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1 Uppföljning, utvärdering och utveckling (kap.2.6 Lpfö 98 

reviderad 2010) 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och 

utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns 

utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana barn i deras 

lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande 

över och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, 

frågor, erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras 

samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull. 

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens 

organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre 

arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder 

som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga 

och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga 

utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och 

föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram. 

Riktlinjer 

Förskollärare ska ansvara för 
 

• att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och 

analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter 

att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner, 

• att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras 

med varandra i det pedagogiska arbetet, 

• att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, innehåll, aktiviteter 

och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas, 

• att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande 

kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling 

och lärande som förskolan bidrar med, 

• att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar 

verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom 

samtliga målområden kritiskt granskas, och 

• att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet 

används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och 

lärande. 

Arbetslaget ska 
 
• kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och 

lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i 

enlighet med läroplanens mål och intentioner, 
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• använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna 

för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade 

kunnande inom olika målområden, 

• dokumentera, följa upp och analysera  

– kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid 

vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,  

– hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de 

förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med, 

• dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla  

– barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har 

möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och  

– föräldrars inflytande i utvärderingar, vad och hur de har möjlighet att påverka samt hur deras 

perspektiv tas till vara. 

 

2 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt 

föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa 

som genomförts för att förbättra verksamheten. 

Insatser/åtgärder 

En utvecklingsplan för 2012/2013 arbetades fram innehållande nedbrutna mål och åtgärder samt 

med en beskrivning över personalens ansvarsområden. 

Vi har utvecklat arbetet med barns utveckling och lärande mot de lärandeområden som förstärkts i 

den reviderade läroplanen. Vi har brutit ner läroplansmålen, tolkat dem samt tydliggjort hur 

verksamhetens måluppfyllelse ska visa sig i barngruppen, tydliggjort för hur verksamheten ska 

kunna mäta sin måluppfyllelse och se förväntade effekter hos varje enskilt barn. I samband med 

detta arbetades ett analysschema fram där vi dokumenterar och kan följa våra ansvarsbarn, för att 

på sikt kunna se varje barns utveckling och förändrade lärande.  

Vi har haft återkommande reflektionsträffar och gemensamma arbetslagsträffar under hela läsåret 

där vi samtalat om olika målområden som; språk och kommunikation, matematik, teknik och 

naturvetenskap. Varje avdelning har suttit ner med specialpedagog och haft fokus på 

måluppfyllelsen i förhållande till det enskilda barnet, miljön, sammanhanget och vår egen 

kompetens.  

Personalen på syskonavdelningarna har deltagit i ett språk och kommunikationsprojekt 5 träffar 

med följande fokus: 

Språk och kommunikation enligt läroplanen, teorier om barns språkutveckling, dokumentation om 

barns språkutveckling, andraspråksutveckling, didaktik och metodik. 

Vi har på gemensamma träffar, (Apt) samtalat om förhållningssätt, bemötande och gjort kopplingar 

med läroplanens kunskapssyn, - Hur ser vi på lärandet? – Vilken kunskapssyn vilar läroplanen på? 

I detta arbete har vi använt oss av Skolinspektionens rapport Förskolans pedagogiska uppdrag 2011:10 

och Förskola, före skola – lärande och bärande 2012:7 . Flera av oss har blivit filmade och fått Marte – 

Meo- vägledning i hur vi kan utveckla vår samspelsförmåga och vårt förhållningssätt för att få barn 

att bli trygga, utvecklas och lära.     
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På arbetslagsträff har vi samtalat om betydelsen av att få använda sitt modersmål och som 

utgångspunkt har vi använt boken: ”Flerspråkighet i förskolan – ett referens- och metodmaterial” 

utgiven av Myndigheten för skolutveckling. För att få inspiration och mer kunskap genomfördes 

en studieresa till Malmö där Utvecklingssekreterare Pia Håland på FoU föreläste för oss samt 

genomfördes ett studiebesök på Fröhusets förskola i Rosengård. 

Personal från varje avdelning har lyssnat på föreläsning av Ingela Olsson som handlade om möten 

med människor från olika kulturer samt barnuppfostran i olika kulturer. 

Vi har under året gjort förändringar i den pedagogiska miljön och fört diskussioner utifrån vad 

som stimulerar lärande, kreativitet och självständighet. 

Vi har skapat rutiner för att anmäla ärenden till förskolechefen som i sin tur eventuellt kopplar in 

specialpedagog, talpedagog eller habilitering för att komma vidare. 

För att få ner barnantalet på avdelningarna har en ny 5: årsgrupp startats. 

 

Effekter: 

Arbetet i våra arbetslag har blivit mer målinriktat. Analysschemat med målen nedbrutna på 

detaljnivå, har starkt bidragit till att vi pedagoger blivit mer medvetna om läroplansmålens alla 

olika delar och språkets betydelse för allt lärande, vilket i sin tur har påverkat förhållningsätt och 

då även lett till en utveckling hos barnen. Vi har blivit mer utmanade i våra egna tankar och gör nu 

oftare kopplingar till vårt eget förhållningssätt, miljö, material och vår egen kompetens. Vi har 

börjat inventera material, köpt in och tillverkat material på ett mer medvetet sätt. 

Vi har kunnat stötta och inspirera varandra. Medvetenheten om målens innehåll har också bidragit 

till att vi nu ser områden som vi annars missat, detta har i sin tur lett till att vi ser ett behov av 

kompetensutveckling och mer tid för varje avdelning att kunna arbeta sig samman och planera sin 

verksamhet. Vi har blivit bättre på att uppmärksamma barn i svårigheter tidigare och då även 

kunnat koppla in specialpedagog, talpedagog och habilitering. Vår utvecklingsplan med 

inplanerade åtgärder har lett till att våra gemensamma träffar (Apt), reflektionsträffar och våra 

egna planeringsträffar varit mer fokuserade men också tagit mycket tid från vår egen planeringstid. 

Kravet på dokumentation har också lett till en viss press och vissa svårigheter med att hantera det 

rent praktiskt t.ex. att skriva och hantera program i datorn.  

 

Det har blivit lugnare på syskonavdelningarna sen barnantalet minskades och femåringarna 

flyttade upp till skolan. Avdelningarna har utifrån barngruppens behov kunnat ändra och skapa 

t.ex. längre ”pass” flyttat rasttider, vilket lett till en lugnare lärmiljö. De vuxna har på ett mer 

medvetet sätt styrt grupper och i större utsträckning och mer målmedvetet funnits med i leken.  

 

En liten bok som handlar om synen på barn utifrån kultur och religion och tar upp ämnen som bestraffningar 

och förolämpningar i olika kulturer 

 

 

3 Förutsättningar 
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3.1 Barn  

 
Avstämningsdatum 15/10 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/201

3 

Antalet inskrivna barn 64 75 63 68 70 

Antalet barn med annat 

modersmål än svenska 

19 16 23 22 25 

36 % 

Antalet barn med annat 

modersmål än svenska som får 

modersmålstöd i förskolan 

0 0 2  7 

24 % 

 

Antalet förskoleavdelningar 4 4 4 3 4 

Antalet tillsynstimmar per 

barngrupp och vecka 

435 464 408 616,26 472,17 

Genomsnittligt barnantal per 

grupp 

16 19 15,75 21 17,5 

Avstämningsdatum:15/10 

Kommentar/analys: 36 % av Parkhagens barn har ett annat modersmål trots detta har endast 24 % 

av dessa modersmålsstöd och då endast de albanska barnen. Flera barn har arabiska som 

modersmål men saknar modersmålsstöd. Barnantalet har ökat på Parkhagen. 

 

3.2 Personal 

 
Avstämningsdatum 15/10 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Antalet årsarbetare  11.91 11,91 13,08 12,3 

Antalet inskrivna barn per 

årsarbetare på förskolan 

5,98 6,30 5,29 5,20 5,77 

Riket 5,4 

Andel årsarbetare med 

behörighet som förskollärare 

67 % 63 % 63 % 75 % 50 % 

Kommentar/analys: Behörigheten har varit lägre i år då tre av den ordinarie personalen varit 

tjänstelediga. Antalet inskrivna barn per årsarbetare har i år varit något högre än snittet i riket. 

 

3.3 Ekonomiska resurser 
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 2008/2009 2009/2010 2010/2011 201/20121 2012/2013 

Kostnad per tillsynstimma(exkl. 

lokalkostnader) 

66,17 65,23 66,19 68,17 68,52 

 
Resultat: De ekonomiska resurserna är lägre i år än tidigare år. 

Kommentar /analys: 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 

 

3.4 Materiella resurser 

 
      

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 

Förskolans lokaler, inredning och utrustning stöder och stimulerar 

en varierad pedagogisk verksamhet anpassad efter såväl det 

enskilda barnets som barngruppens behov  

   x   

Våra lokaler är säkra och i gott skick      x  

Utemiljön stöder och stimulerar en varierad pedagogisk verksamhet 

anpassad efter såväl det enskilda barnets som barngruppens behov  

   x   

Utemiljön är säker och i gott skick     x   

 
Sammanfattande resultat (starka och svaga sidor): Syskonavdelningarna upplevs som slitna och i 

behov av uppfräschning. Småbarnens gård upplevs liten.   

Analys: Under höstterminen hade vi väldigt många barn inskrivna både på syskon och 

småbarnsavdelningarna och under vårterminen har det varit många barn på småbarn, detta kan 

vara en förklaring till att lokalerna och utemiljön inte riktigt räcker till. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: Vi fortsätter med uppfräschning av lokalerna vartefter ekonomin 

tillåter. En ny fräsch avdelning startas till hösten för alla 5 – åringar. 
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4 Arbetet i verksamheten 

 

4.1 Normer och värden 

4.1.1 Våra prioriterade mål inom normer och värden (Lpfö 2.1): 

Vårt/våra mål för barnens trivsel och trygghet läsåret 2012/13: 

A. Alla barn känner sig trygga. 

B. Alla barn trivs 

C. Barnen visar hänsyn och förståelse för de andra barnen på förskolan  

Hur ser vi måluppfyllelsen i verksamheten 

A. Barnen är aktiva och vågar pröva nya saker. De ber om hjälp om de behöver och de säger 

ifrån om de tycker att något är fel. Föräldrarna uppger (central enkät) att deras barn 

känner sig tryggt. Hämtning och lämning fungerar. 

B. Barnen säger eller visar att det är roligt att vara i förskolan. De är aktiva och prövar saker, 

tar initiativ. 

C. De visar sympati och medkänsla med de andra barnen. De accepterar att alla inte gör eller 

är lika. De leker/ lär tillsammans med barn som har olika åldrar, kön eller är olika på 

andra sätt.  

 

 

 

Åtgärder/ insatser för att nå målet (kortfattad beskrivning) Varje mål redovisas för sig: 

 Vi ser över miljön/ olika rum så att de stimulerar både 

pojkar och flickor, stödjer kreativiteten, 

självständighet och lärandet utifrån barnens 

erfarenheter och behov 

Ansvarig: 

Alla pedagoger 

Kompetens-

utvecklingsdagen 

12-10-01 

Vi tar upp förhållningssätt, bemötande kopplat till 

läroplanens kunskapssyn. Skolinspektionens rapport 

Förskolans pedagogiska uppdrag 2011:10 och Förskola, före 

skola – lärande och bärande 2012:7 

Specialpedagog, 

förskolechef 

12-11-30 Vi inventerar material som stödjer och stimulerar 

barnens förståelse för sig själva och andra (litteratur, 

handledningar, spel, film leksaker) 

Anette och 

Anette  

Myggan, sep. 

Nyckelpigan, okt. 

Fjäril blå nov. Fjäril 

röd dec.  

Vi använder videofilmning (Marte meo) för 

vägledning i samspel 

Specialpedagog 

Kompetensutveckli Vi ser till att vi har bra former för Nyckelpersoner 
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ngsdagen 12-10-01 utvecklingssamtalen,(gemensam grund, bra underlag)  

 Vi fortsätter med våra gemensamma aktivitetsdagar 

på Parkhagen (midsommarfirande, Lucia, 

förskolansdag). 

Alla pedagoger i 

samråd med 

Brukarrådet 

Klart september  Pedagogerna har kunskap om alla barns bakgrund. 

(Viktiga uppgifter finns dokumenterade). Vi utvecklar 

former för att fånga barnens livssammanhang 

löpande. Vad pågår hemma nu? 

Pedagoger 

dokumenterar 

sina ansvarsbarn 

En plan klar i sep. Vi ser till att fjärilens och småbarnsavdelningarna får 

regelbundna tillfällen (varannan månad) att träffas 

och lära känna varandra, (sångsamlingar, 

namnsamlingar, gemensamt mellanmål) 

Pedagog 

Annelie  

Utvecklas under 

2012-2013 

 

Förskolemiljön återspeglar alla barns kulturella 

bakgrund. Det finns material på flera språk (böcker, 

spel, sångkort, sagoband, väggskyltar). 

 

Ansvarspedagog 

 Det finns dagsschema med bilder Varje avdelning 

Klart före 121101 Vi finner former för hur modersmålsundervisningen 

kan bedrivas i samverkan. Barnen uppmuntras att 

tala sitt modersmål 

 

Kristina, Minna 

modersmålslärare 

specialpedagog 

talpedagog 

förskolechef 

Varje dag Vi finns nära barnen som stöd i deras lek och lärande. 

Sätter ord på det som sker/ska ske. 

Alla pedagoger 

Apt den 18 

september 

Vi diskuterar boken Flerspråkighet i förskolan ett 

referens- och metodmaterial, Myndigheten för 

skolutveckling 

 

 

Resultat:  

A. Vår upplevelse är att de alldra flesta barn är trygga på Parkhagen men några av de yngre barnen 

har under året upplevts otrygga. 

 

B. Personalens upplevelse är att alla barn trivs på Parkhagen de har roligt, de leker, prövar och tar 

många initiativ.  

 

C. När det gäller det här målet har vi inte nått det fullt ut. De flesta barnen visar sympati och 

medkänsla för varandra men språket kan vara ett hinder i kontaken. Vi upplever att det oftast är 

själva leken som avgör vilken man är med och här kan språket vara ett hinder. 

Väldigt få föräldrar svarade på enkäten endast 21 föräldrar av 95 stycken, (22 %). Svarsfrekvensen 

var så låg att det är svårt att tolka resultat. 
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Måluppfyllelse: 

(Bedöm hur väl förskolans arbete med normer och värden ger resultat)  

På syskonavdelningarna märker vi att trivseln och tryggheten bland barnen har ökat. Det tror vi 

beror på att vi har lämnat storarbetslaget och istället delat upp oss i först två och sedan tre 

avdelningar. Därmed har samarbetet i huset förbättrats, vilket har ökat tryggheten för barnen. På 

småbarn är barngrupperna förhållandevis stora vilket ibland skapar otrygghet och stress bland 

personalen. 

Analys  

A. Alla barn känner sig inte trygga på småbarnsavdelningarna vilket beror på att 

barngrupperna är stora och att personalen därmed inte räcker till. Det läggs dock stor vikt 

vid att inskolningspersonalen är flexibel för att skapa trygghet för det nya barnet. 

När barnen delades upp i fler grupper ökade barnens trygghet på syskonavdelningarna. 

Personalen fick mer tid för varje barn. 
B. Vi upplever att de flesta barn trivs och det beror på att pedagogerna lägger mycket fokus 

på att barnen ska trivas. Det är viktigt att pedagogerna skapar en god relation med 

föräldrarna för att lägga grunden till trivsel och trygghet för barnet på förskolan. 
C. Alla barn är inkluderade oavsett behov och språk. Detta har medfört att de flesta barn 

känner en tillhörighet i gruppen och att de visar hänsyn och förståelse för varandras 

behov. Vi behöver mer stöd av modersmålslärare som kan vara delaktiga i gruppen och 

”lyfta” och stötta barnen i gruppen. 
 

Uppföljningen av vår utvecklingsplan och de åtgärder när det gäller Normer och värden har under 

året inte fått lika stort fokus på våra träffar som de andra målen i vår utvecklingsplan, viktigt blir 

därför att till nästa utvecklingsplan hålla kvar och följa upp de åtgärder vi bestämt.  

 

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi överinskolar de äldsta barnen på småbarn tidigare än planerat för att minska antalet barn på 

småbarnsavdelningarna och därmed förhoppningsvis skapa större trygghet och trivsel.   

Pedagogerna samtalar mycket om olikheter och likheter med barnen. Pedagogerna visar intresse 

för barnens bakgrund och vardag. Vi arbetar för att få fler modersmålslärare till grupperna.  

Vi inventerar material som stödjer och stimulerar barnens förståelse för sig själva och andra som 

t.ex. litteratur, handledningar, spel, filmer och leksaker. 

Undersöka föräldrarnas upplevelse av deras barns trivsel igen inom kort, senast i oktober. 

Vi ser till att vi har bra former för utvecklingssamtal där vi når alla föräldrar. Vi tar hjälp av 

specialpedagog och tolk samt informationsbroschyrer och annat tryckt material för att kunna 

sprida information till föräldrar med annan kulturell bakgrund. 
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4.2 Utveckling och lärande 

4.2.1 Våra mål inom utveckling och lärande (Lpfö 2.2): 

Övergripande mål i matematik 

A. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och 

använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.  
B. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att 

undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, 

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. Lpfö 98 

 
Till hjälp att tolka och förstå målen har vi bl.a. använt, Analysschema i matematik- För åren före 

årskurs 6, Skolverket, Att kunna förstå och använda tal – en handbok av Alistair McIntosh, 

Diamantdiagnoser, Skolverket, Små barns matematik, Doverborg, E. & Emanuelsson, 

Matematik från början, Wallby, K., Emanuelsson, G., Johansson, B., Ryding, R. & Wallby, A. 

1. Mål 

Barnen visar förståelse för mängder och antal 

 

Hur visar sig måluppfyllelsen i verksamheten? 

Förståelse för mängder och antal 

De yngre barnen: 

Känner igen begreppen lite, mycket, många, alla, ingen, tomt, fullt, lika många, par.  

Härmar och upprepar sekvenser ur räkneramsan. Använder räkneord t.ex. . Jag har tusen 

Uppfattar par t.ex. lägga lika på lika. 

 

De äldre barnen: 

Visar förståelse för räkneord som antal 0-9. Exempel: ”ett barn räknar ett, två tre, fyra. Pedagogen 

frågar, hur många var det? Barnet svarar fyra!”  

Jämför antal, exempelvis fler och färre. 

Uppfatta ett antal (3) utan att pekräkna. 

Förstår att ett antal inte beror på de räknade föremålens storlek 

Visar själv och uttrycker begreppen: Få, många, fler än, flest, färre, inte så många, lägst antal, öka, 

minska, dela, lika, full, alla, tomt, ingen.  

Förstår att siffror är symboler som har en betydelse. 

Parbildar utifrån t.ex. färg, storlek, mönster.  
Mål 2.  

Barnen visar förståelse för grundläggande egenskaper hos ordning och talbegrepp 

 

De yngre barnen: 

Visar i handling att de förstår före och efter, bakom,  

De äldre barnen visar att de förstår ordningstalen 1-5. Förstår begreppen: Först, sist, före, efter, 

främst, i mitten, längst bak, efteråt, framför, till slut, bakom.  
 

 

Mål 3. 

Barnen visar förståelse för mätning av längd, volym, massa och area 

.  

Hur visar sig måluppfyllelsen i verksamheten? 

De yngre barnen: 

  Använder orden lång-kort i samband med olika längdmätningar. 
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 Uppfattar olika volymer, jämför volymer och använder i samband då uttrycken mycket, 

lite, mer, mindre, fullt, tomt. 

 Uppfattar och jämför olika ytor och använder då uttrycken stor, liten. 

 

De äldre barnen: 

  kan jämföra, sortera och mäta längder med både icke standardiserade längder (t.ex. fot, 

kapplastav, snören) och standardiserade längder (meter och centimeter) använder själva 

orden kort, kortare, kortast, lång, längre, längst, lika lång. 

 De äldre barnen förstår att volymen kan vara den samma även om kärlet förändras. 

 De äldre barnen vet att ett litet föremål kan väga mer än ett stort. 

 Kan se, uppfatta och uppleva begreppet yta och använder orden stor, större, störst, liten 

mindre minst. 

 Barnen förstår mätandets idé dvs. att vid jämförelser behöver man använda samma 

enhet. 

Mål 4.  

Barnen visar förståelse för tid och förändring 

Hur visar sig måluppfyllelsen i verksamheten? 

De yngre barnen: 

 Visar viss förståelse för att årstider hör samman med årets växlingar. På sommaren är det 

varmt och på vintern är det kallt. De benämner årstider. De kan med stöd benämna 

veckodagarna. Förstår enklare tidsord som nu, idag, imorgon.  De kan uppfatta en 

dagsrytm med hjälp av ett för barnet tydligt bildschema.  

De äldre barnen: 

 Namnger årstider och veckodagar. Förstår och använder de vanligaste tidsorden: nu, idag, 

igår, snart, då, imorgon, nyss, förr, i, sedan, alltid, sedan, ofta, för en stund, ibland, 

längesedan, varje dag, tidigare, senare, förut, före, efter, strax. Kan själva uppfatta och 

förstå strukturen av en dag med hjälp av ett bildschema. 

 Har erfarenhet av att tiden förändras och att tid går att mäta. Ger exempel på relativt 

rimliga uppskattningar av tid, t.ex. Vad man hinner göra på 1 min och 1 sekund.  

 Har viss erfarenhet av förändring och uttrycker förändringen med hjälp av orden skillnad, 

ökat minskat 

Åtgärder/ insatser för att nå målet (kortfattad beskrivning) Varje mål redovisas för sig: 

      

Jan, feb, mar. Vi har återkommande reflektionsträffar då vi följer 

upp: 1. Våra ansvarsbarns måluppfyllelse, 2. Vårt 

eget lärande, 3. Miljön och materials betydelse för 

lärandet. Inför träffarna ges information om vad 

som ska fokuseras på. 

Ansvarig: 

Specialpedagog/pedagoger 

Kontinuerligt Vi tar in barnen och deras tankar kring deras egen 

utveckling och lärande 

Varje pedagog följer sina 

ansvarsbarn 

 Utvecklar det material vi redan har kring 

antalsuppfattning. 

 

Yvonne, Kristina, Anette 

D, Elin + 

(Alla pedagoger) 
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Varje dag Pedagogerna lyssnar in barnen, använder, sätter 

ord på, och benämner begreppen under hela 

dagen. 

 

Alla pedagoger 

Kontinuerligt  Ser till att det förekommer rikligt med tillfällen till 

sortering och klassificerings möjligheter t.ex. vid 

dukning, städning, skogsdagar och utevistelse. 

Ser över material och köper ev. in. (t.ex. timglas, 

tidur). 

Skriver ut orden och sätter upp dem och synliggör 

dem med material. 

Yvonne, Kristina, Anette 

D, Elin + 

(Alla pedagoger) 

 Använder matematiksagor med konkret 

material/bilder, mm. 

 

 

Klart sep. Tydliga dagsscheman på varje avdelning sätts upp Varje avdelning 

 Låter barnen pröva att mäta längder, volymer, tid 

och massor på olika sätt. 

Alla 

 Visar olika enheter och sätt att mäta samt att tar 

tillvara på tillfällen att jämföra. 

Alla 

 Samtalar och tydliggör årstider/ veckodagar på ett 

tydligt och konkret sätt. 

Varje avdelning 

 

Resultat mål 1,Förskolan ska sträva efter att varje barn visar förståelse för mängder och antal. 

I stort sett alla av de äldre barnen använder de matematiska begreppen naturligt i lek och 

vardagssituationer, både med andra barn och i dialog med oss vuxna. De yngre barnen visar 

förståelse för många av begreppen och har börjat använda en del av dem själva. 

Barnen har fått ett ökat intresse för att räkna och känna igen siffror, de låtsasräknar och använder 

vissa räkneord, de förstår att siffror är symboler och har ett värde. Flera av de äldre barnen är på 

god väg att koppla siffra till rätt antal. Många av de äldre barnen klarar att parbilda (lika) men även 

utifrån flera perspektiv t.ex. utifrån både antal och färg. Barnen har blivit mer nyfikna nu och frågar 

mycket om allting som har med matematik att göra. 

 

Resultat när det gäller mål 2, Förskolan ska sträva efter att varje barn visar förståelse 

för/…/grundläggande egenskaper hos ordning och talbegrepp 

Några av de yngre barnen förstår med viss stöttning begreppen, före, efter och bakom i konkreta 

situationer där de själva är delaktiga, t.ex. stå först, stå sist, ställ dig bakom. Flera av de äldre 

barnen är på god väg att förstå ordningstalen 1-5. 

 

Resultat när det gäller mål 3, Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för mätning, 

tid och förändring.(längd, volym, massa och area). Här ser måluppfyllelsen olika ut på Parkhagen. När 

det gäller begreppen är det främst de begrepp som har att göra med längdjämförelser som barnen 

nu själva använder. En del barn använder även begrepp för jämförelser av volymer. 

Verksamhetens upplevelse är att få barn använder begrepp för att jämföra massa och area. 

 

Resultat när det gäller mål 4 Förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin förståelse för tid och 

förändring 

De yngre barnen använder tidsord då de relaterar till något som har eller ska hända, dock kanske 

inte ”rätt” T.ex. uttrycket i går kopplas till förfluten tid men det barnet relaterade till hade inträffat 

hemma på morgonen. De flesta av de äldre barnen namnger årstider och veckodagar och 

begreppen nu idag i morgon förstås av i stort sett alla. Många av de äldre barnen har förstått att 

tiden är mätbar. Några barn gör enkla uppskattningar av tid med t.ex. hjälp av timglas. 
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Måluppfyllelse: 

(Bedöm hur väl förskolans arbete med barns utveckling och lärande ger resultat)  

Vi har ännu inte fullt ut nått våra mål. 

 

Analys  

Vi har blivit bättre på att se matematiken i barnens vardag. Vi har kommit en bit på väg när det 

gäller att se och koppla matematiken till allt vi gör, då vi arbetar med naturkunskap, teknik, sånger, 

lek, rörelse och skapande. 

Vårt eget matematiska språk har utvecklats vi tänker mer på orden och då blivit bättre på att 

benämna ord och begrepp i olika naturliga sammanhang. Vi har blivit bättre på att se och ”fånga” 

matematiken naturligt i lek, samlingar, skapande och i vardagssituationer (matsituationen, av- och 

påklädning). Vi märker tydligt sambandet mellan det vi pedagoger själva lär och utvecklar är det vi 

ser och kan utveckla hos barnen.  Vi är bra på att utveckla barnens förmåga att räkna, koppla tal till 

antal och siffra. 

      

 
Åtgärder för fortsatt utveckling:  

Vi behöver själva bli bättre på att se och utveckla lärandet när det gäller mäta volym, massa och 

area. 

Fortsätta arbetet med analysschemat 

      Mål: Språk och kommunikation 

A. Barnen utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk. De utvecklar sin förmåga att kommunicera med 

andra och uttrycka sina tankar. Utvecklar sitt ord, sitt begreppsförråd. 

B. Utvecklar sin förmåga att leka med ord. 

C. Barnen visar intresse för skriftspråk och förståelsen av symboler samt deras kommunikativa 

funktioner 

Till hjälp att tolka och förstå målen har vi bl.a. använt Nya språket lyfter, Skolverket, Att läsa 

och skriva - forskning och beprövad erfarenhet, Skolverket, God läsutveckling, I. Lundberg och 

K. Herlin, Språklekar i förskolan - före Bornholmsmodellen, G. Sterner och I. Lundberg 

 

Hur visar sig måluppfyllelsen i verksamheten 

A. De små barnen tar många initiativ till kontakt med andra och visar då det med t.ex. med 

mimik, gester och eller ord. De håller kvar uppmärksamheten kortare stunder. De gör sig 

förstådda av kända pedagoger. De pekar och visar. De använder sig av innehållsord, 

vardagsord (mest substantiv och verb). Ställer frågor med hjälp av tonfall/ord. De 

upprepar och härmar både ord och läten. Sätter ibland samman längre meningar (3-4- 

ords meningar). Visar förståelse genom att t.ex. följa enkla instruktioner, ”Lägg nallen på 

hyllan” 
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De äldre barnen uttrycker ofta och gärna sina tankar och funderingar i fungerande 

dialoger. Barnen pratar i långa meningar med rätt meningsbyggnad (5-6- ord) eller längre, 

även om sådant som har hänt. De uttalar alla fonem (eventuellt svårt med r-ljudet och s-

ljudet). Använder pluralformer (bil, bilar) och gradböjningar av adjektiv (stor, större 

störst). Får med stavelser i längre ord. (elefant, paraply) 

 

B. De yngre barnen visar intresse för rim och ramsor och sånglekar . 

De äldre leker gärna med ord och uppfattar rim. Hör skillnad på första ljudet i ett ordpar 

t.ex. pil-bil.  

C. De yngre barnen Visar intresse för att följa en berättelse i en bilderbok. Uttrycker sig 

genom att rita eller måla. 

De äldre barnen lekskriver. Ber pedagogerna skriva, för att de vill meddela något. 

Uppmärksammar ord och bokstäver, symboler i omgivningen. Skriver (bokstäver), känner 

igen ordbilder, skriver av ord. Skriver sitt namn. Frågar vad det står. 

Åtgärder i verksamheten för att barnen ska utvecklas mot målet 
 

september 

3-4 Fjäril blå, röd 

10-11, Myggan, 

Nyckelpigan 

oktober 

8-9 Fjäril blå, röd 

15-16, Myggan, 

Nyckelpigan 

november 

26-27, Fjäril blå, röd 

december 

3-4 Myggan, Nyckelpigan 
 

Vi har återkommande 

reflektionsträffar då vi följer upp: 1. 

Våra ansvarsbarns måluppfyllelse, 2. 

Vårt eget lärande, 3. Miljön och 

materials betydelse för lärandet. Inför 

träffarna ges information om vad som 

ska fokuseras på. 

Ansvarig: 

Pedagoger/specialpedagog 

Hösten 2012 Vi inventerar vårt språkmaterial Ammi, Anette. H, Jeanette, 

Jenny. 

Start v.38? 

Cirka två samlingar i 

månaden kopplat till 

boken. 

  

Vi arbetar med språklekar/samlingar 

utifrån Bornholmsmodellen (Före 

Bornholmsmodellen) (högläsning, 

ramsor, språklekar, sånglek) 

Pedagoger/ specialpedagog 

v.34, 35,38,42, 46,  Vi deltar i språk och 

kommunikationsprojekt 5 träffar, 

Språk och kommunikation enligt 

läroplanen, teorier om barns 

språkutveckling, dokumentation om 

barns språkutveckling, 

andraspråksutveckling, didaktik och 

metodik 

Pedagoger/ talpedagog 

12-11-30 Vi utvecklar våra ”skrivhörnor” Ammi, Anette. H, Jeanette, 

Jenny. 

Hösten 2012 Vi ser över våra datorprogram film Ammi, Anette. H, Jeanette, 
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och andra medier Jenny. 

Varje dag Vi läser högt för barn/barnen flera 

gånger under dagen dels för att få 

information om barnens funderingar, 

dels för att utveckla ordförråd, 

begrepp och lärande.  

Alla 

Varje dag Vi vuxna är närvarande och följer 

barnen, vi benämner föremål, 

händelser, känslor. 

Alla 

 

Resultat mål A Barnen utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk. De utvecklar sin förmåga att kommunicera 

med andra och uttrycka sina tankar. Utvecklar sitt ord, sitt begreppsförråd. 

Vi upplever att alla våra yngre barn strävar efter att kommunicera på många olika sätt i första hand 

till oss pedagoger men även med de andra barnen. Några av de yngre barnen har varit svåra att få 

kontakt med men då har vi arbetat medvetet utifrån Marte- meo- vägledning, har vi sett god effekt. 

Vi har med hjälp av filmen hunnit uppfatta och se viktiga skeenden.  De äldre barnen pratar med 

varandra i stor omfattning. De flesta barn kan sätta samman fler än 5 ord i en mening med rätt 

meningsbyggnad. Vi har många av de äldre barnen som inte får med alla fonem i ord. De flesta 

barn klarar att använda pluralformer och stavelser i längre ord. 

 

Resultat mål B Barnen utvecklar sin förmåga att leka med ord 

De yngre barnen uppskattar rim, ramsor och sånger. Barnen har börjat spontanrimma. De flesta av 

de äldre barnen hör skillnad och kan uppfatta rim, dock inte alla. De lekramsar och rimmar på allt 

möjligt. Ett fåtal hör skillnad på ordpar t.ex. pil-bil? 

 

Resultat mål C Barnen visar intresse för skriftspråk och förståelsen av symboler samt deras kommunikativa 

funktioner 

De yngre barnen har börjat visa intresse för bokstäver t.ex. det är min bokstav det är din bokstav. 

De leker gärna med duploalfabetet. 

De äldre barnen lekskriver gärna och ofta. Många vill att vi skriver som de sedan kan skriva av. De 

visar intresse för alfabetet och praxisalfabetet. De lägger märke till ordbilder. Några barn har börjat 

upptäcka orddelar t.ex. att rim slutar på samma sätt. De frågar ofta vad det står på olika föremål 

och i böcker. Många barn kan skriva sitt namn och skriver gärna bokstäver. Några barn kan läsa. 

 

Måluppfyllelse: 

Vi har en bit kvar tills att vi nått målet 

Analys  

Arbetet med språk och kommunikation har blivit mer synligt i verksamheten och är under 

utveckling. När det gäller arbetet med Bornholm har vi kommit olika långt på avdelningarna och vi 

kan behöva mer stöttning i det arbetet. Några avdelningar har arbetat mycket och upprepat utifrån 

Bornholmsmodellen, vilket de upplever bidragit till en markant skillnad i barnens intresse, vilket 

visar sig i barnens frågor och egna spontana aktiviteter. Alla har arbetat medvetet med rim och 

ramsor. Alla avdelningar har skapat skrivhörnor och gjort materialet tillgängligt. (För de yngsta 

barnen har vi gjort bilder som de kan peka på för att tala om att de vill rita/skriva och måla), vilket 

bidragit till att intresset för skrivandet ökat. Vi har även förbättrat oss när det gäller att synliggöra 

skrivandet för barnen genom att t.ex. skriva och läsa, ljuda, alla tillsammans. Vi har funderingar 

över hur vi ska tänka när det gäller barnens eget skrivande, är själva formandet viktigt? 

När det gäller böcker och läsning varierar utbudet på avdelningarna . Vi kan förbättra 

tillgängligheten och utbudet av, för barnen intressanta böcker. Alla avdelningar lånar på 

bokbussen. Vi har ägnat mycket tid till att läsa för de äldre barnen, samtalat om bilderna och 
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kopplat frågor till barnens egna erfarenheter, vi har gett barnen tid att fundera. Vi upplever att det 

ibland kan vara svårt att fånga alla barns intresse för böcker, vi behöver se över hur vi organiserar 

läsningen. Vi kan förbättra våra rutiner vid boklån i bokbussen, genom att organisera oss i olika 

grupperingar. 

      

 
Åtgärder för fortsatt utveckling:  

Vi fortsätter att dokumentera med hjälp av analysschemat. 

Bornholm: Vi fortsätter och utvecklar arbetet med Bornholmsmodellen. Småbarn behöver göra 

arbetet med Bornholm mer kontinuerligt.  

Skrivande, formande. Vi ser över aktiviteter som innefattar vårt eget skrivande och synliggör det 

för barnen. Vi ser över olika sätt att stötta barnen i deras finmotoriska utveckling. 

Vi använder bokbussen och beställer böcker från våra barns olika kulturer och på deras språk, vi 

synliggör böckerna på avdelningarna.  

Inspirera för läsande: Vi ser till att det finns gott om böcker med enkel text för nybörjarna själva att 

läsa. 

Organisera läsandet och boklånen: Vi ser över organisationen så att vi får ”rätt” stunder på dagen 

och bra grupperingar för läsning. 

 

Mål i Naturvetenskap och teknik 

A. Barnen visar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle 

påverkar varandra, de ser samband. 

B. Barnen visar intresse för att kunna om djur och växter 

C. Barnen visar intresse och förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. 

 

Hur visar sig måluppfyllelsen i verksamheten 

A. Ställer frågor om vad saker och ting tar vägen t.ex. vatten, sopor, rök. De ställer hypoteser 

och drar slutsatser. 

B. De ställer nyfikna frågor om djur och växter vad de heter, lever, äter, bor, tycker om mm. 

De undersöker, utforskar och ställer hypoteser. De kan namnen på flera djur och växter 

De kategoriserar djur och växter utifrån olika kategorier, (lever i vatten, på land, kan 

flyga, har näbb, päls mm) 

C. Barnen ställer många nyfikna frågor om hur saker fungerar, De kommer med egna idéer 

på lösningar och är kreativa. De prövar och testar olika lösningar. De lägger märke till 

förändringar. De ser hur saker hör ihop. De har ord för olika material t.ex. papper, plast, 

trä, metall, tyg osv. 

Start 

hösten 

A. Inventerar material (böcker, pussel, navetlådor mm.) och sätter oss 

in i olika typer av kretslopp (cirkelgångar) (t.ex.fröets-, vattnets-, 

Minna, Mikael 

Anna, Hajni 
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2012 blodets-och luftens- kretslopp) 

Start 

hösten 

2012 

A. Ser över miljön så att den ger rika tillfällen till att upptäcka, skapa 

nyfikenhet och pröva sitt kretsloppstänkande, (källsortera, 

kompostera, rena, så mm.) 

Minna, Mikael 

Anna, Hajni 

Dagligen Ställer öppna frågor till barnen, - Vad tror du? Vad händer här? Hur 

tänker du? Vart tar det vägen? Vad händer sen tror du? 

Alla pedagoger 

Start 

hösten 

2012 

B. Inventerar material runt växter och djur inne och ute.(spel, film 

pussel, böcker, leksaker, naturområden mm.) 

Minna, Mikael 

Anna, Hajni 

 

Start 

hösten 

2012 

C. Pedagogerna inventerar olika tekniska lösningar på Parkhagen. 

Vad finns det för tekniska lösningar i olika rum på vår förskola?  

Köket, tamburen, toaletten, snickarrummet 

Vilket material är saker gjorda i? Hur löste man saker förr i tiden? 

(Solljus- eldstad - hål i taket - levande -ljus, - fönster, lampa, Hur kan 

det bli i framtiden?) 

Minna, Mikael 

Anna, Hajni + 

alla 

(vaktmästaren) 

april maj 

2013 

Vi har återkommande reflektionsträffar då vi följer upp: 1. Våra 

ansvarsbarns måluppfyllelse, 2. Vårt eget lärande, 3. Miljön och 

materials betydelse för lärandet. Inför träffarna ges information om 

vad som ska fokuseras på. 

Pedagoger  

specialpedagog 

   

 

Resultat mål A I vilken grad verksamheten har lyckats med resultatet varierar ute på 

avdelningarna. Vi har inte lyckats med målet fullt ut men vi arbetar i rätt riktning. 

 

Vår gemensamma upplevelse är att flera av barnen har blivit mer nyfikna och ställer fler frågor nu 

än tidigare. Vi är nu själva mer medvetna om vårt eget förhållningssätt och hur det påverkar 

barnen. Barnen ”frågar” mer när vi själva är aktiva i ett nära samspel med dem, är deras 

medupptäckare, detta gäller särskilt på småbarnsavdelningarna. På en av småbarnsavdelningarna 

uppmärksammades barnens intresse för vattenledningsrören, vilket sedan utvidgades till intresse 

för vatten och vattnets väg. 

Vi märker en tydlig skillnad hos de äldre barnen och på deras förmåga att ställa frågor då vi utgått 

från något konkret i deras vardag (temat vattentornet). I temat lärde sig barnen ord i ett konkret 

sammanhang, vilket sedan gjorde att alla (även de som kunde väldigt lite svenska) fick 

förutsättningar till att vara mer aktiva och delaktiga. Vi märkte att vi kunde bygga vidare på deras 

ord, begrepp och förförståelse och länka samman det med andra upplevelser t.ex. vid besök på 

brandstationen och koppling till vattenledningar i gatan och i skolbyggnaden samt till egna små 

böcker på avdelningen. 

 

 
Resultat mål B. I vilken grad verksamheten har lyckats med resultatet varierar ute på 

avdelningarna. Vi har inte lyckats med målet fullt ut men vi arbetar i rätt riktning. 
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På alla avdelningar kan vi se att det visas intresse för djur, och de flesta barnen har något sätt att 

benämna djuren om än inte dess rätta namn, det kan vara läten eller liknande. Både djur i böcker, 

leksaker, planscher och verkliga djur utomhus. Barnen kan en del av Sveriges bondgårdsdjur, men 

även savannens. Med tanke på ålder så kan de ganska många djur och vet något om deras 

egenskaper. Ute ser vi att barnen tycker att allt som rör sig är spännande att titta på och prata om. 

En del av barnen vet och visar intresse för hur djuren lever och vad de äter. De flesta kategoriserar 

djur utefter var de lever.  

Resultat mål C Vi har en bra bit kvar för att målet ska vara uppnått 

Barnen frågar inte så mycket själva och vi har ännu inte själva arbetat tillräckligt med våra åtgärder 

för att kunna göra en riktig bedömning. Vi känner själva en osäkerhet inom området teknik. 

Följande kan vi dock se: 

De yngre barnen förstår innebörden av vissa tekniska redskap. De kopplar till exempel samman att 

vispen hör ihop med grytan. De flesta barnen har svårigheter med att använda vissa redskap på 

korrekt sätt, till exempel klippa, klistra och tejpa. De flesta barnen visar genom ord eller gester att 

de undrar över hur saker och ting fungerar. Många prövar att testa om flera gånger för att se om 

det ger samma resultat.  

 

Måluppfyllelse: 

Verksamheten har ännu inte nått målet fullt ut. 

Analys gällande mål A, B och C. 

Vi ser att barnen lär sig bäst i ett naturligt sammanhang. Barn med ett annat modersmål behöver 

stöd i att utveckla ord och begrepp genom att de får uppleva orden med alla sinnen. Vi har många 

barn med annat modersmål och behöver mer tid av modersmålslärare som arbetar tillsammans 

med oss gärna utifrån ett planerat tema. Vi behöver utmana varandra, få oss själva att ställa frågor, 

bli nyfikna samtidigt som vi inte ska vara rädda för att inte få svaret. Vi behöver i högre grad bli 

medupptäckare, pröva, att göra fel är också ett viktigt lärande och ett bra budskap att ge barnen. 

Koppla görandet till målen och koppla samman experiment med andra vardagliga händelser. 

Vi kan bli bättre på att vänta in frågor, skapa vana i att själv ställa riktiga frågor och ”förstora upp” 

barnens frågor så att de känner att deras frågor har betydelse för gruppen.  

Vi har blivit bättre på att ta till vara det som intresserar barnen och också låta oss inspireras. Det vi 

har mindre kunskap om får vi svårt att göra intressant i barngruppen. Men vi kan samtidigt känna 

en utmaning i att erövra den kunskapen tillsammans med barnen och arbetslaget. Vi kan ge barnen 

fler upplevelser av att möta teknik och natur i vardagen genom att lyfta fram de vardagliga 

upplevelserna och göra det spännande för barnen. Vi kan ge barnen upplevelser av enklare 

experiment som barnen lätt kan förstå utan att de måste ha ett fungerande språk, samtidig som vi 

sätter ord på det vi gör. 

 

4.3 Barns inflytande 

 

4.3.1 Våra prioriterade mål inom barns inflytande (Lpfö 2.3): 

Vårt mål för läsåret 2012/13 
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”Alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll” Lpfö98 

Hur visar sig måluppfyllelsen i verksamheten 

Barnen visar och uttrycker, att de tycker om att vara delaktiga och är ofta stolta över sina bidrag till 

verksamheten. Barnen uttrycker sina egna åsikter. Barnen är medvetna om att de blir hörda, när de 

berättar eller ställer frågor. Barnen är självständiga och kan visa det genom att de själva klarar av 

att starta och avsluta aktiviteter.  

Barnen är utifrån sina förutsättningar delaktiga i utvärderingar av verksamheten.  

 

Åtgärder/ insatser för att nå målet:  

Klart  

12-11-15 

Vi har en bra och tydlig portfolio (med flikar utifrån 

läroplansmålen) där varje barns utveckling och lärande kan 

dokumenteras 

Elin i samverkan 

med Ammi och 

specialpedagog 

På inplanerade 

Reflektionsträffar 

2012-2013 

Vi för diskussioner om vad läroplanens begrepp ”reellt 

inflytande ” på arbetssätt och verksamhetens innehåll 

betyder för barnen i deras verksamhet. 

Pedagoger 

specialpedagog 

Dagligen 

 

Barnen ges hanterliga valmöjligheter och får tillfällen att 

diskutera och lämna förslag, speciell uppmärksamhet 

ägnas de yngre barnen, som saknar ord för sina upplevelser 

och åsikter. 

Alla 

Ständigt Inför planeringar fångas barnens erfarenheter, idéer och 

intressen upp. 

 

Alla 

Flera gånger i 

veckan 

I de vardagliga situationerna på förskolan ges rikligt med 

tillfällen för barnen att ta eget ansvar och att vara delaktiga 

för att bära den stärkande känslan av att kunna. 

Personalen återför ofta till barnen vad de faktiskt kan och 

vad de lärt sig för att på så sätt medvetandegöra dem om 

sin lärandeprocess. 

Alla 

Ständigt På förskolan är miljö och material utformat och tillgängligt 

för att möjliggöra och underlätta barnens val av aktiviteter. 

 

Ämnesansvariga 

Resultat:  

Många barn är självständiga och upplevs tycka om att vara delaktiga. De flesta visar stolthet över 

att hjälpa till med de dagliga sysslorna på förskolan.  

Barnen kan, trots att de inte alltid har talet, göra medvetna val av lekmaterial med mera. De äldre 

barnen uppger i intervju att de klarar att hitta i lokaler. De kan själva hämta saker från hyllor och 

lådor ” Det är inte i vuxenhöjd här” det är lätt att hitta. Det enda som de uppger svårt att ta ner själva 

är glasen i köksskåpet. De uppger att de kan komma med förslag på vad de kan göra men de 

vänder sig mer till de andra barnen med det. De upplever inte alltid att de vuxna lyssnar men säger 

samtidigt att ” Man får vänta på sin tur.” 

 

Måluppfyllelse: Vi anser att vi kommit en bra bit när det gäller det här målet. 

Analys  

Vi anser att detta är ett viktigt mål att arbeta mot och känner en stolthet över att ha kommit en bra 

bit i riktning mot målet. Barns inflytande är en grundpelare i förskolan och vi tycker att det är en 

viktig del som därför behövs arbetas med ständigt. 
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Reflektera vidare över vad barnen egentligen får bestämma över. Hur ser dagen ut? Vad får barnen 

inflytande över? Vi håller kvar vid våra tidigare åtgärder. 

 

4.4 Redovisning av arbetet för barn i behov av särskilt stöd. 

4.4.1 Resurser: 

 Specialpedagog, talpedagog, två resurspersoner på avdelningarna. 

 

4.4.2 Organisering av stödet och lärandet: 

Varje pedagog har haft ”egna” ansvarsbarn som de följt och dokumenterat kring. Verksamheten 

har strävat efter att på ett medvetet sätt fånga lärandet i både styrda och icke styrda aktiviteter och 

delat upp barngruppen i mindre grupper. 

Vi har strävat efter att ge stödet till barnen i den ordinarie gruppen. Pedagogerna har bl.a. fått 

vägledning utifrån filmning i hur de kan stödja barn med särskilda behov. I vissa fall har 

talpedagogen tränat enskilda barn men då också gett handledning till personalen i hur de kan 

arbeta med hela barngruppen. 

Specialpedagogen har haft återkommande reflektionsträffar varje månad med alla avdelningar 

samt varit med på arbetsplatsträffar. 

Specialpedagogen har varit tillgänglig vid behov. 

Talpedagogen har haft handledning med pedagoger runt tal och kommunikation 

Två barn har haft enskilt stöd i gruppen under hela dagen av var sin resurspedagog. 

 

Effekt: Barn med särskilda behov har gjort stora framsteg i sin utveckling t.ex. har barn som varit 

väldigt inneslutna i sig själva utvecklats socialt, tagit kontakt och börjat kommunicera. Det är en 

trygghet för personal och föräldrar att stödet finns nära. 

 

4.4.3 Personalens kompetens och tillgänglighet: 

I år har vi haft en högre grad av obehörig personal eftersom de ordinarie pedagogerna varit 

tjänstelediga. Vikarierna har dock varit kända sen tidigare i barngrupperna och varit mycket 

intresserade av arbetet med barnen men även av vårt utvecklingsarbete. Sju av pedagogerna på 

Parkhagen har läst specialpedagogik på högskolan. 

 

4.4.4 Redovisning av genomförda åtgärder för anpassning av miljön för 

barn med olika förutsättningar(t.ex. funktionsnedsättning)? 

I vilken utsträckning barn i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver?  

Vi har satt in två extra personaler för barn som behöver ständig tillsyn och stimulans.  
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4.4.5 I vilken utsträckning upprättas handlingsplan för barn i behov av 

särskilt stöd?  

Pedagogerna anmäler till förskolechefen på en anmälningsblankett då de upplever att ett barn har 

särskilda behov eller då de själva känner sig osäkra i hur de ska hantera en situation. Anmälan kan 

ske när som helst men det är vanligt att det sker i samband med att vi haft ett reflektionsmöte, eller 

ett utvecklingssamtal. Anmälan kan även ske efter det att en vårdnadshavare känt behov. Anmälan 

lyfts sedan av förskolechefen tillsammans med specialpedagog och eller med talpedagog ibland 

även med BVC, vilket sedan oftast leder till någon form av utredning/kartläggning. Det har varit 

vanligt med att specialpedagogen filmat situationer utifrån personalens frågeställningar. 

Återkommande filmsekvenser har sedan visats för berörda (även vårdnadshavare) och använts för 

att stötta personalen i hur de kan agera. Vanligt har också varit att talpedagogen gjort en 

kartläggning av språket och då även varit i kontakt med logoped. Utifrån den kartläggningen har 

åtgärder satts in som både varit riktade till det enskilda barnet och till personalen. 

Barnets framsteg har sedan dokumenterats i analysschemat eller i vissa fall som en sammanfattning 

av barnets situation i mer återkommande berättande texter. 

Utöver ovan beskrivna åtgärder har vi inte upprättat någon speciell handlingsplan med mål för 

verksamheten då vi redan har målen väl beskrivna i vårt analysschema. 

Sammanfattande resultat: 

      

Vi upplever att vi lyckats väl med att stötta barn med särskilda behov. Flera barn har gjort goda 

framsteg när det gäller språket. Ett par barn med autism har blivit mycket mer öppna och tar 

många initiativ och har utvecklats väldigt positivt under året. Vi upplever också att vi själva fått 

mer redskap att hantera svåra situationer t.ex. då barn visar oro, svåra att nå eller är 

okoncentrerade. Vi kan bli ännu bättre på att uppmärksamma behov och reagera tidigare. 

Anmälningsblanketten till elevhälsogruppen fungerar bra. Tidigare år har insatser inte satts in i 

tidig ålder, vilket det gör nu.  

Analys: 

      

Vi har nu rutiner för hur vi ska anmäla ärenden. Vi har blivit bättre på att upptäcka barn i behov av 

särskilt stöd, tack vare att vi nu har egna ansvarsbarn som vi träffar under längre tid samt att 

barngrupperna nu är mindre. Vårt analysschema bidrar också till att vi synliggör alla barn på ett 

tydligare sätt. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

       

Vi kan förbättra: 

 – Våra introduktionssamtal och i samband med dem avsätta gott om tid för att även dokumentera 

alla personuppgifter. När det gäller barn med annat modersmål bör vi boka tolk och då också 

informera runt vikten av modersmålet samt möjligheten att få modersmålsstöd i barngruppen 
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(broschyrer och anmälningsblanketter). Personuppgifterna skriver vi alltid ut i två exemplar, en till 

avdelningen och en till specialpedagog. 

– Stödet för barn genom att främja barnens närvaro. Vid frånvaro kontaktar vi hemmet och 

eventuellt specialpedagog.  

– Modersmålsstödet i förskolan. 

– Informationen till vårdnadshavare, tydliggöra vårt uppdrag (enligt läroplanen) genom 

information, planscher, erbjuda handledning och material. 

 

– Kartläggningen av barn med annat modersmål. Specialpedagog får tar del av det nya materialet 

som kommer i augusti. 

 

– Våra pedagogiska planeringar och tänka in barn med svårigheter. 

 

– Dokumentationen runt barn i särskilda behov. 

         

 

5 Resultat attitydundersökning 

 

Kommentar: Väldigt få föräldrar svarade på enkäten endast 21 föräldrar av 95 stycken, (22 %). 

Svarsfrekvensen var så låg att det är svårt att tolka resultat. 

 

 

Analys: Vi behöver arbeta för att höja svarsfrekvensen. 

      
Åtgärder för fortsatt utveckling: En ny undersökning till vårdnadshavre görs senast oktober 2013. 

 

 

6 Förskolechefens helhetsbedömning 

 
I vilken utsträckning har förskolan arbetat mot läroplanens mål att sträva mot: 

 

Vi har under året lagt ner mycket tid på att tydliggöra, tolka och skapa en samsyn i att förverkliga 

läroplanens intensioner. Vi har haft gemensamma reflektionsträffar varje vecka på avdelningarna 

och vi har gemensamma träffar för hela Parkhagen på kvällar en gång per månad. Vi har fört 
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samtal om vilken kunskapssyn läroplanen grundar sig på och strävat efter att förverkliga den i vårt 

dagliga arbete. Vi har arbetat mycket med att bryta ner och tolka målen, bl.a. för att vidga 

pedagogernas syn på vad målen står för, vilket ju är en förutsättning för att kunna se och utveckla 

varje enskilt barn utifrån behov, erfarenhet och intressen. Vi har under året lagt särskilt fokus på de 

strävans mål som har med utveckling och lärande att göra för det är här vi haft stört behov av 

utveckling, vilket också Skolinspektionen såg i sin granskning. Det har varit viktigt att tydliggöra 

målen för att kunna se om verksamhetens arbete fått något fäste i det enskilda barnet. Vi har 

arbetat med olika områden som matematik, språk, teknik var för sig, vilket i sin tur gav bättre 

förutsättningar för att se allt i en större ”väv” se hur lärandet hänger samman och kunna arbeta 

mer tematiskt. 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen 

(utvärdera måluppfyllelsen genom att bedöma hur förskolan arbetar i relation till läroplanens 

mål och intentioner och i förhållande till givna förutsättningar): 

Vi är på god väg, vårt arbete är under stark utveckling, vi har kommit olika långt på våra 

avdelningar. Viktigt är att vi fortsätter med våra gemensamma träffar och gör de åtgärder som vi 

satt upp i vår utvecklingsplan.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Fortsätta med det arbetet som vi påbörjat genom att ha reflektionsträffar och arbetslagsmöten. 

Gemensamt följa upp arbetet med dokumentationen så att det blir väl förankrat och en naturlig del 

i pedagogernas vardag. 

Förbättra förutsättningarna på avdelning röd och blå. 

Förtydliga förskolans uppdrag till vårdnadshavare. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


