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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. 

Förskolan har börjat använda Lotusdiagrammet som planeringsverktyg. Tid för reflektion i 

arbetslaget har lagts in. Språklådorna och den nya tekniken med Ipad och den interaktiva tavlan 

har varit till stor hjälp i det pedagogiska arbetet. 

 

3 Förutsättningar 

3.1 Barn  

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

Antalet inskrivna barn 17 15 16 19 

Antalet barn med annat modersmål än 

svenska 

  4 5 

Antalet barn med annat modersmål än 

svenska som får modersmålstöd i förskolan 

  1 3 

Antalet förskoleavdelningar 1 1 1 1 

Antalet tillsynstimmar per barngrupp och 

vecka 

461 376 514,97 661,15 

Genomsnittligt barnantal per grupp 17 15 16 19 

Avstämningsdatum:15/10 
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Kommentar/analys: 

Den 15/10 hade vi 19 förskolebarn inskrivna på Sörgården i maj -13 har vi 24 barn. 

Tillsynstimmarna har ökat från 661 till 784 . Vi har ett stort tryck på förskoleplatser i hela vårt 

rektorsområde. Av de fem barnen med annat modersmål fick de tre romska barnen modersmål. De 

ryska och tyska barnen fick vara utan stöd.  

3.2 Personal 

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

Antalet årsarbetare 2,75 2,39 2,67 2,77 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare 

på förskolan 

6,18 6,28 5,99 6,86 

Andel årsarbetare med behörighet som 

förskollärare 

60 % 74 % 60 % 72 % 

Antal förskollärare med 

specialpedagogisk utbildning 

omfattande minst 90 p 

0 0 0 0 

Kommentar/analys: 

Här redovisas endast personal inom förskolan. Sörgården har en integrerad fritidshemsverksamhet också. 

3.3 Ekonomiska resurser 

 
 2009 2010 2011 2012 

Kostnad per tillsynstimma(exkl. 

lokalkostnader) 

53,16 59,81 49,47 49,00 

 
Resultat: 

Kostnaden per tillsyns timma har minskat om man ser över tid 

Kommentar /analys: 

Barnantalet i grupperna har ökat. Kraven på personalen har ökat och de känner sig ofta 

otillräckliga. På en liten förskola med bara en avdelning är man också mer sårbar. Det är svårt att 

med befintlig personal täcka dagen med långa öppettider. Det innebär ensamarbete tidiga morgnar 

och sena eftermiddagar. Det kan emellanåt kännas otryckt för pedagogerna. Föräldrar i vårt 

rektorsområde påpekar det stora barnantalet på förskolorna och ifrågasätter om vi har tillräckligt 

med personal 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi behöver ökat personaltätheten i våra förskolor. 

Arbeta för alla barn som har rätt till modersmålsstöd får det.  
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3.4 Materiella resurser 

 
Förskolan är inrymd i en gammal lärarbostad och är inte ändamålsenlig för förskoleverksamhet. De 

två våningsplanen gör att det är svårt att överblicka.  

Utemiljön är sliten och behöver en översyn. Staketet runt förskolan är inte säkert. 
 
Sammanfattande resultat (starka och svaga sidor): 

Lokalerna i sig är väldigt dåliga och slitna. Det är svårarbetade lokaler med dålig överblick. 

Däremot är vi nöjda med vår inredning och det mesta vårt material. 

Enligt brandsyn får ett begränsat antal vistas på andra våningen. Förskolan är i stort behov av 

renovering. I avvaktan på den översyn som görs av lokaler i kommunen får inga reparationer 

göras. Ritningar är på gång att tas fram för en förskola i Sjötoftaskolans lokaler. Vi avvaktar ett 

beslut att börja renoveringen. Staketet som finns runt förskolan har för stora maskor vilket gör att 

barnen lätt kan klättra över. Det behöver snarast åtgärdas då genomfartsleden genom samhället går 

precis utanför förskolan. 

 

Analys: 

I väntan på utredningen angående kommunens lokaler måste pedagogerna utvärdera och utveckla 

inomhus och utomhusmiljön så att den passar alla barns intresse och behov. En översyn över 

lokalerna är nödvändigt 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

I samråd med samhällsbygg ta fram en lokalplan för nya lokaler 
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Kommentar/analys: 

Föräldrarna ser inte verksamheten på samma sätt som vi, kanske därför deras betyg på utegården 

blir bättre än vad vi ger den. 

Det är svårt med överblick av gården då huset ligger mitt på tomten. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Nytt material på gården samt en bättre planering. 

 
Kommentar/analys: 

Vi tror att en del föräldrarna tycker att det är mysigt att förskolan är belägen i ett hus. De ser inte 

den svårarbetade och svåröverblickbara lokalerna med samma ögon som pedagogerna. 

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi kommer att byta lokal inom en snar framtid. 

 

 

4 Arbetet i verksamheten 

4.1 Normer och värden 

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

 

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, 

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, 

• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor 

i vardagen, 
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• förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning, och 

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. 

 

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

Förskolan har köpt ett nytt material ”Vännerna i kungaskogen” som pedagogerna har arbetat med 

under läsåret. Materialet är en hjälp i arbetet med normer och värden. 

Resultat: 

Barnen vågar uttrycka sig, prata med och inför andra och vågar visa sina känslor. 

Barnen vågar framföra egna tankar och åsikter. 

Barnen lyssnar på varandra och är öppna för andras idéer 

Barnen visar att de är rädda om varandra, vår natur och miljö 

Barnen accepterar olikheter 

Barnen lyssnar på och tar till sig andras åsikter. 

Barnen kan se och sätta sig in i andra människors situation. 

Barnen har viljan att hjälpa till.  

Barnen har lärt sig dela med sej och visa medkänsla.  

Barnen är rädda om sina egna och andras saker. 

Barnen vet att de kan påverka sin vardag.  

Barnen tar ansvar för sina handlingar.  

Barnen har lärt sig säga nej till saker de inte vill.  

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. 

 

Måluppfyllelse: 

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

Analys  

Barnen har fått ökad kunskap. De kan ta till sig kunskapen och har en större förmåga att ha 

förståelse för andras känslor. 

Det är svårt att få färdiga arbeten att fungera som tänkt. Barnen är dock medvetna om vad som är 

rätt och fel men har svårt att rätta sig efter det när händelser dras till sin spets. Arbetet med normer 

och värden är däremot ett ständigt pågående arbete, oavsett ålder. Pedagogerna har haft många bra 

diskussioner med barnen om vad som hänt i sagan om vännerna. Så arbetet har trots svårigheter 

gett tänkt resultat.  

Det är svårt att tänka om när det inte blir riktigt som man planerat. Pedagoger vet hur de tänkt sig 

och vilka kopplingar de ser men barnen kanske har svårt att se det som pedagogerna ser. 

Pedagogerna kan ha svårt att frångå den tänkta vägen. Det är ett ständigt arbete med att få större 

förståelse för känslor och relationer.  
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Arbetet med normer och värden löper som en röd tråd genom vår verksamhet.  

 
 

 

4.2 Utveckling och lärande 

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

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, 

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 

• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, 

• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer, 

• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter 

och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler, 

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, 

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

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 

funktioner, 

• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka 

och samtala om dessa, 

 

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

Pedagogerna behöver arbeta mer med barnens förståelse för andra kulturer. 

Pedagogerna behöver arbeta aktivt med barnens språk och kommunikation och arbeta bredare så 

att de får med alla målen. 

 Synliggöra skriftspråket i vardagen genom att göra texter synliga.  

Arbeta med att få in den nya tekniken i verksamheten.  

Strukturera upp sångstunden och vidareutveckla den. 

 

Resultat: 

Barnen är stolta över sig själva, sin familj och sitt ursprung.  

 Barnet står för sina åsikter.  

Barnen är nyfikna och inspireras av miljön och varandra. 

Barnen väljer fritt aktivitet efter intresse och mognad.  

Barnen tror på sig själva, vet vad de kan och att de kan.  

Barnen vågar ta nya utmaningar. 

Barnen har kännedom om olika traditioner och högtider.  

Barnen har kännedom om sin egen och andras kulturer. 

Barnen kan leka enskilt och i grupp.  

Barnen följer och tar ansvar för gemensamma regler. 

Barnen talar och samtalar. 

Barnen berättar, återberättar och leker med orden.  
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Barnen har förståelse för andras argument kan bemöta dessa samt ställa frågor.  

Barnen använder sig av skriftspråk som krumelurer, klotter och symboler.  

Barnen förstår samband mellan skriftspråk och talade ord.  

Barnen förstår och använder sig av bilder, texter och symboler i samtal med andra.   

Barnen uttrycker sig genom bild och text.  

Barnen har förmåga att kompromissa och lyssna på varandra.  

 

Måluppfyllelse: 

Resultaten visar på att förskolan är på god väg i sin strävan att nå målen under Utveckling och 

lärande 

 

Analys  

Språket går framåt för de nya barnen. Även skriftspråket syns tydligt i barngruppen. En del barn 

har påbörjat läsning och en del börjat skriva bokstäver och ord. Ipaden och den interaktiva tavlan 

har en plats i vår vardag. 

Förståelse för andra kulturer blir så påtagligt varje dag så det arbetet har vi jobbat bra med. Likaså 

språk och kommunikation, För de barn som inte kan svenska har vi avsatt extra tid för 

språkträning. Däremot har vi tappat de barn som kan svenska men har ett annat modersmål. 

Modersmålsstöd är svårt  att få ut till alla språk. Vi kan behöva uppmärksamma även de andra 

barnens modersmål. Skriftspråkets värld har vi synliggjort för barnen och flera av dem har 

verkligen tagit till sig det. Materialet vi får från Anne, talpedagogen, har hjälpt oss mycket. Vår nya 

teknik har fått en stor plats i vår verksamhet, både bland de små och stora barnen. På grund av att 

vi har så många barn samt många små så har sångstunden inte alltid fungerat riktigt bra. Vi har 

dock förnyat sångstunden något. 

Vårt arbete med lotusdiagrammen har hjälpt oss mycket i vårt pedagogiska arbete. Att 

sångstunden tappat lite det sista beror lite på att det varit svårt att få till exempelvis onsdagarna då 

Attnan är med och ska tolka. Ipaden och tavlan har också hjälpt oss att nå våra mål. Att vi faktiskt 

arbetat med det vi tänkt och koncentrerat oss på specifika områden har gjort att genomslaget blivit 

större.  

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi ska se till att försöka få med alla barns olika språk i verksamheten.  
Försöka få en djupare förståelse för andras kulturer. 
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4.3 Barns inflytande 

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

 

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: 

Förskolan är i behov av hitta bra verktyg för att underlätta när vi gör pedagogiska 

dokumentationer och lära oss ställa reflekterande frågor till barnen  

Vi ska uppmuntra och ge barnen möjlighet att ta egna initiativ 

 

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 har förståelse för och kan följa majoritetsbeslut. 

Barnen kan leka i olika gruppkonstellationer och delta i olika former av samarbete.  

Barnen är delaktiga i att arbeta fram regler och följer dessa.   

 

Måluppfyllelse: 

Förskolans arbete med barns inflytande har gett resultat. De är på god väg. 

 

Analys  

Vi lyssnar på barnen och deras önskan. De kommer med egna idéer och får ofta gehör. De har 

förståelse för att allt inte går då hela gruppen emellanåt ska tas hänsyn till. Den stora 

åldersspridningen i gruppen gör att alla idéer inte går att genomföra. Dessutom så fungerar det 

inte alltid rent organisationsmässigt. 

Vi har hittat bra verktyg för våra dokumentationer vilket har hjälpt oss mycket. Lotusdiagrammen 

underlättar för oss i vårt arbete. Överlag så har vårt dokumentationsarbete gått framåt, vi har bra 

pedagogiska dokumentationer samt bra arbete med dokumentationen till portfolierna. 
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi ska fortsatta att analysera vårt arbete med vår dokumentation samt försöka få mer tid till samtal 

med barnen så att våra pedagogiska dokumentationer leder vidare.  

 
 

 

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

4.4.1 Resurser: 

Vi har besök av en talpedagog en gång i veckan. 

Vi har dessutom en modersmålslärare som besöker oss en gång i veckan och som är med i 

barngruppen. 

4.4.2 Organisering av stödet och lärandet: 

Talpedagogen tar med sig barnet/barnen för enskild undervisning. Vid något tillfälle har hon 

träffat hela gruppen. 

4.4.3 Personalens kompetens och tillgänglighet: 

Vi har tillgång till en så kallad språklåda som byts ut med jämna mellanrum. Lådan använder vi i 

arbetet med barngruppen. 

Ipaden har hjälpt oss mycket i vårt arbete med språket vad gäller de barn med annat modersmål. 

Vanliga brädspel har även det underlättat i språkarbetet. 

4.4.4 Redovisning av genomförda åtgärder för anpassning av miljön för 

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

Vi har skrivit hälsningsfraser på alla våra barns modersmål. Vi har satt upp ord på saker runt om 

på förskolan samt att vi har en språklåda. 

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

behöver? 

Vi har lagt mycket fokus på språket och tagit hjälp av ramsor och rim samt sånger i samlingarna. 

Det kan dock vara svårt att få ut modersmålsstöd till alla barn. 

4.4.6 I vilken utsträckning upprättas handlingsplan för barn i behov av 

särskilt stöd? 

Talpedagog/specialpedagog har tagit fram en handlingsplan som vi ska använda oss av i 

fortsättningen. 
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Sammanfattande resultat: 

Vi har barn som gått framåt och avslutat sin enskilda undervisning. Det märks tydligt att barnens 

språk förbättrats. 

Analys: 

Vi har jobbat mycket med språket i år och det har gett resultat. Att låta de nyanlända barnen få lov 

att komma till förskolan under en längre tid varje dag, det skulle gynna deras språkutveckling.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi ska fortsätta att jobba med språket  

 

5 Resultat attitydundersökning 
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Sammanfattande resultat: 

Sörgårdens  förskolan har fått goda resultat i årets enkät till vårdnadshavarna i alla 

frågeställningar. Enkäten  pekar på en hög trivsel och trygghet. Föräldrarna har stort förtoende för 

pedagogerna och anser att personalen tror på barnens förmågor. De upplever också att de har en 

god dialog med pedagogerna 

 

Analys: 

Pedagogerna har medvetet visat på läroplanmålen och på barnens lärande vid tamburkontakt, 

föräldramöten och vid utvecklingssamtalen. Detta har gett resultat vilket visar på hur nöjda 

vårdnadshavarna är med förskolan.  
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Fortsätta det pågående arbetet.  

 

 

 

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 

Pedagogerna har arbetat medvetet med målen i läroplanen. De har kommit långt med den 

pedagogiska planeringen. De använder Lotusdiagrammet där de planerar sina teman, följer upp 

och utvärderar varje tema och visar på vilka läroplansmål som de arbetat med.  De är noga med att 

följa planeringen som gjorts. De tar också med barnen i den pedagogiska dokumentationen där de 

får vara med och reflektera över arbetet de gjort. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Pedagogerna skall fortsätt det påbörjade arbetet  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


