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Kort om förskolan/skolan 

Grundskola 

Antal elever 521 

Årskurser f-6 

Regi (ev fristående huvudman) Kommunal regi 

Ev profil/inriktning - 

Antal lärare 
varav antal legitimerade 

35 varav 33 med 
legitimation 

Antal pedagoger på fritidshemmet 
varav antal med högskoleutbildning mot fritidshem 

21 varav 3 fritidspedagoger 
och 2 fritidsledare med 
utbildning 
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Observatörernas bild 

Hur observationen genomfördes 

Vi var fyra observatörer som besökte Sågtorpsskolan under tre dagar, den 8 t.o.m. 10 april 

2019. Vi besökte alla klasser/grupper i skola/fritidshem. Vi genomförde totalt 60 

lektionsbesök av olika längd.  

 

Inför observationen tog vi del av dokumentation som skolan skickade till oss. Under första 

dagen presenterade vi oss inför personalen samt intervjuade skolledningen bestående av 

rektor och en av de biträdande rektorerna. Under observationen intervjuade vi också 

elevhälsoteamet, delar av trygghetsteamet, elevrådet, pedagog från fritidshemmet, 

pedagogiska utvecklingsgruppen (PUG), pedagog från förskoleklass samt tre elever. 

Biträdande rektor var närvarande under två av dessa intervjuer. Vidare närvarade vi under 

resultatuppföljning för årskurs 3 samt samtalade spontant med flertalet pedagoger och 

elever.  

 

I slutet av vår observation hade vi ett uppföljande samtal med skolledningen då vi ställde 

klargörande frågor.  
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Sammanfattning  

Sågtorpsskolan är en kommunal grundskola i Nacka kommun med 521 elever från 

förskoleklass till årskurs 6. Nedanstående bild beskriver hur skolans organisation ser ut.  

 

 
 

Sågtorpsskolans vision är att skapa en mötesplats för lärande, trygghet och glädje.  

 

Vi ser en välfungerande skola där eleverna trivs och är nöjda med sina lärare/pedagoger. 

Pedagogerna möter eleverna med respekt och har ett mycket respektfullt förhållningssätt. 

Undervisningen på Sågtorpsskolan håller en hög kvalitet och har lärandet i fokus. Den 

fysiska miljön i skolan främjar och underlättar inlärning med genomtänkta anpassningar som 

möter elevernas olika behov. Ytterligare en stark sida är att eleverna är väl förtrogna med 

samarbetsfrämjande lärmetoder som STL (skriva sig till lärande) och kooperativt lärande.  

 

Ett utvecklingsområde är att stärka det kontinuerliga värdegrundsarbetet i klasserna och på 

fritidshemmet. I dagsläget finns inte värdegrundsarbete schemalagt vilket medför att det sker 

utifrån pedagogernas intresse och kompetens för ämnet.  

 

Vidare anser vi att fritidshemmets verksamhet skulle kunna ha en tydligare koppling till 

läroplanens mål. Organisationen kring fritids är god och eleverna är nöjda med 

verksamheten men innehållet utgår i liten utsträckning utifrån läroplanen och elevernas 

intresse.  
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Resultat per målområde 

 

Normer och värden:  

 

Värdegrunden på Sågtorpsskolan är väl förankrad bland elever och personal. Elever och 

vårdnadshavare har tydliga och positiva förväntningar på sig och får vid läsårsstart skriva 

under skolans ordnings- och trivselregler. Skolans trygghetsteam arbetar fram reglerna som 

presenteras för eleverna i samband med skolstart. Eleverna medverkar inte i framtagandet 

av skolans ordningsregler, men utformar egna klassregler. Elever har även arbetat fram 

regler för rastlekar som syns uppsatta i skolans korridorer.  

 

Skolan använder sig av olika metoder för att kartlägga elevernas trygghet och trivsel. Varje 

termin genomförs en trygghetsenkät och en gång per läsår går elevrådet en 

trygghetsvandring på skolan. Enligt skolledning är det upp till varje klasslärare att arbeta med 

värdegrundsfrågor i sin klass men det är inget som sker systematiskt i nuläget. Via 

trygghetsteamet delas tips och aktiviteter/övningar en gång i veckan som används i olika 

utsträckning.   

 

Vi ser pedagoger som dagligen möter sina elever med respekt och som har positiva 

förväntningar på sina elever. Elever uppger att de trivs på skolan och att de är nöjda med 

sina lärare.   

 

Utveckling och lärande/Kunskaper:   

 

Undervisningen är strukturerad och utgår från läroplanens mål. I viss utsträckning tydliggörs 

mål och syfte för lektionerna men sällan sker återkoppling och utvärdering av dessa vid 

lektionens slut. Vi ser en god och varierad lärmiljö som är anpassad efter klassernas olika 

behov. Arbetsron är i regel mycket god och det är oftast fokus på lärande under lektionstid. 

Undervisningen är varierad och eleverna får prova på olika arbetssätt. I flertalet årskurser får 

eleverna stor möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga genom STL (skriva sig till lärande) 

och kooperativt lärande. Vi ser att digitala verktyg främst används för att producera texter, 

söka efter information, göra presentationer och färdighetsträning i matematik.  

Ämnesövergripande arbete förekommer i liten utsträckning och pedagoger uttrycker att det 

främst sker i de yngre årskurserna.  

 

Under vår observation sker ett arbete med World´s Childrens prize som är en global 

utbildning för unga om barns rättigheter, demokrati, miljö och global vänskap. Genom det 

arbetet ges eleverna möjlighet att ta ställning till olika etiska och moraliska frågor som bland 

annat barnäktenskap. Ytterligare ett exempel på hur eleverna ges möjlighet till kritiskt 
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tänkande är att elever i årskurs 6 formulerat “att tänka på” när du använder internet och 

sociala medier.  

 

Undervisningen i förskoleklasserna är varierad och utgår från elevernas intresse, behov och 

erfarenheter. Lärmiljön i förskoleklass stödjer utveckling, lek och lärande. 

 

Arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd är väl fungerande. Vi ser många exempel 

på olika anpassningar i klasserna. På skolan finns en sk Studio där elever med särskilda 

behov får undervisning i lugn miljö under ledning av specialpedagog. Dock saknas 

undervisning i svenska som andraspråk för de fåtal elever som är i behov av det.  

 

Ansvar och inflytande för elever/Barns inflytande:   

 

Eleverna på skolan får möjlighet att ta ansvar för sitt egna lärande bland annat genom 

elevledda utvecklingssamtal. Elever i förskoleklass till åk. 5 planerar och leder sina 

utvecklingssamtal, utifrån samtalet upprättar de individuella utvecklingsplaner med mål som 

de vill uppnå under kommande termin. I åk. 6 får vårdnadshavare boka in sig på 10 minuters 

samtal med de ämneslärare elev och vårdnadshavare önskar har samtal med. Fokus här 

ligger på måluppfyllelse och betyg. Eleverna förbereder ingenting inför mötet. Andra exempel 

på hur eleverna får möjlighet att utveckla sitt ansvarstagande är att ansvara för 

klassrumsmiljön.  

 

Det förekommer ibland att eleverna är delaktiga vid val av innehåll i samband med olika 

presentationer samt i utvärdering av lektioner. Delaktighet vid planering ser vi inte och elever 

ger en bild av att det är pedagogen som planerar innehållet för undervisningen. Alla elever 

ges lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen.   

 

På skolan finns i viss utsträckning rutiner för elev- och klassråd. Skolan har ett elevråd där 

varje klass är representerad av två elever. Biträdande rektorerna deltar i elevrådet. Eleverna 

visar engagemang och önskar ta upp frågor av praktisk natur medan skolledningen gärna vill 

ha elevrådet som bollplank i olika frågor. Frekvens och kvalité på klassrådsmöten varierar 

stort.  

 

Bedömning och betyg:   

 

Sedan läsåret 2018/19 använder skolan en kommungemensam skolplattform för 

kommunikation med elever och vårdnadshavare. Den används bland annat för schema, 

närvaro, planering av skolarbete samt återkoppling av bedömning och betyg. Formativ 

återkoppling sker spontant, i varierande grad, i olika klassrumssituationer för att ge 

vägledning under arbetets gång. Vi ser exempel på att eleverna tränas på att ge 

kamratrespons men ingen situation där eleverna tränar på att bedöma sina egna resultat. 

Eleverna i de äldre årskurserna uttrycker att de är nöjda med den återkoppling de får. De 

berättar att de får bedömningar i skolplattformen. 
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För att säkra en likvärdig och rättssäker bedömning av de nationella proven har skolan 

upprättat väl fungerande rutiner där alla lärare inom respektive stadium är med och rättar 

proven. 

 

Fritidshemmet: 

 

Fritidshemmet består av fyra åldershomogena avdelningar. Vissa delar av verksamheten 

samplaneras genom grovplanering inför läsåret och via gemensam konferens för personal i 

fritidshemmet. Eleverna erbjuds möjlighet att prova varierande aktiviteter och tekniker dock 

ges eleverna i liten utsträckning inflytande över innehållet. Varje dag innehåller aktiviteter 

som utevistelse, rörelse, fri lek och olika former av skapande. Fritids börjar alltid med 

fritidssamling och utevistelse sedan får eleverna välja aktivitet. På fredagar och under lov 

samarbetar de olika avdelningarna. Elever uttrycker att de är nöjda med fritidsverksamheten. 

Digitala verktyg används vid vissa tillfällen. Värdegrundsarbete förekommer i olika 

utsträckning. Planeringen utgår i varierande utsträckning utifrån läroplanen. 

 

Under skoldagen är personalen i fritidshemmet kopplad till olika klasser och har varierade 

arbetsuppgifter. Fritids möjliggör halvklasser och håller då i verksamhet som främst är 

kopplat till skolans läroplan. Samverkan mellan fritidshemmet och skolan varierar. Fritids är 

representerade i skolans pedagogiska utvecklingsgrupp.  

 

Styrning och ledning:  

 

Skolledningen, som består av: rektor, bitr. rektor 100%, bitr. rektor 60% (ny tjänst från HT-

18),  

är väl förtrogna med organisationens rutiner och dokument. De ger uttryck för nära 

samarbete med personalen och att beslut fattas i demokratisk ordning. I stor utsträckning 

deltar de i personalens möten. 

Skolledningen har som ambition att skapa strukturer som innebär att personalen får och tar 

större ansvar rörande den dagliga verksamheten. Vi ser en viss diskrepans mellan 

skolledning och personal gällande utvecklingsarbetet på skolan. Det märks i bilden av hur 

och på vilket sätt beslut genomförs. Exempelvis beskriver ledningen ett aktivt 

värdegrundsarbete i klasserna vilket inte bekräftas av elever och personal. 

 

Skolledningen har tagit fram goda rutiner för samarbete mellan kollegor och arbetslag. Något 

som kan utvecklas, enligt skolledning, är samverkan mellan skola och fritidshem. 

Skolledningen beskriver en god praktisk organisation för rutiner vid övergångar, besök med 

aktiviteter, blandade grupper redan under vårterminen, faddersystem med mera, dock är 

rutinerna för dokumentation kring kunskapsöverföring vid överlämningar och stadiebyten 

otydliga.  
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Bedömning i skala1 

Område Bedömning enl. skala 

Normer och värden 3,0 

Utveckling och lärande/Kunskaper 3,5 

Ansvar och inflytande för elever/Barns 
inflytande 

3,0 

Bedömning och betyg 3,4 

Fritidshem 2,8 

Styrning och ledning 3,0 

 

Starka sidor 
 

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

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

varandra på ett trevligt och respektfullt sätt. Vi ser lärare som är mycket lyhörda för elevernas 

behov, och vi ser att eleverna vänder sig till vuxna vid behov av hjälp och stöd. De elever vi 

talar med säger att deras lärare är bra och att de gör så att det är roligt att lära sig i skolan.  I 

samtal och intervjuer med personal och elever på skolan framgår att det är god stämning på 

skolan.  

 

Bedömning:  

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

visar sig i god stämning och elever som trivs på sin skola. 

 

 

   

 

                                                
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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Samarbetsfrämjande arbetssätt genomsyrar undervisningen (Kunskaper)  
Beskrivning: Skolan använder sig av metoden, STL - skriva sig till lärande och kooperativt 

lärande (ett sätt att strukturera samarbete mellan elever i klassrum) i flertalet klasser och 

vi uppfattar att eleverna är mycket engagerade i arbetet.  

 

Bedömning: Vi bedömer att eleverna genom dessa arbetssätt har goda förutsättningar att 

utveckla sin samarbetsförmåga.   

 

Specialpedagogiskt tänk präglar den fysiska lärmiljön (Kunskaper) 

Beskrivning: Den fysiska lärmiljön anpassas efter klassernas olika behov. Vi ser många 

exempel på fysiska anpassningar, exempelvis skärmar, hörselkåpor, ljuddämpande material 

och olika möbleringar. Elever med behov av särskilt stöd får genom Studion möjlighet att 

uppnå skolans mål i lugn miljö.  

 

Bedömning: Det finns mycket väl förankrade metoder och strategier för anpassningar och 

särskilt stöd för eleverna. 

 

Utvecklingsområden 

 

Värdegrundsarbetet genomsyrar inte alltid den dagliga verksamheten (Normer 

och värden) 

 

Beskrivning:  

Skolan har en plan för det systematiska värdegrundsarbetet, dock finns ingen tid för det 

schemalagt för klasserna. Det leder till att intresse och praktiska möjligheter för den enskilda 

pedagogen till stor del blir avgörande för värdegrundsarbete. Vi hör från både elever och 

personal att värdegrundsarbetet ofta är behovsanpassat istället för kontinuerligt och 

förebyggande. 

 

Bedömning: Både observationer och intervjuer med elever och personal visar att 

systematiken kring det främjande värdegrundsarbetet brister till viss del.  

 

Läroplanen för fritidshemmet kan i högre utsträckning genomsyra 

verksamheten (Fritidshem) 

 

Beskrivning:  All personal på fritidshemmet är inte förtrogna med läroplanens innehåll och 

mål. Vi varken ser eller hör exempel på pedagogiska planeringar. Verksamheten är bra 

organiserad men tar inte vara på elevernas intresse och behov i full utsträckning.  

 

Bedömning: I viss utsträckning sker lärande utifrån läroplanens mål.  
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Systematik kring uppföljning kan ske i större utsträckning (Styrning och 

ledning) 

 

Beskrivning: Under vår observation framkommer det att fattade beslut till viss del inte 

genomförs i praktiken. Exempelvis sker klassråd och värdegrundsarbete inte kontinuerligt.  

 

Bedömning: Ledningen kan i större utsträckning ta ansvar för att följa upp verksamhetens 

mål tillsammans med personalen.  

 

Jämförelse med tidigare observation 

   

 
Observationsår: 

Förbättringsområde / utvecklingsområde  
i tidigare rapport: 

 
Nuläge: 

 2013  Tydlighet i pedagogisk ledning  Har åtgärdats 

 2013  Pedagogiskt samarbete över hela skolan   Kvarstår delvis 

 2013  Elevens inflytande över det egna lärandet  Kvarstår 
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Kommentar från skolans ledning till observationsrapporten 

Skolans arbete med observationsrapporten 

Skolan tycker att observationsrapporten har ett mycket stort värde för det fortsatta 

kvalitetsarbetet. Rapporten analyseras i skolans utvecklingsgrupp PUG och i samband med 

den skolans kvalitetsdag för alla medarbetare. Rapporten analyseras även med 

representanter från vårdnadshavare som ingår i skolrådet samt med elevrådet. 

Kommentar till observationens resultat 

Våga visa rapportens resultat visar tydligt skolans kvalitetsarbete där vi under de senaste 

årens arbete systematiskt arbetat med klassrumsklimat och höjd undervisningskvalitet. Det 

resultat som framkommit stämmer överens med skolledningens. Vi är särskilt stolta över att 

observatörerna ser det goda förhållningssätt som finns på skolan och vi är mycket stolta över 

att skolans undervisning med hög kvalité lyfts fram. Vi delar observatörernas områden för 

utveckling med att synliggöra värdegrundsarbetet bättre och att kopplingen till läroplanen för 

fritidsverksamhetens arbete behöver tydliggöras. Samt att fattade beslut i från ledningen till 

viss del inte genomförs i praktiken så som klassråd.  

I samband med att verksamhetsmål för kommande läsår 19/20 planeras så lyfts dessa 

områden direkt in i kommande planering. 

Förbättringsområden i observationsrapporten 

A. Vi behöver synliggöra skolans värdegrundsarbete mer under kommande läsår. Det är ett 

prioriterat målområde. Skolan kommer på ett tydligare sätt arbeta med 

förväntansdokumentet, trivselregler i klassen och skolans ordningsregler. Trygghetsteam 

kommer fortsätta arbeta förebyggande och att följa upp händelser och incidenter tex med 

samtal eller via sociogram. Bland annat kommer ett arbetsmaterial användas i varje klass, 

klassråden har en tydlig och återkommande punkt för området 

 

B. Tydliggöra koppling för fritidsverksamheten och läroplanens innehåll. Skolans 

fritidspedagoger ansvarar för grovplanering och att de säkerställer att kopplingen till 

läroplanen för fritidshemmet blir synligare och mer självklar. Vi kommer även att skapa en 

utvecklingsgrupp med fokus på fritidshemmets verksamhet utifrån de nya direktiven. 

 

C. Att skolledningen i större utsträckning kan följa upp verksamhetens mål med personalen. I 

schemaläggning tar ledningen ansvar för att alla klasser har avsatt tid för klassråd och 

mentorstid/värdegrundsarbete. Skolan ska köpa in material som stöd i arbetet kring klassråd. 

Mallar för klassråd som sammanlänkas med elevråd ska skapas. Ledningen följer upp att 

fattade beslut följs och genomförs. samt att se till att alla pedagoger är väl insatta i skolans 

verksamhetsårshjul som är väl utarbetat.  

 
Saltsjö-Boo den 9 juni 2019 
Gunilla Winberg Rektor 
Sågtorpsskolan 
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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 

https://www.nacka.se/underwebbar/anordnare-av-forskola-och-skola/kvalitetsarbete/vaga-

visa/ 
 

(2017-08-24) 
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