling (kap.2.6 Lpfö 98 

reviderad 2010) 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och 

utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns 

utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana barn i deras 

lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande 

över och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, 

frågor, erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras 

samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull. 

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens 

organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre 

arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder 

som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga 

och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga 

utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och 

föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram. 

Riktlinjer 

Förskollärare 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 och intentioner, 

• att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras 

med varandra i det pedagogiska arbetet, 

• att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, innehåll, aktiviteter 

och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas, 

• att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande 

kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling 

och lärande som förskolan bidrar med, 

• att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar 

verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom 

samtliga målområden kritiskt granskas, och 

• att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet 

används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och 

lärande. 

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 och intentioner, 

• använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna 

för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade 

kunnande inom olika målområden, 

• dokumentera, följa upp och analysera  
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– kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid 

vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,  

– hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de 

förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med, 

• dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla  

– barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har 

möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och  

– föräldrars inflytande i utvärderingar, vad och hur de har möjlighet att påverka samt hur deras 

perspektiv tas till vara. 

 

2 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt 

föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa 

som genomförts för att förbättra verksamheten. 

Vi har arbetat med att ta fram modeller för den pedagogiska dokumentationen. Detta för att 

underlätta arbetet och därmed förbättra dokumentationen.  

 

 

3 Förutsättningar 

3.1 Barn  

 
Avstämningsdatum 15/10 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Antalet inskrivna barn  65 69 65 

Antalet barn med annat modersmål än 

svenska 

 15 12 14 

Antalet barn med annat modersmål än 

svenska som får modersmålstöd i förskolan 

 5 5 6 

Antalet förskoleavdelningar  2 2 2 

Antalet tillsynstimmar per barngrupp och 

vecka 

 897 995,22 912,23 

Genomsnittligt barnantal per grupp  32,5 34,5 32,5 

Avstämningsdatum:15/10 
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Kommentar/analys: 

Den 15/10 hade vi 65 barn inskrivna på Skattkammarens förskola. I maj -13 har vi 72 och antalet 

tillsynstimmar är nu 1135. . Behovet av förskoleplatser ökar i Tranemo. Antalet barn i grupperna 

ökar. Föräldrarna uttrycker oro över de stora barngrupperna.  

 

3.2 Personal 

Avstämningsdatum 15/10 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Antalet årsarbetare  12,3 12,65 12,30 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare 

på förskolan 

 5,28 5,45 5,28 

Andel årsarbetare med behörighet som 

förskollärare 

 69 % 69 % 69 % 

Antal förskollärare med 

specialpedagogisk utbildning 

omfattande minst 90 p 

 0 0 0 

 

3.3 Ekonomiska resurser 

 2009 2010 2011 2012 

Kostnad per tillsynstimma(exkl. 

lokalkostnader) 

 67,99 72,93 63,60 

 
Resultat: 

Kostnaderna per tillsynstimma har minskat 

Kommentar /analys: 

Barnantalet i grupperna ökar. Kravet på personalen har fått ökat krav på bland annat 

dokumentation och de känner sig ofta otillräckliga. Föräldrarna påpekar det stora barnantalet och 

ifrågasätter om vi har tillräckligt med personal i barngrupperna.   

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi behöver öka personaltätheten i förskolorna 
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3.4 Materiella resurser 

 
Sammanfattande resultat: Nybyggd förskola med ändamålsenliga lokaler, flera specialrum finns. 

Utemiljön är ofärdig. 

Analys: Inomhusmiljön är bra, men lokalerna känns trånga. Utemiljö ger inte tillräkliga 

utmaningar för barnen. 

Juvelens utemiljö är inte riktigt klar. Det saknas bland annat träd och buskar för att skärma av 

gården. Gården behöver också göras mer utmanande och stimulerande för barnen. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: För att vi inte ska uppleva trängsel behöver vi bli bättre på att 

utnyttja lokalerna och att arbeta i smågrupper.  

Ett förslag på en mer utmanande utemiljö är utformad. 

Materiallådor att ha ute ska också göras . 

 

 
Kommentar/analys: 

De flesta föräldrar är nöjda med förskolans utemiljö. Någon förälder tycker att gården behöver mer 

växtlighet 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Plantera buskar framförallt på Juvelens gård.  

Fortsätta arbetet med att göra utemiljön stimulerande och lärorik.  
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Kommentar/analys: 

De flesta föräldrarna är nöjde med innemiljön. En del föräldrar tycker att det är trångt. Att det är 

för många barn i grupperna. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Se över organisationen 

Dela barngrupperna. 

Utnyttja de olika rummen mer.  

4 Arbetet i verksamheten 

4.1 Normer och värden 

4.1.1 Våra prioriterade mål inom normer och värden (Lpfö 2.1) : 

Barnen tar ansvar för sina handlingar. 

Barnen lyssnar på varandra och är öppna för andras idéer 

Barnen accepterar olikheter 

Kränkningar och mobbning skall inte förekomma 

Flickor och pojkar skall ges samma möjligheter 

 

Åtgärder/ insatser för att nå målet (kortfattad beskrivning) Varje mål redovisas för sig: 

Fortsatt arbete i smågrupper med fokus på värdegrundsfrågor, arbeta med konfliktlösning i 

vardagen. Arbeta temainriktat och på så vis lättare skapa en helhet för barnen där 

värdegrundsarbetet blir en naturlig del i vardagen. 

Diskutera alla situationer med barnen och stötta dem att själva lösa konflikter 

Lära mer och diskutera i arbetslaget om hur vi bemöter flickor och pojkar. Båda könen skall ha 

samma möjlighet och inte begränsas av stereotypa könsmönster. 

Noggrann planering inför överflyttning av ny åldersgrupp till Kristallen 
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Resultat: 

Vi ser att vårt arbete med värdegrundsfrågor har gett resultat till viss del.  

Barnen tar ansvar för sina handlingar så till vida att ofta är väl medvetna om vad man får göra och 

inte, men de kan inte alltid leva upp till detta i ”stridens hetta”. 

 Barnen kan lyssna på varandra men kan inte alltid förstå att andra barn har andra idéer.  

Vi uppfattar att barnen accepterar olikheter hos både barn och vuxna och ser inga uträknade 

kränkningar eller mobbning. Däremot förekommer visst kiv mellan barnen och där har vi haft 

problem med att en del barn bits.   

Materialet som erbjuds barnen är riktat mot både pojkar som flickor och alla barn har samma 

möjlighet att välja det material som de vill ha. Vi upplever att barnen ändå väljer att leka med 

ganska könsbundna leksaker. 

Under vår reflektionstid reflekterar vi över  vårt förhållningsätt gentemot barnen . Reflektionstiden 

är oerhört viktig som forum för diskussioner i det egna arbetslaget.  

Barnen hjälper varandra spontant i olika situationer. Till exempel hjälper någon att bära tunga 

saker, drar ut någons stol vid bordet, ta mat eller smöra en smörgås.  

Barnen ger uttryck för vad de vill och inte vill. De kommunicerar såväl verbalt som med kroppsråk. 

Barnen bjuder ofta in varandra i leken. Leker tillsammans.  

Barnen delar med sig i leken, till exempel i våtrummet, byggleken eller vid utelek. 

Barnen tröstar varandra, till exempel ger ledsna barn napp. De gör vuxna uppmärksamma på om 

någon är ledsen, ger barnen en kram eller säger förlåt. 

Ibland uppstår konflikter som barnen inte klarar av att lösa, där de inte heller inser sin egen roll i 

händelseförloppet.  

 

Måluppfyllelse: 

Arbetet med normer och värden är ett ständigt pågående arbete och vi ser goda resultat av de 

åtgärder vi genomför. Detta leder till att vi kommer ett steg närmare vår måluppfyllelse. 

 

Analys  

Pedagogerna är väl medvetna om att sitt eget förhållningsätt är av stor vikt och avspeglar sig på 

barnen. Arbetet med värdegrundsfrågor genomsyrar verksamheten och de arbetar ständigt med 

dessa frågor . Pedagogerna märker att arbete ger resultat i barngruppen. Barnen agerar efter ålder 

och mognad . De konflikter som uppstår mellan barnen handlar oftast om konkurrens om saker 

eller om personalens uppmärksamhet. Problem med att de små barnen bits uppstår oftast när 

många barn vistas på liten yta. Det är då viktigt att se över organisationen och i möjligaste mån 

dela in barnen i mindre grupper.  

Pedagogerna behöver presentera tillgängligt material som finns på förskolan, barnen väljer att leka 

med material de känner igen.  

Och i många fall är det väldigt könsbundet. Flickor leker med dockor och pojkar med bilar för de 

har det hemma osv. 

Pedagogerna uppfattar att deras bemötande mot flickor och pojkar har stor betydelse och att de 

behöver reflektera ytterligare över sitt förhållningsätt. 

En noggrann planering inför överflyttningen från Juvelen till Kristallen underlättar för barnen att 

komma in i den nya gruppen. Ett temainriktat arbete i smågrupper gör det lättare för barnen.  

Det är en del i barnens lärande och utveckling att hamna i konflikter samt träna sig att lösa dem på 

ett bra sätt. Det ställer stora krav på barnen att klara att samarbeta med många andra.  
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 Vi behöver dela upp barngruppen i mindre smågrupper största delen av dagen.  

 

 Vi ska fortsätta med noggrann planering inför överflyttning av ny åldersgrupp till 

Kristallen för att underlätta för barnen att komma in i gruppen 

 Vi ska se över vårt material. Varför har vi det material vi har? Vilka material tränar målen 

under normer och värden? Göra materialet mer tillgängligt 

 Vi ska uppmuntra barnen att be varandra om hjälp och att hjälpa varandra, dela med sig 

och att visa omtanke . 

 Vi ska vara uppmärksamma på barnens tankar och idéer samt hjälpa barnen att sätta ord 

på dessa. 

 Vi ska arbeta med att ha aktiviteter som stärker gruppgemenskapen. 

 Vi ska uppmärksamma alla konflikter i vardagen och stötta barnen i konfliktlösningar. 

 För att undvika konfliktskapande stress hos barnen ska arbeta så mycket som möjligt  i 

smågrupper.  

 Vi ska diskutera och reflektera över vardagliga livsfrågor tillsammans med barnen. 

 Vi lär barnen visa hänsyn genom att vara bra förebilder. 

 Vi ska delta i barnens lek genom att vara medutforskare. 

 Vi ska lära mer och diskutera i arbetslaget om hur vi bemöter flickor och pojkar. Båda 

könen skall ha samma möjlighet och inte begränsas av stereotypa könsmönster. 

 Under reflektionstiden diskuterar vi vårt förhållningssätt till olika dilemman i vardagen 

 

 

 

4.2 Utveckling och lärande 

4.2.1 Våra mål inom utveckling och lärande (Lpfö 2.2): 

-utvecklar sitt intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 

funktioner.  

- tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå 

sin omvärld 

-utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berättar, uttrycka sina tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 

 

-utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande  egenskaper hos 

mängder, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, tid och förändring 

-utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika 

lösningar av egna och andras problemställningar, 

 

-utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och 

samhälle påverkar varandra 

-utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om 

växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen 
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Åtgärder/ insatser för att nå målet (kortfattad beskrivning) Varje mål redovisas för sig: 

 

Juvelen 

Språk  

Genom att utveckla den pedagogiska dokumentationen tillsammans med barnen hjälper vi barnen 

att utveckla sitt språk ,då språkinlärningstillfällen, då ges naturligt i samspel med barnen. 

Vi synliggör skiftspråket i vardagen, arbetar med ordbilder och utgår från barnens namn och från 

ord som finns i barnens närhet.  

Pedagogerna skall vara intresserade och nyfikna och vilja upptäcka och lära mer tillsammans med 

barnen.  
 

Matematik 

Pedagogerna använder korrekta begrepp inom både matematik och naturvetenskap så att barnens 

fortsatta lärande underlättas. 

 Pedagogerna ser barnen som kompetenta och tar deras tankar på allvar  

Utgå från barnens tidigare kunskaper och erfarenheter och välja aktiviteter som utmanar barnen till 

ökat lärande.  

Kontinuerligt förändra miljön så den blir stimulerande för barnen. 

 

NO-Teknik 

Arbeta med att få in NO-teknik i vardagen  

Pedagogerna lyssnar på barnens tankar och inte endast ge färdiga svar utan ställa reflekterande 

frågor som leder tankarna vidare till ökat intresse och lärande. 

 Uppmärksamma andra kulturer och ta vara på de kunskaper som finns i gruppen. 

 Bli bättre på att utnyttja pedagogernas speciella kompetenser i verksamheten. 

 

Kristallen: 

Utveckla den pedagogiska dokumentationen. Reflektionsmall, Pedagogisk planering, Observationsschema 

Arbeta med att få in NO-teknik i vardagen. Dagliga situationer, Experiment, Inspirerande material. 

Pedagogerna skall vara intresserade och nyfikna och vilja upptäcka och lära mer tillsammans med 

barnen. Viktigt!  Stimulerande material ska finnas framme. Varierande aktiviteter. 

Pedagogerna ser barnen som kompetenta och tar deras tankar på allvar  

Pedagogerna lyssnar på barnens tankar och inte endast ge färdiga svar utan ställa reflekterande 

frågor som leder tankarna vidare till ökat intresse och lärande. 

Utgå från barnens tidigare kunskaper och erfarenheter och välja aktiviteter som utmanar barnen till 

ökat lärande. Observera varje barn 

Pedagogerna använder korrekta begrepp inom både matematik och naturvetenskap så att barnens 

fortsatta lärande underlättas. . Förslag: Grön flagg, Naturruta 

Kontinuerligt förändra miljön så den blir stimulerande för barnen. 

Uppmärksamma andra kulturer och ta vara på de kunskaper som finns i gruppen. 

Pedagogerna skall lära mer och diskutera hur vi bemöter flickor och pojkar så att båda könen får 

samma möjligheter och inte begränsas av stereotypa könsmönster. Alla läser ”Modiga prinsessor och 

ömsinta killar” 

Bli bättre på att utnyttja pedagogernas speciella kompetenser i verksamheten. Musik, Natur, Skapande ..  

 

Resultat: 

Juvelen 

Språk 

Pedagogerna ser att många av barnen visar intresse för skriftspråk. De känner igen sina och andras 

namn. Barnen förstår och ser kopplingen mellan skriven text och språk. Barnen har ett stort 
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ordförråd, många pratar mycket och andra är mer passiva men förstår mycket och kan visa vad de 

vill och menar. 

 

Matematik 

Pedagogerna märker att barnen känner igen geometriska figurer. Det förstår sambandet mellan 

helhet och delar. Tex. Vid fruktstund. 

Pedagogerna ser att barnen sorterar efter färg och storleks ordning. Många barn är väldigt duktiga 

på att lägga pussel. 

 

NO-Teknik 

Barnen är fascinerade över vad som händer och sker i naturen. De är till vis del medvetna om våra 

olika årstider. 

 

Kristallen:  

1 Utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berättar, uttrycka sina tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 

 

 De flesta barnen är mycket intresserade av symboler, bokstäver och texter. De flesta skriver sitt 

eget namn och ser ”sina” bokstäver i böcker el planscher. Några barn skriver enkla ord el meningar 

eller ber vuxen skriva ner berättelser el meddelanden. 

 Några barn har inte kommit lika långt.  

2 Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att 

förstå sin omvärld. 

 De flesta barn har bra ordförråd och använder varierande begrepp. Några barn behöver extra stöd. 

 

3 Utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berättar, uttrycka sina tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 

 De flesta barn berättar, återberättar, sjunger och leker med ord. De flesta barn är också bra på att 

framföra sina åsikter, men många har svårare för att lyssna på andra 

 

4 Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos 

mängder, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, tid och förändring. 

 Barnen är spontant mycket intresserade och undersökande vad gäller matematik. 

Det finns också tillgång till en del stimulerande material 

 

5 Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva 

olika lösningar av egna och andras problemställningar. 

 Barn och vuxna uppmärksammar och använder matematik naturligt i vardagen. 

 

6 Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och 

samhälle påverkar varandra 

 De olika grupperna är ofta ute i skogen där vi uppmärksammar och reflekterar kring våra årstider 

och naturens växlingar. Vi lär om hur växter, djur och människor lever tillsammans. Vi diskuterar 

nedskräpning – allt finns kvar. Vi deltar i skräpplockardagar 

7Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om 

växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen 

 Ute i skogen är barnen mycket intresserade och vetgiriga. Vi uppmärksammar hur olika djur lever. 

Vi upptäcker djurspår och olika växter. Vi reflekterar kring årstidernas växlingar. Vi känner solens 

värme och diskuterar kring fenomenet ”vatten, snö, is”. 
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Måluppfyllelse: 

Vi har en ständigt pågående verksamhet som stimulerar barnen till förståelse och ökat lärande 

inom språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Arbetet ger gott resultat. 

 

Analys  

Juvelen: 

Pedagogerna anser att deras arbete med språk och matematik har gett resultat . Det är dock en del 

barn som inte kommit lika långt. Delvis beror det på skillnader i barnens mognad, men också för 

att upplever pedagoger att de inte alltid räcker till och på så sätt har svårare för att se varje barns 

enskilda behov. Inom NO- teknik ser de att de lättare får in NO-teknik naturligt när de är ute i 

naturen. Här kan de lätt fånga upp fenomen som sker runt omkring oss. Genom Navets utbildning 

har de fått mycket kött på benen inom ämnet. Vår medvetenhet om vad NO-teknik innefattar har 

på så vis ökat.  

Kristallen: 

Barnen är på olika nivåer i sin utveckling och har olika intressen. Genom att pedagogerna är 

lyhörda och diskuterar, stimulerar och stöder barnen kan de som grupp komma vidare i sitt 

lärande. Däremot är det svårare att hinna se varje barns enskilda behov eftersom barngrupperna är 

stora. 

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 

Vi behöver bli bättre på att bemöta alla barn där de befinner sig och stödja de barn som inte 

kommit så långt i sin utveckling. 

Vi behöver också göra vårt material mer tillgängligt och utmanande för barnen.  

Vi behöver också öka vårt medvetande om hur vi bemöter och stimulerar alla barn. 

Vi behöver bli bättre på att ”tänka” NO-teknik. 

 

Uppmuntra barnen när de visar intresse.  Vi använder språklådor och läser böcker.  Allra viktigast 

är den vardagliga kommunikationen mellan oss pedagoger och barnen.  

Vi arbetar vidare utifrån varje barns intresse och tidigare kunskaper 

 Barnen behöver få upprepa aktiviteter för att förstå och känna sig trygga.                          

Vi ska diskutera och reflektera mycket tillsammans  med barnen i alla aktiviteter/situationer och 

använda ”rätt” begrepp. Vi ska använda varierande material för att stimulera språkutvecklingen.   

 

 Vi ska arbeta vidare med att t.ex. barnen får återberätta en fotodokumentation. Arbeta med rim 

och ramsor. 

Vi ska arbeta med mindre grupper för att träna barnens förmåga att lyssna. 

 

Vi ska ta på Matteglasögonen och uppmärksamma all matematik som finns i vardagen samt 

erbjuda barnen intressant material som ökar lärandet.                                               

 

 Oftast är det i den spontana leken som det uppstår förståelse för matematik och då känns det också 

meningsfullt för barnen. 

Viktigt att vi pedagoger synliggör och benämner den matematik som finns i barnens vardag, lekar 

och olika teman. 

Vi ska också stimulera intresset och utveckla kunskaperna genom lärorika aktiviteter och 

experiment. 
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Vi ska fortsätta vårt arbete med att öka barnen intresse och kunskaper om naturen genom rika 

upplevelser och utmaningar i naturen samt gemensam reflektion. 

 

 
 

4.3 Barns inflytande 

4.3.1 Våra prioriterade mål inom barns inflytande (Lpfö 2.3) : 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

-utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka 

sin situation, 

-utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och 

-utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i 

olika former av samarbete och beslutsfattande 

 

Åtgärder/insatser för att nå målen: 

Pedagogerna behöver se över organisationen över hela dagen.  

Pedagogerna behöver lägga in mer gemensam planerings- och reflektionstid för personal som har 

ansvar för respektive åldersgrupp – med tydliga diskussionspunkter så tiden används effektivt.  

Vi ska mer aktivt fråga efter barnens synpunkter i olika sammanhang och göra barnen mer 

medvetna om att de kan påverka. Bli bättre på att se varje barns intresse och blir mer tillåtande 

inför deras tankar och idéer. 

Vi behöver föra en fortlöpande diskussion i arbetslaget hur barnens inflytande ska fungera.  

Vi ska se varje barns intresse och vara tillåtande inför deras tankar och idéer. Inbjudande miljö. 

Pedagogerna behöver lägga in mer gemensam planerings- och reflektionstid för personal som har 

ansvar för respektive åldersgrupp – med tydliga diskussionspunkter så tiden används effektivt.  

Vi ska mer aktivt fråga efter barnens synpunkter i olika sammanhang och göra barnen mer 

medvetna om vad demokrati är och att de kan påverka. 

 

Resultat: 

Juvelen: 

Barnen vet att de kan påverka sin situation i förskolan.  

Det barnen vill, visar de genom kroppsspråk t.ex pekar på något, hämtar något eller liknande. De 

som pratar säger vad de vill ha eller göra.  

 

Vi märker att barnen förstår att det de gör och säger har betydelse.   De kan uttrycka sig på olika 

sätt och vi tolkar deras intentioner. 

När det gäller att ta ansvar för sina handlingar och förstå att man ska vara rädd om förskolan miljö 

har vi en del var att jobba med. 

Barnen förstår till viss del att de kan påverka sin situation i förskolan.  
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Barnen talar om vad de vill ha eller vill göra. 

Barnen har svårt att ta ansvar för sina handlingar och förstå att man ska vara rädd om förskolan 

miljö. Där har vi mer att jobba med. 

 

Kristallen:  

En del barn har ett välutvecklat språk och uttrycker ofta och gärna sina åsikter. 

Några är mer tysta eller har svårare att uttrycka sig språkligt och behöver därför mera stöd för att 

känna sig delaktiga.  

Barnen är på olika nivåer i sitt lärande. En del barn klarar att ta eget ansvar andra behöver mer stöd 

Barnen förstår att det finns olika sätt att fatta beslut tex röstning. De flesta barn har förståelse för 

och klarar att följa majoritetsbeslut. 

 

Måluppfyllelse: 

Förskolans arbete med barns inflytande är på god väg. 

 

Analys  

Genom att vi ser och bekräftar barnens intentioner förstår barnen att vi är öppna för deras tankar 

och idéer. De förstår på så vis att de kan göra sig förstådda och att deras tankar och idéer har 

betydelse.  

Vi har inte fullt ut lyckats att få barnen att förstå att man ska ta ansvar för sina egna handlingar och 

att man ska vara rädd om förskolans miljö.  

Genom att vi bekräftar och tillgodoser barnens önskningar förstår de att vi är öppna för deras 

tankar och idéer   

Vi pedagoger måste också vara konsekventa med vilka regler och rutiner som gäller för att barnen 

ska kunna ta ansvar.   

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi behöver i arbetslaget enas om tydliga regler och befästa dem hos både oss och barnen. 

Vi behöver bli ännu bättre på att ”läsa av barnet”. 
Vi ska se varje barns intresse och vara tillåtande inför deras tankar och idéer . Vi ska arbeta ännu 

mer för att få en inbjudande miljö med  inspirerande material. 

Vi behöver jobba vidare med att barnen ska ta ansvar för sina handlingar och förstå att man ska 

vara rädd om förskolans miljö.  

Vi arbetar med att till nästa läsår kunna införa gemensam planerings- och reflektionstid för 

personal som har ansvar för respektive åldersgrupp. 
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4.4 Redovisning av arbetet för barn i behov av särskilt stöd. 

4.4.1 Resurser: 

Modersmålsstöd finns för barn med annat modersmål. Talpedagog, kontakt med BVC med 

möjlighet till psykologkontakt. Mer tid på förskolan erbjuds vid behov av språk- och social 

stimulans. Samarbete med berörda föräldrar. 

4.4.2 Organisering av stödet och lärandet: 

En ärendegång finns framtagen. Anmälan görs till förskolechef därefter vid behov en kartläggning 

av barnets behov i olika situationer. 

4.4.3 Personalens kompetens och tillgänglighet: 

På förskolan finns 12,5 % tjänst varav 8,5 förskollärartjänster. Fyra förskollärare har läst 

specialpedagogik 7,5 hp. Personalen har lång erfarenhet. 

4.4.4 Redovisning av genomförda åtgärder för anpassning av miljön för 

barn med olika förutsättningar(t.ex. funktionshinder)? 

Nybygd, handikappanpassad förskola. Verksamhetens organisation anpassas efter alla barns 

speciella behov.  

4.4.5 I vilken utsträckning barn i behov av särskilt stöd får det stöd de 

behöver? 

Talpedagog varje vecka 

Modersmålsstöd finns för barn med annat modersmål 

Extra resurs tre timmar per dag under del av året. 

4.4.6 I vilken utsträckning upprättas handlingsplan för barn i behov av 

särskilt stöd? 

För de barn som är i behov av särskilt stöd har en handlingsplan skrivits 

 

Sammanfattande resultat: 

Rutiner och handlingsplaner finns nu för barn i behov av särskilt stöd. 

Vi har fått tillgång till mer och bättre språkmaterial genom vår talpedagog. 

Modersmålsstödets resultat är svårt att bedöma, då vi inte får någon information från 

modersmålslärarna.  

Analys: 

Talpedagogens arbete har gett resultat. Förskolan har fått tillgång till stimulerande språkmaterial 

som talpedagogen iordningsställt. Modersmålslärarna behöver involveras mer i förskolans 

verksamhet. Det extra stöd som satts in del av dag har gett resultat det är dock viktigt att resursen 

är pedagog.  
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

I samråd med modersmålslärarna organisera modersmålsstödet. 

Upprätta rutiner för specialpedagog 

5 Resultat attitydundersökning 
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Kommentar: 

Föräldrarna anser att deras barn trivs och är trygga  på förskolan. 

Analys  

Vårt arbete ger gott resultat. Det verkar som om vårt arbete och vårt förhållningsätt gör att  barnen 

trivs. 

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi arbetar vidare med att barnen skall trivas och känna sig trygga på Skattkammaren. 
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Sammanfattande resultat:Analys: 

Föräldrarna har gott förtroende för personalen. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi arbetar vidare med att föräldrarna ska ha gott förtroende för personalen. 

 

 
Sammanfattande resultat: 

De flesta föräldrar anser att personalen tror på deras barns förmåga. 

Analys: 

Vårt arbete ger gott resultat. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi arbetar vidare och genom t.ex. utvecklingssamtal med föräldrarna visar vi att vi tror på barnens 

förmågor. 
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Sammanfattande resultat: 

De flesta föräldrar upplever att dialogen med personalen fungerar bra. 

Analys: 

Vårt arbete ger gott resultat, men har inte nått riktigt alla 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi arbetar vidare med ett positivt bemötande till alla föräldrar 

 

 

 

6 Förskolechefens helhetsbedömning 

I vilken utsträckning har förskolan arbetat mot läroplanens mål att sträva mot: 

Förskolan arbetar i stor utsträckning mot läroplanens strävansmål. 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen 

Skattkammaren är en stor förskola med många barn och en stor personalgrupp. Personalen har 

lång erfarenhet..  Pedagogerna arbetar medvetet med läroplanens strävansmål. Däremot har de inte 

hittat formerna för den pedagogiska planeringen och dokumentationen än. De har en hög kvalitet 

på sitt arbete och man ser tydligt hur barngruppen och det enskilda barnen har utvecklats men det 

syns inte väl i deras dokumentation.  Detta är ett utvecklingsområde för förskolan 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vidareutveckla den pedagogiska planeringen och den pedagogiska dokumentationen. 

 
 


