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Kort om förskolan 

Antal barn 33 

Antal avdelningar 2 

Regi (ev fristående huvudman) Fristående 

Ev profil/inriktning  

Antal pedagoger 
varav antal legitimerade förskollärare 

7 st pedagoger varav 
2 leg förskollärare och 1 leg lärare 
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Observatörernas bild 

Hur observationen genomfördes 
Vi var två observatörer som besökte Backeboskolans förskola i Nacka den 10 och 11 april 
2018. Vi observerade förskolans två avdelningar.  Vi deltog i samlingar,  måltider, aktiviteter, 
utevistelse samt följde med på en skogsutflykt. Vi intervjuade ledningsgruppen, bestående av 
rektor och utvecklingsledare, samt två förskollärare. Vi samtalade också spontant med flera 
pedagoger och barn på förskolan.  Avslutningsvis hade vi ett kortare samtal med rektor. Vi 
har läst och reflekterat över de dokument vi tagit del av.   

Sammanfattning 
Backeboskolans förskola är en fristående förskola belägen i Kummelnäs. Förskolan drivs av 
en ekonomisk förening där personal och föräldrar är medlemmar. Huvudman för förskolan är 
föreningens styrelse. 

Förskolan genomsyras av ett gott arbetsklimat med pedagoger som samarbetar, har en 

gemensam barnsyn och trivs tillsammans. Det bedrivs ett utarbetat arbetssätt i samband 

med utvecklingssamtalen som involverar och utmanar barnen i deras utveckling och lärande. 

Utemiljön är varierande och lockar till lustfyllda motoriska och sociala aktiviteter. Lärmiljön 

inomhus kan utvecklas för att inspirera till mer kreativa och utmanande lärprocesser. Barnen 

behöver ges fler möjligheter att utveckla sin digitala kompetens. Vi saknar planer som 

beskriver metoder för området utveckling och lärande. 

 

Resultat per målområde 

Normer och värden: Vi möter pedagoger som trivs och samarbetar på sin förskola. Ledning 

och pedagoger har tillsammans arbetat fram en gemensam värdegrund, vilket beskrivs i en 

plan. Vi ser att värdegrunden vanligtvis avspeglar sig i möten mellan pedagoger och barn 

samt mellan pedagogerna. I barngrupperna ligger tyngdpunkten på värdegrundsarbete i 

början av läsåret, men aktualiseras vid behov. Barngrupperna delas ofta in i mindre grupper 

vilket skapar en god arbetsmiljö för alla på förskolan. Pedagogerna bemöter barnen med 

respekt och visar tilltro till deras förmågor men vi ser också tillfällen med mindre respektfullt 

bemötande.    
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Utveckling och lärande: Den planerade och strukturerade verksamheten har tydliga 

kopplingar till läroplanens målområden. Genom temaarbeten utgår verksamheten i stor 

utsträckning från barnens intresse och behov, vilket ger en variation i olika arbetsformer och 

metoder. Den varierande och stimulerande utemiljön med närhet till skogsområden bidrar till 

ett mångsidigt lärande. Miljöerna inomhus är rymliga men kan utvecklas ytterligare, vilket 

pedagoger bekräftar, där också tillgängligheten till mer kreativa och inspirerande aktiviteter 

kan skapas. Trots de rymliga lokalerna ser vi att många barn samsas på liten yta vid 

samlingar och måltider.  

 

Arbetet med att utveckla barns språk och deras matematiska och naturvetenskapliga 

förmågor förekommer vanligtvis men vi saknar dokument som beskriver arbetet. Förskolans 

aktiviteter och barns lärprocesser dokumenteras främst i en digital plattform som 

vårdnadshavarna kontinuerligt kan följa. Barnen är involverade i denna process i samband 

med utvecklingssamtalen där de äldre barnen har stor delaktighet. De ges för övrigt sällan 

förutsättningar att utveckla digital kompetens. Barnen får relativt stor möjlighet att utveckla 

sina sociala förmågor, bland annat i olika gruppkonstellationer, samt med stöd av närvarande 

pedagoger. Det finns förankrade strategier och metoder för arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd och för barn med annat modersmål. 

 

Barns inflytande: Barnen ges ofta tillfällen att ta ansvar för sina handlingar och förskolans 

miljöer med hjälp av närvarande vuxna som finns till hands vid t.ex. konflikter, städning och 

avklädning. Vi ser tillfällen då barnen kan ges mer ansvar vid till exempel rutinsituationer. Vid 

måltiderna ges inte alltid tillräckliga förutsättningar till inflytande, utveckling och lärande. De 

äldsta barnen får relativt ofta medverka i demokratiska processer genom att rösta på olika 

förslag. Vi ser, och pedagogerna bekräftar för oss att alla barn ges samma utrymme och att 

miljöerna utformas för alla oavsett kön eller etnicitet. Pojkar och flickor leker tillsammans i de 

olika miljöerna och barn ges i stor utsträckning lika stort inflytande och utrymme i 

undervisningen. Genom ett tematiskt arbetssätt har barnen ett reellt inflytande på 

verksamhetens innehåll och delvis på arbetssätten.  

 

Styrning och ledning:  

Förskolans ledningsgrupp, bestående av rektor och utvecklingsledare, har i relativt stor 

utsträckning kunskap om verksamhetens pedagogiska kvalitet. Den baseras till stora delar 

på förskolans läroplan. Flera tydliga dokument finns upprättade som beskriver 

verksamheten med metoder för arbetssätt, utvärdering och uppföljning. Ledningen arbetar 

för att utveckla verksamheten tillsammans med medarbetare där även barn och 

vårdnadshavare är delaktiga. Det finns i mycket hög grad fungerande rutiner och former för 

samverkan och kunskapsutbyte mellan pedagogerna. Det finns också ett välfungerande 



 

 2018-04-17            VÅGA VISA 

 

 

 

 

 

 

 

5 

samarbete mellan övergångar inom verksamheten, vilket underlättas av verksamhetens 

storlek och engagerade pedagoger. Arbetet med övergången till skola är till stora delar 

utarbetat med stöd av Skolverkets modell, berättar både rektor och pedagoger. 

Bedömning i skala1 

Område Bedömning enl skala 

Normer och värden 3,1 

Utveckling och lärande 3,1 

Barns inflytande 3,1 

Styrning och ledning 3,3 

 

  

                                                
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 
Förskolan genomsyras av ett gott arbetsklimat (Normer och värden) 

Beskrivning: Vi möter pedagoger som berättar för oss att de trivs på sin förskola, har en 

positiv framtidstro och ett gott samarbete med en gemensam barnsyn. 

Bedömning: Vi upplever att förskolan genomsyras av det goda arbetsklimat som råder, med 

pedagoger som värnar om varandra och involverar barnen i verksamheten. 

 

Utemiljön utmanar barnen motoriskt och bidrar till ett lustfyllt lärande (Utveckling och 

lärande) 

Beskrivning: Utomhus finns en stor gård uppdelad i flera delar. Här finns naturliga lekmiljöer 

med träd och höga bergsområden samt lekhus, cyklar och material för sandlådelek och 

mycket mera. 

Bedömning: De varierade lärmiljöerna utomhus bidrar till mångsidig lek och till lustfyllt 

lärande. 

 

Barnens delaktighet i processen runt utvecklingssamtalen (Utveckling och lärande) 

Beskrivning: Pedagoger berättar och vi tar del av ett dokument som beskriver hur 

arbetsprocessen går till. Barnen på de äldre barnens avdelning “tränas” inför samtalet genom 

att själva få skriva en inbjudan, välja ut vad som ska visas från deras individuella del i lär 

plattformen och andra aktuella alster. Under samtalet hälsar barnet vårdnadshavare 

välkommen, visar och reflekterar över sina genomförda aktiviteter och sitt lärande. 

Bedömning: Förskolans barn ges stor delaktighet och ansvar över sin utveckling och sitt 

lärande genom att aktivt medverka i denna process. 
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Utvecklingsområden 
Dokument för området utveckling och lärande behöver skapas (Utveckling och 

lärande, Styrning och ledning) 

Beskrivning: Läroplanen lägger stort vikt vid att förskolan ska arbeta med att utveckla och 

stimulera barns språk samt matematiska och naturvetenskapliga förmågor. Vi saknar 

dokument som beskriver hur arbetet inom ämnesområdena bedrivs. 

Bedömning: Vi bedömer att förskolan bör upprätta dokument som beskriver detta viktiga 

arbete med metoder som kan följas upp och utvecklas. 

 
Lärmiljön inomhus kan utvecklas (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.  

 

Barnen behöver ges förutsättningar till att utveckla sin digitala kompetens (Utveckling 

och lärande) 
Beskrivning: Barnen har idag liten tillgång till digital teknik eller ges möjlighet att utveckla 

den digitala kompetensen.   

Bedömning: Barnen ges sällan förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens. 

 

Jämförelse med tidigare observation 

Förskolan är ej tidigare observerad. 
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Kommentar till rapport – Våga Visa 

Förskolans/skolans arbete med observationsrapporten 

Rapporten analyseras i personalgruppen genom att förskollärarna har varit aktiva i hela processen 

och närvarande vid överlämning. Förskollärarna tillsammans med utvecklingsledare och rektor 

kommer att ha rapporten som ett underlag för arbetet kommande läsår. Rapporten tas upp i 

kvalitetsanalysen där vi också berättar om hur vi kommer att jobba med att utveckla förskolan. 

Kvalitetsanalysen är tillgänglig för alla vårdnadshavare och vi pratar om innehållet på våra forum för 

samråd. Barnen blir delaktiga i det aktiva arbetet där man för dialog om hur vi har det på förskolan 

och hur vi ska bli bättre.  

Kommentar till observationens resultat 

Vi känner oss helt samstämmiga med rapporten. Inget nytt kom fram utan det observatörerna såg 

blev en bekräftelse på att vi är på rätt väg och kan utvecklas mer.  

Förbättringsområden i observationsrapporten 

- Tydliggöra uppdraget från läroplanen genom upprättande av pedagogiska planeringar. 
Planeringarna är gjorda, nu ska vi arbeta efter dem. 

- Lärmiljö – detta är ett pågående projekt och vi hoppas att vi efter läsårets slut har nått ännu 
längre i vårt arbete.  

- IKT – vi har utbildat oss och skaffat material, inför kommande läsår är IKT en del i vår 
undervisning. 

 
Saltsjö-Boo 5 juli 2018 
 

Jessica Grandin 

Förskolechef 

 

 

 

 


