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Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn ska känna trygghet och trivsel på förskolan. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Trivselregler för Rönnhagens barngrupper har utformats genom demokratiska samtal som skrivits ned och sammanställts i 

varsin tavla i verksamheten. 

Avdelningarna har dagligen arbetat med regler och normer för verksamheten. 

I samtal kring värdegrunden har barnen lärt sig att sätta ord på hur de mår. 

Barnen har utvecklat sin förmåga att fungera enskilt och i grupp. 

  

  

Måluppfyllelse 

Antal barn som trivs i förskolan har bibehållts. 

Antal barn som känner sig trygga har minskat. 

  

Analys 

  

Barnen har blivit mer medvetna om hur de ska förhålla sig till varandra för att vara goda kamrater. Vi har även observerat att 

barnen lär av varandra när de pratar om de gemensamma reglerna, den proximala utvecklingszonen. 

10 små kompisböckerna har varit ett bra material för avdelning Myran. Det har även varit bra att dela upp barnen i mindre 

grupper. De äldsta barnen kände igen böckerna sedan förra året och kunde återge innehållet. 

På Nyckelpigan har det varit nya inskolningar kontinuerligt under hela året (yngre barn 1 - 4 år). Vi har arbetat extra mycket 

med normer och värden, eftersom det är små barn och nya barn, som ska ställas inför utmaningar som stimulerar lusten att 

erövra nya fördigheter. Lpfö98/10. 

  

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta arbeta som tidigare. 

Komplettera med nytt material kring normer och värden. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen föräldrar som upplever att 
deras barn trivs på förskolan. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Samma resultat. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen föräldrar som upplever att 
deras barn är trygga på förskolan 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

5% sämre 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Tyvärr inga kommentarer från 

föräldrarna. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Utveckla nyanserat 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 

  

Resultat 

Avdelningarnas innemiljö och pedagogernas planerade aktiviteter har stimulerat och utvecklat barns lärande i språk. 

Barnen har utifrån ålder och mognad utvecklat sitt talspråk och sin förståelse för ord. 

De äldsta barnen har visat stort intresse för skriftspråket. 

En del äldre barn har lärt sig ljuda bokstäver och läst enklare ord och texter. 

Barnen har ett stort ordförråd. 

Nyckelpigan har gjort en ny språkhörna. 

Vi har erbjudit modersmålsstöd på albanska, ungerska och thai. 

Pedagogerna har läst boken: Flera språk i förskolan. Samt diskuterat den på kompetensutvecklingsdag. 

Vi har använt områdets gemensamma språklådor. 

  

Måluppfyllelse 

Den är god. 

Analys 

Den språkrika miljön har väckt barnens nyfikenhet och intresse kring språk, det ser vi bl.a. genom att barnen diskuterar med 

varandra om synliga bokstäver,texter och bilder. 

Barnen stimuleras även av olika materiel i verksamheten tex har frisörlådan bidragit till att barnen lärt sig nya ord och begrepp 

inom en viss kattegori. 

I spontana och planerade aktiviteter har vi läst och samtalat om text och bilder i barnens litteratur. Vi har även använt oss av 

rim och ramsor, sång, dans och rörelse. Genom de gemensamma aktiviteterna har vi skapat bra tillfällen för kommunikation 

och lärande. 

Genom samtal med barnen i alla situationer under dagen har vi märkt att barnens språk har utvecklats. Vi för ständigt dialoger 

i den vardagliga tillvaron med barnen ex. i leken och i alla rutinsituationer. Barnen lyssnar på samtal och upprepar vuxen/barn. 

Vi pedagoger förstärker barnens ord genom upprepning. 

Nyckelpigans språkhörna har synliggjort material för både barn och föräldrar. 

Avdelningarna har lånat litteratur och faktaböcker från bokbussen, vilket är positivt eftersom de har ett varierat utbud och 

aktuell litteratur. Vi har valt böcker som passat in i vårt temaarbete samt utgått från barnens intresseområden. 

Alla flerspråkiga barn har inte fått modersmålsstöd, pga att det inte finns lärare att tillgå på spanska, isländska och tyska. Vi 

saknar dialog med modersmålslärare. 

Boken: Flera språk i förskolan satte igång en diskussion angående hur vi ska förhålla oss och arbeta kring barn med flera språk, 

arbetet fortgår. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Förbättra arbetet kring modersmålsstöd. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel av barnen som använder språket 
aktivt och nyanserat. 

90 % 100 % 90 % 
 

Verksamhetens resultatmål: 
Utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar 

varandra. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Pedagogerna på båda avdelningarna har använt en loggbok som följer läroplanens riktlinjer av dokumentation, så som syfte, 

mål, planerad verksamhet, utvärdering och analys. 

Pedagogerna har använt sig av pedagogisk dokumentation i olika sammanhang. Det som har dokumenterats har sammanställts 

i power-point presentation, projektpärm för barngruppen, fotoram och lärplatta. Myrans dokumentation har varit väl synlig i 

Myrans verksamhet för föräldrar och andra besökande genom en dokumentationsvägg. På Nyckelpigan har en 

verksamhetspärm legat synlig på byrån i tamburen. Den innehåller dokumentationer/foton på barnen som visar olika 

rutinsituationer och aktiviteter med koppling till Lpfö98/10. 

I Myrans projekt "frossa med färg" har barnen lärt sig mer om växter och olika kretslopp i naturen. Under hösten introducerade 

Myran sitt projekt genom att dekorera Ateljé med en färg i taget, samt naturmateriel efter tema och färg. Genom det blev det en 

föränderlig miljö i Ateljén som ledde till flera mindre projekt om solrosor, äpplen, stjärnor, etc. 

Myran har använt ljuslådan och tre ljudlådor. 

Nyckelpigan har arbetat med årstider, växter och djur. 

  

Måluppfyllelse 

Den är god. 

Analys 

Loggboken har varit ett bra arbetsverktyg där vi kontinuerligt har haft möjlighet att utvärdera och planera vårt arbete kring 

barnen varje vecka. Genom det har vi följt Lpfö 98/10 riktlinjer i kap 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling. 

Arbetssättet kring olika dokumentationer har medfört att vi pedagoger lättare har kunnat reflektera och diskutera om vad som 

intresserat barnen samt var de visat sitt engagemang. 

I projektet "frossa i färg" har barnen varit närvarande i den pedagogiska dokumentationen hela vägen från början till slut. Vilket 

har resulterat i att flödet i barnens tankar och idéer har tagits tillvara på för att skapa mångfald i lärandet. 

Det har varit positivt att arbeta i projektform, vi ser att det gett ett gott resultat. Arbetssättet ledde till att vi utvecklade 

skapande ämnen. Genom små grupper var det lättare att få igång frågor och samtal kring ämnet natur. 

No-lådorna har varit ett intressant och kreativt material som tagits fram en kort och intensiv period. 

För de yngre barnen har det varit viktigt med konkret material och att ta tillvara på tillfället, att fånga stunden. 

  

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel av barnen som ställer medvetna 
frågor runt natur och miljö. 

90 % 100 % 90 % 
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Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 
Utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Delat in barnen i mindre grupper, för att ge barnen talutrymme. 

Tagit tillvara på barnens tankar och ideér när möjlighet funnits. 

Läst, diskuterat och reflekterat kring genusboken: Anna bråkar. 

Barnen har varit delaktiga i den pedagogiska dokumentationen. 

  

Måluppfyllelse 

Den är god. 

  

Analys 

Delaktighet/inflytande kan inte användas i alla situationer. Det är viktigt att vi förklarar för barnen varför de kan eller inte kan 

få inflytande i just den situationen. Tala om för barnen när de har delaktighet/inflytande. 

Pedagogerna har observerat att det är lättare att ha en dialog i mindre grupper. Alla barn vågar uttrycka sina tankar. 

I samtalen kring boken: Anna bråkar har pedagogerna fått bekräftelse på att vi redan arbetar med genus, men vi vill ändå 

fortsätta att utveckla oss i ämnet. 

Eftersom barnen varit närvarande/delaktiga i den pedagogiska dokumentationen har pedagogerna kunnat utveckla arbetssätt 

och innehåll. Barnen har blivit mer medvetna. 

  

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbeta praktiskt med genusfrågor. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som är delaktiga. 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Barnen är delaktiga efter sin förmåga.  

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 

Pedagogerna har haft inskolningar under hela läsåret. 

Erbjudit föräldramöte, utvecklingssamtal och föräldrasamråd. 

Månadsblad med information har skickats ut till föräldrar. 
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Dagliga samtal vid lämning och hämtning. 

  

  

Måluppfyllelse 

Den är god. 

  

Analys 

Nyckelpigan har haft större delen av inskolningarna, (yngre barn1 - 4 år). Upplägget för inskolningarna har varit bra. 

Inskolningshäfte skickas hem eller delas ut till föräldrarna några veckor innan. Genomgång av materialet sker under 

inskolningsveckan vilket medför dialog mellan pedagoger och föräldrar. Inskolningen pågår alltid i fem till åtta dagar, vilket vi 

anser är en lagom period. 

Föräldrasamverkans olika former har varit bra. Föräldrarna har fått information om verksamheten på olika sätt vilket resulterat 

i delaktighet. 

Föräldrarna möter pedagoger från båda avdelningarna vid hämtning och lämning. Information lämnas mellan avdelningarnas 

pedagoger, vilket medför ett professionellt förhållningssätt gentemot föräldrarna. Rutiner i verksamheten viktigt. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel av föräldrarna som anser att 
dialogen mellan föräldrar och pedagoger är 

bra. 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

2 % sämre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vet ej, eftersom kommentarer saknas. 

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 

Alla pedagoger har fått en halv kompetensutvecklingsdag kring smartboard och lärplatta. 

Pedagogerna har använt smartboarden på Apt, kompetensutvecklingsdagar, föräldramöten och i arbetet med barnen. 

Pedagogerna använder dagligen dator och kamera. 

  

  

Måluppfyllelse 

Den är god. 

  

Analys 

Kompetensutvecklingsdagen var bra. Pedagogerna fick flera praktiska tips kring övningar med lärplattan att göra i 

verksamheten med barnen. Smartboarden var en introduktion kring ett nytt verktyg. Vi anser att tiden för egen träning har 

saknats. 
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Smartboarden är en tillgång vid administrativa konferanser. dokumentation tillsammans med barnen kring de olika projekten 

samt vid olika pedagogiska övningar. Positivt att alla ser samma bild samtidigt. 

Lärplattan har bidragit till lärande, barnen har själva undersökt apparna. Alla barn har haft möjlighet att bekanta sig med 

lärplattan. 

Pedagogernas användning av dator och kamera har genererat till ett lärande för barnen. 

  

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn och vuxna som använder 
IKT i verksamheten 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre resultat. 

  

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Mer utrustning samt kompetensutveckling. 

Övriga kommentarer: 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Resultatet under trygghet och trivsel är bra dock känns det någort otillfredställande att det finns föräldrar som inte är helt 

trygga med att lämna sina barn på förskolan. 

Områdena No och språk har också landat bra och vi kan se en utveckling som går åt rätt håll men vi har lite att jobba vidare 

med. Båda har ett utfall på 90% 

Barn och föräldrars delaktighet i verksamheten kan vi också vara nöjda med där utfallet ligger på 90%. 

Arbetet med IKT i förskolan behöver vi jobba mera med. Här är vi inte framme ännu och utfallet ligger endast på 80%. 

. 

  

Sammanfattande analys 

Arbetet med normer och värden har tagit stor plats på förskolan. Arbetet med detta pågår kontinuerligt och samtliga pedagoger 

ser detta som en bas i verksamheten vilket kan avläsas i resultatet. 

Förskolans miljö är stimulerande och genomtänkt för att skapa nyfikenhet och lust till lärande. Detta kan vi se genom aktiva 

barn som vill och ställer frågor. 

Rönnhagen har också utvecklat arbetet med den pedagogiska dokumentationen. Detta gynnar barnen och gör dem mera 

delaktiga i förskolans vardag. 

Arbetet med språk och No har kommit en bra bit på väg men det är samtidigt områden som vi kan fortsätta att utvecka. 

Pedagogerna visar engagemang och vilja att hitta nya vägar till kunskap så här fortsätter vi på den utstakade vägen. 

Att använda IKT i förskolan som redskap för både pedagoger och barn har tagit ett steg på vägen. Vi har startat detta arbete 

genom att öka IKTredskapen i verksamheten men ännu känner sig inte pedagogerna helt trygga med att använda dem fullt 

ut.Vi behöver också våga lämna över dem till barnen mera aktivt. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

1.Utveckla arbetet med IKT i förskolan och jobba vidare med den pedagogiska dokumentationen. 
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2. Utveckla likabehandlingsplanen. 

3. Jobba med föräldrasamverkan. 

  


