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Kort om förskolan 
 
Förskola 

Antal barn 24 

Antal avdelningar 3 

Regi (ev fristående huvudman) Friluftsfrämjandet I Ur 
och Skur Utveckling 
AB 

Ev profil/inriktning I Ur och Skur 

Antal pedagoger 
varav antal legitimerade förskollärare 

5 varav 1 leg fsk        ( 
65%) 

 

Observatörernas bild 

Hur observationen genomfördes 
Vi var två observatörer som besökte Förskolan Boomullarna i Ur och Skur i Nacka den 
17:onde och 18 :onde september 2018. Vi observerade förskolans tre avdelningar. Vi deltog 
isamlingar, måltider, aktiviteter, utevistelse samt följde med på Mulle respektive Knyttepass. 
Planerade samtal genomfördes med förskolechef, förskolläraren samt med en barnskötare. 
Spontana samtal förekom med andra pedagoger och med barnen. Avslutningsvis hade vi ett 
kortare samtal med förskolechef. Vi ha läst och reflekterat över de dokument vi tagit del av.   

Sammanfattning  
Förskolan Boomullarna är belägen i en villa i Gustavsvik i Saltsjö-Boo. Förskolan drivs av 
I Ur och Skur Utveckling AB. På förskolan finns idag 24 barn fördelade på tre grupper och 
fem pedagoger. Verksamheten bygger på I Ur och Skur pedagogiken.  
Förskolan genomsyras av ett gott arbetsklimat för både stora och små. Pedagogerna 
befinner sig nära barnen vilket skapar trygghet.  
Verksamheten bedrivs till stora delar utomhus såväl på gården som i närliggande skog. 
Gården erbjuder trygghet för de yngre och utmaningar för de äldre barnen. De flesta material 
används såväl utomhus som inomhus, det ger möjlighet för barnen att fortsätta sin aktivitet 
oavsett miljö. Innehållet i de olika naturgrupperna har en tydlig struktur och planeras såväl 
utifrån Lpfö, I Ur och Skurs styrdokument som barnens intressen. 
Barnen har idag liten tillgång till digital teknik, de ges få möjligheter att utveckla den digitala 
kompetensen. Aktiviteter på förskolan dokumenteras men vi ser få tillfällen då barnens 
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tankar, reflektioner tagits tillvara. Lärmiljön inomhus kan utvecklas för att inspirera till mer 
kreativa och utmanande lärprocesser.                                                                            
 

Resultat per målområde 
 
Normer och värden:  
Vi möter pedagoger som trivs på sin förskola. Det finns i huvudsak en gemensam, förankrad 
syn på värdegrunden bland pedagogerna. Till stora delar bedrivs ett aktivt 
värdegrundsarbete och arbete mot kränkande behandling på förskolan. Ett respektfullt 
förhållningssätt förekommer i ganska stor utsträckning, men vi ser tillfällen med mindre 
respektfullt bemötande. De relativt små grupperna bidrar till ett gynnsamt arbetsklimat. Vi 
bedömer att pedagogerna i relativt hög grad har positiva förväntningar på barnen och stöttar 
deras självtillit.  
 
Utveckling och lärande:   
Den av pedagoger planerade verksamheten utgår till vissa delar från barnens intressen och 
behov. Undervisningen har en tydlig struktur och har i relativt stor utsträckning koppling till 
läroplanens mål.  
Lärmiljön ute stödjer i hög grad utveckling, lek och lärande medan innemiljön kan utvecklas, 
där tillgängligheten till mer kreativa och inspirerande material kan skapas för att väcka 
nyfikenhet hos barnen. Pedagoger och ledning bekräftar att detta är ett utvecklingsområde.  
I undervisningen används flera olika arbetsmetoder. En stor del av verksamheten sker 
utomhus och barnen får i stor utsträckning utveckla sin kreativitet genom lek, rörelse och 
skapande.  
Förskolans aktiviteter dokumenteras i ganska stor utsträckning medan de enskilda barnets 
utveckling dokumenteras i liten utsträckning. Dokumentationen sker till största delen i en app 
till vilken vårdnadshavarna har inloggning. Till viss del används dokumentationen för att 
utveckla verksamheten, men vi saknar en djupare reflektion och analys av aktiviteterna 
utifrån uppdraget. Barnen ges få möjligheter att utveckla sin digitala kompetens. Under vår 
observation ser vi inga tillfällen då pedagoger och barn tillsammans upptäcker den digitala 
världen.  
På avdelningarna för de äldre barnen ser vi att omvårdnad, omsorg, fostran och lärande till 
stor del bildar en helhet, medan tyngdpunkten hos de yngsta ligger i omsorgen. 
Arbetet med att utveckla barns språk och deras matematiska förmågor förekommer i viss 
utsträckning, vi saknar dokument som beskriver arbetet. Barnens intresse för naturvetenskap 
stimuleras och utmanas i hög grad och de får till stora delar stöd i sin sociala utveckling i 
olika grupper och med stöd av närvarande pedagoger.  
Det finns strategier för arbetet med barn i behov av stöd, men vi saknar en plan som 
beskriver arbetet. Förskolan har idag endast ett barn med annat modersmål och det saknas 
en plan för hur arbetet skall genomföras.  
 
Barns inflytande:  
Barnen ges ibland möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter samt påverka sin situation.   
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Barnen får i viss utsträckning utveckla sin förmåga att använda sig av demokratiska 
principer, det kan handla om var mellanmålet ska ätas eller var utevistelsen ska ske. 
Barnen tränas i relativt stor utsträckning att ta ansvar för sina egna handlingar och förskolans 
miljö.Vi ser, och pedagogerna bekräftar för oss att alla barn ges samma utrymme och att 
miljöerna utformas för alla. 
Barnen har i liten utsträckning inflytande över verksamhetens innehåll, men i den av vuxna 
planerade aktiviteten, har de i viss utsträckning inflytande, som yttrar sig i att barnen väljer 
hur de vill ta sig an uppgiften och hur de ska göra.  
 
Styrning och ledning:  
Förskolechefen delar sin tjänst mellan förskolan och huvudmannen. I tjänsten på förskolan är 
han med i verksamheten t.ex vid pedagogers frånvaro  och har därmed god kunskap om 
verksamhetens kvalité. Förskolechefen arbetar i viss utsträckning för att utveckla 
verksamheten tillsammans med pedagogerna. 
 Förskolechefen tar i ganska stor utsträckning ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet 
medan pedagogerna i liten utsträckning deltar. 
Vårdnadshavarna är delaktiga i kvalitetsarbetet genom deras aktiva deltagande vid 
föräldramöten och genom Våga Visa enkäten. 
Det saknas fungerande rutiner för samverkan och kunskapsutbyte mellan pedagogerna vilket 
de också bekräftar. 
Det finns fungerande samverkan mellan avdelningarna bl.a. när barn flyttas mellan 
grupperna för att göra det bästa av dagen för alla. 
Det finns i liten utsträckning samarbete vid övergångar till skolor.  

Bedömning i skala1 

Område Bedömning enl skala 

Normer och värden 3,4 

Utveckling och lärande 3,2 

Barns inflytande 2,9 

Styrning och ledning 2,6 

                                                
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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Starka sidor 
 
De små barngrupperna och pedagogernas förhållningssätt bidrar till ett gott 
arbetsklimat och trygghet. (Normer och värden) 
Beskrivning: Förskolan genomsyras av ett gott arbetsklimat där pedagogerna trivs och 
barnen känner trygghet. Den lilla enheten gör att alla pedagoger och barn känner varandra 
och känner ansvar över varandra. Pedagogerna finns nära barnen och deltar i deras 
aktiviteter.  
Bedömning: De vuxna har ett förhållningssätt som visar på respekt och intresse för varje 
barns bästa. Detta visar sig i god stämning och att barnen är trygga i förskolans verksamhet.  
 
Samsynen på utemiljöns möjligheter (Utveckling och lärande) 
Beskrivning: Utomhus finns en stor gård uppdelad i flera delar. Här finns naturliga lekmiljöer 
med träd och höga bergsområden samt lekhus och material för sandlådelek och mycket 
mera. Dessutom finns mycket material som vanligtvis används inomhus även tillgängliga 
utomhus. 
Bedömning: De varierade lärmiljöerna utomhus bidrar till mångsidig lek och till lustfyllt 
lärande. Det tillåtande arbetssättet till var materialet används gynnar barnens lärande och 
minskar avbrotten i barnens aktiviteter.   
 
Utveckling och lärande i friluftsaktiviteterna. (Utveckling och lärande) 
Beskrivning: Aktiviteterna i skogen är välplanerade, varierande och genomtänkta. På ett 
lekfullt sätt lär sig barnen att använda naturen. Verksamheten utgår såväl från Lpfö, Ur och 
Skur pedagogik men också från barnens intressen. Målet är att skapa intresse för friluftsliv 
och ett hälsosamt liv.  
Bedömning: Verksamheten i de olika grupperna i naturen bidrar till utveckling och lärande.  

Utvecklingsområden 
Lärmiljön inomhus (Utveckling och lärande) 
Beskrivning: Lärmiljön inomhus kan utformas till att bli mer tillgänglig, inspirerande och 
utmanande, genom att exponera materialet på ett inbjudande sätt. Vi ser också att miljön kan 
stärkas genom att tydliggöra de olika rummens användning.  
Bedömning: Vi bedömer att en mer tydlig, tillgänglig och inspirerande inomhusmiljö 
ytterligare stärker barnens utveckling och lärande.  
 
Barns möjligheter att utveckla digitala kompetens (Utveckling och lärande) 
Beskrivning: Barnen har idag liten tillgång till digital teknik och ges få möjligheter att 
utveckla den digitala kompetensen.   
Bedömning: Barnen ges sällan förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens. 
 
Pedagogisk dokumentation.  (Utveckling och lärande) 
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Beskrivning: Det finns i liten utsträckning en pedagogisk dokumentation som ett underlag 
för uppföljning, utvärdering och planering. 
Bedömning: Barnen ges begränsade möjligheter att ta del av sitt lärande och ha inflytande i 
verksamheten utifrån den planering som görs då den pedagogiska dokumentationen till stor 
del saknas.  
 
  

Jämförelse med tidigare observation 

Enheten är inte tidigare observerad.   
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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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Kommentar från förskolans/skolans ledning till 
observationsrapporten  
  
Förskolans/skolans arbete med observationsrapporten  
  
All personal på förskolan har tagit del av rapporten och inför överlämningssamtalet hade vi 
ett apm där alla fick möjlighet att ge sina synpunkter och kommentarer till rapporten. Efter 
överlämningen tog vi med oss de synpunkter vi fick från observatörerna och diskuterade 
vidare. Vi kommer arbeta med inomhusmiljön så den blir mer inspirerande och tilltalande för 
barnen. Vi har anställt en ny förskollärare som börjar i slutet av januari. Rapporten kommer 
finnas kvar och vara i grund till kommande diskussioner.  Vi har påbörjat ett arbete att 
utveckla digitalisering inom förskolan, detta tillsammans med huvudman och andra I Ur och 
Skur förskolor.   
 
Kommentar till observationens resultat  
  
Vår egna självskattning och observatörernas skattning var väldigt lika vilket visar att vi redan 
tidigare var medvetna om de brister som uppkom. Den pedagogiska innemiljön behöver 
utvecklas. Förskolan består av 3 avdelningar och varje avdelning har kommit olika långt i 
detta arbetet. Observatörerna var på plats under två dagar i början av terminen, 
barngrupperna var relativt nya och i en uppstart av ett nytt läsår ligger alltid fokus på att 
barnen ska hitta sin trygghet tillsammans med den nya gruppen och nya pedagogerna. 
Under dessa dagarna var även mycket personal borta, Dag 1 var 2 av 5 pedagoger sjuka 
och under dag 2 var 3 av 5 borta, vilket gjorde verksamheten lite mer sårbar och rörig än 
vanligt men tack vara att barnen har en grundtrygghet med alla pedagoger upplevde vi ändå 
att det gick bra.   
  
Under normer och värden har observatörerna skrivit ”Ett respektfullt förhållningssätt 
förekommer i ganska stor utsträckning, men vi ser tillfällen med mindre respektfullt 
bemötande.” När vi frågade vad de syftade på ’mindre respektfullt bemötande’ fick vi 
förklaringen att detta handlade om de yngre barnens integritet vid 
blöjbyten/potträning/toalettsituationen, dels att toaletten saknar en dörr så att det är insyn till 
skötrummet men även att potträningen sker inne på avdelningen istället för i skötrummet, 
detta pga platsbrist då skötrummet är väldigt trångt och avdelningen består enbart att ett 
stort rum så allting sker i samma rum även om rummet har avgränsas med hjälp av hyllor. Vi 
har diskuterat genom våra rutiner, och vi planerar att sätta upp ett draperi eller en halvdörr 
för skötrummet så att barnen ändå får känna att de kan få vara på toaletten i fred men att 
personalen ändå kan ha uppsikt.   
  
Förbättringsområden i observationsrapporten  
  
Vi har från och med våren 2019 lagt in mer planeringstid för pedagogerna, detta har varit ett 
problem tidigare då vi har upplevt att personalen timmar inte har räckt till då vi har haft 
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många deltidare. Med hjälp av utökad planeringstid kommer den pedagogiska 
dokumentationen och verksamheten att utvecklas. Vi har även planerat in en planeringsdag i 
slutet av januari där fokus kommer ligga på planering av vårterminen och utveckla 
innemiljön.  Den pedagogiska miljön (både inne och ute) har varit och är ett fokusområde för 
hela I Ur och Skur Utveckling under detta läsåret.   
  
Saltsjö-Boo 2019-01-14 Per Rugsveen Förskolechef I Ur och Skur Boo-Mullarna   
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