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UTVÄRDERING FÖR UTVECKLING!
I din hand håller du en kort sammanfattning
av Kvalitetsanalysen 2019. Kvalitetsanalysen
är utbildningsenhetens samlade bedömning
av kvaliteten i Nackas kommunala och 
fristående förskolor, skolor och pedagogisk
omsorg.
Kvalitetsanalysen ger en bild av Nacka som
en mycket attraktiv utbildningskommun
som ligger i framkant. Vår största glädje
är att barn och elever i hela Nacka får
goda möjligheter att utveckla sina olika
kompetenser i trygga verksamheter och
med väldigt fina resultat.
Utbildningsenhetens samtal med huvud
männen visar på en systematik i den
pedagogiska verksamheten, höga förvänt
ningar och nyfikenhet på områden som
stimulerar och utmanar alla barn och elever
till utveckling.
Vi tror att nycklarna till framgång inom
utbildningsområdet finns i kombinationen
av systematiskt kvalitetsarbete och nyfiken
heten att finna nya vägar och lösningar.
Att vi vågar visa våra resultat på alla
nivåer och på olika sätt. Att vi tillsammans
reflekterar och samspelar. Att vi följer upp
och utvärderar för att utveckla.

Det betyder i sin tur att vi i vår analys
använder resultaten för att kunna föreslå
olika insatser där vi nyfiket behöver sätta
extra ljus på en frågeställning eller dyka
djupare för att förstå mer.
Tiotalet är till ända och vi har nu ett
helt nytt decennium framför oss. I
utbildningsvärlden är tio år halvvägs till en
ny läroplan. Eller en hel grundskoletid.
Eller tio år av en del av det livslånga
lärandet!
Låt oss tillsammans fortsätta att följa upp
och utvärdera för utveckling och bildning
och tillsammans fortsätta vara bland de
främsta i landet på varenda gren av
kunskapens träd!
Susanne Nord
Utbildningsdirektör

ANTAL BARN/ELEVER OCH ENHETER
98 FÖRSKOLOR
37 kommunala
61 fristående
5 900 inskrivna barn

40 PEDAGOGISK OMSORG
38 fristående – inga kommunala
270 inskrivna barn

4 GRUNDSÄRSKOLOR
4 kommunala – inga fristående
100 elever
3 GYMNASIESÄRSKOLOR
3 kommunala – inga fristående
40 elever

5 ÖPPNA FÖRSKOLOR
2 kommunala
3 fristående

35 GRUNDSKOLOR

20 kommunala
15 fristående
15 300 elever i årskurs F-9

34 FRITIDSHEM
21 kommunala
13 fristående
5 700 inskrivna barn

11 GYMNASIESKOLOR
3 kommunala
8 fristående
5 000 elever
53 HUVUDMÄN
52 fristående
1 kommunal
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VI UTVÄRDERAR FÖR UTVECKLING!
Uppföljning och utvärdering är ett av utbildningsnämndens sätt
att stödja och stimulera utveckling i Nackas förskolor och skolor.
Nämndens roll i det systematiska kvalitetsarbetet innebär både
att öppet och transparent redovisa kvaliteten och att driva på för
kontinuerlig kvalitetsutveckling på en övergripande nivå.

VI ÄR SYSTEMATISKA
OCH NYFIKNA

VI VÅGAR VISA

Den öppna informationen i webb
tjänsten Jämföraren och på Nackas
webbsida stödjer föräldrar och elever
att göra välgrundade val av förskola och
skola. De olika underlagen stödjer också
förskolor och skolor i deras kvalitets
arbete.
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Nackas fyra övergripande mål utgår ifrån vår grundläggande
värdering och styr oss så att vi uppnår vår vision – öppenhet
och mångfald. Nackas övergripande mål gäller för all verk
samhet. Utbildningsnämnden har beslutat om fokusområden,
resultatindikatorer och mål för det som är viktigt på utbild
ningsområdet.

VI REFLEKTERAR OCH SAMSPELAR

Utbildningsnämndens kvalitetsmodell är
systematisk och långsiktig – flera delar är
årligen återkommande. Utgångspunkten
är nationella mål och lagstiftning samt
Nackas egen målstyrning.

VI ÄR
SYSTEMATISKA

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH
FOKUSOMRÅDEN

VI ÄR NYFIKNA

Kvalitetsmodellen belyser kvalitet ur
olika perspektiv och kombinerar kvanti
tativa och kvalitativa metoder. I kvali
tetsmodellen ingår också strukturerad
dialog mellan utbildningsenheten och
huvudmän och rektorer för all verk
samhet inom förskola och skola – både
fristående och kommunala.

MAXIMALT VÄRDE
FÖR SKATTEPENGARNA

BÄSTA UTVECKLING
FÖR ALLA

• Alla barn och elever utvecklas maximalt.
• Alla barn och elever stimuleras till nyfikenhet
och lust att lära.

ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER
I HELA NACKA

• Alla förskolor och skolor i Nacka håller
hög kvalitet.
• Alla förskolor och skolor är goda miljöer för
utveckling och lärande.

STARK OCH BALANSERAD
TILLVÄXT

VI VÅGAR VISA

VI REFLEKTERAR
OCH SAMSPELAR

• Nackas förskolor ska vara i kvalitetstoppen
jämfört med andra kommuner.
• Alla elever klarar skolan inom avsedd tid.

• 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 fram kant när
det gäller kvalitetsutveckling vill verka här.

53% av Nackas budget, eller 2,9 miljarder kronor,
var utbildningsnämndens budget 2019.

5

FÖRSKOLA och PEDAGOGISK OMSORG
Förskolorna i Nacka håller i hög utsträckning god kvalitet. Det är
den samlade bild som framkommer när utbildningsenheten lagt
samman de olika pusselbitar som utgörs av resultatet från föräldra
enkäten, observationer, tillsyn, insyn, samt utbildningsenhetens
kvalitetssamtal med huvudmännen.

Nöjda föräldrar och trygga barn

De flesta föräldrar till barn i Nackas
förskolor är mycket nöjda med verk
samheten. Det gäller också föräldrar
med barn i den pedagogiska omsorgen.
Föräldrarna upplever också i mycket hög
grad, 96 procent, att deras barn är trygga
på förskolan. Det är samma bild som
pedagoger från andra kommuner ger när
de har observerat förskolorna. Observa
törerna framhåller likvärdigt bemötande,
respektfullt förhållningssätt och värde
grundsarbete som starka sidor.
Stimulerande verksamhet för
utveckling och lärande

Förskolorna upplevs i mycket hög grad
som stimulerande av föräldrarna. Perso
nalen upplevs som engagerad i barnens
utveckling och barnen får det stöd som
de behöver. En något lägre andel föräld
rar instämmer i att de får information
om hur barnen utvecklas. Observatörer
nas bedömningar visar att förskolornas
arbete med området Utveckling och
lärande i genomsnitt håller god kvalitet.
Observatörerna framhåller ofta lärmiljön
som en stark sida. Det finns dock enstaka
förskolor som bedömts hålla en mindre
god kvalitet.

96% av föräldrarna tycker
att förskolans verksamhet är
stimulerande för deras barn.
Språkstimulerande förhållningssätt

De flesta huvudmän framhåller i kvali
tetssamtalen att förskolorna har ett med
vetet språkutvecklande arbetssätt. Resul
taten från en särskild studie som gjorts i
Nacka tyder på att ett språkstimulerande
förhållningssätt kan ha betydelse för
barnen när de börjar i förskoleklassen.
Tillgång till utbildad personal
– en utmaning

Observationerna visar på god
kvalitet överlag

Under 2018 och 2019 har 17 förskolor
observerats av pedagoger från andra
kommuner. Den genomsnittliga bedöm
ningen för området Normer och värden
för dessa förskolor visar på god kvalitet
det vill säga minst 3,0 poäng.
De flesta av de observerade förskolorna
har omdömen som är mycket höga, men
två av förskolorna har i år fått bedöm
ningen mindre god kvalitet.
Utifrån observationerna under 2018 och
2019 visar observatörernas bedömningar
på att förskolornas arbete med området
Utveckling och lärande i genomsnitt
håller god kvalitet.

96% av föräldrarna anser att deras
barn är tryggt i förskolan.

Av de 17 observerade förskolorna har
tio fått bedömningen God kvalitet för
området och fem av dessa har minst fått
3,5 på den fyrgradiga skolan där 3,0
motsvarar God kvalitet.
Tillgång till platser nu och framöver

Det har under 2019 funnits lediga
förskoleplatser i varje kommundel vilket
innebär att utbildningsnämndens mål
uppfyllts.
Behovet av förskoleplatser fortsätter att
öka och fram till år 2040 planeras för
cirka 3 200 nya förskoleplatser.

Tillgången till utbildad personal är
liksom tidigare en utmaning för många
förskolor i Nacka. Andelen legitimerade
förskollärare i Nacka är 31 procent vilket
är en procentenhet lägre än föregående
år. Nio av tio förskolor i Nacka har fler
än 20 procent legitimerade förskollärare.
För att höja utbildningsnivån uppmunt
rar många huvudmän till vidareutbild
ning på olika sätt och det gäller för alla
personalkategorier.
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FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA
95% av eleverna i årskurs 9 blir
behöriga till gymnasieskolan.

Hög trivsel och god utveckling
i förskoleklass

Föräldrarna upplever i hög utsträckning
att barnen går i den skola de vill, att
de trivs, har kompetenta lärare och är
trygga. Andelen behöriga pedagoger i
förskoleklass har minskat jämfört med
förra året. Under förskoleklassåret för
bättras elevernas språkutveckling tydligt,
enligt den lokala fonologiska kartlägg
ningen. Skillnaderna mellan eleverna i
slutet av läsåret är betydligt mindre än
vid läsårsstarten.
Kunskapsresultaten stabilt höga

I grundskolan är kunskapsresultaten
fortsatt höga. Liksom förra året är det
95 procent av eleverna i årskurs 9 som
blir behöriga till gymnasieskolan. Det
genomsnittliga meritvärdet visar att
eleverna i hög utsträckning når långt i de
olika ämnena.

Samtidigt är det en utmaning att vidare
utveckla kvaliteten ytterligare, så att alla
elever kan klara gymnasiebehörighet och
samtliga ämnen. Elever med hög frånvaro går miste om mycket undervisnings
tid. Det kan delvis förklara varför inte
ännu fler uppnådde gymnasiebehörighet
under året.
De flesta känner sig trygga i skolan…

Eleverna i årskurserna 3, 6 och 8 instäm
mer i hög utsträckning i att de är trygga
på sin skola, men utbildningsnämndens
mål för detta uppnås ändå inte. Vid
kvalitetssamtal med huvudmännen
framkommer att medvetenhet finns
om trygghetsresultaten vid skolan och
exempel ges på olika former av stöd till
rektorerna i trygghetsarbetet.

Andelen (%) elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, årskurs 9, år 2015–2019
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…men är mindre nöjda med
inflytande och stimulans

Elevernas inflytande i utbildningen och
upplevelse av stimulans i skolan får lägst
omdömen i enkäten. Elevernas inflytan
de är också det läroplansområde som
oftast tas upp som ett utvecklingsområde
när pedagoger från andra kommuner gör
observationer i skolan.
Hög nöjdhet med fritidshemmet

Fler än nio av tio elever i årskurs 3
som vistas på fritidshem är nöjda med
verksamheten. De allra flesta tycker att
personalen är bra och eleverna upplever
betydligt högre inflytande än i skolan.
Föräldrarnas nöjdhet har ökat över tid.
Andelen utbildade pedagoger är fortsatt
på en låg nivå, men är högre jämfört med
året innan.
Många höga omdömen från
föräldrarna i särskolan

Liksom förra året uppger drygt nio av
tio föräldrar till elever i grundsärskolan
att de är nöjda med verksamheten i
deras barns skola. En något högre andel
instämmer i att barnet trivs på skolan.
Andra påståenden som får höga omdö
men är upplevelsen att lärarna är engage
rade i barnets skolgång och att barnet får
det stöd och den hjälp som behövs.
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SAMT FRITIDSHEM OCH SÄRSKOLA

2015
Nacka kommun

2016

2017
Stockholms län

2018
Riket

2019

Fler än 9 av 10 eleverna i årskurs 3
är nöjda med verksamheten på sitt
fritidshem

Det gäller också upplevelsen att barnet
är tryggt på skolan samt att möjlighet
ges för föräldern att diskutera vilket stöd
som behövs.
Föräldrar till elever i gymnasiesärskolan
är nöjda med verksamheten och med
lärarna, liksom att deras barn får det stöd
och den hjälp som de behöver och att de
är trygga.
Eleverna blir stimulerade och får
utmaningar

Nio av tio föräldrar med barn i grund
särskolan upplever att skolarbetet är
stimulerande för barnet och åtta av tio
föräldrar instämmer i att barnet får
utmaningar i skolarbetet.
Tillgång till utbildad personal
– en utmaning framöver

I Nackas grundsärskolor hade 95 procent
av lärarna pedagogisk högskoleutbildning
och knappt 28 procent specialpedagogisk
lärarutbildning. I gymnasiesärskolan hade
68 procent av lärarna pedagogisk hög
skoleutbildning. Ingen lärare i Nackas
gymnasiesärskolor hade specialpedago
gisk högskoleexamen. Huvudmannen ser
det som en utmaning att få personal som
är behöriga enligt de nationella kraven
från och med 2021.
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GYMNASIESKOLA

HUR ÄR DET ATT VARA HUVUDMAN
I NACKA?

Mycket goda kunskapsresultat

Eleverna på Nackas gymnasieskolor har
i genomsnitt, liksom tidigare år, mycket
goda betygsresultat. Den genomsnittliga
betygspoängen har varit på en stabil hög
nivå sedan 2014 och är i år 15,3 poäng.
Andelen elever som klarar gymnasie
skolan på tre år har ökat och är nu när
mare 84 procent och även det resultatet
står sig väl i jämförelse. Samtliga resultat
är med god marginal över genomsnittet
jämfört med såväl Stockholms län som
med riket.
Men inte så motiverade elever och
inte så mycket inflytande

Trots de goda resultaten så upplever inte
eleverna i någon större utsträckning att
de är motiverade eller har inflytande. De
är inte heller nöjda med återkopplingen
på deras studieresultat.
I en särskild studie som genomförts i
Nacka framkommer det, bland mycket
annat, att lärarnas betydelse för att elev
erna ska uppleva skolan som meningsfull
och stimulerande är tydlig.
Trygga elever och elever
nöjda med sina lärare

Elevenkäten visar att närmare nio av tio
elever känner sig trygga på skolan. När
mare åtta av tio elever anser i elevenkäten
att lärarna bemöter dem på ett positivt

Nackas gymnasieelever har mycket
goda och stabila kunskapsresultat.

sätt och drygt tre av fyra elever anser att
lärarna är kunniga i sina ämnen.
Goda förutsättningar att utveckla
digital kompetens

En särskild studie om digital kompetens
i gymnasieskolan visar bland annat att
eleverna överlag har goda förutsättningar
att utveckla digital kompetens. Flera sko
lor har sedan många år prioriterat digital
kompetens och digitalisering. Studien
visar att lärarnas digitala kompetens och
intresse för digitalisering snarare varierar
mellan olika lärare än mellan skolorna.

Många huvudmän är nöjda med
att bedriva verksamhet i Nacka

Att huvudmännen som bedriver
verksamhet i Nacka är nöjda med att
verka här är en viktig faktor i Nackas
kvalitetsarbete. Utbildningsnämndens
resultatindikator är att minst 80 procent
av huvudmännen ska vara Nöjda eller
Mycket nöjda (7–10 på en tiogradig
skala) med att verka i Nacka. I enkäten
2019 var resultatet 95 procent. Jämfört
med tidigare års enkäter har det 2019
skett en förskjutning från Mycket nöjd
till Nöjd.
Kommunikation och information
fungerar väl

Av utbildningsenhetens årliga enkät
framgår att huvudmännen i Nacka i hög
grad anser att de har en god kommunika
tion med utbildningsenheten och att de
får den information som de behöver som
anordnare och huvudman i Nacka. De
anser också i hög grad att regelverket för
förskolan är tydligt och att det barn- och
elevadministrativa systemet fungerar väl.

95% av huvudmännen uppger sig
vara Nöjda eller Mycket Nöjda
med att verka i Nacka.
Nivån på den ekonomiska
ersättningen är ett minus

Det ämnesområde som får mest negativ
respons är den ekonomiska ersättningen.
I enkäten 2019 var det 19 procent som
instämde i att den ekonomiska ersätt
ningen var rimlig. Motsvarande andel i
enkäten 2017 var 41 procent.
Många vill expandera sin verksamhet

Närmare hälften av huvudmännen
uppger att de önskar expandera sin verk
samhet i Nacka. Anledningen uppges
vara att Nacka är en bra skolkommun
och att huvudmännen har bra erfaren
heter av att bedriva verksamhet i Nacka.
Försvårande faktorer är, enligt många av
huvudmännen, lokalfrågan och nivån på
den ekonomiska ersättningen.

Hög andel lärare med legitimation

Nackas gymnasieskolor hade vid senaste
mätningen totalt sett en hög andel lärare
med legitimation, 87 procent, vilket är
en ökning med närmare två procenten
heter jämfört med året innan.
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