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Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla barn ska utveckla sin förmåga att visa hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att 

hjälpa andra. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Vi har missat några saker i vår planering som inte hunnits med. Dock anser vi att barnen tagit till sig det vi ville få fram. 

Måluppfyllelse 

Vi tycker att vi nått målet delvis. Vi har lärt känna Alfons och hans värderingar. 

  

Analys 

En del av projektet har fått ta längre tid än planerat då barnen velat stanna upp mer vid specifika delar. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi väljer nytt tema och fortsätter vårt evigt pågående arbete med normer och värden. Vi drar lärdom av det arbete vi gjort för 

att kunna utvecklas. Nu kommer vi få ut vår reflektionstid som kommer hjälpa oss i vårt arbete. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som visar hänsyn och 
hjälper andra. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Alla barn är hjälpsamma och 
omtänksamma. Alla barn är rädda om 

miljön. Dock är detta inget som sker 

varje dag, alla barn har dagar/tillfällen 

då de inte är hjälpsamma och 

omtänksamma eller rädda om miljön.  

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Föräldrarna uppger att barnen känner sig trygga. 

Måluppfyllelse 

Vi tycker att vi kan bli ännu bättre i detta avseende. 

Analys 

Vi har våra rutiner som barnen har koll på. De hjälper varandra och påminner varandra t.ex. vid handtvätt. Även barnen med 

annat modersmål än svenska känner sig trygga med våra rutiner. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vid terminsstarten gå igenom regler och rutiner på nytt. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som enligt 
vårdnadshavarna känner sig trygga på 

   
Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förskolan. Samma resultat som förra året 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Â 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen ska känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Vi ser i barnens lek att de tagit till sig arbetet med andra kulturer. 

Måluppfyllelse 

Våra barn känner till sin egen samt andras kulturer 

Analys 

Barnen har varit nyfikna på våra barn från andra kulturer, Vi har jobbat med att väcka deras intresse. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter att uppmärksamma de kulturer vi har på vår förskola. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som visar förståelse och 
har kunskap om andra kulturer. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Barnen är mer intresserad av andra kulturer. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har barn från fler andra kulturer vilket inte 

funnits på samma vis innan. 

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 

Barnens tal har utvecklats, de har större ordförråd och kan föra ett samtal på ett annat vis. 

Måluppfyllelse 

Vi har fått fram de resultat hos barnen vi velat. 

Analys 

Barnen är intresserade av det skrivna språket. De tycker att det är roligt med rim och ramsor och sånger. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som visar språklig 
utveckling.    

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Då arbete med babblarna gjorts med de 

yngsta barnen så har vi inget att jämföra 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

med. Resultaten är detsamma i övrigt. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Språkutvecklingen går oftast framåt. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Barnen ska utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, 

antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Barnen räknar, vet dagar och årstider. De är intresserade och nyfikna på matematikens värld. 

Måluppfyllelse 

Vi har fått ut det vi velat av årets arbete. 

Analys 

Vi har varit bra på att fånga barnens intressen samt ta tillvara på tillfällen i vardagen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta vara lyhörda i barnens lek för att på så vis kunna få in mer matematik i vardagen samt planera in nya aktiviteter för att 

väcka deras intresse än mer. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som visar intresse för 
matematik. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Detsamma 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Det finns ett utbrett intresse för matematik 

bland barnen. Räkna, sortera, bygga osv. 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

De flesta föräldrar som besvarat enkäten är nöjda med vår verksamhet. 

Måluppfyllelse 

Vi har en mycket god måluppfyllelse 

Analys 

Vi är tydliga med information och försöker att ha ett gott bemötande. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta med regelbunden och tydlig information om verksamheten. Bemöta alla föräldrar så att de känner sig respekterade. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen nöjda föräldrar. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Resultatet är bättre än förra året 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förbättrade/försämrade resultatet?  

Vi har varit tydligare med information. Vi har 

haft en familjekväll där vi har presenterat hur 

vi arbetar genom olika aktiviteter. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Föräldrar ska kunna nå oss på telefon 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Alla föräldrar får vårt välkomsthäfte när barnet börjar hos oss. Där finns adress och telefonnummer. 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllesen är mycket god. 

Analys 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta med att dela ut detta häfte och se till att det revideras vid ev. ändringar. 

Verksamhetens resultatmål: 
Tillgänglighet via epost 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Vi skickar ut information via e-post och föräldrarna kan nå oss samma väg. 

Måluppfyllelse 

Vi har mycket god måluppfyllelse. 

Analys 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Påminna om möjligheten att t.ex. sjukanmäla barnen på detta sätt. 

Verksamhetens resultatmål: 
Föräldrar 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 blir behandlade med respekt bör ställas vid det årliga utvecklingssamtalet. 



Sörgårdens förskola, Kvalitetsanalys 7(9) 

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 inflytande över sin vardag. Vill de måla, så får det måla. Vill de leka så går vi ut lite senare. 

Måluppfyllelse 

Vi låter barnen få inflytande och vi lyssnar på deras åsikter. 

Analys 

Barnen märker att de får vara med och bestämma över sin vardag. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta att lyssna på barnen. Fortsätta låta barnens intressen styra. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som vi upplever är 
delaktiga. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vi jobbar för att få så många som möjligt 

delaktiga hela tiden men det är svårt. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Alla barn är inte alltid på topp och har inte 

samma intressen. 

Övriga kommentarer: 

Alla barn är delaktiga, dock inte alltid. Vi får 

se över vårt material samt vad vi har att 

erbjuda barnen. 

Arbete i verksamheten 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Barnen använde appar som stimulerar deras utveckling. 

Måluppfyllelse 

Vi har rensat apparna och har nu bara nyttiga appar som gynnar barnens språkliga, matematiska och logiska utveckling. Vi har 

appar om naturen och om musik. 

Analys 

Barnen lär sig på ett roligt sätt som stämmer i tiden. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Att få in den interaktiva tavlan mer i verksamheten. Att dokumentera mer med Ipaden samt få med den ut i naturen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen barn som visar intresse för 
tekniska läromedel. 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Mycket bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 



Sörgårdens förskola, Kvalitetsanalys 8(9) 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Vi använde inte grejerna i verksamheten på 

samma vis som nu. Nu är Ipaden fylld med 

pedagogiska spel. 

Övriga kommentarer: 

Även om  inte alla barn efterfrågar materialet 

så tycker dock alla att det är roligt när vi 

använder det i verksamheten. 

 Aktivitet i rummen 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Â 

Övriga kommentarer: 

Övriga mål enligt lagkrav 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Handlingsplaner samt ansökan om modersmålsstöd är skrivna på de barn som behöver det. 

Måluppfyllelse 

Modersmålsstöd finns ej till alla språk. 

Analys 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter att skicka in ansökan om modersmålsstöd samt fortsätter vara uppmärksamma på barn som eventuellt behöver 

särskilt stöd. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 All personal känner till handlingsplanen 

   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Samma 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Sörgårdens förskola uppvisar en mycket god måluppfyllelse såväl språkligt som matematiskt. 

Även när det gäller den egna och andras kultur är målet uppfyllt. 

Sörgården sticker ut när det gäller stimulans och utmaningar och anser att intresset för tekniska läromedel är eller kommer att 

uppfyllas, vilket naturligtvis är mycket bra. 

Det som inte är helt tillfredsställande är resultatet kring normer och värden och bristen på modersmålsstöd i vissa språk. 

Sammanfattande analys 

Vi arbetar tematiskt och systematiskt och har hittat former för planering och utvärdering av vårt arbete. 

Vi har lagt mycket energi på att integrera barn från andra länder i gruppen och öka förståelsen för hur olika det kan se ut 
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beroende på var i världen man bor. Detta har fallit väl ut. 

Språkligt och matematiskt är barnen oftast nyfikna och Babblarna har fylt en viktig funktion i det sammanhanget. 

Vi är intresserade av nya tekniker och letar upp appar på Ipaden som vi tror kan stimulera barnens utveckling inom olika 

områden. 

Att vi inte nått så långt som vi hade önskat när det gäller några områden inom normer och värden kan delvis förklaras av den 

stora barngruppen. Vi har många barn, främst på morgon och em när fritidsbarnen är på plats. Lokalerna är inte de bästa och 

det kan vara svårt att räcka till och ha kontroll över alla utrymmen. 

Under året har mycket tid ägnats åt byggprojektet i Sjötofta skola, där vi hoppas att våra ansträngningar för att få bättre lokaler 

ska ge resultat. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Vi förutsätter att vi, genom att vi blir avlösta, nu ska få mer tid för gemensam reflektion. Att tillsammans diskutera vårt eget 

förhållningssätt och våra egna värderingar bör leda till ett mer framgångsrikt koncept när det gäller värdegrundsarbetet bland 

barnen. 

Vi väljer ett nytt tema där vi kan få in våra läroplansmål på olika sätt. 

Förflyttningen till skolan kommer också att vara ett utvecklingsprojekt där vi vill göra barnen så delaktiga som möjligt. 


