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KVALITETSANALYS 2016
– en samlad bedömning av kvaliteten och åtgärder för utveckling

Den broschyr du håller i din hand innehåller en kort 
sammanfattning av den kvalitetsanalys som utbildnings
enhetens gjort av kvaliteten inom förskola och skola  
i Nacka 2016. Kvalitetsanalysen bygger på fakta från 
statistik, tillsyn och insyn samt observationer och enkät
undersökningar inom VÅGA VISAsamarbetet. Dessa 
fakta har kompletterats med kvalitetsuppföljningar med 
samtliga chefer inom förskola och skola samt resultat
dialoger med de skolor som har årskurserna 3 och 6.  
Jag vill passa på att tacka alla chefer och rektorer som 
deltog i kvalitetsuppföljningar och resultatdialoger.  
Din med verkan är en viktig pusselbit för att driva det  
systematiska kvalitetsarbetet framåt. Tillsammans skapar 
vi den bästa förskolan och skolan för våra barn och 
elever i Nacka!

Sammantaget håller Nackas förskolor och skolor även i 
år en mycket hög kvalitet. Elevresultaten är goda, föräld
rar och elever är i hög grad nöjda och observationer av 
verksamheten visar överlag på god värdegrund och gott 
förhållningssätt. Det finns många goda exempel i Nackas 

förskolor och skolor. Nackas 
resultat ligger mycket bra till 
jämfört med andra kommuner, 
i synnerhet i grundskolan, och 
de goda resultaten står sig år 
efter år. Resultaten står sig 
även väl när hänsyn tas till att 
Nacka har en elevsamman
sättning som visat sig gynna 
goda resultat. 

När vi nu summerar 2016 och går vidare in i 2017 har vi 
Nacka kommuns nya övergripande mål och utbildnings
nämndens fokusområden med oss som stöd för det 
kommande kvalitetsarbetet. Vi har en hög kvalitetsnivå i 
Nacka men det finns ett antal utmaningar för att uppnå 
målnivåerna för 2017 och framåt!

Susanne Nord
Utbildningsdirektör
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SÅ STYRS NACKA
Nackas styrmodell består av vår vision och värdering, vår ambition, 
våra fyra övergripande mål och våra styrprinciper.

VISION  
Öppenhet och 

mångfald

Grundläggande  
VÄRDERING  

Förtroende och respekt  
för människors kunskap  

och egen förmåga  
– och deras vilja att  

ta ansvar

AMBITION  
Vi ska vara bäst på 
att vara kommun

4 ÖVERGRIPANDE 
MÅL

Bästa utveckling för alla
Attraktiva livsmiljöer  

i hela Nacka
Stark och balanserad tillväxt

Maximal nytta för  
skattepengarna

STYRPRINCIPER
Särskiljande av finansiering  

och produktion
Konkurrens genom kundval  

eller upphandling
Konkurrens neutralitet
Delegerat ansvar och  

befogenheter
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NÅGRA FAKTA 
OM FÖRSKOLA OCH 
SKOLA I NACKA

50 huvudmän

103 förskolor och 5 700 placerade barn

Pedagogisk omsorg 
– 50 anordnare och 350 barn

Förskoleklass och grundskola/grundsärskola 
– 39 skolor och 14 300 elever

Gymnasieskola/gymnasiesärskola 
– 10 skolor och 3 600 elever

2 711
MILJONER
KRONOR
53% av 
hela Nackas 
budget

GYMNASIESKOLA

FÖRSKOLEKLASS 
OCH GRUNDSKOLA

FRITIDS
FÖRSKOLA

Uppgifterna avser barn och elever folkbokförda i Nacka samt 
förskolor och skolor i Nacka hösten 2016.

2017
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FÖRSKOLOR I NACKA 
ANVÄNDS SOM GODA 
EXEMPEL INOM VÅGA 
VISA-SAMARBETET
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FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK 
OMSORG
Förskola och pedagogisk omsorg upplevs av föräldrar i hög grad som 
en trygg verksamhet och området normer och värden får också goda 
omdömen av externa observatörer. Verksamheten upplevs som 
stimulerande av föräldrar, och har på många förskolor kommit långt 
när det gäller barns lärande, särskilt barns språkliga utveckling. 
Observationerna inom VÅGA VISA visar på fl era goda exempel. 

Trots ett aktivt rekryteringsarbete fortsätter andelen förskollärare 
vara låg i förhållande till målvärdet, 

Efterfrågan på förskoleplatser har kunnat mötas, utom i Älta där 
det i slutet av året var svårigheter att erbjuda alla plats vid önskad tid. 
En framtida utmaning när Nacka expanderar är att öka antalet platser 
på attraktiva förskolor.

Några åtgärder för utveckling
Utbildningsenheten kommer att ha särskild kontakt med ledning 
och huvudmän för de förskolor som inte når upp till miniminivån för 
andel förskollärare och nöjda föräldrar. Metoden för VÅGA VISA
observationerna kommer att ses över för att möjliggöra fl er obser
vationer och en tydligare inriktning på hur förskolan stimulerar barns 
lärande och utveckling. Utbildningsenheten kommer att fortsätta att 
utveckla sätt att fånga kvaliteten i förskolan genom att studera hur det 
går för barnen när de börjar förskoleklass.

Goda omdömen 
för trygghet av föräldrar 

och observatörer.

Förskolorna har 
en stimulerande 

verksamhet med fl era 
goda exempel.

Fortfarande låg andel 
förskollärare.

Fler platser 
på attraktiva förskolor 

när Nacka växer.

96% 
av föräldrarna anser att 
förskolans verksamhet 
är stimulerande för deras 
barn
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NACKA HAR VARIT BLAND DE 
10 BÄSTA KOMMUNERNA I LANDET 
DE SENASTE FEM ÅREN.
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FÖRSKOLEKLASS OCH 
GRUNDSKOLA
Nackas elevresultat i grundskolan fortsätter att vara mycket goda. 
Det gäller såväl i betyg som i nationella prov, och resultaten står sig 
väl även när hänsyn tas till elevsammansättningen. Nacka har under 
de senaste fem åren alltid legat bland de tio bästa kommunerna
i SKL:s öppna jämförelser.

För elever som är nyanlända till Sverige varierar resultaten. 
Det är positivt att många nyanlända når jämförelsevis goda resultat. 
44 procent blev behöriga till gymnasiet när de gick ut årskurs 9, 
vilket är mer än i riket.

En jämförelse på individnivå visar att elever i relativt hög grad förbätt
rar sina betyg mellan årskurs 6 och 9. För många elever fi nns det även 
en positiv utveckling i de nationella proven mellan årskurs 3 och 6.  

Andelen elever som anser att eleverna är med och bestämmer hur 
de ska arbeta med olika skoluppgifter minskar med stigande ålder, och 
i årskurs 8 instämmer bara drygt hälften. Mönstret är likartat när det 
gäller elevernas bedömning av om skolarbetet är stimulerande.

Några åtgärder för utveckling 
Utbildningsenheten kommer att ha särskild kontakt med ledning och 
huvudmän för de skolor som inte når det förväntade elevresultatet 
eller målet för andel nöjda elever. Utbildningsenheten kommer att 
arbeta vidare med hur elevbedömningar kan vara ett stöd i kvalitets
arbetet när det gäller elevers infl ytande och stimulans.

Goda elevresultat 
– bland de tio bästa 

kommunerna i fem år.

Grundsärskolan är 
individanpassad och 

välfungerande.

Andelen personal 
med pedagogisk 

högskoleutbildning 
är låg på många 

fritidshem.

De äldre eleverna är 
mindre nöjda med 

infl ytande 
och stimulans.

96% 
av eleverna 
i årskurs 9 blir behöriga 
till gymnasiet
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ANDELEN ELEVER SOM FULLFÖLJER 
GYMNASIET TILLHÖR DE HÖGSTA 
I LÄNET
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GYMNASIESKOLA
Eleverna på gymnasieskolor i Nacka är generellt trygga på sin 
skola. De tycker att det är positiv stämning och kan rekommendera 
sin skola.

Lärarna har i hög grad lärarexamen, särskilt på de kommunala 
skolorna. 

Åtta av tio elever i gymnasieskolor i Nacka får gymnasieexamen 
inom tre år. Andelen elever som fullföljer gymnasiet är högre än för 
några år sedan, trots en viss nedgång 2016. Andelen är hög även 
bland eleverna folkbokförda i Nacka, och tillhör de högsta i länet.

Andelen elever som bedömer att de kan påverka arbetssätt, att 
de får återkoppling om hur de ligger till och att undervisningen är 
stimulerande, är alltför låg. Rektorerna bedömer också att skolan 
lyckas mindre väl på dessa områden.

Utbildningsenheten kommer att arbeta vidare med hur elev
bedömningar kan vara ett stöd i kvalitetsarbetet när det gäller 
elevers infl ytande och stimulans. 

Några åtgärder för utveckling 
Utbildningsenheten kommer att ha särskild kontakt med ledning och 
huvudmän för de gymnasieskolor som inte når upp till miniminivån 
vad gäller andel elever med gymnasieexamen och/eller andelen 
nöjda elever.

Utbildningsenheten kommer under året att utveckla former för 
att följa upp hur det går för elever på introduktionsprogram. 

Eleverna är trygga 
och kan rekommendera 

sin skola.

En jämförelsevis 
hög andel elever 

får gymnasieexamen 
inom tre år.

Låga resultat vad gäller 
stimulans i undervisning, 

återkoppling och 
elevers påverkan på 

arbetssätt.

Några skolor har låg 
andel nöjda elever 

och låg andel som får 
gymnasieexamen.

92% 
av gymnasieeleverna 
känner sig 
trygga i skolan
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Alla barn och elever 
utvecklas maximalt.

Alla barn och elever 
stimuleras till nyfi kenhet 

och lust att lära.

Alla förskolor och 
skolor i Nacka håller hög 

kvalitet.

Alla förskolor och skolor 
är goda miljöer för 

utveckling och lärande.

Bästa 
utveckling 

för alla

Attraktiva 
livsmiljöer 

i hela Nacka

Nackas förskolor och skolor 
ska vara i kvalitetstoppen 

jämfört med andra kommuner.

Alla elever klarar skolan inom 
avsedd tid.

Nyanlända elever i Nacka kommer 
snabbt in i skolan och får en 
god grund för högre studier 

och arbetsliv.

Föräldrar och elever har 
stora valmöjligheter vid val av 

förskola och skola.

Det är attraktivt att driva 
förskola och skola i Nacka.

Anordnare som ligger 
i framkant när det gäller 

kvalitetsutveckling 
vill verka här.

Stark och 
balanserad 

tillväxt

Maximalt 
värde för 
skatte-

pengarna

NU GÅR VI IN I 2017 
med Nackas nya övergripande mål 
och utbildningsnämndens fokusområden


