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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  



 

5 

– 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 66 62 72 83 

Antalet barn med annat modersmål än 

svenska 

  26 32 

Antalet barn med annat modersmål än 

svenska som får modersmålstöd i förskolan 

  5 11 

Antalet förskoleavdelningar 4 2 2 2 

Antalet tillsynstimmar per barngrupp och 

vecka 

449 1053 995 1253 

Genomsnittligt barnantal per grupp 16,5 31 37,5 41,5 

Avstämningsdatum:15/10 

Kommentar/analys: 

Den 15/10 hade vi 83 barn inskrivna på Solhagen i maj -13 har vi 98 barn inskrivna. Det 

genomsnittliga barnantalet per grupp är 49 och tillsynstimmar per barngrupp är 1530. Behovet av 

förskoleplatser ökar i Tranemo.  
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3.2 Personal 

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

Antalet årsarbetare 17,75 13,98 14 17,43 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare 

på förskolan 

5,18 5,36 5,14 4,76 

Andel årsarbetare med behörighet som 

förskollärare 

83 % 86 % 86 % 87 % 

Antal förskollärare med 

specialpedagogisk utbildning 

omfattande minst 90 p 

0 0 0 0 

Kommentar/analys: 

Antalet årsarbetare i barngrupp är i praktiken 15,56 då vi har två barn i behov av särskilt stöd som 

har motsvarande 1,87 % resurs. Barn per årsarbetare blir då 5,33 istället för 4,76. Då resurspersonal 

räknas in i ordinarie barngrupp trots att de bara arbetar med särskilda barn blir siffrorna 

missvisande. Vid jämförelse med andra förskolor blir det fel då det ser ut som om vi har större 

personaltäthet än vi har i praktiken.  

3.3 Ekonomiska resurser 

 2009 2010 2011 2012 

Kostnad per tillsynstimma(exkl. 

lokalkostnader) 

70,96 67,99 69,51 62,37 

 
Resultat: 

Kostnaden per tillsynstimma har minskat om man ser över tid. 

Kommentar /analys: 

Barnantalet i grupperna har blivit större. Kraven på personal har ökat och personalen känner sig 

otillräcklig. Föräldrar påpekar det stora barnantalet och ifrågasätter om vi har tillräckligt med 

personal i barngrupperna.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi behöver öka personaltätheten i våra förskolor.  
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3.4 Materiella resurser 

 
Sammanfattande resultat : 

Experimentrummet har blivit färdigt och där finns många möjligheter till olika experiment men 

används alldeles för lite. Det är bara 5-årsgruppen som är där. Vi har en jättefin ateljé som också 

används alldeles för lite. Samlingsrummet för barn med speciella behov är flyttat från modulen till 

Storängen höger. Till hösten när ”träningsrummet ” försvinner planeras ett litet bibliotek för 

barnen där. På Lillängen har vi ordnat till ett rum där miljön känns lite mer tillåtande och där vi 

erbjuder material som kräver närvaro av en pedagog.  

 

Analys: 

Pedagogerna är bra på att iordningställa olika rum/miljöer men sämre på att organisera så att de 

blir använda. Förskolan behöver verkligen dessa utrymmen i verksamheten och pedagogerna 

tänker rätt när det gäller tillåtande miljö och att ta vara på barnens intressen men det är inte alltid 

lätt att få till det i praktiken.  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Alla ska ha tillgång till och börja använda våra miljöer för vad de är till för.  

Organisera verksamheten bättre och ta vara på pedagogernas kompetenser i de olika miljöerna. 
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Kommentar/analys: 

De flesta föräldrarna är nöjda med förskolans inom och utomhusmiljö 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi kommer att arbeta vidare med att göra miljöerna utmanande och stimulerande för lärande och 

lek. 

 

4 Arbetet i verksamheten 

4.1 Normer och värden 

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

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar. 

Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar 

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra 

Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i 

vardagen.  

Förståelsen för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning 

Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö 
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1, Barnen ska utveckla förståelse för att vi människor är olika 

2, Stärka barnens självförtroende 

3, Lägga grunden till social kompetens 

 

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

Pedagogerna är goda förebilder 

Ge positiv feedback när barnen gör bra saker 

Diskutera förhållningssätt och värdegrundsfrågor i arbetslagen 

 

Resultat: 

Barnen kan se och sätta sig in i andra människors situation 

Barnen visar hänsyn till och förstår att människors behov är olika genom att de delar med sig i 

leken, tröstar och hjälper varandra i olika situationer. 

Barnen vågar framföra egna tankar och åsikter 

 

Måluppfyllelse: 

Pedagogernas arbete med målen inom normer och värden visar på att förskolan är på god väg. 

 

Analys  

Pedagoger arbetar hela tiden för att vara bra och positiva förebilder. De strävar efter att alla 

människor de möter ska känna sig sedda och trygga. Behandlar alla efter sina behov. 

Pedagogerna uppmuntrar barnen i det positiva och pratar mycket om hur det känns, om olika sätt 

att bemöta och bemötas av sina kamrater. Pedagogerna pratar mycket över lag, med barnen, om 

allt mellan himmel och jord. Barnen har stor förståelse för människors olikheter. Detta mycket tack 

vare de barn i behov av extra stöd, som till exempel tecken, som finns i grupperna. 

Barn och vuxna lyssnar på varandra och accepterar olika tankar och idéer efter bästa förmåga. 

Pedagogerna arbetar medvetet med att uppskatta och sätta ord på barns positiva beteende, 

framsteg och kunnande.  Barn berömmer även varandra. 

Pedagogerna ser att deras engagemang har sått frön som växer, beroende på mognad och ålder hos 

barnen. Barnen är hjälpsamma, berömmer och rättar varandra.  

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Fortsätta vara goda förebilder 

Positiv feedback när barnen gör bra saker 

Diskutera förhållningssätt och värdegrundsfrågor i arbetslagen och med barnen.  
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4.2 Utveckling och lärande 

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

 

Barnen utvecklar sin nyfikenhet samt förmåga att leka och lära 

Barnen utvecklar sitt språk 

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

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

Barnen utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar 

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

om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen 

 

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

Skapa inspirerande miljö som utmanar barnen i sin utveckling 

Ha aktiva pedagoger tillgängliga i olika miljöer   

 

Resultat: 

Barnen är nyfikna och inspireras av miljön och varandra 

Barnen väljer fritt aktivitet efter intresse och mognad 

Barnen talar och samtalar 

Barnen berättar, återberättar och leker med orden 

Barnen urskiljer och känner igen former 

Barnen känner till årstidsväxlingarna 

Barnen har kännedom om de vanligaste arterna av växter och djur. 

 

Måluppfyllelse: 

Utifrån vårt resultat bedömer vi att vi haft en god måluppfyllelse. Det vi skrivit i våra mål kan vi se 

i vårt resultat. 

 

Analys  

Personalen använder ett nyanserat och medvetet språk utifrån ovanstående mål och 

märker på barnen att de efter egen förmåga använder olika begrepp naturligt i sitt språkbruk tex 

antal, längd, vikt, tid mm. Barnen själva prövar nya begrepp och sprider ringar på vattnet. 

Pedagogerna har konstaterat att de kan bli bättre på att se och benämna vad som är enkel teknik i 

vardagen. De ventilerar ämnet och strävar ständigt efter att bli mer observanta på vardagsteknik.  

Förskolan har medvetna pedagoger som bemöter barnens tankar och nyfikenhet med korrekta 

begrepp och ord inom naturvetenskap. De är medforskare.  

Ex på barns reflektion: På förskolan komposterar vi fruktresterna och vid en fruktstund uppstår 

detta samtal. Personal:  - ”nu kan vi äta äpple med skal” Barn: -”stackars maskarna” Barnet tänker 

ett steg längre och känner empati för maskarna som inte får några skalrester att äta utav.  

Ute är det vinter och på förskolan passar vi på att ställa ut vatten som fryser till is. Vi tar in isen och 

undersöker den och ett barn konstaterar.  - ”det är is  –  hal och kall! ”  

Personalen använder olika begrepp vilket har bidragit till att barnen använder fler begrepp i sitt 

eget språk. Pedagogerna är bra på att använda begreppen i olika sammanhang för att skapa större 

förståelse för barnen. De gör kopplingar ifrån böcker – verksamhet – barn för att göra det mer 
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förståligt och skapa många infallsvinklar utifrån olika begrepp. Detta för att ge barnen ett 

nyanserat språk.  

Pedagogerna behöver bli bättre på att undersöka vardagstekniken, ofta gör de ett konstaterande 

med barnen men utmanar inte barnen och utvecklar tekniken. Mycket teknik i vår vardag tar vi för 

givet och riskerar att bli sämre på att reflektera över den.  

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Förskolan ska bli bättre på att undersöka vardagstekniken.  

Fånga barnens nyfikenhet i vardagen och ska utmana dem i tekniken.  

 

4.3 Barns inflytande 

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

 

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

påverka sin situation 

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

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

olika former av samarbete och beslutsfattande 

 
Åtgärder/insatser för att nå målen: 

Pedagogerna skall hjälpa barnen att sätta ord på rättigheter och skyldigheter och vad det innebär. 

Ständig träning av demokratiska och sociala förmågor och processer. 

Låta barnen vara delaktiga i den pedagogiska dokumentationen. 

 

Resultat: 

Barnen vet att de kan påverka sin situation i förskolan 

Barnen förstår att det är betydelsefullt att uttrycka sig på olika sätt genom att de får gehör för sina 

synpunkter och åsikter 

Barnen förstår att det de gör och säger har betydelse för alla i omgivningen 

Barnen förstår att det finns olika sätt att fatta beslut. 

Barnen tar ansvar för sina handlingar och förstår att man har både rättigheter och skyldigheter. 

 

Måluppfyllelse: 

Förskolan har inte riktigt uppnått målen, de behöver hitta rutiner för den pedagogiska 

dokumentationen. 

 

Analys  

Pedagogerna är delaktiga i barnens lek och aktiviteter och kan då se deras intressen. De har ett 

bejakande arbetssätt, intresse och engagemang. 

Arbetet med de sociala och demokratiska spelreglerna pågår dagligen, vilket ger resultat. Då 

pedagogerna följer sin barngrupp kan de tydligare se deras utveckling.  

Pedagogerna behöver arbeta vidare med rutinerna för den pedagogiska dokumentationen. 
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Pedagogerna har provat att ”läsa” den pedagogiska dokumentationen, men har inte fått in det 

naturligt i sitt arbete. Men de tycker ändå att de kan se barnens intressen och bygger vidare på det. 

Barnen vet att det lönar sig att komma med idéer, att pedagogerna ofta säger ja. 

Utvecklingen går framåt i små steg. Leken hjälper barnen att utveckla det sociala samspelet och 

bearbeta upplevelser. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Arbetslagen diskuterar hur de ska komma igång med den pedagogiska dokumentationen.  

Vi börjar med konkreta saker som t.ex. rutinsituationer för att träna. Dessa diskuterar arbetslagen 

sedan på sin reflektionstid. 

Vi fortsätter att arbeta med de sociala och demokratiska spelreglerna i förhållande till barnens 

ålder. 

Se över organisationen och planera verksamheten så att lokalerna utnyttjas på bästa sätt 

 

 

4.4 Redovisning av arbetet för barn i behov av särskilt stöd. 

4.4.1 Resurser: 

Team från Habiliteringen(logoped, specialpedagog, psykolog,) talpedagog 1 gång/v  

Bvc  Tre resurser i gruppen ht-12 och två vt-13 

 

4.4.2 Organisering av stödet och lärandet: 

All personal har ansvar för att dessa barn får det stöd det behöver! Några barn har en speciell 

pedagog knuten till sig som bär det yttersta ansvaret för lärandet. 

4.4.3 Personalens kompetens och tillgänglighet: 

Team från Habiliteringen(logoped, specialpedagog, psykolog,) talpedagog 1 gång/v  

Bvc  Tre resurser i gruppen. God kunskap i TAKK (teckenstöd) och bildkommunikation. 

Flera av pedagogerna har läst Specialpedagogik 7,5p 

En personal har gått kurs på hur man kan använda bildprogrammet InPrint. 

 

4.4.4 Redovisning av genomförda åtgärder för anpassning av miljön för 

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

En liten samling (i ett litet rum) där vi anpassar innehållet och antalet barn efter dessa barns behov. 

Ett arbetsrum där man kan sitta i lugn och ro med ett eller flera barn. 

Påbörjat bildkommunikation med några speciella barn men som gynnar många. 
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4.4.5 I vilken utsträckning barn i behov av särskilt stöd får det stöd de 

behöver? 

De barn som är i behov av stöd får det. Det är lättare att ge stöd till barn med diagnoser och där 

man får hjälp från andra instanser än till dem barn som (bara) vi pedagoger ser och hör. 

Talpedagog 1 gång i veckan. 

 

4.4.6 I vilken utsträckning upprättas handlingsplan för barn i behov av 

särskilt stöd? 

Vi har inte direkt skrivit några handlingsplaner ännu men provskrivit några och det kändes bra. 

 

Sammanfattande resultat: 

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

IBT-projektet fortsätter och har gett mycket bra resultat. 

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

Miljön har blivit sämre för vissa barn med särskilt stöd då de har fått byta samlingslokal. 

 

Analys: 

Vår nya talpedagog har tagit fram språkstimulerande lådor som vi får låna några veckor i taget. 

Vi har fått byta samlingsrum för vissa barn vilket har blivit ett störande moment. 

Att en resurs bytt avdelning beror på ett barn slutat. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

IBT-projektet fortsätter terminen ut.  

Se till att alla tar del av handlingsplanen. Vi får troligtvis en ny till hösten. 

Hjälpas åt för att upptäcka vilket stöd ett barn behöver. 
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5 Resultat attitydundersökning 

 

 
Kommentar: 

Barn och föräldrar trivs och är trygga i stor utsträckning  med Solhagens förskola 

Analys  

Några föräldrar pekar på de stora barngrupperna. Detta kan naturligtvis påverka trivseln och 

tryggheten. En del barn har också lärt sig att öppna grindarna till förskolan vilket oroar några 

föräldrar. 
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Arbeta för att alla barn känner sig trygga i gruppen 

Översyn av grindar och staket. 

 

 
 

 
Sammanfattande resultat: 

Majoriteten av Solhagens föräldrar känner förtroende personalen 

De flesta föräldrarna upplever att personalen tror på barnens förmåga 
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Analys: 

Förskolan har varit igång i många år och har en stabil personal med många års erfarenhet. De flesta 

i personalen är kända av föräldrarna.  

Förskolan behöver kanske bli bättre på att på att informera om läroplansmålen, förhållningssätt och 

kunskapssyn. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vid föräldramöten och vid utvecklingssamtalen informera om förskolans uppdrag 

Arbeta för att alla föräldrar skall känna förtroende för personalen 

Informera föräldrarna om förskolans verksamhet 

 

 
 
Sammanfattande resultat: 

De flesta föräldrar anser att dialogen med personalen fungerar bra 

Analys: 

Vi vet inte riktigt om föräldrarna tycker att de har få tillfällen att prata med personalen. De finns 

stunder under dagen då personalen är mindre tillgänglig för samtal som vid frukost, mellanmål 

eller vid de tider då det kommer många barn samtidigt. Eller om de faktiskt tycker att de har svårt 

att prata med personalen av andra orsaker.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Att hitta former och tillfällen för en bra dialog med vårdnadshavarna 
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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: 

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

erfarenhet och vi har en stor andel förskollärare i arbetslagen.  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: 

Arbeta med den pedagogiska planeringen 

Börja arbeta med den pedagogiska dokumentationen.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


