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Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn skall trivas på förskolan 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Vi ser att barnen är glada och gärna deltar i våra aktiviteter. 

Måluppfyllelse 

Vi har mycket god måluppfyllelse. 

Analys 

Pedagogerna arbetar hela tiden för att vara bra och positiva förebilder och behandlar alla barnen efter sina behov. Barnens 

trivsel hänger samman med om personalen trivs och kan samarbeta. Vi försöker skapa stimulerande miljöer genom att 

synliggöra materialet och ändra miljöerna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

 Vi fortsätter vårt arbete med värdegrundsfrågor tillsammans med barnen. Två grupper har gjort trivselregler tillsammans med 

barnen. En grupp har arbetat med "Snick och Snack".  

För att få bättre svarsfrekvens på föräldraenkäten behövs ett annat upplägg. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel barn som enligt vårdnadshavarna 
trivs i förskolan 

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Svarsfrekvensen är låg endast ca 50% av 

vårdnadshavarna har svarat. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn skall känna sig trygga i förskolan. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Barnen vågar framföra egna tankar och åsikter. 

Måluppfyllelse 

Vi har mycket god måluppfyllelse. 

Analys 

Pedagogerna arbetar hela tiden för att vara bra och positiva förbilder. Pedagogerna ser att deras engagemang har gett resultat, 

beroende på mognad och ålder hos barnen. Barnen är aktiva och vågar pröva nya saker. Barnen vill gärna vara med på olika 

aktiviteter. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter vårt arbete med att alla barnen ska känna sig trygga. Vi omorganiserar till åldersblandade grupper för att få 

jämnare grupper och för att barnen naturligt ska hjälpa varandra, visa hänsyn, leka med äldre/yngre och ha någon att se upp 

till. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel barn som enligt vårdnadshavarna 
känner sig trygga på förskolan 

94 % 100 % 94 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Då vi arbetat i mer slutna grupper tror vi att 

vårdnadshavarna kännt sig tryggare med att 
veta vilka pedagoger de ska ta kontakt med. 

Övriga kommentarer: 

Svarsfrekvensen är låg endast ca 50% av 

vårdnadshavarna har svarat. 

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

skyldigheter sam ta ansvar för gemensamma regler. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Barnen löser de flesta konflikter med stöd av en pedagog. 

Måluppfyllelse 

Vi har en  mycket god måluppföljelse 

Analys 

Vid de flesta konflikter behövs stöd av en pedagog för att de ska lösas. Vi ser att barnen själva försöker lösa konflikter till viss 

del. I samband med omorganisationen till åldersblandade grupper hoppas vi på att barnen kan lösa fler konflikter själva. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt arbete och stöttning med att låta barnen försöka lösa konflikter själva. Positiv feedback när barnen gör bra saker. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel barn som enligt vårdnadshavarna 
känner sig trygga på förskolan. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Svarsfrekvensen är låg endast ca 50% av 

vårdnadshavarna har svarat. 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Barnen visar hänsyn till och förstår att människors behov är olika genom att de delar med sig i leken, tröstar och hjälper 

varandra i olika situationer. 

Måluppfyllelse 

Vi har en mycket god måluppfyllelse 

Analys 

Pedagogerna arbetar hela tiden för att vara bra och positiva förebilder. Vi tar till vara på tillfällen att visa hur vi bemöter både 

kända och okända människor. Vi har arbetat med våra trivselregler och tillsammans med barnen skapat 

värdegrundsträd/blommor. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta vara goda förebilder. Vi kommer att på nytt ta fram material till vårt värdegrundsarbete. Vi visar även på hur vi tar 

ansvar för material, djur och natur. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel barn som enligt vårdnadshavarna 
känner sig trygga på förskolan. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Svarsfrekvenser är låg endast ca 50% av 

vårdnadshavarns har svarat 

  

Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Vi ser att barnen tycker det är spännande och är väldigt intresserade. 

Måluppfyllelse 

Vi har en god måluppfyllelse 

Analys 

Vi har tillsammans med barnen undersökt saker och försökt förstå hur de fungerar. Vi har tagit vara på att upptäcka teknik i 

vardagssituationer. Barnen har fått tillfällen att bygga och konstruera med olika material. Vi ska använda oss av våra nya No-

lådor,men behöver bli bättre att använda dem i vårt dagliga arbete med barnen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi tänker skapa fler No-lådor så att fler kan använda dem. Fortsätta uppmärksamma vardagstekniken.Vi ska dela barnen i små 

grupper när vi använder lådorna så att alla får möjlighet att prova.Vi ska bli bättre på att dokumentera vårt arbete med 

vardagsteknik. Vi bör diskutera en stund på varje APT om det vi har bestämt i utvecklingsplanen och stödja varandra så att 

utvecklingsplanen blir ettt levande dokument. 

Förslag på litteratur: Spännande expriment, Teknikgrytan 

Tips på webben: ur.se, teknik och natur.se 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som vi ser visar intresse 
för olika typer av teknik. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Pedagogerna har lärt sig mer om teknik och 

att vi börjat använda oss av våra No-lådor. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen utvecklar 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 
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Barnen visar stort intresse för våra språklådor, sagolådor, rim o ramsor, sånger och böcker etc. 

Måluppfyllelse 

Vi har mycket god måluppfyllelse 

Analys 

Vi skapar upplevelser och miljöer som stimulerar språket. Vi har systematiskt jobbat med språklådorna som vi vet har gynnat 

barnens språkutveckling. De yngre barnen kan följa en muntligt berättad saga som återges med bilder och/eller föremål. De lite 

äldre barnen känner igen sin bokstav och visar intresse för kompisars och familjemedlemmars. De äldsta barnen skriver sitt 

namn. Bland de yngsta barnen har vi arbetat med babblarna. Vi har också använt oss av stödtecken och de flesta barnen kan 

visa t.ex. vilken frukt de vill ha. 

Vi har följt fjärilens utveckling från larv till färdig fjäril. Barnen har varit väldigt engagerade och utvidgat sitt ordförråd. 

När man enagerar alla sinnen blir barnens upplevelser större och därmed inlärningen bättre. 

  

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Att fortsätta arbetet med vårt språkmaterial och att samtala med barnen och lyssna på dem. 

Vi ska plantera en "fjärilsbuske" för att locka till oss fjärilar. 

En del kan skriva en saga. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som visar intresse för 
språk i olika former. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Upptäcka och använda matematik i vardagen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Barnen visar stort intresse för matematik i vardagen. 

Måluppfyllelse 

Vi har mycket god måluppfyllelse 

Analys 

Vi skapar upplevelser och miljöer som stimulerar det matematiska språket. Vi har varit noga med att benämna och vara 

medupptäckare. Många barn intresserar sig för antal, siffror och kan benämna dem vid namn. De har mycket material och 

tillfällen för att sortera. De mindre barnen använder sig av ord som stor-liten, mycket, många, fullt-tomt, slut. De största barnen 

har fått upp matematiktänket när de spelar kort, spel och pusslar. De äldre barnen använder ord som: större, mindre, längre, 

kortare, hälften, dubbelt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter arbetet med vårt "matematikprat". Vi utmanar barnen med svårare material. Vi använder oss av räkneramsor och 

sånger. Vi använder oss av matematiktänket i skogen, t.ex: hämta en lika lång pinne, räkna kottar, hämta en lika tung sten. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som visar intresse för 

matematik. 
   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Likvärdigt 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla vårdnadshavare skall känna förtroende för personalen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Vårdnadshavarna känner ett lite bättre förtroende för personalen. 

Måluppfyllelse 

Vi har en mycket god måluppfyllelse 

Analys 

Vi har arbetat i mer slutna grupper, vilket har ökat tillgängligheten till ansvarspedagogerna. Pedagogerna har därigenom haft 

bättre kunskap om vilka aktiviteter barnen har deltagit i under dagen och det har vårdnadshavarna upplevt som positivt. Även 

möjligheten att välkomna föräldrar i hallen vid hämtning och lämning har gynnats. Vi i personalen har även diskuterat vikten 

av att ha samma regler på hela förskolan och beslutade att konsultera varandra om vi inte vet svaret på en fråga. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till hösten 2014 kommer vi att omorganisera på Storängen. Åldershomogena grupper kommer att delas i tre åldersblanderde 

grupper. Detta tror vi kommer att gynna barnen på olika sätt. Äldre barn får bli förebilder för de yngre och det ger fler tillfällen 

för de äldre barnen att utveckla förmågor som att visa hänsyn och ta ansvar. 

Grupperna blir jämnare i antal och barnen får möjligheten att både vara bland de yngre barnen och bland de äldre i gruppen. Vi 

hoppas på att detta kan leda till lugnare och tryggare grupper, vilket kan ge pedagogerna en bättre möjlighet att fånga barnens 

intresse. Därigenom hoppas vi kunna få ännu bättre förtroende från föräldrarna. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen vårdnadshavare som känner 
förtroende för personalen. 

96 % 95 % 101,05 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har arbetat i våra åldersgrupper där 

tillgängligheten till barnens ansvarspedagoger 

har blivit större, vilket vi tror har bidragit till 

ett mer positivt förtroende från 

vårdnadshavarna. 

Övriga kommentarer: 

Svarsfrekvensen är låg endast ca 50% av 

vårdnadshavarna har svarat 

Verksamhetens resultatmål: 
Vårdnadshavarna skall vara väl förtrogna med förskolans verksamhet och uppdrag. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Vissa vårdnadshavare har fått större inblick i vår verksamhet och vårt arbete med läroplanen. 

Måluppfyllelse 

Vi har en god måluppfyllelse 

Analys 

Vi visade på och förklarade olika saker vi arbetar med utifrån vår Läroplan på föräldramötet. Vi har hängt upp vår barnsyn, 
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likabehandlingsplan och synligt dokumenterat hur vi arbetar med läroplanen. En bildskärm i hallen visar aktiviteter vi gör 

under dagen. Vid utvecklingssamtalen erbjuds vårdnadshavarna att ta med portfoliopärmen hem, där de kan se hur vi arbetar 

med läroplanen. 

Personalen uppskattar att 80% av föräldrarna i någon form är förtrogen med förskolans verksamhet och uppdrag. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utvekling 

Vi forsätter med att synliggöra vårt uppdrag genom dokumentationer och ska även synliggöra hur vi arbeta med läroplanen 

under utvecklingssamtalen. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel vårdnadshavare som är väl 
förtrogna med vår verksamhet. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har arbetat mycket under det senaste året 

med att synliggöra hur vi arbetar med 

läroplanen bland annat genom ett 

föräldramöte där vi visade olika projekt och 

aktiviteter och hur de ingår/hänger samman 

med vår uppdrag. 

Övriga kommentarer: 

Målet är svårt att mäta, det vi kan mäta är 

våra egna insatser för att nå målen. Vi kan 

inte styra vårdnadshavarens intresse. 

Svarsfrekvensen är låg ca 50% av 

vårdnadshavarna har svarat. 

Verksamhetens resultatmål: 
Vårdnadshavare ska lätt kunna komma i kontakt med oss. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Föräldrarna känner till våra telefonnummer och kommer med lätthet i kontakt med oss. 

Måluppfyllelse 

Mycket god måluppfyllelse 

Analys 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Vårdnadshavare ska lätt kunna komma i kontakt med oss. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Flera vårdnadshavare använder sig av vår mail för att sjukanmäla barnen. 

Måluppfyllelse 

God måluppfyllelse 

Analys 

Informationen har gått ut, men vi kan bli ännu bättre på att påminna om möjligheten att maila. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Lyfta frågan på det årliga föräldramötet. 
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Verksamhetens resultatmål: 
Vårdnadshavare ska känna sig respekterade. 

 Ej påbörjad 

Resultat 

Vi har inte utvärderat detta mål. 

Måluppfyllelse 

Analys 

Målet är viktigt varför det bör kvarstå till nästa år. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Frågan om föräldrarna upplever att de behandlas med respekt bör ställas vid det årliga utvecklingssamtalet. 

  

Inflytande/delaktighet 

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

situation. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Vi märker att många barn vågar uttrycka sina tankar, funderingar och ifrågasätta olika saker i vår verksamhet. 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är god 

Analys 

Storängen: 

En grupp har arbetat med värdegrundsmaterialet "Snick och Snack". Där har barnen varit med och bestämt hur olika aktiviteter 

ska formas och utföras. En grupp har arbetat med "Guldlock och de tre björnarna". Barnen har haft inflytande i detta arbete 

genom att utveckla sagan på olika sätt. De undersöker, utforskar och ställer nyfikna frågor. De är medvetna om att de blir hörda 

när de ställer frågor och vill berätta. Deras tankar och funderingar lyfter vi i vårt arbete. 

Lillängen: 

Där har barnen inflytande över vilka aktiviteter de vill göra, när de vill sova m.m. De pekar, hämtar och visar fram olika saker 

de har intresse för. De tar även egna initiativ tillsammans med en pedagog och med andra barn. Vi upplever att det är svårare 

att se barnens inflytande bland de yngsta barnen. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi kommer att fortsätta vårt "Snick och Snack" arbete. 

Vi kommer att dela in oss i mindre grupper, vilket vi tror gör det lättare för barnen att våga uttrycka sina tankar och åsikter. I 

dessa grupper kommer vi att arbeta med gruppstärkande lekar och drama. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel barn som vi upplever är 
delaktiga. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 



Solhagens förskola, Kvalitetsanalys 10(11) 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

  

Övriga kommentarer: 

Arbete i verksamheten 

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

lärande. 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Resultat 

Barnen använder just nu ipaden till att spela spel m.m. 

Måluppfyllelse 

Vår måluppfyllelse är mindre god 

Analys 

Eftersom vi har en ipad att dela på i fem barngrupper har vi ännu inte  kunnat använda den så som vi tänkt tillsammans med 

barnen. All personal har varsin kamera men de efterfrågas sällan av barnen. Vi har en interaktiv tavla som finns hos en av våra 

barngrupper så det är svårt att få tillgång till den.Vi har heller inte riktigt fått lära oss hur man kan använda den. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Till hösten ska varje barngrupp få tillgång till en egen ipad.Vi ska titta över rutinerna för att använda den interaktiva tavlan. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som visar intresse för 
tekniska läromedel. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer:  

Då vi just nu bara har tillgång till en ipad är 

det svårt att använda den som vi tänkt. 

Övriga mål enligt lagkrav 

Verksamhetens resultatmål: 
All personal skall vara delaktig för att upptäcka och stödja de barn som behöver extra stöd. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

All personal hjälps åt för att upptäcka om ett barn behöver stöd och i så fall hur vi ska arbeta med det. 

Måluppfyllelse 

Vi  har en mycket god måluppfyllelse. 

Analys 

Vi planerar verksamheten med hänsyn till barnens olika behov, utifrån läroplanensmål. Vi har tillgång till 

specialpedagoger,BVC,talpedagog och även habiliteringspersonal. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

All personal måste vara delaktig och observant på hur barngruppen fungerar och vad som händer. 

Informera nyanställda om att vi har en handlingsplan för barn med särskilda behov. Föreläsningar och litteratur. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 All personal känner till handlingsplanen 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Att alla har fått ta del av hur en handlingsplan 

ser ut och fungerar. 

Övriga kommentarer: 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Solhagen har överlag goda resultat och kan i stort vara nöjda. 

Barnens trivsel och trygghet, enligt vårdnadshavarna, ligger på 93-94% vilket är bra. Dock har endast hälften av 

vårdnadshavarna svarat. 

När det gäller språk och matematik är måluppfyllelsen mycket god och teknik i vardagen är god. 

Sämst resultat har målet kring stimulans och utmaning i barns utveckling fått. Här har vi valt att mäta det i form av andelen 

barn som visar intresse för tekniska läromedel. Självfallet är vi inte nöjda här. 

Sammanfattande analys 

Solhagen är en väletablerad förskola som har ett gott rykte. Personalomsättningen är låg och här finns många erfarna 

pedagoger. Dessa arbetar målmedvetet och det finns tillräckligt med ytor för att barnen ska kunna delas in i mindre grupper. 

Under några år har vi arbetat med åldershomogena grupper, vilket vi nu förändrar. Orsaken till denna förändring är dels den 

skevhet som kan bli när det gäller gruppstorlek, men också att vi rent pedagogiskt tror att det blir vinster med åldersblandade 

grupper. 

När det gäller det låga resultatet avseende stimulans och utmaning i barns lärande så beror det på valet av mått. Att en förskola 

med 95 barn inte har mer än en Ipad är skämmigt. Barnen får naturligtvis stimulans och utmaningar i den övriga verksamheten, 

men när det gäller de tekniska läromedlen så är den praktiskt taget obefintlig. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Vi behöver främst arbeta med samsyn och likvärdighet. På en stor förskola som Solhagen kan det lätt bli flera små förskolor i 

den stora förskolan. Det är viktigt att prata sig samman när det gäller förhållningssätt, regler m.m. 

Vardagstekniken går att utveckla ytterligare och nya NO-lådor kan vara ett sätt att höja intresset för ämnet. 

Hög prioritet har förstås också att öka antalet Ipads, likväl som att inom detta område höja kompetensen hos personalen. 


