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Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Verksamhetens resultatmål: 
Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Vi har diskuterat och reflekterat kring boken Genuspedagogik 2.0. 

 

Barnen har fått möjlighet att prova och utveckla sina förmågor och intressen. De har haft alla möjligheter att  prova och uppleva 

diverse material, lekar etc. 

  

Måluppfyllelse 

Vi har god måluppfyllelse. 

  

Analys 

Det är viktigt att ha en pågående diskussion och reflektera kring könsroller och hur barnen påverkas. Under diskussionen av 

litteraturen till vår egen erfarenhetsvärld och förskolansvärld. Vi ska fokusera på situationer som uppstår i varadgen istället för 

könen (vem som är med). För att kunna arbeta jämställt inser vi att kön spelar roll detta behöver man förstå för att kunna bryta 

stereotypa könidentiteter. Vi erbjuder barnen många erfarenheter, vilket leder till att barnen får fler valmöjligheter. Fokus ligger 

inte på könstillhörigheter  utan att utmana gränserna! 

Att reflektera och ta lärdom av olika situationer som uppstår i verksamheten. processen är viktig! Barnen är inte objekt som vi 

ska fylla utan subjekt. 

  

Påverkan utifrån (samhället/världen). 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Ge barnen stöd i att våga stå upp för sina intressen och våga prova nya saker. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pojkar och flickor som prövar 
och utvecklar sina förmågor och intressen 

oberoende av könstillhörighet. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Vi ser att barnen utvecklar sina förmågor 

och intressen oberoende av 

könstillhörighet men vi kan även se det 

ur ett vidare perspektiv i exempelvis 

leken där barnen ofta väljer de 

traditionella leksakerna. Vi kan inte 

påverka de yttre faktorerna. 

 Andelen föräldrar som upplever att 
barnen trivs i förskolan 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år?  

Likvärdigt 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen ska utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och 

skyldigheter samt ta ansvar för våra gemensamma regler. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Barnen löser de flesta konflikter som uppstår med stöd av en vuxen. 

Vi har gjort och diskuterat trivselregler och arbetat med att följa dem i vardagen. 

  

Måluppfyllelse 

Vi har en god måluppfyllelse. 

  

Analys 

Vid merparten av konflikterna som uppstår behövs stöd av vuxen för att lösas. 

Vi kan se att barnen själva försöker lösa konflikter till viss del. Vi vuxna behöver tänka på att ta ett steg tillbaka och finnas vid 

sidan om för att stötta. Ibland är vi för snabba med att ingripa i konflikterna. En del barn behöver mer betänketid än andra. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt arbete och stöttning med att låta barnen försöka lösa konflikter själva. 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som själva eller 

tillsammans med pedagog löser konflikter 
samt lugnare gruppklimat. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen föräldrar som upplever att 
deras barn är trygga på förskolan. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen ska utveckla sitt intresse för bilder, texter, symboler och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, 

tolka och samtala om dessa. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 
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 Barnen har utvecklat sitt intresse och kunskap för bilder, texter och olika medier. 

 Barnen samtalar med varandra i de olika aktiviteterna. 

 Vi har läst och reflekterat kring olika artiklar vilket har lett till ökad medvetenhet. 

 Vi har använt TAKK, Inprint och praxisalfabetet. 

 Vi har arbetat med olika estetiska utryckssätt. 

 Barnen har använt surfplattan i sitt berättande. 

  

Måluppfyllelse 

Vi har god måluppfyllelse. 

  

Analys 

Barnen blir inspirerade och lär av varandra och av det som vi tillför. Barnen pratar och frågar mycket om tex bokstäver, ljud 

(praxis), bilder och böcker. Det är viktigt att ha ett syfte med det vi exponerar i verksamheten, hur vi presenterar och använder 

materialet. 

Vi har arbetat mycket med våra sinnen och olika etstetiskautryckssätt. Barnen har fått uppleva olika material  så som lera, textil, 

stenar, färger och trä mm. i sitt utforskande och lärande. Vi kan se att barnen spontant vidarutvecklar egna tankar och idéer. 

Surfplattan har varit verktyg i vårt arbete med berättande. Barnen har gjort egna sagor. Flanotavlan har gjort comeback i 

verksamheten som ett populärt verktyg i berättandet. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta utveckla och inspirera. Utveckla innebär inte att det blir mer... 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som använder bilder , 
texter , symboler och olika medier på ett 

spontant sätt. Tillsammans med andra tolkar 
och samtalar. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har arbetat mer aktivt med detta och även 

skaffat oss mer kunskap. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen ska utveckla förmågan att dokumentera. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Barnen har utvecklat sin förmåga att dokumentera. 

Barnen har provat olika dokumentationsverktyg (surfplatta, smartboard och digitalkamera). 

Måluppfyllelse 

Vi har god måluppfyllelse. 

Analys 

Barnen dokumenterar utifrån sin förmåga. Dokumentaion är inte enbart att ta kort utan så mycket mer alster av olika slag. 

Det viktigaste är att vi pedagoger ser lärandeprocessen för att sedan utveckla vår verksamhet. Dokumentationerna leder till 

reflektion bland barnen. Barnen har lätt för att använda kameran och användandet av kameran har lett till att barnen på eget 

initiativ velat fota till exempel det som de byggt när de lekt. När barnen tar bilder på sitt sätt öppnar det våra ögon att se det ur 
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barnens perspektiv. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som frågar efter 
dokumentationen och verktygen. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Alla "frågar" utifrån sin förmåga. 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen ska utveckla förståelsen för naturen och enkla fysikaliska fenomen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

 Barnen har fått uppleva och utveckla förståelsen för naturen och enkla fysikaliska probelm. 

 Barnen drar paralleller till sin egen erfarenhetsvärld. 

Måluppfyllelse 

Vi har god måluppfyllelse. 

Analys 

Barnen är nyfika och ställer många frågor. De är intresserade och har viljan och lusten att lära. Utifrån barnens intresse för 

blommor (växtlighet) har vi besökt olika trädgårdar i vårt närområde. "Maritas" trädgård, Björkhyddans trädgård och skogen. 

Vi har utvidgat vår gård vilket leder till att att vi kan dela barngruppen även under utevistelsen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utveckla vår nya gård med att tillföra olika fantasitriggande material. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som visar nyfikenhet och 
ställer frågor. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå 

andras perspektiv. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 
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1. Vi har tagit hjälp av bokbussens personal. 

2. Vi har delat läsvilan i två grupper. 

3. Vi har använt flanosagor, rim/ramsor, sagopåsar, barnboksfigurer. 

Måluppfyllelse 

Vi har god måluppfyllelse. 

Analys 

1. Vi har fått hjälp med att få inspiration till litteratur som visar på människor i olika livssituationer, livsfrågor osv. 

2. Vi delade upp läsvilan i två grupper för att kunna möta ALLA barn och stimulera deras språkutveckling. Detta har lett 

till att barnen fått mer inflytande samt utmaning och stimulans på rätt nivå. 

3. De yngsta barnen har arbetat med Bockarna Bruse och Babblarna. Barnen har visat stort intresse och engagemang. 

Detta har visat sig i form av att barnen spontant leker sagan, berättar utifrån sagopåasarna. Språkutecklingen har 

verkligen utvecklats hos barnen. Med hjälp av sagopåsarna skapas arenor för samtal och reflektion. Barnen har 

reflekterat kring de pedagogiska dokumnetationer som vi gjort och genom refleketrande samtal ökar vi barnens 

medvetenhet om sitt eget lärande och kunskap. 

I olika samlingsformer under dagen tillgodoser vi barnens behov. Under dagen finns många tillfällen till olika 

gruppkonstellationer där lek och lärande hänger ihop. Det vi kan bli bättre på är att dela barnen i mindre grupper under HELA 

vistelsen på förskolan inte bara unbder förmiddagen. Vår miljö ser ut som den gör och vi måste hela tiden vara med för att 

kunna möta barnen och dela in dem i mindre grupper, på så vis kan vi även förebygga de konflikter som uppstår. 

Vi vuxna är förebilder och visar tydligt barnen att man väntar på sin tur och alla ska bli lyssnade på och få komma till tals. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Att fundera över inför hösten: ska vi ha en gemensam utgångspunkt i vårt tema, exempelvis Bockarna Bruse. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som är delaktiga 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Likvärdigt 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Ge föräldrar möjlighet till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den 

pedagogiska planeringen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar som känner sig 
delaktiga 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt 

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 
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Arbete i verksamheten 

Verksamhetens resultatmål: 
Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

1. Barnen har använt och provat våra olika digitala verktyg. 

2. Barnens utveckling och lärande har stimulerats. 

  

Måluppfyllelse 

Vi har god måluppfyllelse. 

Analys 

1. Med hjälp av de olika digitala verktyg har barnen stimulerats till utveckling. Vi har bland annat använt interaktiv 

julkalender, memory, internet mm. 

2. Vi har använt de digitala verktygen som dokumentationsredskap som blir ett hjälpmedel vid reflektion. Vi har lånat 

boken "Inte utan min smartboard" samt hittat en föreläsning om smartboard genom gruppen ipad och smartboard i 

skola/förskola på Facebook. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi vill utveckla detta än mer. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som använder IKT i 
lärandet. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi är bättre utrustade. 

  

Övriga kommentarer: 

Övriga mål enligt lagkrav 

Verksamhetens resultatmål: 
Vi ska ha tillgång till specialpedagog. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Vi har haft handledning av specialpedagog en gång/månad. 

  

Måluppfyllelse 

Vi har god måluppfyllelse. 

  

Analys 

Det är bra att ha någon utifrån att bolla tankar och idéer med. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi vill ha modersmålsstöd till alla barn med annat modersmål. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen tillfällen som hanledning eller 
besök av specialpedagog skett. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

På Åsalyckans förskola har vi över lag ett mycket gott resultat. 

Barnen trivs och är trygga på förskolan. Utfall 100% 

Arbete med genusfrågor i verksamheten har också det landat på 100% vilket även målen för No och språk gjort. 

Ett något lägre utfall, 85% har vi fått på barnens förmåga att ta ansvar och förstå innebörden av sina handlingar. 

Förskolan använder sig flitigt av IKT redskap och detta syns ävend et i ett mycket gott resultat. 

Ett något lägre utfall har vi fått vad gäller föräldrars delaktighet. Här stannar vi på 95% 

  

Sammanfattande analys 

Den goda måluppfyllelsen på Åsalyckan kan ses som ett led i ett mycket medvetet arbete med tydliga mål och god samverkan 

mellan pedagogerna.  Man har kommit en god bit på väg i arbetet med såväl den pedagogiska dokumentationen som 

användandet av IKT. Pedagogerna använder redskapen aktivt tillsammans med barnen men vågar även låta barnen själva 

prova på. 

Man reflekterar tillsammans regelbundet och läser gemensam litteratur som ett led att motiveras och utvecklas. 

Samverkan med modersmålsstödjare har fungerat bra och varit en god hjälp i arbetet med de flerspråkiga barnen.. 

Det något lägre resultatet när det gäller ansvarstagande hos barnen kan tänkas härledas till att vi har en mycket trång och dåligt 

anpassad lokal vilket gör att barnen är väldigt nära varann och konflikter då lätt kan uppstå. 

Att vi fick en ny gård har också gjort att arbetet underlättats något då man kunnat dela barngruppen. Här har även föräldrar 

inbjudits att vara delaktiga i skapandet av den nya gårdsmiljön vilket kan ses som positivt. 

Trots eller p g a de dåligt anpassade lokalerna har pedagogerna hittat ett sätt att möta barnen i mindre grupper vilket i sig ger 

större möjligheter till samtal och inspiration. 

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

1. Vi skall fortsätta utveckla IKT samt arbetet med den pedagogiska planeringen. 

2. Fortsatt arbete med normer och värden genom att utveckla likabehandlingsplanen. 


