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Kort om förskolan/skolan 

 

Grundskola 

Antal elever 62 

Årskurser F-3 

Regi (ev fristående huvudman) Dibber 

Ev profil/inriktning - 

Antal lärare 
varav antal legitimerade 

5 stycken 
varav 3 
legitimerade 

Antal pedagoger på fritidshemmet 
varav antal med högskoleutbildning mot fritidshem 

6 stycken 
varav 0 med 
högskole- 
utbildning  

 

Observatörernas bild 

Hur observationen genomfördes 

Vi var två observatörer som besökte Inspira skola i Älta under två dagar, den 11 februari 

t.o.m. 12 februari 2019.  

 

Inför observationen tog vi del av dokumentation som vi erhållit från skolan. Vi inledde vår 

observation med ett inledande samtal med rektor. Vi intervjuade 2 pedagoger varav en av 

dem var arbetslagsledare, fyra stycken elever från årskurs 2 och 2 stycken elever från 

årskurs 1 (valda av skolan).  

 

Vi samtalade spontant med många elever och de flesta pedagoger på skolan.  

 

Under vår observation besökte vi alla klasser i skola och fritidshem. Vi genomförde totalt 10 

klassrumsobservationer av olika längd. 
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Sammanfattning  

Inspira skola i Älta är en grundskola med 62 elever. På skolan finns tre klasser från 

förskoleklass till årskurs 3. Skolan har en rektor och 11 pedagoger, en av pedagogerna är 

arbetslagsledare och en är pedagogisk ledare. En av skolans starka sidor är det respektfulla 

förhållningssättet som förekommer mellan pedagoger, pedagoger till elever samt mellan 

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

 

Rektor beskrivs av pedagogerna som engagerad och närvarande i den pedagogiska 

verksamheten. Hon är med i planering av flertal ämnen och även i fritidshemmets 

verksamhet. Rektorn har mycket god kunskap om verksamhetens pedagogiska kvalitet 

samtidigt som rektorn i hög grad arbetar för att utveckla verksamheten tillsammans med sina 

medarbetare detta medför att styrning och ledning även är en stark sida på skolan.  

 

Skolans främsta utvecklingsområde bedömer vi vara inom normer och värden. 
Värdegrundsarbetet är ett av skolans prioriterade områden sedan årsskiftet, detta sedan 
huvudman Dibber har detta som ett önskemål. Arbetet är påbörjat men är ännu inte fullt ut 
implementerat och förankrat i verksamheten.  

Resultat per målområde 

Normer och värden:  

Elever vi intervjuar och samtalar med uttrycker att de är stolta över sin skola och att de tycker 

deras skola är bra. Verksamheten präglas av ett respektfullt förhållningssätt personal till 

personal, personal till elev samt mellan elever. Elever beskriver att deras pedagoger stöttar 

dem i deras utveckling och att de har höga förväntningar på eleverna.  

 

Skolan har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I intervjuer med 

pedagoger och rektor berättar de att de i januari 2019 startat upp värdegrundsarbetet på 

skolan, då det är ett önskemål från huvudman. Skolan har startat upp arbetet med 

trygghetsenkäter, vilka genomförs i januari och maj. Skolan väljer ut 3 utvecklingsområden 

utifrån svaren på enkäten, som de sedan arbetar med under läsåret.  

Pedagoger berättar att de arbetar med veckans dilemma i alla grupper. Elever beskriver att 

de arbetat med veckans dilemma vid enstaka tillfällen. Skolan har även satt ihop ett 

trygghetsteam med 3 pedagoger vilka ses en gång per vecka och syftet med gruppen är att 

de ska öka tryggheten på skolan. Det finns en “trygghetslåda” där elever anonymt kan lämna 

brev om saker som hänt på skolan.  

 

Ett mål är att elever i årskurs 2–3 ska praktisera på Inspiras förskola. Syftet är att eleverna 

ska lära känna varandra vilket skapar trygghet för alla elever på skola och förskola.  

 

Pedagogerna berättar att det saknas avsatt tid i schemat för värdegrundsarbetet på skolan, 

men att det är ett önskemål att varje vecka ha en timme för detta och gärna vid samma 

tidpunkt för alla grupper.  
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Utveckling och lärande/Kunskaper:   

Rektor definierar att grunden till all verksamhet på skolan är det sociokulturella perspektivet. 

Syftet med allt som sker är att fostra samarbetande och lärande individer som vill och kan 

påverka de sammanhang de möter. Visionen genomsyrar i hög grad verksamheten. 

Pedagogerna pratar ofta med eleverna om vad syftet är med det de gör på lektionerna. 

Eleverna kan själva uttrycka vad de gör och varför. Många kan även förstå vad de lär sig och 

vad de tränar på. 

 

Lärmiljön stimulerar i hög grad lärandet, både det lågaffektiva och respektfulla 

förhållningssättet och den fysiska lärmiljön. Det finns en variation av hjälpmedel för att stödja 

alla elevers möjligheter till arbetsro och lärande. I de äldre elevernas klassrum har en del 

stödmaterial försvunnit exempelvis mattor och inte ersatts. Lärarna använder sig av bildstöd i 

hög utsträckning. Vi såg exempel på detta när dagens aktiviteter presenterades, i 

arbetsgången/arbetsbeskrivningar och för att förtydliga instruktioner och regler. En 

framträdande styrka i lärmiljön är den fina arbetsron och delaktigheten hos alla elever. 

Lärarna har ett lågaffektivt bemötande och vi hör inga höga röster vid tillsägelser eller 

korrigeringar. Det respektfulla bemötandet genomsyrar lärmiljön. För att skapa struktur och 

trygghet för eleverna börjar och slutar skoldagen alltid på samma sätt för alla. På morgonen 

startar eleverna med tyst läsning och på eftermiddagen avslutar de med högläsning.  

 

På de lektioner vi observerar är undervisningen förankrad i LGR 11 och utmärkande är att 

samarbete stimuleras och tränas. Vi ser exempel på en varierad undervisning där eleverna 

både får samtala, skriva (efter förmåga) och arbeta skapande. Vi ser skapande arbete även i 

ämnen som inte är praktisk-estetiska ämnen. Eleverna fick träna sin digitala kompetens 

genom att arbeta med skolstil, Word-dokument och Classroom. Pedagoger och elever 

berättar att de även arbetar med Kahoot, Storyline, programmering i Scratch och till viss del 

med bilder och film. 

 

Eleverna arbetar i så kallade lärgrupper där målet är att eleverna ska hjälpa varandra att 

komma vidare till nästa nivå. För att lärgrupperna ska vara ett stöd för att komma vidare i 

kunskapsutvecklingen krävs att de är medvetet sammansatta och att medlemmarna i 

gruppen ligger nära varandra i utvecklingsnivå. 

 

Nyanlända elever integreras direkt ut i klasserna och erbjuds också olika metoder av riktat 

stöd utifrån behov. I de fall då eleven har samma modersmål som någon i personalen kan 

eleven få handledning på sitt modersmål. Rektorn ser ett behov av att de nyanlända 

observeras och bedöms för att bättre få syn på vilket stöd som kan sättas in, men detta sker 

inte idag. Den fina och inkluderande kulturen har, enligt rektorn, gjort det enklare att 

inkludera de nyanlända i gruppen. 

 

Ansvar och inflytande för elever:  

Eleverna får utveckla sin förmåga att ta ansvar för sitt lärande, då de inför utvecklingssamtal 

får förbereda sig och sätta upp individuella mål som de vill och behöver utveckla. Elever 
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berättar att de inför utvecklingssamtalen får fylla i en utvärderingsmall om vad de tycker att 

de kan och vill utveckla och att denna mall hjälper dem att sätta upp mål.  

Det förekommer återkoppling från pedagog till elev under lektionerna. Eleverna får efter 

återkopplingen reflektera över vad de kan förändra i uppgiften för att göra den bättre. 

 

Eleverna får i stor utsträckning möjlighet att ta personligt ansvar för arbetsmiljön. Alla elever 

ansvarar för att tillsammans plocka undan material i slutet på lektionen. I klassrummen har 

varje bord namn efter veckans dagar. Dagens bord är ansvariga för att, bland annat, se till att 

material på materialbordet är iordningställt, att det är ordning i kapprummet, samt, vid lunch 

duka upp och efter avslutad måltid torka av salladsbordet.   

 

Det förekommer till viss del att eleverna får vara med och påverka undervisningen.  

Pedagoger berättar att de inför ett arbetsområde får komma med förslag om vad de önskar 

lära sig. I samtal med elever berättar de att de vid enstaka tillfällen fått vara med och välja 

aktivitet.   

 

I samtal med pedagoger, rektor och elever framkommer det att skolan inte har ett elevråd 

och att klassråd inte finns på schemat. Pedagoger berättar dock att de ofta samtalar med 

eleverna om frågor som brukar tas upp på klassråd. Eleverna får i liten utsträckning utveckla 

sin förmåga att arbeta enligt demokratiska principer.  

 

Bedömning och betyg:  

Återkoppling till eleverna om elevens kunskapsutveckling förekommer. Pedagoger vi 

samtalar med berättar att de ger återkoppling under sina lektioner vilket vi också ser under 

våra lektionsbesök. Vårdnadshavarna får främst information om elevens kunskapsutveckling 

vid utvecklingssamtalen. Enligt pedagogerna förekommer tillfällen under terminen då 

eleverna arbetar med sina egna mål, som är uppsatta i den Individuella Utvecklingsplanen 

(IUP). Elever vi samtalar med bekräftar att de inför sina utvecklingssamtal får sätta upp 

individuella mål som de sedan har i sin rosa mapp. Dock beskriver eleverna att de inte 

arbetar med de uppsatta målen efter utvecklingssamtalen.  

 

Skolan använder sig av skolplattformen Infomentor. Rektor berättar att skolan inte ger någon 

bedömning högre än godtagbara kunskaper av elevernas förmågor fram till de första 

betygen. Det ligger helt i linje med visionen om samarbetande och lärande individer, då 

rektor anser att så fort det sker en bedömning så flyttas fokus till prestationer istället för 

lärande. Pedagogerna, å sin sida, beskriver att de bedömer elevernas kunskaper i 

skolplattformen Infomentor och att de då använder de standardmatriser som är direkt 

kopplade till kunskapskraven. Här upplever vi att det finns en motsättning mellan skolans 

elevsyn och de krav på bedömningar som kommer utifrån, såsom återkoppling till 

vårdnadshavare via Infomentor och pedagogernas deltagande i fortbildningen Skriva sig till 

lärande (STL). 

 

Rektor och pedagoger berättar att skolans mål är att lärandet ska komma från eleven själv 

och att skolan ska bygga starka, nyfikna och kunskapstörstande elever. Vi ser här att det 
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finns ett övergripande syfte hos rektor och pedagoger att utveckla eleverna socialt, vilket går 

före uppdraget om bedömning av elevernas förmågor.  

 

Fritidshemmet:  

Trygghet och samspel över grupp- och åldersgränser skapas genom gemensamma 

aktiviteter mellan åldersheterogena grupper under fritidsverksamheten.  

Vi ser att det finns olika aktiviteter att välja mellan och verksamheten innehåller fri lek 

utomhus, spel och skapande. Pedagogerna berättar att de också erbjuder ritskola, teater och 

rörelse. Ett av rummen brukar vara avsatt för lugnare aktiviteter och vila. De elever som vi 

pratar med uttrycker att de inte får vara med och påverka utbudet av aktiviteter. I den 

verksamhet som rullar på under terminen är det otydligt om det erbjuds några utforskande 

arbetssätt eller andra estetiska uttrycksformer förutom kreativitet skapande. Däremot satsar 

fritidshemmet stort på loven för att erbjuda en spännande och rolig verksamhet med ett 

utforskande arbetssätt, rollspel och ett tydligt lärande. Under dessa lov-teman sker ett 

samarbete mellan skolans och fritidshemmets verksamheter. Skolan har förberett eleverna 

på vad som komma skall under lovet. I den ordinarie verksamheten upplever vi i låg grad att 

fritidshemmet är ett komplement till skoldagen utan mer driver sin egen verksamhet. 

 

Styrning och ledning:  

Rektor har en vision för skolan och den förmedlar och förankrar hon tydligt hos personal och 

elever. Syftet med skolan - att fostra samarbetande och lärande individer som vill och kan 

påverka de sammanhang de möter - genomsyrar verksamheten och styr till viss del även 

inköp av material och resurser, såsom böcker och iPads. Rektor beskrivs av sina 

medarbetare som en närvarande och delaktig rektor som är väldigt engagerad i 

verksamheten.  

 

Inom vissa områden, som värdegrundsarbetet och arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling, saknas rutiner för dokumentation och rapportering. Då skolan är liten med få 

elever, så är rektor nära sina medarbetare och pedagogerna nära eleverna. Pedagogerna 

upplever att det hittills har varit enkelt att se och lyssna på alla elever, kunna möta deras 

önskningar och lösa de konflikter som uppstår. Behovet av ett systematiskt arbete och 

dokumentation har inte funnits och pedagogerna beskriver det som ”vi gör väldigt mycket och 

det rullar på, men vi skriver inte ner det”.  
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Bedömning i skala1 

Grundskola 

Område Bedömning enl. skala 

Normer och värden 3,1 

Utveckling och lärande/Kunskaper 3,5 

Ansvar och inflytande för elever/Barns 
inflytande 

3,0 

Bedömning och betyg 2.8 

Fritidshem 3.0 

Styrning och ledning 3,3 

Starka sidor 
 

Det finns ett respektfullt förhållningssätt mellan personal, mellan personal och 

elev samt mellan elever (Normer och värden) 

Beskrivning:  

Pedagoger och elever bemöter varandra på ett trevligt och respektfullt sätt. De elever vi 

pratar med berättar att deras pedagoger är snälla och hjälpsamma. Eleverna beskriver att 

pedagogerna lyssnar på dem och vill att de ska utvecklas. Pedagoger berättar de att 

kollegiet är prestigelöst och lösningsfokuserat. Kollegiet lyckas och misslyckas tillsammans. I 

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

skolan.   

 

Bedömning: Pedagoger och elever har ett respektfullt förhållningssätt gentemot varandra. 

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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Ledning av den pedagogiska verksamheten (Styrning och ledning) 

Beskrivning:  

Rektor på skolan har en tydlig vision som hon leder sina medarbetare och den pedagogiska 

verksamheten utifrån - att fostra samarbetande och lärande individer som vill och kan 

påverka de sammanhang de möter. Rektor är närvarande, engagerad och mycket insatt i 

verksamheten. Pedagogerna har förtroende för och stöd av sin rektor och att hon är en 

pedagogisk ledare både i teorin och praktiken. Pedagogerna vidareutbildas genom Skriva sig 

till Lärande (STL) och Fritidslyftet. 

 

Bedömning: Vi bedömer att rektorn har mycket god kunskap om verksamhetens 

pedagogiska kvalitet och att rektorn i hög grad arbetar för att utveckla verksamheten 

tillsammans med sina medarbetare.   

 

Lärmiljön stödjer utveckling och lärande (Kunskaper)  

Beskrivning:  

Den fysiska lärmiljön såväl som arbetsro och förhållningssätt stöder lärandet. Det lågaffektiva 

förhållningssättet och respekten mellan personal och elever stödjer utveckling och lärande i 

hög grad samt anpassningar utifrån elevernas behov av stöd, till exempel olika flyttbara 

skärmar, hörselkåpor och bildstöd. Fritidshemmets personal är med under skoldagen och det 

är en bidragande faktor till den goda arbetsron och lärmiljön. Pedagogerna är tydliga med 

vad eleverna ska göra och bygger sin undervisning på samarbete i stor utsträckning. 

 

Bedömning: Lärmiljön håller en god en god kvalitet och vi vill särskilt lyfta arbetet med 

bildstöd som förekommer i hög utsträckning. 

Utvecklingsområden 
 

Värdegrundsarbetet (Normer och värden)  

Beskrivning:  

Skolan har påbörjat ett värdegrundsarbete i januari 2019. Detta arbete är ännu inte förankrat 

och fullt implementerat bland personal och elever. Det saknas en avsatt tid i veckan då 

eleverna får arbeta med värdegrundsfrågor och etik.  

 

Bedömning: Arbetet är ännu inte fullt ut implementerat och ett systematiskt arbete 

förekommer idag i viss utsträckning i verksamheten. 
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Återkoppling av elevers lärande till elever och/eller föräldrar (Bedömning och 

betyg) 

Beskrivning:  

Då pedagoger beskriver att de använder matriser för bedömning medan rektor beskriver att 

de inte ger någon bedömning högre än godtagbara kunskaper av elevernas förmågor fram till 

första betygen, upplever vi att skolans vision inte stämmer överens med de krav på 

återkoppling av elevernas lärande som finns i styrdokumenten och den fortbildning som sker 

genom STL. Eleverna berättar att det är vid utvecklingssamtalen som de får veta hur det går 

för dem i de olika ämnena. 

 

Bedömning: Vi bedömer att återkoppling av elevers lärande finns i viss utsträckning, med 

tydligt fokus på lärprocessen. Vi anser att det finns en risk att kopplingen mellan elevens 

lärande och kunskapskraven i LGR 11 blir otydliga för eleven och dess vårdnadshavare när 

det blir dags för betyg i årskurs 6. 

 

Demokratiska arbetssätt (Ansvar och inflytande)  

Beskrivning:  

Pedagoger och rektor berättar att skolan inte har elevråd eller klassråd. Pedagoger beskriver 

dock att de ofta samtalar med eleverna om frågor som brukar tas upp på klassråd dock finns 

inte uppsatta rutiner kring klassråd.  

Bedömning: Vi bedömer att eleverna i viss utsträckning får utveckla sin förmåga att arbeta 

enligt demokratiska principer detta då skolan inte har klassråd eller elevråd.  
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Kommentar från skolans ledning till observationsrapporten 

Förskolans/skolans arbete med observationsrapporten 

 

Rapporten har haft genomgång i arbetslaget som grund för nya verksamhetsmål i årsplanen. 

Fokus har huvudsakligen legat på igenkänning i arbetsgruppen, vilket det varit.  

 

Föräldrar har fått rapporten skickad till sig och har haft genomgång under föräldraråd, där vi 

redovisat styrkor och förbättringsområden. Vi har haft diskussion kring hur vi som skola 

tänker kring hur vi å ena sidan arbetar målrelaterat, men å andra sidan vill ha fokus på 

lärprocessen och inte måluppfyllelsen utifrån prestationstänk. Föräldrarna har uppskattat de 

artiklar vi delat med oss av och haft som underlag för hur vi tänker. 

 

Eleverna (de äldsta är årskurs 3) har varit med och tänkt och kommit med förslag kring 

elevinflytande och forum för det.  

Kommentar till observationens resultat 

 

Vi känner igen det som rapporten tar upp och tycker att rapporten har lyckats fånga den 

skola och verksamhet som vi n befinner oss i. 

Rapporten tar upp komplexiteten med måluppfyllelse och kommunikation med föräldrar som 

vi behöver lägga vikt på. 

Förbättringsområden i observationsrapporten 

 

Vi har redan påbörjat kommunikation om måluppfyllelse till föräldrar och motiverat varför vi i 

IUP endast kryssar för ”Uppnått mål” (ej ”i högre grad”) 

Vi har haft diskussioner i arbetslaget hur vi ska utveckla det systematiska arbetet kring 

kränkande behandling och hur vi ska förankra det hos barnen. Det blir ett förbättringsområde 

under hösten att implementera. 

 

När det gäller formellt elevinflytande har vi startat redan med fritidshemsråd, och vi kommer 

fortsätta utveckla fler forum under nästa läsår.  

 
Älta 2019-06-10 
Sanna Åhs, rektor 
 
Dibber /Inspira skola 
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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
http://www.danderyd.se/vagavisa

