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Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Verksamhetens resultatmål: 
Utveckla barnens förmåga att ta hänsyn och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. Alla 

barn trivs. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat: Vi har båda avdelningarna arbetat med kompisböckerna i vårt värdegrundsarbete och tagit fram gemensamma 

trivselregler. Vi har haft återkommande rutiner, sångsamlingar, miniröris, gruppstärkande lekar och regellekar ute och inne. 

Båda avdelningarna har arbetat aktivt med olika aktivitetsgrupper och smågrupper i den fria leken. 

Genom att vi pedagoger har varit närvarande i barnens lek och aktivitet har vi kunnat uppmuntrat barnen. 

  

Måluppfyllelse: God 

Analys: Vi har dagligen arbetat med tydliga och återkommande rutiner, som har påvisat trygghet och vikänsla i barngruppen. 

Vi har sett att barnen har blivit duktigare på ta och visa empati och hänsyn för varandra. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: Fortsatt arbete med tydliga och återkommande rutiner och värdegrundsarbete. 

Enligt Lpfö 98,rev.2010 fortsätta med att utveckla barnens förmåga att ta hänsyn och leva sig in i andra människors situation 

samt vilja att hjälpa andra. 

 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som aktivt visar förståelse 
och vilja till att hjälpa andra. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? Likvärdigt. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Lyhörda och närvarande pedagoger. Haft fler 

aktiviteter utifrån barnens intressen eller 

behov och sett till varje barns kompetens och 

utveckling. 

  

Övriga kommentarer: Vi pedagoger 

beräknar utfallet efter varje barns utveckling 

och individuella förmåga. 

 Andelen föräldrar som anser att deras 
barn trivs på förskolan. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Likvärdigt 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen barn som pedagogerna anser 
trivs på förskolan. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? Likvärdigt. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? Ser 

till varje barns utveckling och kompetens. 

  

Övriga kommentarer: Vi pedagoger 

beräknar utfallet efter varje barns utveckling 

och individuella förmåga. 
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Verksamhetens resultatmål: 
Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar. Alla 

barn är trygga. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat: 6-åringarna har haft drama under ht13 och vt14. Båda avdelningarna har arbetat med att stärka barnen i den dagliga 

verksamheten på förskolan, tex genom rollekar, rollspel och konkret material. 

Vi pedagoger har varit noga med att närvara där barnen har funnits för att kunna följa upp och stödja. 

  

Måluppfyllelse: God 

  

Analys: Vi har märkt att de äldre barnen på förskolan är duktiga på att lyssna, vänta på sin tur och är trygga. Detta har speglat 

av sig på de yngre barnen.  Genom pedagogernas aktiva närvaro har vi sett att barnen är harmoniska, vågar ge uttryck för sina 

känslor och vilja. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: Närvarande och delaktiga pedagoger. 

Enligt Lpfö 98, rev.2010 fortsätta att stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut 

missförstånd, kompromissa och respektera varandra. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som vågar uttrycka sig 
och visa känslor. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Likvärdigt. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vägledande och positiva pedagoger, äldre 

barn som goda förebilder. 

Övriga kommentarer: Vi pedagoger 

beräknar utfallet efter varje barns utveckling 

och individuella förmåga. 

 Andelen föräldrar som anser 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: 

 Andelen barn som pedagogerna anser 
är trygga på förskolan. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Likvärdigt. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Kompetenta barn som ser till olika lösningar 

och möjligheter till att bla lyckas och 

utvecklas. Tar hjälp och söker sig till all 

personal, även vikarier. 

  

Övriga kommentarer: Vi pedagoger 

beräknar utfallet efter varje barns utveckling 

och individuella förmåga. 
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Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn ska ges möjlighet att utveckla sin nyfikenhet och lust att leka och lära. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat: Vi har aktivt utmanat barnen med en föränderlig miljö ute och inne. Ute har vi byggt ett lekkök, bygg/konstruktions 

hörna, en scen, en labyrint och målat på asfalten. Barnen tycker om att vara ute, är kreativa och kompetenta. Inne har vi 

vidareutvecklat stora tamburen som ett gemensamt utrymme med smartboard och nytt lekmaterial. 

  

Måluppfyllelse: God. 

  

Analys: Med hjälp utav föräldrarna har vi kunnat utveckla gården och gjort den mer utmanande och inbjudande. Inne har vi 

blivit duktigare på att utnyttja och se över alla våra utrymmen. Vi har sett en positiv utveckling hos barnen i deras nyfikenhet 

och lust till att leka och lära. Genom att vi pedagoger har använt oss mer av smartboarden i olika samlingar och i olika 

pedagogiska dokumentationer, har det resulterat i att barnen ställer mer frågor och är nyfikna på smartboardens funktion. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: Utmanande och innehållsrik miljö. 

Enligt Lpfö98, rev.2010 fortsätta med att verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till 

vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som aktivt visar lust att 
leka och lära. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Likvärdigt. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Aktiva, utmanande och närvarande 
pedagoger. 

  

Övriga kommentarer: Vi pedagoger 

beräknar utfallet efter varje barns utveckling 

och individuella förmåga. 

 Andelen föräldrar som anser förskolans 
utemiljö bra. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Likvärdig. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen föräldrar som anser förskolans 
innemiljön bra. 

87 % 100 % 87 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Likvärdigt. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen ges möjlighet att utveckla sitt talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 
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Resultat: Barnen har haft tillgång till språkstimulerande material tex. konkreta kort/ sagor, böcker, spel och i leken. Barnen har 

erbjudits goda möjligheter till kommunikation och har utvecklat ett nyanserat och vårdat språk. 

Måluppfyllelse: God. 

  

Analys: Genom olika gruppkonstelationer, samt att vi pedagoger har varit aktiva och lyhörda i att plocka fram olika 

språkstimulerande material har alla barn fått chans till talutrymme och språkstimulering. Tillgången till IKT har skapat nya 

möjligheter till språkstimulans. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: På ett mer naturligt sätt få in mer IKT material i verksamheten. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som använder språket på 
ett nyanserat sätt, är aktiva i samtal och 

som ställer frågor. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Likvärdigt. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Varierat utbud av språkstimulerande material, 
medvetna och närvarande pedagoger. 

  

Övriga kommentarer: Vi pedagoger 

beräknar utfallet efter varje barns utveckling 

och individuella förmåga. 

Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för förskolans miljö. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat: Barnen har utvecklat och stärkt sin medvetenhet om vad som är rätt och fel. De har förmåga att ta ansvar. Lekmiljön 

har aktivt anpassats och förändrats efter barnens ålder och intresse. 

  

Måluppfyllelse: God. 

  

Analys: Genom att vi pedagoger dagligen har varit närvarande i olika situationer har vi medvetandegjort barnen att ta ansvar 

och även lyft det i samtal i mindre grupper. Vi har haft ett återkommande värdegrundsarbete under året genom användning av 

bla kompiskort/saga och konkret material. Vi har med foto märkt upp var olika saker ska vara och på så sätt underlättat för 

barnen att värna om förskolans lekmiljö. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: Värdegrundsarbete. 

Enligt Lpfö98,rev.2010 fortsätta med att barnen utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för förskolans miljö. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som visar på ansvar om 
förskolans miljö. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Likvärdigt. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Fortsatt bra och positivt bemötande och 
lyhörda pedagoger. 

Övriga kommentarer: Vi pedagoger 

beräknar utfallet efter varje barns utveckling 



Björkhagens förskola, Kvalitetsanalys 7(8) 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

och individuella förmåga. 

 Andelen föräldrar som känner 
förtroende för personalen. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Likvärdigt. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: Några föräldrar ansåg 

att det varit många personalbyten. 

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

pedagogiska planeringen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat: Vi har haft en bra och positiv daglig kontakt och nöjda föräldrar. Det har varit bra uppslutning på fixardagen och på 

lucia. Föräldrarna har gett oss positiv respons på verksamheten och informationsblad som skickas hem. 

  

Måluppfyllelse: God. 

  

Analys: Vi pedagoger trivs på vårt arbete och det har resulterat i positiva och lyhörda möten med föräldrar och barn. Vi 

pedagoger har bla varit delaktiga i samråd, föräldramöten och fixardagen, med fokus på föräldrars inflytande och delaktighet. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: Bättre uppslutning på samråd och föräldramöte. 

Enligt Lpfö98,rev.2010 fortsätta ge föräldrar möjlighet till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen 

konkretiseras i den pedagogiska planeringen. 

 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar som känner att 
dialogen mellan hem och förskola är bra. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Likvärdigt. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Positiva och engagerade föräldrar och 
pedagoger. 

  

Övriga kommentarer: Positiv respons av 

föräldrar på förskolans verksamhet. 

Arbete i verksamheten 

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

inom IKT. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat: Vi pedagoger har varit med och stöttat och presenterat olika material/appar/sidor på I-paden och smartboarden. 

Lingonet har en Trageton dator som barnen själva har kunnat välja att sitta vid. 

  

Måluppfyllelse: God. 
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Analys: Barnen på Lingonet har visat på ett stort intresse av att sitta och skriva vid Trageton datorn. Kameran och I-paden har 

vi kontinuerligt använt i verksamheten till pedagogisk dokumentation och till samtal och möten mellan barnen och oss 

pedagoger. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling: Utbildning, tips och ideer som stärker och utbildar oss vidare i IKT. 

Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande inom IKT. 

 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger och barn som 
använder IKT. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Bättre. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? Mer 

kunskap och visat intresse. Mer planerad 

verksamhet med IKT. 

  

Övriga kommentarer: Vi pedagoger 

beräknar utfallet efter varje barns och 

pedagogs utveckling och individuella förmåga. 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Barnen på förskolan trivs och är trygga. 

Vårt arbete med att utveckla miljöerna för att skapa förutsättning för lek och utveckling har gett ett gott resultat men inte nått 

ända fram.  Här har vi ett utfall på 90 %. 

Det språkutvecklande arbetet har ett gott resultat med utfallet 95%. 

Arbetet att utveckla IKT i förskolan har fått en bra start men inte nått ända fram. Här är utfallet 90% 

  

Sammanfattande analys 

Vi har haft många barn och en stor turbulens med sjukskrivningar i personalgruppen vilket gjort arbetet med trivsel och 

trygghet svårt. att resultatet trots detta ändå ligger på 90 % kan säker härledas till det goda samarbete som finns mellan 

avdelningar och viljan att skapa en bra miljö för alla. 

Att arbete med språk har ett högre utfall än övriga målområden kan säkert bero på att detta arbete haft prioritet under lång tid 

och ger resultat nu. 

Användandet av Ikt i förskolan är nytt för året och här ska vi fortsätta att utveckla detta arbete. Många pedagoger känner sig 

osäkra och rädda men samtidigt finns en vilja att utveckla. 

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Att utvecka IKT i förskolan och med det även arbetet runt pedagogiska planeringar blir prioområde ett i förskolan nästa läsår. 

detta också i led med IKT-satsningen. 

Arbetet med värdegrundsfrågor, trygghet och trivsel blir prioområde två. Vi satsar extra på att skapa förbättrade 

likabehandlingsplaner  som ett led i detta arbete. 

  


