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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, 
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• 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  

– 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. 

Ge exempel på åtgärder som vidtagits för att höja måluppfyllelsen och resultaten av dessa. 

 

 

3 Förutsättningar 

 

3.1 Barn  

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

Antalet inskrivna barn 17 16 20 16 

Antalet barn med annat modersmål än 

svenska 

  4 4 

Antalet barn med annat modersmål än 

svenska som får modersmålstöd i förskolan 

  0 1 

Antalet förskoleavdelningar 1 1 1 1 
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Antalet tillsynstimmar per barngrupp och 

vecka 
  543,67 221,83 

Genomsnittligt barnantal per grupp   20 16 

Avstämningsdatum:15/10 

Kommentar/analys: 

Antalet barn har minskat något och antalet tillsynstimmar ser ut att ha minskat drastiskt, men ska 

ses tillsammans med fritidsdelen av verksamheten då dessa arbetar mycket tätt ihop. 

3.2 Personal 

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

Antalet årsarbetare 2,82 3,08 3,28 3,08 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare 

på förskolan 

6,03 5,19 6,10 5,19 

Andel årsarbetare med behörighet som 

förskollärare 

  4/5 4/5 

Antal förskollärare med 

specialpedagogisk utbildning 

omfattande minst 90 p 

  0,1 0 

Kommentar/analys: 

Antalet årsarbetare och antalet barn per årsarbetare har minskat något sedan  förra 

kvalitetsredovisningen. 

 

3.3 Ekonomiska resurser 

 
 2009 2010 2011 2012 

Kostnad per tillsynstimma(exkl. 

lokalkostnader) 

60,55 72,43 71,54 63,38 

 
Resultat: Kostnaden per tillsynstimme har sjunkit till 63,38 till i år. 

Kommentar /analys:  

Under de två senaste åren har kostnaden per tillsynstimme legat något högre än tidigare. I år är 

kostnaden på en liknande nivå som 2009. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 



7 

Det krävs även fortsättningsvis ett tätt och nära samarbete inom Åsalyckan för att verksamheten 

ska fungera. 

 

 

3.4 Materiella resurser 

 
      

 

 

 1 2 3 4 5 6 

Förskolans lokaler, inredning och utrustning stöder och stimulerar 

en varierad pedagogisk verksamhet anpassad efter såväl det 

enskilda barnets som barngruppens behov  

   4   

Våra lokaler är säkra och i gott skick    3    

Utemiljön stöder och stimulerar en varierad pedagogisk verksamhet 

anpassad efter såväl det enskilda barnets som barngruppens behov  

  3    

Utemiljön är säker och i gott skick       6 

 
Sammanfattande resultat (starka och svaga sidor): 

Delar av våra lokaler är slitna och det märks att de är anpassade för att vara en lägenhet. Det är 

svårt att få till en stimulerande miljö som passar ALLA åldrar. Det krävs mycket tanke och 

reflektion kring vår miljö. Det vi utvecklat sedan förra året är att vi kapat bordsbenen på ett av 

borden och skaffat låga stolar till. Detta är vi nöjda med.  

 

Den nyare delen av lokalen är ljus och luftig, men det saknas ställen för barnen att kunna dra sig 

undan och få möjlighet att vara ifred. Vissa delar av året har vi problem med 

inomhustemperaturen i hela huset.  

Det finns skilda uppfattningar om utemiljön. Det som finns på gården är i gott skick. Personal, barn 

och föräldrar har lite varierande åsikter. Se enkätsvar för att ta del av föräldrarnas synpunkter. 
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Kommentar: 

Innemiljön – bara ett stort rum (föräldrakommentar). 

 

Analys: 

Vi har under året arbetat aktivt med att förändra vår innemiljö. Vi har de rum vi har och det vi gör det bästa av 

situationen och gör rum i rummet. Med hjälp av pedagogisk dokumentation och reflektioner i olika konstellationer 

gör vi förändringar i miljön efter barnens intresse och vårt tema. 

 

  

 

 

 Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Se hur vi kan förändra vår miljö. 

 

Sammanfattande resultat (starka och svaga sidor): 
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Kommentar: 

Utemiljön kunde bli bättre, kanske mer att göra för de äldre barnen. Utemiljön blir nog tråkig när 

barnet har varit på samma fritids/förskola hela livet kanske att de skulle ha något område för de 

större barnen strax intill dit endast de får lov att gå. Fler gungor t ex. eller varför inte en Parkour 

bana. Utemiljön kunde bli bättre, kanske mer att göra för de äldre barnen (föräldrakommentar). 

 

Analys: 

Vi som personal upplever att barnen själva inte tycker att utemiljön är tråkig eller ostimulerande. 

De äldre barnen får gå utanför gården, till fotbollsplanen och vår lilla skogsdunge själva efter att ha 

samrått med pedagoger. Av olika anledningar kan det vara så att man inte alltid får gå dit själv. 

Vi har den utemiljö vi har och vi försöker nyttja och göra det bästa av den miljö vi har. Vi tar oss 

utanför gården, till skogen, sjön och andra platser för att uppleva nya miljöer. 

 

Samrådet ska ha en fixar eftermiddag i juni månad. 

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Se över hur vi kan förbättra vår utemiljö med enkla medel. 

 

 

 

 

 

4 Arbetet i verksamheten 

 

4.1 Normer och värden 

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

 

Alla barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den oavsett könstillhörighet. 

 

Resultat: 
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Vi har tillsammans med barnen tagit vara på tillfällen att diskutera och reflektera kring händelser 

ur ett genusperspektiv. 

Vi har i arbetslaget diskuterat vårt förhållningssätt till barnen ur ett genusperspektiv. 

Vi har i samtal med barnen pratat om värdegrunden, att få vara den man är. 

 

Måluppfyllelse: 

Vi har god måluppfyllelse.  

 

Analys  

Vi upplever att barnen är trygga på förskolan och vågar vara den man är. Vi har diskuterat i 

arbetslaget om hur vi ska förhålla oss i olika situationer som kan uppstå. Ett tydligt exempel är 

hallsituationen där vi upplever att barnen ofta lägger fokus på vad de har på sig för kläder. Istället 

för att fokusera på att det var en fin klänning eller en tuff traktor på kläderna flyttar vi fokus och 

länkar vidare till något annat. Exempelvis att den färgen påminner om himlen eller att vi såg en 

traktor här ute igår undra hur den fungerar. Det kan leda vidare till intressanta samtal. Vi tycker  

det viktigaste är att uppmärksamma personen inte kläder eller saker. 

Vi uppmärksammar barnen där de befinner sig i sitt intresse för att stärka barnen. Har man som 

flicka intresse för bilar så höjer vi det för att det är ett intresse inte för att kompensera (det vill säga 

att bilar ofta ses som en pojkleksak och att det skulle vara därför man tar vara på intresset). 

Vid våra besök i vår närmiljö har vi lyft barnens olika intressen vilket inspirerat alla barn till nya 

upptäckter. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Läsa boken ”Anna bråkar”. 

 
 

4.2 Utveckling och lärande 

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

 

1. Vi ska tillsammans med barnen utveckla ett nyanserat språk och förmågan att leka med 

ord, berätta, uttrycka sina tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 

med alla sina ”100 språk”. 

2. Alla barn ska få uppleva närmiljön som en del i sitt lärande. 

 

Resultat: 
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1. Alla barn har fått uppleva närmiljön som en del i sitt lärande.  

Vi har lekt mycket med ord, ljud, mungymnastik, rim och musik.  

Vi har experimenterat med elektrisk ström, ljus och magnetism. 

Alla barn har fått använda sina 100 språk och utvecklat dem. 

Vi har använt tecken som stöd i verksamheten. 

Vi har använt Praxisalfabetet. 

 

2. Vi har använt reflektionstiden till reflektion, men den har dock ”ätits” upp av andra 

viktiga saker.  

 

Måluppfyllelse: 

Vårt arbetet har gett goda resultat. 

 

 

Analys  

1.  

Barnen har använt alla sinnen och i utforskandet använt olika uttryckssätt, (språk). Barnens 

intressen har fångats upp och lett arbetet vidare.  

Efter inspiration från Navet har vi medvetet valt att arbeta med teknik och naturvetenskap och se 

det som ett ”språk”. Vi känner att vi haft nytta av utbildningen på Navet. Barnens uppmärksamhet 

på olika fenomen t.ex. i naturen har vi lyft upp ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Förskolorna i 

Dalstorpsområdet har tillsammans ordnat No-lådor med material som tillåter eget utforskande. 

Arbetet har lett till att barnen har fått använda många olika material och tekniker och 

kombinationer i det skapande arbetet. I projektarbetet har vi arbetat med olika typer av färg, textil, 

lera, naturmaterial, vatten, skuggor, ljus, drama, musik, sång, rim och ramsor. Böcker och bilder 

har varit en del och samtal utifrån dessa. Vi har utvecklat vårt arbete med tecken som stöd, där vi 

använt In Print, material från bokbussen samt tagit vara på kompetenser hos pedagoger. Vi ser att 

tecken berikar alla barns språkutveckling. Arbetet med Praxisalfabetet har varit uppskattat hos 

barnen. Vi har tillsammans skapat egna bilder av Praxisalfabetet, exempelvis ett stort spöke som 

säger ”b”. Som en del i detta har vi använt lärplattan och arbetat med appen Fonemo. Vi har även 

använt andra appar som en del i språkbadet. Arbetet med detta har varit effektivt och vi har sett att 

det gett goda resultat. 

I våra dokumentationer har vi sett mönster i barnens utforskande och intressen. Barnens har fått 

kroppsliga och sinnliga upplevelser som vi har bekräftat och uppmärksammat med att sätta ord på 

vilket bidragit till ökad kunskap om olika begrepp. 

I barnens lek ser vi ser vi hur barnen kommunicerar på många sätt och att leken utvecklats, ge och 

ta – följa andra samt argumentera för egna idéer. Barnen leker ofta rollek. 
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En reflektion vi gjort är att vi ser spår av att det vi gör med barnen sätter spår och leder arbetet 

vidare. Att få uppleva sin närmiljö har genererat i ett lärande. De kontinuerliga besöken i 

närområdet har blivit ett extra ”rum” för förskolan, en del av förskolevistelsen. Vägen dit har med 

sin naturliga förändring gett barnen många olika upplevelser med alla sinnen. Barnen har varit 

uppmärksamma på likheter och skillnader. Det har varit ett kroppsligt undersökande med 

upprepningar och återkopplingar till olika händelser och fenomen de upplevt. Barnen har visat 

stort intresse för former, rörelser, riktningar och småkryp. Naturens växlingar har 

uppmärksammats och blivit många samtal kring. Barnen visar stort intresse för naturen och 

naturfenomen. Vi har haft fokus på olika språkliga uttryckssätt men projektet har lett vidare till ett 

utforskande och ett vidare lärande. Naturens växlingar och djuren i naturen kommer vi att gå 

vidare med i vår. Vi kommer där att använda No-lådorna. De yngsta barnen kommer att fortsätta 

sin kompost i skogen där vi lägger fruktskalen och se vad som händer. 

 

2.  

Vi har haft stor nytta av att samla vårt projektarbete i powerpoints. På den egna reflektionstiden 

har vi kunnat följa och reflektera över vad vi håller på med i de olika grupperna. Vi har tagit vara 

på övriga tillfällen som getts till reflektion. Vi har utvecklat vårt reflektionsarbete tillsammans med 

barnen. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 

1.  

Ljus och skuggor är ett intresse att gå vidare i. Använda oss av övriga No-lådor. Vi vill använda 

biologilådan och småkrypsappen som är spännande och utvecklande att arbeta med. 

Bilder är en bra utgångspunkt till samtal. Vi har använt olika typer av bilder även konstbilder. Det 

är något som vi kan utveckla och gå vidare i. 

Leklådorna har varit en stor tillgång i leken. Dessa vill vi öka på och utveckla.          

2. Diskutera tiden för reflektion, ska vi ha den på eftermiddag? Vi känner att reflektionen är 

värdefull och vi vill utveckla den.  

 

 
 

4.3 Barns inflytande 

 

4.3.1 Våra prioriterade mål inom barns inflytande (Lpfö 2.3): 
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Alla barn ska våga vara delaktiga och göra sin röst hörd i verksamheten utifrån sin 

förmåga och sitt intresse. Barnen ska vara delaktiga och ha inflytande över diskussioner 

och reflektioner. 

 

 

Resultat: 

Vi har läst och reflekterat kring boken Vad berättas om mig? Barns rättigheter och möjligheter till 

inflytande i förskolans dokumentation. Svenning, B, 2011. 

Barnen är delaktiga och har inflytande över sin dag på förskolan. I vårt projekt har barnen kommit 

med idéer vilket har lett arbetet vidare. 

 

 

Måluppfyllelse: 

Vi har god måluppfyllelse. 

 

Analys  

Dokumentationen hjälper oss att se mönster i barnens intressen när vi reflekterar tillsammans. 

Dokumentationen leder till en dialog mellan barn-barn, pedagog- barn, pedagog- pedagog och  

förälder - barn- pedagog. Samverkan med hemmen har varit bra. 

Med hjälp av vår pedagogiska dokumentation ser vi att barnen är delaktiga och har inflytande över 

sin dag på förskolan. I arbetslaget diskuterar vi hur vi ska kunna utmana barnen vidare i detta. 

Valen att gå vidare i det dagliga arbetet har utgått från var barnen befinner sig och vilka intressen 

de har. Dokumentationerna har varit en stor tillgång vid reflektioner för att fånga upp intressen 

och se olika samband och mönster. Det har varit påtagligt hur vi ser att barnen inspireras och lär av 

varandra. 

Med hjälp av boken har vi fått upp ögonen för hur barnen kan uppfatta det att ständigt bli 

dokumenterade. Vi är mer medvetna om hur viktigt det är att barnen är med i reflektionsarbetet 

och urvalet av bilder. Det är även viktigt att fråga barnen om bilderna som sätts upp i 

verksamheten. Det kan finnas barn som inte tycker att det känns bra. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Fortsätta det arbete vi påbörjar men få med barnen mer i reflektionsarbetet. Finna verktyg för detta. 

Starta upp terminen med att se tillbaks på året som gått tillsammans med barnen. Vad fastnade de 

för? Vad kan vi gå vidare i? 

 
 

 



14 

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

 

 

4.4.1 Resurser: Specialpedagog med inriktning  ”Tal och Kommunikation” 

40% 

Specialpedagogisk handledning 10% 

 

4.4.2 Organisering av stödet och lärandet: 

        

I samråd med förskolechef fördelas specialpedagogens uppdrag på de fyra förskolorna i 

rektorsområdet. Stödet utgör handledning till pedagoger, medverkan vid föräldrasamtal, direkt 

arbete med enskilt barn eller barn i grupp med inriktning tal och språk. 

4.4.3 Personalens kompetens och tillgänglighet: 

Det finns kunskap och en god vilja till att utvecklas vidare vad gäller barn i behov av särskilt stöd. 

4.4.4 Redovisning av genomförda åtgärder för anpassning av miljön för 

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

Anpassning av det pedagogiska arbetssättet/förhållningssättet har gjorts på samtliga förskolor 

utefter barns behov. 

 

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

behöver? 

Samtliga barn med i behov av särskilt stöd har uppmärksammats och genom pedagogiska 

diskussioner/reflektion har verksamheten mer eller mindre anpassats efter hur behoven hos barnen 

sett ut. 

Barn i behov av särskilt stöd har fått stöd i form av riktade insatser vad gäller tal och 

kommunikation med specialpedagog. På en förskola har det blivit en personalförstärkning. 

 

4.4.6 I vilken utsträckning upprättas handlingsplan för barn i behov av 

särskilt stöd? 

 

Insatserna har planerats utifrån gruppens behov då barn i behov av särskilt stöd ingår. 

Handlingsplan har upprättats på en förskola. 

 

Mål: 
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Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.  

 

Sammanfattande resultat: 

Vi har haft kontinuerlig handledning av specialpedagog. 

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd har fått det. 

 Förskolornas kunskap om att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd är god. 

En utveckling har skett vad gäller pedagogernas förmåga att systematiskt arbeta med varje barns 

utveckling och lärande genom att de kontinuerligt och systematiskt dokumenterar och följer upp 

och analysera barnets utveckling.  

Under läsåret har det utarbetats en kontinuitet i den pedagogiska handledningen på förskolorna. 
Handledningen har legat på pedagogernas reflektionstid och/eller på gemensam konf. på kvällstid. 

 

 

Analys: 

Samarbetet med specialpedagog har fungerat bra och har varit utvecklande.  
Pedagogernas förmåga att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd är god.  

Pedagogerna besitter kunskap och utvecklingsbenägenhet som har visar sig i arbetet med barnen. 

En utveckling har skett vad gäller pedagogernas tro på sig själva. Det frågas allt mindre efter 

externa åtgärder till barn i behov av särskilt stöd. Denna utveckling kan häröras till de pedagogiska 

diskussioner som förs vid t ex handledning. 

 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 Fortsatt kontinuerlig handledning med fokus på att förebygga svårigheter. 

Tillgång till Specialpedagog 

Fortsatt planering av verksamheten utefter de behov barngruppen kräver 

 

 

 

 

5 Resultat attitydundersökning 
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Kommentar: 

 

 

Analys  

Föräldrarna upplever att deras barn känner sig trygga i förskolan. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kommentar: 

Väldigt mycket vikarier och svårt att få en bra dialog med förskollärarna (föräldrakommentar). 

 

 

Analys  

Det är viktigt att vi tar till oss kritiken och reflekterar i arbetslaget. 

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Reflektion i arbetslaget. 
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Sammanfattande resultat: 

 

Vi tycker och upplever att vi har ett gott samarbete med föräldrarna. 

 

 

 

6 Förskolechefens helhetsbedömning 

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

 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen 

(utvärdera måluppfyllelsen genom att bedöma hur förskolan arbetar i relation till läroplanens 

mål och intentioner och i förhållande till givna förutsättningar): 
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Åsalyckan har ett mycket demokratiskt, genusgenomtänkt och engagerat arbetssätt, vilket gör att 

de arbetar mycket väl mot läroplanens mål och intentioner. Barnens, såväl som de vuxnas 

kreativitet, får stort utrymme i verksamheten. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Att få barnen än mer delaktiga i reflektionsarbetet. 

Fortsatt kontinuerlig handledning med fokus på att förebygga svårigheter. 

Fortsatt arbete med NO- och leklådor. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


