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Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen ska utveckla sin förmåga att ta hänsyn och leva sig in i andras situation samt vilja att hjälpa andra. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Barnen på Björnens förskola har utvecklat sin förmåga att ta hänsyn och leva sig in i andras situation.  

  

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är god. 

  

Analys 

Vi har fortsatt dela barngruppen i två mindre grupper vilket varit positivt för alla barn. De får en lugnare tid tillsammans och 

man får som pedagog lättare för att skapa givande och roliga aktivteter för varje grupp. Det betyder mycket för båda 

barngrupperna att tigergruppen kan gå ner redan vid 8:00 vilket gör att båda grupperna får en lugn start på dagen. 

När vi tittar tillbaka på hur barnen har utvecklats i att ta hänsyn till varandra, visa respekt, hjälpa varandra och vara en bra 

kompis ser vi att hela barngruppen vuxit i detta. Barngruppen har landat nu under våren och barnen känns trygga då de hittat 

sin plats. Vi märker att det finns en vilja bland barnen att hjälpa varandra och många har en större förståelse för hur man är en 

bra kompis. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att sätta upp trivselregler tillsammans med barnen så att de känner sig delaktiga i hur reglerna efterlevs. Vi kommer 

fortsätta att dela barngruppen i mindre grupper. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som visar hänsyn och 
hjälper andra. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år?  

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? Att vi 

har arbetat kontinuerligt med våra 

trivselregler och lagt mycket fokus på att 

ge barnen verktyg att lösa konflikter. 

  

Övriga kommentarer: Alla barnen hjälper 

varandra och visar hänsyn någon gång 

men kanske inte varje dag. 

 Andel barn som känner till och 
efterlever trivselreglerna. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? Vi 

har arbetat kontinuerligt med 

trivselreglerna och därmed hållit dem 

aktuella för barnen. 

  

Övriga kommentarer: När det gäller de 

allra yngsta är det svårt att veta om de 

efterlever trivselreglerna på egen hand 
eller på grund av pedagogernas 

förhållningssätt. 
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Verksamhetens resultatmål: 
Såväl barn som personal skall visa öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat  

Såväl barn som pedagoger visar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. 

  

Måluppfyllelse  

Måluppfyllelsen är god. 

  

Analys  

Vi har tagit del av den enkät som föräldrarna har svarat på. Det var 60 % av familjerna på Björnen som har svarat på enkäten. 

En del svar var sämre än andra och de har vi diskuterat tillsammans om vad det kan bero på och vad vi kan göra för att 

förbättra den delen av verksamheten. En del av de dåliga svaren var att det var vissa som upplevde att deras barn ej var trygga 

på förskolan. Vi har genom utvecklingssamtal förstått att mycket av denna otrygghet från både barn och föräldrar kommer ifrån 

att vi haft många vikarier under en längre tid. Detta p.g.a. att vi har fått en extra tjänst som skall tillsättas av en person som inte 

vet när hennes tidigare tjänst kommer sluta. Det har varit svårt att få en och samma person att kunna alla dessa tider/dagar och 

därför har vi haft många olika vikarier hos oss. Detta har självklart skapat en viss orolighet i både barngrupp och 

pedagoggrupp. Som tur är har vi fått en och samma person på vår kollegas sjukskrivning vilket underlättat för oss alla. 

Vi har också börjat dela grupperna redan efter frukosten och detta har gjort att det blivit lugnare i de båda grupperna. Detta ger 

också mer tid i våra grupper som är värdefull för att man inte skall behöva stressa igenom en aktivitet. Detta gör att både 

pedagoger och barn blir lugnare och får en bra start på dagen. 

Hela barngruppen har mognat och man känner att det finns ett annat lugn i gruppen. Barnen tar mer hänsyn till varandra och 

har en vilja att hjälpa varandra. Barngruppen har vuxit ihop där barnen har funnit sina platser och det finns en härlig positiv 

stämning i gruppen. Barnen har blivit mer medvetna om att ta hand om våra saker både inne och ute. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Hösten kommer se annorlunda ut i jämförelse med våren och därmed kommer personalsituationen se annorlunda ut. För 

fortsatt utveckling inom detta mål kommer vi att fortsätta dela barngruppen i mindre grupper. Även lägga stor vikt vid att 

utveckla barnen inom detta mål. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som enligt 
vårdnadshavarna känner sig trygga på 

förskolan. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Något bättre än föregående år. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet?  

Mindre barngrupp, och  tydliga rutiner 

som barnen har varit delaktiga i att 
forma. 

  

Övriga kommentarer:Det var 60% av 

föräldrarna som besvarade enkäten. 

Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen ska utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 
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Barnen har utvecklat intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. 

  

Måluppfyllelse 

Mycket god. 

  

Analys 

På Björnen har vi bokpåsar som alla är välkomna att låna med sig hem. Detta främjar barnens intresse för böcker och främjar 

barnens språkutveckling. 

Lilla Björn har arbetat mycket med språkutvecklingen genom materialet Babblarna och sångsamlingar. Tillsammans med 

barnen har vi i samlingen spelat memory där de skall para ihop rätt bilder med varandra, här har de fått öva på at vänta på sin 

tur och att se likheter i bilderna. Vi märker att de har stort intresse för sina portfoliepärmar; vad som finns i och hur deras namn 

ser ut både på pärmarna och sina målarlådor. De har även ett stort intresse för böcker då de gärna lyssnar på kortare sagor men 

även sitter för sig själva och ”läser” boken. Det är egentligen bara de allra minsta som inte riktigt har intresset för att lyssna på 

en hel bok. 

Tigergruppen är i full gång med att arbeta med bokstäver, främst med de bokstäverna i våra namn men även de resten av de 

bokstäver som finns i alfabetet. De har fått skapa bokstäver i olika material, letat efter bokstäver och övat på att skriva sina 

namn. Vi har samtalat om varför man behöver kunna bokstäver och vad man kan använda sin skriv och läsförmåga. Under en 

del samlingar har vi pratat om att bokstäverna har ett ljud och det är det som är viktigt att kunna för att kunna lära sig läsa och 

skriva. Allt det som vi hittills skapat och lärt oss utmynnade i en festlig bokstavsvernissage som vi bjöd in förskoleklass och 

Lilla Björn till. Barnen har ett stort intresse för bokstäver och deras betydelse, en del har redan börjat ljuda fram ord. De har 

börjat se bokstäver nu överallt tydligare och uppmärksammar de på ett helt annat sätt än tidigare. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till hösten blir det nya barngrupper och därmed kommer vi utgå från deras intresse och behov när vi planerar aktiviteter inom 

detta område. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som visar intresse för det 
skrivna ordet. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 
Barnens stora intresse för de skrivna 

språket och pedagogernas sätt att skapa 

aktiviteter utifrån barnens intresse och 

delaktighet. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen ska utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Barnen har ett ökat ordföråd och ordförstålse och intresse för böcker. 

Måluppfyllelse 

Mycket god. 

Analys 

Lilla Björn har arbetat en stor del med Babblarna, ett material som främjar språkutvecklingen. Det märks att barnen tycker det 
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är kul med detta material. Under samlingarna har barnen börjat prata mer och hänger med bra i sångerna som vi sjunger. 

Tigergruppen har jobbat både med sång och språklåda. I språklådorna finns olika material som rim och ramsor, spel, berättelser 

och bilder som är språkstimulerande. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer att fortsätta att arbeta med Babblarna, sång och språklådor. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som visar språklig 
utveckling. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Barnens egna intresse och pedagogernas 

planerade aktiviteter med barnen. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla föräldrar skall vara nöjda med vår verksamhet. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

ca 83% av föräldrarna är helt nöjda med vår verksamhet. 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är okej men vi strävar mot att få 100% av föräldrarna nöjda. 

Analys 

Vi har tagit del av den enkät som föräldrarna har svarat på. Det var 60 % av familjerna på Björnen som har svarat på enkäten. 

En del svar var sämre än andra och de har vi diskuterat tillsammans om vad det kan bero på och vad vi kan göra för att 

förbättra den delen av verksamheten. En del av de dåliga svaren var att det var vissa som upplevde att deras barn ej var trygga 

på förskolan. Vi har genom utvecklingssamtal förstått att mycket av denna otrygghet från både barn och föräldrar kommer ifrån 

att vi haft många vikarier under en längre tid. Detta på grund av att vi har fått en extra tjänst som skall tillsättas av en person 

som inte vet när hennes tidigare tjänst kommer sluta. Det har vart svårt att få en och samma person att kunna alla dessa 

tider/dagar och därför har det vart många olika vikarier som vart hos oss. Detta har självklart skapat en viss orolighet i både 

barngrupp och pedagoggrupp. Som tur är har vi fått en och samma person på vår kollegas sjukskrivning vilket underlättat för 

oss alla. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta till stor del att använda samma vikarier och att vara närvarande vid lämning och hämtning. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen nöjda föräldrar. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Ungefär samma resultat. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet?  

  

Övriga kommentarer:  

En av anledningarna till att alla föräldrar 

inte är helt nöjda är på grund av många 

olika vikarier.  
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Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen ska utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin 

situation. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Barnen har utvecklat sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed fått möjlighet att påverka sin situation. 

Måluppfyllelse 

Mycket god 

Analys 

Vi pedagoger är överrens om att det ibland kan vara svårt att få med barnen i planeringen av de styrda aktiviteterna. Där är det 

mycket lättare med de äldre barnen som man kan prata med på ett annat sätt. Vi försöker lyssna på barnen och på vad de har 

för intressen för att väva in det i de aktiviteter som planeras. Om vi märker att det finns ett stort intresse kring fordon till 

exempel lånar vi hem böcker om just detta från bokbussen. I den fria leken har de däremot väldigt stort inflytande och får välja 

vad de vill hitta på. 

Lilla Björn har vid samlingar spelat memory där barnen har varit mycket duktiga på att vänta på sin tur och ta hänsyn till att 

det är kompisens tur. Även vid fruktstunden får barnen visa att de klarar av att vänta in sin tur och barnen får möjlighet att 

välja vilken frukt de vill ha. Detta är också en lärdom som hör till det demokratiska samhället. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi anser att det är viktigt med närvarande pedagoger vid alla situationer för att fånga upp barnens intresse. Utifrån 

observationer och samtal med barnen planerar vi verksamhetens aktiviteter. 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som vi upplever är 
delaktiga. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år?  

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Mindre barngrupp. 

  

Övriga kommentarer: 

Arbete i verksamheten 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Den interaktiva skrivtavlan har används mycket under året. Digitalkamera, datoranvänding har inte barnen tagit del av. 

Ipaden fick vi tillgång till under våren. 

Måluppfyllelse 

Den är okej men måste förbättras. 

Analys 

Av olika anledningar har vi ej använt oss av digitalkamera, ipad och dator med barnen. Skrivtavlan har kommit till stor 

användning genom att barnen har kunnat använda materialet Babblarna, målat bilder. Aktiviteterna med skrivtavlan har gjort 

att barnen vågat utforska tekniken och barnen lär av varandra. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling  

Till hösten vill vi lägga in mer tid till planering av aktiviteter med dessa material. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som visar intresse för 
tekniska läromedel. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? Mer 

använding av interaktiv skrivtavla i alla 

åldrar. 

  

Övriga kommentarer:  

Ipaden har varit i förskoleklassen under 

en längre del därmed har vi ej fått ta del 

av den under senare delen av våren. 

Övriga mål enligt lagkrav 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn ska få det stöd de behöver. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Alla barn får det stöd de behöver. 

  

Måluppfyllelse 

Mycket god. 

Analys 

Vi har satt in modersmålslärare för ett av våra barn. Läraren kommer en gång i veckan under 30 minuter och har arbetat på 

olika sätt. Vi märker att barnet gör framsteg i sin språkutveckling då hon vågar prata mer med modersmålsläraren på sitt eget 

språk men även att hon vågar kommunicera med oss pedagoger genom kroppsspråk. 

Talpedagogen kommer hit en gång i veckan och arbetar specifikt med ett av våra barn. Detta möte är mycket glädjefyllt och 

barnet ser fram emot att träffa talpedagogen. Vi pedagoger får hjälp i vårt dagliga arbete med språklådor som vi använder oss 

av några gånger i veckan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt sammarbete med modermål- och talpedagogslärare. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 All personal känner till handlingsplanen. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Pedagogerna är noga med att ge all 
information som behövs till ny personal. 

  

Övriga kommentarer: 
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Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Björnen har nått bäst resultat när det gäller den språkliga utvecklingen, både i form av tal- och skriftspråk. 

Även för området inflytande/delaktighet anses målet vara uppfyllt. 

Det är också mycket glädjande att alla barn tycks få det stöd de behöver. 

När det gäller normer och värden och föräldrarnas nöjdhet finns det mer att önska. Här är resultaten ännu inte i topp. 

Sammanfattande analys 

De goda resultaten i språkutveckling beror på en medveten satsning i båda åldersgrupperna. De yngre har främst använt sig av 

"Babblarna" som stimulerar till lek med språket. De äldre har använt bostäverna i form av tema. Bokpåsar för utlåning har även 

främjat läsningen på hemmaplan. 

Indelningen i två grupper är ett framgångskoncept som gör det möjligt för barnen att få utmaningar på rätt nivå. 

Att man utgår från barnens intressen i val av böcker, lekar m.m. gör att barnen upplever att de kan vara med och påverka sin 

vardag. 

När det gäller trygghet och trivsel, områden som visar sig i föräldraenkäten, så är måluppfyllelsen inte lika god. Vi har haft en 

ganskla hög personalomsättning med många olika vikarier vilket avspeglar sig både på barngruppen och på föräldrarnas 

nöjdhet. Den allmänna ovissheten och till viss del även missnöje med lokaler m.m. lyser igenom. De äldre barnen har också 

pratat en del om var de ska gå i förskoleklass och stundtals har det upplevts som lite infekterat. 

På Björnen har vi fått god hjälp av modersmålslärare och talpedagog. Det är få barn som har haft behov och önskat denna 

stödinsats och modersmålsundervisningen kan vara av mycket skiftande karaktär. Här har vi dock kunnat se tydliga framsteg, 

vilket understryker vikten av att barnen får möta sitt hemspråk redan i förskolan. Även tidiga insatser av talpedagog är 

värdefullt. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Arbetslaget kommer att förnyas under hösten och då blir det av största vikt att prata sig samman så att regler, rutiner och 

förhållningssätt blir väl känt för alla. Det blir också viktigt att fördela arbetsuppgifter och ansvarsområden så att det blir stabilt 

på förskolan. Såväl barn som föräldrar ska känna sig trygga och trivas på Björnen. Bemötandet är prioriterat och arbetsro 

eftersträvas. 

Förskolan behöver få ökad tillgång till IKT och personalen ökad kunskap om hur det kan användas på ett utvecklande sätt i vår 

verksamhet. 


