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Kort om skolan 

Grundskola 

Antal elever 535 

Årskurser F-9 

Regi  Kommunal, 
Nacka 
kommun 

Ev profil/inriktning - 

Antal lärare varav antal legitimerade 40 lärare 
varav 37 
legitimerade 

Antal pedagoger på fritidshemmet varav antal med 
högskoleutbildning mot fritidshem 

8 varav 3 
med 
högskole-
utbildning 
mot 
fritidshem 

 

Observatörernas bild 

Hur observationen genomfördes 

Vi var tre observatörer som besökte Stavsborgsskolan under fem dagar, den 5 t.o.m 9 mars 

2018. Vi besökte alla klasser/grupper i skola och fritidshem med undantag för årskurs 8 som 

genomförde PRAO under tiden för observationen. Vi genomförde totalt 33 

klassrumsobservationer av olika längd.  

 

Inför observationen tog vi del av dokumentation som skolan skickat till oss. I början av 

observationen intervjuade vi skolledningen bestående av rektor och biträdande rektorer. 

Uppföljande intervju med skolledning genomfördes i slutet av observationsveckan.  

Vi har även intervjuat:  

● Samtliga teamledare 

● Två specialpedagoger 

● En speciallärare 

● Två pedagoger 

● Delar av skolans båda elevråd 

● Två elever 
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Vidare samtalade vi spontant med flertalet pedagoger och elever på skolan.  

Sammanfattning  

 
Stavsborgsskolan är en grundskolan belägen i Älta, Nacka kommun, med 535 elever. På 

skolan finns 22 klasser som är indelade i sex team (motsvarigheten till arbetslag). Utöver det 

har fritidshemmet ett eget team. Nedan syns ett organisationsschema över skolan.  

 

 
Det vi observerar i verksamheten är en skola som utvecklat en vikänsla och gott rykte i 

närområdet.  Vi ser en verksamhet där strukturer och rutiner av god kvalitet har tagits fram 

för att lyfta undervisningens och skolans resultat. Vi ser att skolledning och övrig personal 

arbetar för att utveckla skolan och att de sätter eleverna i centrum. Arbetsron under 

lektionstid är god och elever på Stavsborgsskolan känner sig trygga, något som har varit ett 

prioriterat mål för skolan.  

 

Skolans främsta utvecklingsområde anser vi vara att utveckla undervisningen till att bli mer 

varierande, kollaborativ och ämnesövergripande samt mer digitaliserad.  

 

Resultat per målområde 

Normer och värden:  

 

Vi bedömer att värdegrundsarbetet är en av skolans starka sidor. Skolans pedagoger och 

personal är engagerade och sätter eleverna i centrum. Det bedrivs i relativt hög grad ett 

systematiskt arbete med värdegrund på Stavsborgsskolan. Skolan använder sig av 

Friendsmetoden samt har upprättat egna enkäter för att kartlägga elevernas känsla av 

trygghet och för att upptäcka diskriminering och kränkande behandling.  

Skolans värdegrundsarbete utgår ifrån fem hörnstenar/värdeord vilka är trygghet, kreativitet, 

öppet klimat, samarbete och höga förväntningar. Det visar sig tydligt i verksamheten för de 
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yngre eleverna. De äldre eleverna fokuserar på värdegrundsarbete i början av läsåret men 

under resten av läsåret förekommer värdegrundsarbetet i mindre utsträckning. Elever 

uttrycker att de känner sig trygga på skolan. Överlag är det ett respektfullt förhållningssätt 

mellan personal och elever men det förekommer att elever är mindre respektfulla gentemot 

pedagoger, både bland de yngre och de äldre eleverna. En del elever uttrycker att en del 

pedagoger är orättvisa och behandlar pojkar och flickor olika.  

 

 

Utveckling och lärande/Kunskaper:  

 

Undervisningen på Stavsborgsskolan är väl strukturerad och utgår från läroplanens mål. 

Uppstarten av lektionerna är tydlig med information om vad som ska göras under lektionen 

däremot saknas mål/syfte i viss utsträckning. Skolan har fokuserat på att utveckla arbetet 

kring språkutvecklande arbetssätt och specialpedagogiskt lärande. Det präglar 

verksamheten till viss del och varierar beroende på pedagog och ämne.  

Undervisningen för eleverna är ensidig genom att pedagogen håller i genomgång och 

därefter sätts eleverna i arbete. Olika arbetsmetoder och ämnesövergripande arbete 

förekommer sällan. Flera äldre elever uttrycker att de upplever undervisningen som 

enformig.  

 

På skolan finns god tillgång till digitala verktyg men eleverna får endast i liten utsträckning 

möjlighet att utveckla sin digitala kompetens då de i huvudsak används till att producera 

texter och söka information på internet. De äldre eleverna får möjlighet att utveckla sin 

källkritiska förmåga. 

 

Förskoleklass erbjuder eleverna god struktur, god arbetsro och varierade arbetsformer i det 

dagliga arbetet.  

 

Genom skolans elevhälsoprocess finns det väl fungerande former och rutiner kring arbetet 

EHT, elevhälsoteam. Detsamma gäller arbetet kring med SVA, svenska som andraspråk.  I 

de äldre åldrarna har pedagogerna svårigheter att möta elever med särskilda behov. 

Pedagoger uttrycker att det saknas stöd i form av personalresurser och att åtgärdsprogram 

blir svåra att efterleva. Pedagoger som undervisar de äldre eleverna är i regel ensamma 

under lektionstid och i många klasser finns flera elever med annat modersmål och andra 

särskilda behov vilket gör det svårt för pedagogerna att möta alla elevers behov.  

 

Ansvar och inflytande för elever/Barns inflytande:  

 

Genom elevledda utvecklingssamtal får de äldre eleverna möjlighet att träna på att ta ansvar 

för sitt lärande. De yngre eleverna tillämpar inte elevledda utvecklingssamtal utan de vägleds 

av sina pedagoger genom olika frågeställningar som de får besvara under deras samtal. 

Eleverna får möjlighet att träna på att ta ansvar för sitt lärande genom formativ återkoppling 

som ges under arbeten. Elever får i viss utsträckning vara med och påverka och utvärdera 

undervisningen, exempelvis genom att vara med och påverka vilken examinationsform som 
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ska tillämpas. Det är dock pedagogerna som i huvudsak planerar och bestämmer innehållet 

och arbetsformer under lektionstid.  

 

Pojkar tar i större utsträckning mer plats och ges mer talutrymme i klassrummet.  

 

De yngre eleverna har flera forum där de får träna ansvar och inflytande. Det visar sig genom 

ett väl fungerande elevråd där samtliga klasser representeras och alla kommer till tals.  

Genom klassvärdar får de yngre elever möjlighet att ta ansvar sin personliga arbetsmiljö. 

Bland de äldre eleverna finns i nuläget inte fungerande former för elevråd. Det har varit få 

mötestillfällen under innevarande läsår. Elever upplever att de inte har fått påverka 

arbetsmiljön under det här läsåret. 

 

Bedömning och betyg:  

 

Via Schoolsoft får elever och föräldrar i stor utsträckning kännedom om aktuellt 

kunskapsläge. Pedagoger gör bedömningar i matriser i de olika ämnena. Elever får tydlig 

återkoppling i form av feedback i arbeten och muntlig återkoppling efter utförda prov.  

Elever uttrycker att de först vid återkopplingen får ta del av elevexempel som visar olika 

nivåer av kvalité. I liten utsträckning får eleverna möjlighet att öva på att bedöma sina egna 

resultat.  

 

På skolan organiseras sambedömning av de nationella proven. Pedagoger upplever dock en 

otydlighet kring ansvar och fördelning.  

 

I de lägre åldrarna används skolverkets bedömningsstöd i matematik och svenska. 

Elevernas kunskapsutveckling förmedlas under utvecklingssamtal. 

 

 

Fritidshemmet: 

 

Arbetet på fritidshemmet utgår i stor utsträckning från läroplanen och det finns 

dokumentation i lokalerna om vilket område som är aktuellt. Värdegrundsarbetet syns tydligt 

och tar stor plats i verksamheten, exempelvis vid samlingar där eleverna får genomföra olika 

samarbetsövningar. Eleverna har möjlighet att välja mellan olika aktiviteter varje dag, både 

inomhus och utomhus. Fritidshemmet erbjuder eleverna daglig rekreation och vila genom 

icke-aktivitetsstyrd verksamhet.  

Elever uttrycker att de trivs med fritidshemmet och att de är nöjda med verksamheten.  

 
Styrning och ledning:  

 

Rektor har tillsammans med övrig skolledning skapat en skola med god struktur, liksom ett 

systematiskt kvalitetsarbete av relativt hög nivå. Skolan har i många år arbetat aktivt med 

värdegrundsarbetet och haft i fokus att utveckla en skola där alla elever känner sig trygga 

och trivs. Personal på skolan medverkar i hög grad till att utveckla verksamheten och är de 
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som tillsammans med rektor och skolledning upprättar skolans lokala mål för innevarande 

läsår. Biträdande rektorer är synliga i verksamheten och har god kännedom om 

verksamhetens pedagogiska kvalitét. Pedagoger upplever att arbetet med resultatanalys är 

en styrka och att de enkäter som årligen genomförs ligger till grund för att utveckla skolans 

arbete. Genom “Våga dela” får pedagoger möjlighet att dela med sig av goda exempel inom 

kollegiet.  

 

Pedagoger uttrycker att organisationen kring övergångar mellan stadier är bristfällig.  

Bedömning i skala1 

Område Bedömning enl skala 

Normer och värden 3,3 

Utveckling och lärande/Kunskaper 2,6 

Ansvar och inflytande för elever/Barns 
inflytande 

2,4 

Bedömning och betyg 3,3 

Fritidshem 3,5 

Styrning och ledning 3,5 

 

 

Starka sidor 
 

Skolledning tar tillvara personalens kompetens och utvecklingsvilja (Styrning 

och ledning) 

 

Beskrivning:  Skolledning har skapat en organisation som tillvaratar personalens 

kompetens och inflytande. Skolan har team (arbetslag) med en utsedd teamledare som 

samverkar direkt med skolledning. Personalen har goda möjligheter att påverka 

verksamhetens pedagogiska riktning och får genom “Våga dela” sprida goda exempel.  

Ledning och personal använder sig av resultat för att analysera och utveckla verksamheten.  

                                                
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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Bedömning: 

Ledningen arbetar för att utveckla verksamheten tillsammans med medarbetare i hög 
utsträckning och det systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla skolans verksamhet är av 
hög kvalitét.  
 

De vuxna har ett respektfullt förhållningssätt mot eleverna (Normer och värden) 

Beskrivning: På de flesta lektioner vi besöker ser och hör vi hur vuxna talar till elever på ett 

trevligt och respektfullt sätt. Vi ser pedagoger som är engagerade och som sätter eleverna i 

centrum.  

 

Bedömning:  

De vuxna har ett förhållningssätt präglat av respekt och intresse för varje elevs bästa. Detta 

visar sig i god stämning och elever som upplever att de är trygga på skolan.  

 

Fritidshemmet är väl strukturerat och erbjuder varierande aktiviteter för 

eleverna (Fritidshemmet) 

 

Beskrivning: Fritidshemmet erbjuder olika aktiviteter som pedagogerna har förberett. Vi ser 

elever som deltar i olika aktiviteter, exempelvis i programmering och utevistelse.   

Eleverna tränas i samarbete och uttrycker att de är nöjda med verksamheten.  

 

Bedömning: Fritidsverksamheten är till stor del strukturerad och varierad och innehåller lek, 

rörelse och skapande 

Eleverna får tydlig information om aktuellt kunskapsläge (Bedömning och 

betyg) 

 

Beskrivning:  Aktuellt kunskapsläge förmedlas dels via Schoolsoft och dels via muntlig 

återkoppling. Elever kan se hur de ligger till i förhållande till kunskapskraven genom att 

pedagogerna kontinuerligt genomför bedömningar i matriser.  

 

Bedömning: I hög utsträckning får elever information om kunskapsutveckling och 

återkoppling på vad hen kan arbeta med för att nå längre i sin kunskapsutveckling.  

Utvecklingsområden 

Metoder för att nå alla elever med behov av särskilt stöd kan förstärkas 

(Kunskaper)  

Beskrivning: På de flesta lektioner vi besöker är det arbetsro och fokus på skolarbetet. 

Däremot ser vi att pedagogerna inte räcker till för att möta samtliga elevers behov.  

Pedagoger uttrycker även att det finns svårigheter att tillmötesgå vissa elevers särskilda 

behov och att åtgärdsprogram inte efterlevs.  
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Bedömning: Resurser för att tillmötesgå elever med behov av särskilt stöd saknas i stor 

utsträckning  

 

Undervisningen är ensidig, ämnesstyrd och bygger på eget arbete i stor 

utsträckning. De digitala verktygen används primärt som läromedel och 

skrivverktyg (Kunskaper) 

Beskrivning:  

Undervisningen präglas av att pedagoger håller i en genomgång att eleverna arbetar enskilt 

vilket i liten utsträckning främjar samarbete mellan eleverna. Vi ser inga exempel på 

ämnesövergripande arbeten. Vid vårt besök ser vi endast att de digitala verktygen användas 

som läromedel, skriva och söka information på internet.  

 

Bedömning: Eleverna på Stavsborgsskolan får i liten utsträckning prova på varierade 

arbetsformer, ämnesövergripande arbetssätt samt möjlighet att utveckla sin digitala 

kompetens 

 

De äldre elevernas inflytande över undervisningen och elevråd bör 

förstärkas(Ansvar och inflytande) 

Beskrivning: Under innevarande läsår har elevrådet för de äldre eleverna inte haft 

regelbundna möten vilket medfört att de inte har haft möjlighet att påverka sin skolvardag. 

Elever uttrycker att undervisningen är enformig och att de har liten möjlighet att påverka 

bland annat arbetsformer.  

 

Bedömning: De äldre elevernas inflytande över undervisningen och demokratiska processer 

förekommer i mindre utsträckning. 

 

Jämförelse med tidigare observation 

 

Stavsborgsskolan har inte observerats tidigare.  
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Kommentar från skolans ledning till observationsrapporten 

Våga Visa 2018 

Skolans arbete med observationsrapporten 

Skolans samtliga teamledarna har tagit del av och analyserat rapporten tillsammans med 

skolledningen. 

Teamledarna har analyserat rapporten med sina respektive team, vilket tillsammans omfattar 

samtliga anställda. Vi har sammanfattat styrkor och svagheter och presenterat och diskuterat 

på skolans föräldraråd.  

Kommentar till observationens resultat 

Skolledningens bild sammanfaller i stort med rapporten. Lärarna tycker att bilden av den 

ensidiga undervisningen inte stämmer. Flera lärare uppfattar sig som digitala och mer 

bevandrade än vad som framkommer i rapporten. De menar att de utmanar elevernas 

digitala kompetens. Det är även skolledningens syn. 

 

Den kritik som kom fram gällande elevrådet stämmer delvis. Under året fick en ny lärare 

uppdraget att leda elevrådet. Det tog tid innan alla elever fick kännedom om när och var 

elevrådet skulle träffas vilket gjorde att elevrådet en tid inte hade sina möten. Detta 

återgäldades dock senare under läsåret. 

Elevrådet hade sina möten större delen av vårterminen vilket medförde att de fanns med i 

processen och kunde bidra med sina önskemål och synpunkter. 

Förbättringsområden i observationsrapporten 

Metoder för att nå alla elever i särskilt stöd.  

Stavsborgsskolan har anställt ytterligare speciallärare för att än mer nå elever i behov av 
särskilt stöd. Specialpedagogerna kommer fortsatt att handleda pedagogerna. Skolan 
kommer att arbeta med specialpedagogiskt arbetssätt i klassrummet som ett av våra 
prioriterade utvecklingsområden under kommande läsår. Lärarna har genomgått utbildning 
under de senaste läsåren. 
 
Undervisningen ensidig, ämnesstyrd och att de digitala läromedlen primärt används som 
läromedel och skrivverktyg 

Ett annat av våra prioriterade utvecklingsområden under läsåret är auskultationer. Syftet är 
att höja undervisningskvaliteteten och främja en likvärdig undervisning. Det ska främja det 
kollegiala lärandet kring en variationsrik undervisning.  
Skolan kommer att ha en stående punkt på dagordningen på ämnes- och teammöten där IKT 
kommer att lyftas. Skolan har sedan tidigare ett mötesforum för kollegialt lärande för hela 
skolan. Vi kallar mötet för ”Våga dela” där IKT regelbundet tar plats.  
 
Nacka den 15 aug 2018 
Lena Jansson rektor under läsåret då observationen gjordes. 
Nuvarande rektor ä Åsa Gustafsson 
Biträdande rektorer Pernilla Selenius och Sara Magnusson  
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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

