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Kort om förskolan/skolan 
 
Förskola 

Antal barn 23 

Antal avdelningar 2 

Regi  Föräldrakooperativ 

Ev profil/inriktning Reggio Emilia inspirerade 

Antal pedagoger 
varav antal legitimerade förskollärare 

4 

 

Observatörernas bild 

Hur observationen genomfördes 

Vi var två observatörer som besökte Vikdalens barn under två dagar, 15 och 17 oktober 
2018. Under observationsdagarna deltog vi i förskolans olika aktiviteter som fri lek, samling, 
skapande, skogsutflykt, lunch samt utevistelse på gården. Intervjuer genomfördes med 
förskolechefen och samtal med övriga pedagoger.  

Sammanfattning  
På Vikdalens barn finns ett mycket gott förhållningssätt mellan pedagoger samt mellan barn 
och barn. Förskolan har en tydlig veckoplanering som är återkommande varje vecka. De 
äldre barnen ges stor möjlighet att delta i olika kulturella aktiviteter som t.ex. teater, museum 
eller besöka andra miljöer. I förskolans planerade aktiviteter kan vi inte se att det finns tydliga 
syften och mål. Inte heller att pedagogerna har ett undervisande förhållningssätt för att 
utveckla barns olika förmågor. Varje barn har en pärm med dokumentation från olika 
aktiviteter, men det är ingen dokumentation där man kan följa varje barns utveckling och 
lärande. Alla barn på förskolan ges stora möjligheter till att utforska naturvetenskap och 
arbeta med skapande på många olika sätt. Pedagogerna arbetar språkutvecklande med 
språksamlingar. Det systematiska kvalitetsarbetet bygger på förskolans Arbetsplan som 
revideras årsvis och följs upp skriftligt vt och ht. Planen är skriven i löpande text som en 
beskrivning av verksamhetens intentioner. Det saknas systematisk och kontinuerlig 
planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten. Det finns inget samarbete med 
andra förskolor för kunskapsutbyte och inspiration. 
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Resultat per målområde 
Normer och värden: På förskolan finns ett mycket gott förhållningssätt mellan pedagoger 
samt mellan barn och barn. Det finns en “Likabehandlingsplan” som pedagogerna reviderar 
årligen tillsammans med de vårdnadshavare som sitter i styrelsen. Pedagogerna använder 
“Vännerna i Kungaskogen” som arbetsmaterial i värdegrundsarbetet tillsammans med de 
äldre barnen.   
 
Utveckling och lärande:   
Båda avdelningarna på förskolan har en veckoplanering som är återkommande varje vecka. 
Den innehåller skapande, skogsutflykt och kulturbesök. Det finns tydliga rutiner för varje dag 
med samling och dukvärdsuppdrag. Varje vecka ges de äldre barnen möjlighet att delta i 
olika kulturella aktiviteter som t.ex. teater, museum eller besöka andra miljöer, t. ex. parker, 
lekparker som är intressanta och roliga för barnen. I förskolans planerade aktiviteter kan vi 
inte se att det finns tydliga syften och mål. Inte heller att pedagogerna har ett undervisande 
förhållningssätt för att utveckla barns olika förmågor. Det finns utdrag från läroplanens olika 
målområden uppsatta på avdelningarna. Dessa finns även i barnens pärmar kopplat till olika 
aktiviteter. Det görs ingen kontinuerlig dokumentation där man kan följa varje barns 
utveckling och lärande eller som används för att utveckla verksamheten. 
 
Det finns inget aktivt arbete med att utveckla barns digitala kompetens. En av pedagogerna 
har tagit på sig att påbörja detta utvecklingsarbetet inom kort. Alla barn på förskolan ges 
stora möjligheter till skapande och på många olika sätt. Pedagogerna arbetar 
språkutvecklande med språksamlingar och är inspirerade av Bornholmsmodellen som 
metod. Barnen ges stora möjligheter till att utforska naturvetenskap och teknik genom deras 
tema med årstider och besöken till skogen och genom att de besöker olika museer och 
parker. 
 
Barns inflytande:   
Barnen på förskolan har stora möjligheter till fri lek vilket även har hög prioritet i den gällande 
Arbetsplanen. I den fria leken har barnen möjlighet att påverka genom att de kan välja vad 
de vill leka med. I de planerade aktiviteterna ser vi mycket lite av barnens möjlighet att 
påverka. Barnen får endast berätta om vad de gjort och pedagogerna skriver ner. 
Pedagogerna säger att allas åsikter är viktiga. Barnen ges möjlighet att ta ansvar genom att 
de tilldelas olika ansvar, dokumenationsansvariga, dukvärd och samlingsordförande. 
Pedagogerna utmanar och stöttar barnen att plocka undan efter sig. 
 
Styrning och ledning:  
Det systematiska kvalitetsarbetet bygger på förskolans Arbetsplan som revideras årsvis och 
följs upp skriftligt vt och ht. Arbetsplanen är skriven i löpande text i en beskrivande form vad 
verksamheten strävar efter. Vi saknar tydliga målbilder utifrån de mål verksamheten 
prioriterar, samt dokumentation som de kan använda för att analysera och utvärdera 
effekterna. Det saknas ett strukturerat SKA arbete med nulägesanalys, analys, planering och 
uppföljning årsvis. Samverkan och kunskapsutbyte sker inom förskolan, under mötestid, 
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planeringsdagar och under samtal i vardagen. Det finns inget samarbete med andra förskolor 
och det nätverk som finns i kommunen, mellan andra fristående förskolor, har inte givit 
förväntad inspiration. 

Bedömning i skala1 

Område Bedömning enl skala 

Normer och värden 3,5 

Utveckling och lärande 2,8 

Barns inflytande 3 

Styrning och ledning 2,0 
 
 

Starka sidor 
Exempel: 
Respektfullt förhållningssätt (Normer och värden) 
Beskrivning: Det råder ett respektfullt och vänligt förhållningssätt mellan pedagoger och 
barn samt mellan barnen. Pedagogerna sätter gränser när det behövs på ett tydligt men 
vänligt sätt och hänvisar till känslor som väckts. Förskolan har ett värdegrundsdokument. 
Förskolechefen berättar att värdegrund, förhållningssätt till barnen och arbetet med barnens 
känslor utgör grunden för deras värdegrundsarbete. De äldsta barnen arbetar ibland med 
värdegrundsmaterialet “Vännerna kungaskogen”. Förskolan har en “Likabehandlingsplan” 
som revideras varje år tillsammans med pedagoger och styrelsen. 
 
Bedömning: Verksamheten präglas av ett respektfullt och vänligt bemötande mellan 
pedagoger och barn samt mellan barnen. 
 
Kulturutbud och omvärldsspaning som del av lärmiljön (Utveckling och 
lärande) 
                                                
1 1.0   Stora brister i kvalitet 

   Verksamheten har stora utvecklingsbehov 
   2.0   Mindre god kvalitet 
   Verksamheten bedöms sammantaget ha mindre god kvalitet och har flera utvecklingsområden 
  3.0     God kvalitet 
   Verksamheten har i huvudsak god kvalitet med vissa utvecklingsområden. 
  4.0     Mycket god kvalitet 
   Verksamheten uppvisar goda lösningar och förhållanden som visar att den kommit långt i sin strävan att nå 
   målen. 
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Beskrivning: En dag varje vecka gör förskolan utflykter, hel- eller halvdag, och besöker olika 
kulturella evenemang för att barnen ska få en rikare lärmiljö. Det kan vara besök till olika 
museer, teaterföreställningar, temaparker eller lekparker. Dessa besök är sällan 
sammankopplat med projekt som pågår i verksamheten, utan mest som upplevelse. 
Besöken till Dieselverkstaden är populärt bland barnen och inspirerar dem i det skapande 
arbetet. Barnen ges möjlighet att vara med och välja, t.ex. vilka teaterföreställningar eller 
lekparker de vill besöka.  
 
Bedömning: Kulturutbud och omvärldsspaning förekommer i hög grad. 
 
Skapande som uttryckssätt (Utveckling och lärande) 
Beskrivning: Alla barn på förskolan ges stora möjligheter att arbeta med skapande på olika 
sätt. Pedagogerna berättar att syftet är att barnen ska få tillgång till många uttryckssätt och få 
prova på att arbeta med olika material. Vi kan inte se att barnens egna kreativitet kommer till 
uttryck då uppgiften är förutbestämd av pedagogerna. Under vårt besök arbetar de yngsta 
barnen med att göra stentroll och måla med bilar. Barnen har en årstidstavla, hösten. Till 
denna samlar de material under sina utflykter till skogen. De äldsta barnen gör 
halloweenlyktor genom att måla på glasburkar. Vid en skogsutflykt ritar de äldre barnen olika 
hösttecken ute i skogen.  
 
Bedömning: Barns möjlighet till skapande som uttryckssätt förekommer i hög grad.  
 
Språkutvecklande arbetssätt (Utveckling och lärande)  
Beskrivning: Pedagogerna arbetar språkutvecklande med bl. a. inspiration av  
Bornholmsmodellen. De har språksamlingar och alla barn får regelbundet komma med egna 
boktips. Då tar barnen med sig en egen bok och får berätta om innehållet. En pedagog 
dokumenterar berättandet och frågor som kommer under presentationen. Pedagogerna läser 
sedan boken för barngruppen i samling eller under vilan. Tecken som stöd används av en 
pedagog i arbetet med de yngre barnen, som en förstärkning och stöd till de barn som inte 
har utvecklat sitt verbala språk. 
 
Bedömning: Det språkutvecklande arbetssättet håller till stora delar en god kvalitet. 
 
Arbetet med att naturvetenskap (Utveckling och lärande) 
Beskrivning: Förskolan använder sin gård och närmiljön för att alla barn ska få utveckla 
intresse för naturvetenskap. De äldre barnen följer årstidsväxlingarna i naturen och samtalar 
om samt illustrera detta genom skapande av olika slag. De yngre barnen arbetar med att 
följa sitt äppelträd på gården vilket finns dokumenterat på avdelningen. Vid vårt besök går de 
äldre barnen ut i skogen och tittar på vad som hänt med naturen sen sist de var där. De får 
samla material som de tycker visar på hösttecken, som de ritar av och berätta om. De har 
även en myrstack som de besöker regelbundet för att följa utvecklingen i stacken.   
 
Bedömning: Barns möjlighet att arbeta med naturvetenskap förekommer i hög grad. 
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Utvecklingsområden 
Exempel: 
Undervisande förhållningssätt (Utveckling och lärande) 
Beskrivning: Det finns många planerade, icke målstyrda, aktiviteter på båda avdelningarna 
under en vecka. Pedagogerna pratar med barnen under aktiviteterna men vi kan inte se ett 
undervisande förhållningssätt där barnens tankar ledas framåt, som får barnen att reflektera 
kring det som upplevs. Förskolechefen berättar att de har samtalat kring 
undervisningsbegreppet i arbetslaget, i vilka situationer och tillfällen som de arbetar med 
undervisning för att utveckla barns förmågor. Hon berättar att de arbetar med The Big five, 
fem olika begreppsförmågor, som de fokuserar på separat. The Big five ingår t. ex. inte i det 
pågående temaarbetet, utan hålls som egna utvecklingsområden. 
 
Bedömning: Ett undervisande förhållningssätt förekommer i liten utsträckning. 
 
Dokumentation av barns utveckling och lärande (Utveckling och lärande)  
Beskrivning: Pedagogerna dokumenterar pågående/genomförda aktiviteter genom att 
fotografera och skriva ner det barnen berättar att de gjort. Pedagogerna dokumenterar barns 
lärande inför utvecklingssamtalen i en förtryckt mall. Förutom detta kan vi inte se att 
pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas kontinuerligt och 
systematiskt. Vi kan inte heller se hur pedagogerna arbetar med att följa upp och analysera 
varje barns utveckling och lärande utifrån läroplanens olika målområden. 
 
Bedömning: Systematik för dokumentation, uppföljning och utvärdering av varje barns 
utveckling och lärande är till viss del bristfällig och behöver utvecklas. 
 
Det systematiska kvalitetsarbetet (Styrning och ledning) 
Beskrivning: Det systematiska kvalitetsarbetet bygger på förskolans “Arbetsplan”. 
Arbetsplanen är skriven i löpande text, med hänvisning till läroplanens mål. Det finns brister i 
dokumentationsarbetet på flera nivåer t.ex. cykliska processer (nulägesbeskrivning, analys, 
planering, utvärdering), pedagogisk dokumentation, målformuleringar, syften och nyckeltal. 
Det finns ingen skriftlig dokumentation av pedagogernas reflektioner och analyser, som visar 
på vad i arbetet och de pedagogiska processerna, som leder till framgång. Det finns en 
dialog mellan pedagogerna samt mellan förskolechefen och förskolans styrelse, för att skapa 
samförstånd kring det som sker i verksamheten. 
 
Bedömning: Det finns vissa brister i SKA arbetet. 
 
Kunskapsutbyte med andra verksamheter (Styrning och ledning) 
Beskrivning: Samverkan och kunskapsutbyte sker inom den egna förskolan, under 
mötestid, planeringsdagar och under samtal i vardagen. Förskolechefen går på utförarträffar 
som Nacka kommun anordnar. Det finns inget annat samarbete med andra förskolor. Det 
nätverk som finns i kommunen, mellan fristående förskolor, har inte givit förväntad 
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inspiration, anser förskolechefen. Dialog med andra är centralt i kvalitetsarbetet. Avsaknad 
av kunskapsutbyte och reflektion med andra verksamheter, försvårar arbetet med att få syn 
på sina egna utvecklingsbehov.  
Bedömning: I liten utsträckning sker kunskapsutbyte med andra verksamheter. 
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VÅGA VISA 
VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan Danderyd, Nacka, 
Sollentuna, och Upplands Väsby. 

Syftet med VÅGA VISA är att öka måluppfyllelsen i förskola och skola. Utvärderingen av  
verksamheten görs på uppdrag av de politiska nämnderna i respektive kommun. 

Observationer av förskolor och skolor genomförs av erfarna pedagoger och skolledare med 
pedagogisk högskoleutbildning. Observationerna utgår från läroplanerna och ett barn- och 
elevperspektiv. 
 
Observatörerna skriver en rapport där de bedömer skolans arbete och resultat inom 
målområden, baserat på: 

● Observationer i verksamheten 
● Intervjuer med elever, personal och skolledning samt samtal med barn 
● Skolans egna dokument, relevanta för observationens genomförande 

 
Mer information finns på VÅGA VISA:s hemsida på http://www.danderyd.se/vagavisa  
 
(2017-08-24) 
  

http://www.danderyd.se/vagavisa
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Vikdalens Barns kommentar angående observationsrapporten. 
 
Förskolans arbete med observationsrapporten: 
Vi har gått igenom rapporten grundligt, del för del, med ledning/huvudman på styrelsemöte 
samt med personalgruppen på planeringsmöte. Det vi lagt störst fokus på har varit frågorna 
ang dokumentation och digitalisering. 
Övriga föräldrar har involverats genom att vi har haft rapporten som underlag för diskussion 
på ett av våra stormöten. 
Barnen blir främst delaktiga genom att vi börjat jobba mer aktivt vad gäller digitaliseringen. 
 
Kommentar till observationens resultat: 
Vi känner igen oss till vissa delar, men ställer oss frågande till ett antal påståenden. 
De starka sidor som nämns i rapporten håller vi till stor del med om. 
Inom de utvecklingsområden som nämns så känner vi även här igen oss vad gäller svag 
digitalisering samt avsaknad av samarbete/utbyte med andra förskolor. 
Exempel på omdömen vi ställer oss frågande till: 
”Det finns många planerade, icke målstyrda aktiviteter på båda avdelningarna under en 
vecka” förstår vi inte riktigt då vi t ex jobbar målstyrt mot utvecklande av intresse för 
naturkunskap + främjande av grovmotorik på våra skogisdagar. Som ett annat exempel kan 
vi ta vårt boktips, där utmanandet av den språkliga /kommunikativa förmågan är påtaglig. 
Listan kan göras lång. 
”The Big Five ingår inte i det pågående temaarbetet, utan hålls som egna 
utvecklingsområden”upplever vi också som lite märkligt då vi varje vecka säkerställer att 
varje förmåga utmanas. T ex begreppsförmågan utmanas bl a mycket tydligt två ggr/vecka 
under våra strukturerade språksamlingar. Procedurförmågan utmanas genom vårt 
ordförandeskap, stöttning vid konfliktlösning, uppdraget som dukvärd o s v. 
”Det systematiska kvalitetsarbetet bygger på förskolans arbetsplan. Det finns ingen skriftlig 
dokumentation av pedagogernas reflektioner och analyser”, även detta upplever vi som 
märkligt, då vi själva betraktar arbetsplanen som en del av SKA. I t ex våra terminsvisa 
utvärderingar går vi igenom verksamheten del för del under rubriker som Fasta aktiviteter, 
Samling, Skapande, Rörelselek, Skogen, Inne/Utelek, Språk/Matematik, 
Naturvetenskap/Teknik, IKT, Föräldrasamtal, Utvärdering av prioriterade mål, Nya 
prioriterade mål. Här finns våra reflektioner ang. vad som fallit väl ut, och vad som fallit 
mindre väl ut, samt ev orsaker till resultatet.  Det nämns ingenting om detta i 
observationsrapporten. 
Som en övrig synpunkt vill vi framföra att vi finner det olyckligt att observatörerna kom från 
samma enhet då det medför en risk för ensidighet. Vi hade uppskattat att få ta emot 
observatörer från olika kommuner, då vi tror att det hade gett en mer nyanserad bild av vår 
verksamhet. 
 
Förbättringsområden i observationsrapporten: 
Vi är, och har sedan en tid tillbaka varit, medvetna om att vi släpar efter med digitaliseringen. 
Vi är också medvetna om att vi behöver ta tag i detta område omgående. Som en start har en 
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av våra pedagoger besökt en förskola på Värmdö som kommit långt i sitt arbete med IKT. Vi 
har introducerat QR-koder för barnen samt införskaffat en projektor. 
Vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet så har vi börjat se över hur vi kan utveckla vår 
befintliga dokumentation utan att behöva ta för mycket tid från barnen. Vi har ju, som sagt, 
medvetet valt att i första hand vara närvarande pedagoger då vi betraktar lärande som 
relationellt. Vi kommer dock att titta på detta under våren och se hur vi kan lösa det på bästa 
sätt. 
 
Vikdalen 11/1 -19 
Veronica Linde,  förskolechef 
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