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Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn trivs och känner trygghet på förskolan 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Vi ser att barnen trivs på förskolan. De visar glädje i sin lek. De delar själva upp sig i mindre grupper och hittar en plats att 

leka på. Barnen hjälper varandra vid av och påklädning.  Barnen visar empati om någon är ledsen. 

Arbete med" kompisböckerna" 

Personalen har läst "Anna bråkar" därefter diskuterat genusfrågor utifrån boken. 

Förskolan har aktiviteter så som påskpromenad, tomtepromenad, julfest, Lucia och sommarfest firar barn , föräldrar och 

personal tillsammans. 

  

Måluppfyllelse 

God 

  

Analys 

Arbetet med trivselregler/ kompisböckerna tillsammans med barnen har gett resultat. 

Detta arbete har gett barnen verktyg för hur man ska vara mot varandra och gett barnen en ökad social kompetens och 

empatisk förmåga. Gemensamma aktiviteter stärker gruppen och barnen visar glädje och förväntan inför festerna. 

Genom att förändra miljöerna ser vi att barnen blir mer aktiva och leker med glädje. Vi ser att barnen delar in sig i olika 

grupper.  

Genom att personalen har läst och diskuterat " Anna bråkar" håller vi diskussionen om genusperspektivet levande. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar som känner att barnet 
är tryggt på förskolan. 

98 % 100 % 98 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? Likvärdigt 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Homogen och välutbildad personal. De 

tider vi använt oss av vikarier har vi haft 

förmånen att anlita samma vikarie. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn ska få utveckla sin förmaåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika 

lösningar av egna och andras problemställningar. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 
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Barnen använder sig av namnlappar och tittar på bokstäver och siffror som finns uppsatta på väggarna som hjälpmedel 

Barnen använder sig av matematiska begrepp. 

  

Måluppfyllelse 

Mycket god 

  

Analys 

Barnen blir intresserade när bokstäver och siffror är synliga. Vi kan se ett resultat genom att vi uppmuntrar barnen att 

försöka själva innan vi vuxna hjälper till. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som använder sig av och 
utforskar med hjälp av matematiken 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Fortsatt positivt resultat 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

  

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

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Vi har skrivit lappar med barnens namn som används när barnen vill skriva eget eller en kompis namn. 

Barnen har fått en förståelse för att bokstäve kopplas samman och bildar en berättelse, de förknippar bilderna i boken till 

texten. Vi ser att barnen lyssnar aktivt  när vi läser, flera barn återberättar och låtsasläser för andra barn. De större barnen 

skriver sitt och andra barns namn. De använder sig av namnlappar och tittar på bokstäver och siffror som finns uppsatta på 

väggarna som hjälpmedel. Barnen säger ofta att det är min bokstav, mamma, pappas bokstav. Barnen vet vad olika ord 

börjar på för bokstav, vi sätter upp bilder med M-ord, S-ord osv. som barnen kommit på. Bokstäverna/ siffrorna finns väl 

synliga på väggarna. 

Sagoläsning dagligen. Dokumentation sätts upp på väggarna utifrån den görs en reflektion. 

  

Måluppfyllelse 

God 

  

Analys 

Att synliggöra bokstäver/ siffror ger ett gott resultat. 

Vi märker hur viktigt det är att barnen får tid att försöka själva och tro på barnens förmåga. 

Genom att läsa, sjunga och föra en ständig dialog med barnen stimulerar vi deras språkutvecklingen. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som använder ett rikt och 
nyanserat språk. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år?  

Likvärdigt 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn ska få utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

 Vi har erbjudit barnen aktiviteter utifrån NO-lådorna, under aktiviteten har barnen fått tid att upptäcka och utforska 

genom olika experiment. Vi är aktiva pedagoger som lyssnar och samtalar med barnen och gör barnen delaktiga i den 

pedagogiska dokumentationen. 

Vi ser att barnen använder sina kunskaper i leken t.ex att gungan på lekplatsen är en balansvåg. 

Vi har erbjudit barnen lek med ljus/ skuggor med hjälp av OH-apparaten. 

  

Måluppfyllelse 

Mycket god 

  

Analys 

Genom att dela barnen i mindre grupper har de lättare att bli sedda och komma till tals. 

Arbetet med No-lådorna har varit positivt. 

Att detta materialet ej varit framme hela tiden har varit bra. 

Eftersom barnen är intresserade fortsätter vi. 

  

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utveckla arbetet med ljus/ skuggor genom No- låda 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som visar intrese för 
naturvetenskapliga dilemman 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre  

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Både barn och pedagoger visat intresse 

och nyfikenhet, det har varit roligt- 

  

Övriga kommentarer: 
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Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn ska utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och mdärmed få möjlighet att påverka sin 

situation 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Vi delar upp barnen i mindre grupper där vi arbetar med 

" Kompisböckerna" och andra planerade aktiviteter. 

  

Måluppfyllelse 

God 

  

Analys 

Vi märker att barnen kommer med egna ideer som vi kan genomföra i vår verksamhet. 

Genom arbete i smågrupper ser vi att barnen vågar berätta om sina upplevelser och erfarenheter. Detta stärker barnen, de ser 

att andra lyssnar på mej och att mina tankar är värdefulla. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som aktivt deltar i 
utformandet av vardagen på förskolan. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt 

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla föräldrar ska få delaktighet i verksamheten och utöva infytande över hur målen konkretiseras i den 

pedagogiska verksamheten 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Vi har dagliga samtal. 

Föräldramöte, utvecklingssamtal och samråd. 

Information genom månadsblad och veckoplanering. 

  

  

Måluppfyllelse 

God 

  

Analys 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar som känner sig 
delaktiga i förskolans verksamhet. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Arbete i verksamheten 

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

 Ej påbörjad 

Resultat 

Använt smartboard för att se barnTV o Filmer 

Barnen har ritat och skrivit på smartboarden. 

I-pad har används för att filma olika aktiviteter som vi sedan diskuterat tillsammans med barnen. 

Spelat spel. 

Tillverkat saga om drakar tillsammans med barnen. 

  

Måluppfyllelse 

Mindre god 

  

Analys 

Smartboard o ipad är nytt för personalgruppen, vi måste hitta vägar till användningsområden. Personalen måste våga utman 

sig själva i användandet av smartboard/ i-pad. 

  

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn och vuxna som använder 
IKT verktyg i vardagen 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Första året som vi arbetat med 

smartboard, känner att vi behöver en 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

inkörningsperiod 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Förskolan Ljungbacken visar mycket goda resultat. Vi har barn som trivs och känner sig trygga på förskolan. 

Matematik och No-målen har ett fantastiskt gott utfall på 100% 

Även språkmålet ligger bra på 90%. 

Arbetet med IKT i förskolan måste vi däremot jobba aktivt med då detta har ett betydligt sämre utfall på endast 50% vilket inte 

är tillfredställande. 

Vi har också fått lågt utfall på hur föräldrar känner sig delaktiga i verksamheten och detta kan vi inte slå oss till ro med. Endast 

80% 

Sammanfattande analys 

Att vi kan se trygga, barn som vill mycket och utvecklas bra kan jag här se en koppling till det trygga och positiva arbetslag som 

finns på förskolan. Erfarna pedagoger med intresse för arbetet skapar förutsättningar för en god verksamhet. Även samverkan 

och viljan till samförstånd påverkar barngruppen positivt. 

Pedagogerna visar tydligt att även de är intresserade och detta smittar av sig på barngruppen. 

på Ljungbacken har vi också gott om plats vilket gör det möjligt att utnyttja lokalen på ett flexibelt sätt vilket gynnar barnen. 

Man är duktig på att fånga upp barnens intressen och bygger vidare på detta. 

Det målet vi inte kan vara nöjda med är IKT och detta kan säkert härledas till att pedagogerna i detta fallet inte känner sig 

bekväma med redskapen ännu. De har inte fått ta den plats som var tänkt. Viljan finns dock till förbättring. 

Föräldrarnas delaktighet i verksamheten är en nöt att knäcka då vi upplever att vi har en stor öppenhet och tydlig dialog med 

föräldrarna. Detta måste vi följa upp. 

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

1. Utvecka arbetet med IKT i förskolan och även jobba vidare med den pedagogiska planeringen. 

2. Jobba vidare med föräldrasamverkan. 

3. Utveckla likabehandlingsplanen. 


