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VÅGA VISA 

VÅGA VISA kulturskola är en metod och ett nätverk för samverkan kring utvärdering av musik- 
och kulturskoleverksamhet. Nätverket startade 2008 och idag ingår Haninge, Järfälla, Nacka, 
Stockholm, Tyresö, Upplands Väsby, och Värmdö kommuner i samarbetet. 

VÅGA VISA kulturskola innehåller tre delar:  

 Observationer 
 Kundundersökningar 
 Självvärderingar 

Syftet med VÅGA VISA kulturskola är att metoden ska:  

 Beskriva och utvärdera verksamheten utifrån ett elevperspektiv.  
Det är viktigt att ha med sig elevperspektivet genom alla delar i arbetet.  

 Stimulera till erfarenhetsutbyte och ökat lärande.  
Ett erfarenhetsutbyte sker mellan observatörerna under observationerna och mellan de olika kommunernas 
verksamheter. Observatörerna tar även med sig erfarenheter hem till den egna verksamheten 

 Utgöra en viktig del av kulturskolornas kvalitetsuppföljning. 
Våga Visa metodens olika delar används som underlag för verksamhetsutveckling och uppföljning i de 
medverkande kommunerna. De ger underlag till förbättring och utveckling som bidrar till ökad 
måluppfyllelse. De ger även underlag för analyser och jämförelser mellan kommuner och skolor  

Observationerna avser den frivilliga delen av verksamheten i musik- och kulturskolor. 

Observationer 
Observationer i VÅGA VISA genomförs av pedagoger och verksamhetsansvariga. 
Observatörerna bildar lag som besöker en skola i en annan kommun under en period. 
Observatörerna skaffar sig en så heltäckande bild som möjligt av skolan och dess verksamhet 
genom verksamhets- och lektionsbesök samt genom intervjuer med elever, personal, skolledning 
och föräldrar. I uppdraget ingår också att ta del av skolans styrdokument och pedagogiska 
dokumentation. Observationen redovisas i en rapport som skrivs utifrån denna mall. 

Metodbok, bedömningsmatris och målområden 
Metodboken utgör, tillsammans med bedömningsmatris och intervjufrågor, ett stödmaterial för 
observatörerna i deras arbete. I rapporten beskriver och bedömer observatörerna verksamheten 
utifrån fem målområden: 

 Normer och värden 
 Utveckling, lärande och konstnärligt skapande 
 Elevernas inflytande och ansvar 
 Samverkan  

Metodbok, bedömningsmatris och övriga dokument finns på www.tyreso.se/vagavisa under 
fliken Material för observatörer. 
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Fakta om enheten 
Östermalms Enskilda Musikskola, i fortsättningen benämnd ÖEM, grundades 1997 av Sonoko 
Kase. Musikskolan finns idag i Danderyd, Stockholm och Nacka. Vi genomför vår observation i 
Nacka, där verksamhet bedrivs sedan 2007 då ÖEM auktoriserades som musikskola i kommunen. 
Undervisning sker nu på 13 olika skolor, en föreningslokal Boo folkets hus och en studio i 
Solsidan. Vi benämner i rapporten alla undervisningsställen som “spelplatser”. 

Alla barn och ungdomar mellan 7 och 19 år, som är folkbokförda i Nacka, får ta del av 
kommunens musikskolechecksystem. Alla musikskoleelever betalar en avgift som kommunen 
bestämt. Även yngre och äldre elever är välkomna till ÖEM men betalar ett högre pris. 

På ÖEM i Nacka arbetar för närvarande 28 lärare. Ett fåtal av dem är månadsanställda, några är 
timlärare och andra är egna företagare. Många lärare har även andra musikpedagogarbeten eller 
verkar som yrkesmusiker vid sidan av arbetet på ÖEM. 

Under vår observation finns undervisning i piano, sång, gitarr, elgitarr, elbas, ukulele, fiol, 
tvärflöjt och trummor. Dessutom bekostar kommunen ett projekt med ämnet origami, vilket kan 
ses som en förberedelse för skolan att ytterligare bredda verksamheten med fler ämnen för att 
utvecklas till en kulturskola.  

Undervisning sker i ämneskurs, företrädesvis med enskild undervisning. Gruppundervisning 
förekommer med 5 – 11 elever. Elever erbjuds att delta i olika konserter, både lokalt, nationellt 
och internationellt.  

Skolan har en policy att starta ett nytt ämne om det finns efterfrågan. På hemsidan informeras om 
möjlighet att delta i fler kurser än de som för närvarande pågår. 

Typ av skola 

ÖEM är registrerad som privat aktiebolag. Musikskolan är auktoriserad av Nacka kommun. 
Undervisning sker på 15 olika spelplatser utspridda över hela kommunen. 

ÖEM är en musikskola och beskriver sig som specialister på nybörjare, men erbjuder även 
undervisning på avancerad nivå i Académie ÖEM. Ett uttalat mål är att skolan vänder sig till alla 
barn oavsett bakgrund. 

Ledning 

Ledningsgruppen består av rektor, biträdande rektor, en administratör och två lärare. De två 
senare arbetar en del av sin tjänst som administratörer och ansvarar bland annat för 
elevadministrationen, IT/hemsidan, fakturering, inventarier och är också bollplank åt rektor. 
Ledningsgruppsmöte sker var 14: e dag. 

Sex lärare är kontaktperson för de spelplatser de undervisar på. Deras uppgift är att bygga god 
relation med grundskolans rektor, musiklärare och andra på skolan. De bokar även lokaler inför 
konserter. Kontaktpersonsmöte hålls efter ledningsgruppsmötet. Rektor och biträdande rektor 
deltar i båda mötena. 
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Varannan vecka möts alla anställda för att gemensamt planera de nästkommande 14 dagarna samt 
långsiktig planering. Det sker i form av rektors övergripande dagordning, ämneskonferens och 
spelplatsmöten.1 

Några lärare har valfritt påtagit sig olika ansvarsområden inför konserter och föreställningar. 

Alla nyanställda lärare får en handledare som hjälper dem att sätta sig in i skolans policy. 

Organisation 

När elever anmäler sig till en kurs, väljer de mellan ämneskurs där max 4 elever deltar, gruppkurs 
1 där max 11 elever deltar eller gruppkurs 2 där minst 12 elever deltar.  

Nacka kommun har beslutat om en gemensam musikskoleavgift för elever som omfattas av 
musikskolechecken. Terminsavgiften kan delbetalas. Elever antas kontinuerligt under terminen 
och behåller sin plats tills avanmälan skickas in. Uppsägningstiden är en månad. 

Kurserna kostar följande: 

Med musikskolecheck      HT -17/VT-18 

Ämneskurs (oftast enskild undervisning)    1080 :- /1080:- 

Gruppkurs 1         530 :- /530:- 

Gruppkurs 2         530 :- /530:- 

Lektioner i ämneskurs pågår i 20 minuter för enskild elev och 30 minuter för 2-4 elever. 

Gruppundervisning för 5-11 elever pågår i 30-40 minuter.  

Skolan hyr inte ut instrument 

Skolan erbjuder 14 lektionstillfällen på HT och 16 på VT. 

 

 

Totalt går 692 elever, 431 flickor och 261 pojkar, på de kurser som ÖEM i Nacka anordnar. 
Eleverna fördelas enligt nedan: 

Nacka         

 Piano   Sång 
Gitarr, elgitarr, 
elbas, ukulele Musiklek Fiol 

 
Flöjt Trummor  

Pojkar 89 22 120 5 3  22 261 

Flicko
r 244 94 63 7 13 

1 
10 431 

 

 

                                                 
1
 Lärare som arbetar på samma spelplats planerar kommande konserter och diskuterar andra frågor som rör 

arbetsplatsen. 
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Skolans lärare undervisar på 15 olika spelplatser:  

Boo Folkets Hus, Castello, Borgvalla, Ektorp, Ebba Brahe, Fisksätra, Akademiska skolan, 
Jarlaberg Fjädern, Johannes Petri, Kunskapsskolan i Saltsjöbaden, Lännersta, Sickla, Vilan skola, 
Nacka Strand och Lilla Nacka 

Utbildning och kompetensutveckling 

Alla lärare har adekvat utbildning i sitt huvudämne och erbjuds fortbildning som stärker 
verksamheten.  

Lärarna ges tillfälle att auskultera hos varandra. Nya lärare får en handledare som introducerar 
dem i skolans policy.  

Vi läser ur verksamhetsplan för 2018: “Våra lärare har eget ansvar att hitta fortbildning som 
främjar vårt pedagogiska synsätt. Varje år finns nya möjligheter att söka sig till fortbildning 
inom ett önskvärt område. För detta kan lärarna söka ekonomiskt stöd från skolan. Fortbildning 
som gynnar många lärare/ämne prioriteras.” 

Observationens metod 
Innan observationen 

Vi har läst dokumenten som vi fått hemskickade innan och besökt skolans hemsida   

 

Under vecka 6 och 7 har vi besökt och observerat 

● 13 av de 15 spelplatser där musikskolan erbjuder verksamhet inom den kommunalt 
finansierade musikskoleverksamheten i Nacka. 
 

● 23 lärare och 50 lektioner, varav två lektionspass med undervisning på avancerad nivå i 
Académie ÖEM. 

 
● kollegiets konferens i Hammarby Sjöstads lokaler 

 

Under vecka 6 och 7 har vi intervjuat 

● 23 elever i åldrarna 5-18 år  
 

● skolledningen vid 2 tillfällen 
 

● samtliga närvarande lärare vid konferens i Hammarby Sjöstad. Lärarna delades i tre 
grupper för att alla skulle komma till tals. 

 
● intervjuat 15 föräldrar till elever i olika åldrar 

 
● intervjuat den administrativa personalen  

 
● 23 lärare individuellt 
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Sammanfattning 
Musikskolans undervisning sker enskilt eller i grupp från nybörjarstadiet till mer avancerad nivå. 
Skolan är specialiserad på nybörjarpedagogik men bedriver även avancerad undervisning för 
äldre elever. 
De allra flesta lärare har adekvat utbildning och erbjuds fortbildning som stärker verksamheten. 
 
Eleverna möts av lärare som bemöter sina elever med respekt och glädje. Eleven sätts i centrum i 
undervisningssituationen och i musikskolans styrdokument betonas vikten av detta. Lärare vill 
inspirera elever att ta egna initiativ och hoppas kunna väcka deras musikaliska lust och 
nyfikenhet.  
 
Elever är mycket nöjda med undervisningen och sina lärare. Några elever och föräldrar uttrycker 
oro för täta lärarbyten. Lärarna trivs på sin skola och med sina arbetskamrater. Närhetsprincipen, 
att eleverna får sin undervisning nära hemmet är en av skolans stora fördelar, enligt flera 
föräldrar.  
 
Kursplaner finns att läsa på skolans hemsida. De revideras regelbundet av lärarna, men är inte 
kända av eleverna. 
 
Ett arbete pågår med att skapa ett elevråd för att ge eleverna större inflytande.   
 
Lärare planerar undervisningen med elever varje termin och skolan inbjuder till 
utvecklingssamtal med föräldrar. Samtalen dokumenteras. Skolan dokumenterar också elevernas 
utveckling, som föräldrar erbjuds ta del av. 
 
Elevsamarbete inom verksamheten förekommer i liten skala utöver föreställningar och konserter.  
 
Intresserade elever får uttrycka sig genom konstnärligt skapande av egen musik och lärare 
erbjuder musik i olika genrer.  
 
Skolan har bestämda rutiner för samarbete inom skolan och dess spelplatser. 
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Skolans starka sidor 

● Lärare uttrycker ofta att de ges stor individuell frihet att utforma undervisningen    
Normer och värden sid 10  

● Elever och föräldrar uppskattar närheten till undervisningen     
Fysisk miljö sid 19 

● En varm, positiv och respektfull stämning mellan lärare och elever  
Normer och värden sid 9 

● Tydlig gemensam nybörjarmetodik inom pianoämnet           
Pedagogik och metoder sid 11  

● Lärarna ser en styrka i att de kommer från olika länder/kulturer    
Pedagogik och metoder sid 11    
                                                                            

Skolans förbättringsområden 
● Långsiktig personalförsörjning ger eleverna kontinuitet i sitt lärande.  

Arbetssätt sid 12 
● Verksamhets- och tillgänglighetsanpassade lokaler      

Fysisk miljö sid 19 
● Översyn av nybörjarundervisningen           

 Pedagogik och metoder sid 11 
● Elevers möjlighet till kontinuerlig ensembleverksamhet  

Samarbete och självständighet sid 15 
● Tydligare hemsida             

Mål och kursbeskrivningar sid 18 
● Mer tid för pedagogiska diskussioner och utbyte av undervisningsmaterial   

Pedagogik och metoder sid 12 

Jämförelse med tidigare observation 

Förbättringsområden i tidigare rapport (år): 
 
 
Förbättringsområden i tidigare 
rapport (2014): 
 

 
Nuläge:2018 
 

Tydliggöra styrdokumenten och 
förankra dem hos all personal 

Åtgärdat 
 

Lärare och skolledning berättar att kollegiet kontinuerligt arbetar processinriktat med alla de 
olika resultaten från kundundersökningar, personalenkäter och rapporter från Våga Visa. Arbetet 
har lett till konkreta förändringar.  
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Genomförda kundundersökningar samt självvärdering 
ÖEM har deltagit i Nacka kommuns kundundersökningar som bland annat genomförts år 2014, 
2015 och 2016. Det som utmärker kundundersökningarna är elevernas nöjdhet med 
verksamheten. Merparten av eleverna som svarat är nöjda med musikskolan, tycker att 
stämningen är bra på lektionerna och att lärarna förklarar bra. De uttrycker också att de får vara 
med och bestämma och att de lär sig mycket. 

Genomförda självvärderingar  

I den självvärdering som Nacka kommun genomfört enligt metoden Våga Visa år 2014 och 2016 
är resultatet något avvikande år 2016 än det från 2014.  

Påståenden som fått lägre resultat i den senare självvärderingen är: 

 ”Det är bra stämning på den här skolan” och ”På den här skolan har vi ett respektfullt 
förhållningssätt till varandra”. ”Den fysiska miljön och utrustningen stödjer utveckling och 
lärande.” ”Jag får goda möjligheter till kompetensutveckling inom ramen för skolans uppdrag” 
”Resultat från uppföljning och utvärdering leder till åtgärder” 

Påståenden som får samma 100 % positiva svar både 2014 som 2016 är: 

”Jag arbetar målinriktat för att förebygga och bekämpa alla former av kränkande behandling” 
samt på påståendena ”Jag stödjer eleverna i att bli utforskande och självständiga”, ”i att kunna 
samarbeta” och ”till ett konstnärligt skapande”  

 

Målområden  

Normer och värden  
I detta avsnitt tar vi upp skolans medvetenhet gällande värdegrund. I vilken utsträckning 
finns en gemensam syn på verksamhetens värdegrund bland personalen? Hur kommer 
verksamhetens värdegrund till uttryck? Bemöter man varandra respektfullt? Finns respekt 
för varandras tid? Respekt för varandras kunskaper och erfarenheter? 

Beskrivning 

Skolans Likabehandlingsplan ger riktlinjer för hur alla på skolan förväntas uppträda i förhållande 
till varandra. Vi läser även på hemsidan om att skolan strävar efter en atmosfär av spelglädje och 
lekfullhet. 

Det övergripande målet är att kunna erbjuda musikundervisning till alla, oavsett familjens 
kulturella och ekonomiska bakgrund. Lärarna berättar också att de tillsammans medvetet planerar 
för att skapa ett engagemang och positiv stämning för eleverna på gemensamma konserter, så att 
eleverna känner förtroende/tillit till alla. Denna trygghet finns ofta kvar även senare i andra 
sammanhang, berättar en lärare. 
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Lärarna berättar att de strävar efter att upprätthålla en bra dialog med sina elever och skapa en 
god relation lärare-elev. “Vår motor är att behålla elever. Elever ska tycka att det är kul och vilja 
fortsätta”. Vi observerar att eleverna ser ut att trivas, och detta får vi bekräftat av flera intervjuer 
och samtal. Eleverna berättar om hur snälla lärarna är och hur de bryr sig om varje elev. En elev 
säger om skolan och lärare: “Alla lärare är jättetrevliga. Jag får bra kontakt med alla. Skönt att 
det inte är stelt fast man inte känner alla.” 

Lärarnas grundinställning är att ha ett respektfullt förhållningssätt gentemot varandra. “Vi har 
talat om att behandla alla lika och att ha en lyhördhet gentemot elever och kollegor. Att 
exempelvis stanna kvar och hjälpa till i efterarbetet efter konserter”.  

Flera lärare säger sig vara nöjda med ledningen som erbjuder stor frihet, men uttrycker samtidigt 
att de inte alltid vågar föra fram kritik. Önskvärt vore ett större ömsesidigt förtroende för 
varandra, lärare/lärare och lärare/ledning, menar lärare vi talat med. De betonar att stämningen i 
kollegiet betyder mycket även för eleverna. 

Under vår observation noterar vi att lektioner startar i tid och att såväl elever som lärare håller 
koll på tiden. Vi lägger också märke till hur det nästan alltid finns en respektfull lyhördhet mellan 
lärare och elev. 

Elever som spelat tillsammans med andra elever inför konsert eller uppspel säger att det är roligt 
att spela tillsammans och träffa jämnåriga. 

Bedömning i text 

Det finns i stor utsträckning en gemensam syn på verksamhetens värdegrund bland personalen. 
Elever och lärare visar varandra stor respekt.  

När elever träffas för gemensam repetition trivs de med varandra. 

Det finns delvis ett respektfullt förhållningssätt mellan personal/personal.  

Om Bedömning enligt skala 2,8 
 
Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god kvalitet 
1,0 2,0 3,0 4,0 

                  X             
4.0 MYCKET GOD KVALITET – verksamheten uppvisar mycket goda lösningar och förhållanden som visar 
att den kommit långt på de punkter som tas upp i metodboken.  

3.0 GOD KVALITET – verksamheten har i huvudsak god och jämn kvalitet med vissa förbättringsområden.  

2.0 TILLFREDSSTÄLLANDE – verksamheten är i huvudsak tillfredsställande men har varierande kvalitet 
och/eller vissa brister.  

1.0 EJ TILLFREDSSTÄLLANDE – verksamheten är utifrån metodbokens punkter inte tillfredsställande. 
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Utveckling, lärande och konstnärligt skapande  
I detta mer omfattande avsnitt beskrivs och bedöms graden av medvetet och systematiskt 
arbete på skolan gällande delområdena ”Arbetssätt” respektive ”Förutsättningar och 
stöd”. Under delområdet ”Arbetssätt” beskrivs och bedöms skolans arbete med pedagogik 
och metoder, undervisningssituationen, hur elever stimuleras och utmanas i sitt lärande och 
konstnärliga skapande, samarbete och självständighet, hur verksamheten utformas efter 
elevers olika förutsättningar samt framträdanden och utställningar. Under delområdet 
”Förutsättningar och stöd” beskrivs och bedöms personalens medvetna arbete med: mål 
och kursbeskrivningar, dokumentation och återkoppling samt fysisk miljö. Bedömning i 
text och i skala görs för respektive delområde, har enheten observerats tidigare får ett 
medelvärde tas fram för de båda delområdena för jämförelse. 

 

Pedagogik och metoder 

Beskrivning ”Arbetssätt” 

Rektor leder verksamheten, lägger upp riktlinjer och besöker ofta undervisningen för att ge råd 
och följa upp. Vid intervju av ledningen får vi veta att de allra flesta har en adekvat 
högskoleutbildning och att alla är kompetenta inom sitt ämne. 

Lärare återkommer ofta till att det mest positiva med skolans metodik är att de ges stor frihet, att 
ledningen litar på dem och att det övervägande ges individuell undervisning på skolan. 
Lektionerna kompletteras med flera återkommande arrangemang då elever får tillfällen att spela 
tillsammans med andra elever. 
”Magnetmetoden” är ett verktyg som bidrar till att förenkla inlärning av noter. Metoden är 
hämtad från Japan och syftar till att göra notläsning enkel och lustfylld. Vi ser på lektioner hur 
yngre elever använder särskilda magnettavlor med löstagbara noter. 

Lärarna lyfter fram det positiva med att de kommer från så olika kulturer, vilket gör att det blir en 
mångfald på skolan. Elever berättar att de ofta får föreslå repertoar och vilken typ av musik de 
önskar spela. Lärarna anpassar repertoaren efter elevernas önskemål så långt det är möjligt.   

Pianolärarna använder Sonokos pianoskola för nybörjarna, vilket fungerar bra enligt flera lärare, 
och gör att nybörjarelever får en gemensam grund. Inför den senaste utgåvan av pianoskolan har 
även några av lärarna deltagit med pedagogiska synpunkter. Röster hörs dock bland lärarna som 
vill se en friare tolkning av ”gemensam grund” och önskar en än större frihet att utforma 
undervisningen. Det finns tankar i kollegiet om att även andra ämnen än piano skulle kunna ha 
gemensam nybörjarlitteratur, för att alla elever ska få en likvärdig grund, oavsett ämne. 

I anslutning till APT har lärarna möten för pedagogiska diskussioner om bland annat gemensam 
metodik och lektionsupplägg samt planering av konserter och andra större arrangemang. Det 
saknas tillräcklig mötestid för att diskutera, tipsa om och dela material, berättar lärare. För det 
arbetet arrangerar de oftast möten hemma hos varandra, i form av “after work”. 
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Sånglärarna samarbetar om undervisningsmetodik och repertoar. Man har övningar för 
kropphållning, teknik och andning och man utgår från sångerna när man lär ut musikteori och 
olika musikaliska begrepp. 

 

Många lärare försöker tillgodose elevernas önskan när de vill spela ett visst stycke. Om stycket 
inte finns på noter gör läraren ett arrangemang som passar eleven och lägger in arrangemanget i 
Dropbox så att alla lärare har tillgång till arrangemangen. 

Citat från elever om undervisningen: “Man får kämpa. Lära sig nya saker”. “Det är kul att det är 
svårt. Man kan få visa sin bästa sida”. 

Elever om lärare: “Min lärare är snäll, bra på att visa. Hen låter mig prova många gånger, och 
så spelar hen bra piano”.  

Ett par elever berättar att de fått byta lärare, i några fall flera gånger, vilket har känts jobbigt. 
“Den andra läraren gillade jag jättemycket. Nu tar det tid att lära om!” 

Förälder om en lärare: “Hen är fantastisk. Glad, positiv, sprudlande och lyfter fram barnen.” 
Ibland vill elever spela stycken som är för svåra att klara för eleven. Lärarna anpassar och 
förenklar så att eleverna kan känna att de behärskar musiken.  

En lärare berättar att eleverna hjälper till att utveckla undervisningen. “Även när man är trygg 
med sin undervisningsmetod kan man bli förvånad över hur lärorikt det är att också lyssna till 
eleverna och vara lyhörd och öppen i mötet med dem”.  

En lärare menar att kommunikationen med kollegerna också är intressant och värdefull. Man lär 
sig av varandra och utbyter undervisningsmaterial, går igenom nya böcker och nya 
undervisningsmetoder. Lärare uttrycker önskan om mer tid avsatt till att diskutera detta under 
planerad gemensam arbetstid. 

Eleverna säger att de förstår lärarens instruktioner hur de ska spela respektive sjunga och de 
förstår också syftet med de övningar läraren ger. 

 

Undervisningssituationen 

Vi observerar hur en lärare använder samma struktur på lektionerna men med anpassning till 
varje elevs kunskap och mognad. Eleverna tycks införstådda med vad som sker och det råder 
lugn och koncentration. Läraren har fullt fokus på att leda eleven rätt, att förklara om det behövs 
och följa upp vad som hänt sen sist. Vi hör många sätt att berömma och uppmuntra eleverna.  

Vi ser hur en lärare lyfter en elev med sin uppmuntrande inställning till eleven och när 20 minuter 
har gått har eleven gjort stora framsteg. “Eleven ska kunna mer när hen går ut genom dörren än 
när hen går in”, säger läraren. 

De flesta lärare anpassar både uppvärmning och undervisning till varje elevs behov och förmåga. 
Vi ser yngre sångelever som får uppvärmning formad som lekfulla rörelser att härma, läraren 
visar och läser rytmiska, beskrivande och roliga texter och man gör stora rörelser kopplade till 
andningen innan man börjar öva rösten. 
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Lärarna visar ett stort engagemang för sina elever. Vi ser exempel på hur en elev söker hjälp av 
sin lärare i samband med sin ansökan till ett estetiskt gymnasium. Läraren repeterar med eleven 
för att ge stöd såväl tekniskt som psykologiskt.  

En ung sångelev som först har svårt att hitta rätt toner får hjälp och stöd när läraren sjunger med, 
hjälper eleven att lyssna och låter eleven få den tid den behöver för att leta rätt på tonerna. 

Äldre sångelever gör andnings-och tonbildningsövningar medvetet kopplat till kroppen och 
musklerna.   

Vi ser även både yngre och äldre instrumentalelever som inte får någon uppvärmning innan de 
ska börja spela. 

Även om materialet inte alltid tycks passa kan en elev ha hittat något i det som väcker hens lust. 
Då hjälper läraren till att förenkla så att det blir genomförbart utifrån elevens nivå. Vi observerar 
hur lärare möter en sångelevs önskan om att sjunga en viss sång genom att arrangera om musiken 
så att det passar eleven, och vi noterar hur läraren följer elevens musikaliska infall och bekräftar 
hens kreativa tänkande. 

En pianolektion börjar med handuppvärmning: Eleven får gnugga händerna mot varandra och 
sedan känna mjukt med händerna på hela pianot. Först vänster hand uppifrån och ned, sedan 
höger nedifrån och upp. Sedan får eleven släppa ned handen mot pianot medan den andra handen 
håller i handleden. Handen hänger tung, avslappnad och mjuk. Sedan blir det ”Björndos”, hela 
handen får mjukt trycka ned tangenterna mot pianot i samma form, följt av den andra handen. 
Läraren följer och leder växelvis eleven vidare på det spår eleven ger impulser till. 

 

Hur elever stimuleras och utmanas i sitt lärande och konstnärliga skapande 

En elev uttrycker: “Det är under uppvärmningen jag lär mig mest. Genom 
uppsjungningsövningarna hittar jag vägar att ta mig förbi hinder som uppstår”.”.  

Äldre elever får i uppgift att tolka musiken, att skapa inre bilder och hitta känslor. 

Under en lektion märker läraren att eleven är osäker på var noterna ligger på notsystemet. 
Läraren, som använder “Magnetmetoden”, låter eleven placera ut de magnetiska noterna på 
notlinjerna och på så vis lär sig eleven noternas placering.  

Under en lektion ser vi hur en 5-årig elev som har mycket ”spring i benen” med förtjusning 
flyttar runt noterna på magnettavlan som visualiserar det som de just spelat på pianot, klappat och 
sjungit. 

En lärare menar att basen är att hitta vilken kunskapsnivå eleven befinner sig på och utgå 
därifrån. Man kan förenkla om eleven kommer med önskelåtar som egentligen är för svåra, men 
eleven ska få uppgifter som den känner att den utvecklas av. ”Kicken att ha klarat av är viktig”, 
säger läraren. 

Vi ser på lektionerna att lärarna är lyhörda för vilka musikaliska genrer eleverna är intresserade 
av och att de också erbjuder eleverna att prova andra musikaliska inriktningar. En lärare säger att 
ett sätt att väcka elevernas nyfikenhet och intresse även för andra genrer är att elev och lärare 
tillsammans lyssnar på olika inspelningar av samma musikstycke, i en stil eleven inte är bekant 
med, till exempel på Youtube. Läraren berättar att eleverna brukar tycka att det är roligt att lyssna 
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på inspelningar gjorda av någon som spelat bara en kort tid, ofta ett barn, och jämföra med hur 
det låter när en professionell musiker framför stycket. De får en smakbit av nya genrer och blir 
nyfikna. 

En elev berättar att hen ibland tar paus från den vanliga läroboken och spelar annan repertoar. Det 
kan vara någon känd låt eller ackordspel. ”Ibland improviserar vi bara”, säger eleven. 

En yngre elev får byta ut vissa ord i en sång och hitta på egen text, en egen berättelse. En äldre 
elev får analysera vilken situation en sång handlar om och vilka känslor den uttrycker. 

Det är vanligt att lärarna använder bildspråk för att hjälpa eleverna att förstå. Att sjunga ”en 
våning ner” för att sjunga i mörkare läge och att sjunga först nedåt och sedan uppåt kan liknas vid 
att gå ner i källaren och gå upp igen. 

Lärarna använder olika sätt att förklara det musikaliska uttrycket, frasering och avfrasering kan 
liknas vid språket: ”I slutet av meningen tar man det lugnt.” 

En elev som fått ett nytt större instrument får förklarat för sig vad som nu gäller. “Man måste 
testa hur allt ska ställas in, och nu kan vi göra något vi inte kunde tidigare - jobba med 
dynamik.“ Läraren spelar och visar med ett crescendo “hur man kan visa en känsla som driver 
oss nånstans, en idé om hur vi vill spela” Eleven följer noga med och bekräftar det läraren 
förklarar. 

 “Det finns en anledning till att man har fingersättning. Tänk så här: om jag spelar det här med 
rätt fingersättning lugnt många gånger så bygger fingrarna styrka och hittar senare rätt av sig 
själva när man ökar hastigheten” 

 

Samarbete och självständighet 

Samtliga elever erbjuds att delta i terminsavslutningskonserter minst en gång per termin. Dessa 
evenemang hålls ofta i en större lokal, som en matsal eller aula där eleverna musicerar, enskilt 
och tillsammans.  

Sånglärarna jobbar med att stimulera och uppmuntra sångelever att sjunga tillsammans med 
andra. Främst duetter, när tillfälle ges, till exempel när elever på samma nivå har lektioner som 
ligger efter varandra. Då övar de tillsammans vid ett par tillfällen, inför ett framträdande.  

Vid vissa tillfällen erbjuds elever att delta i körsång/körkonserter ledd av andra lärare (internt 
samarbete inom ÖEM).  

På något håll erbjuds äldre elever samarbeten. Elever som spelar instrument övar ihop på till 
exempel piano och sång. Ibland ackompanjerar lärare elever.  

Inför den återkommande stora gemensamma konserten Samklang ser vi att förberedelserna är i 
full gång. De elever som vill och kommer att vara med har redan börjat lägga sig i träning. De 
som varit med tidigare vet vad som gäller och de vill gärna delta igen. Inför den konserten får 
eleverna flera extra lektioner och spelar tillsammans, och “då gäller att kunna sin stämma”, 
förklarar en elev.  

De elever som i stället erbjuds eller väljer att medverka vid något mindre sammanhang erbjuds 
ibland också delta i samspel på liknande sätt med andra elever och andra instrument.  
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Två pianoelever har en del av lektionstiden gemensam för att kunna spela tillsammans, i första 
hand inför vårens konsert. Båda eleverna säger att samspelet är roligt och att de vill fortsätta med 
det även efter konserten. 

Vi hör flera elever berätta om situationer då de spelat ihop med andra och att det är roligt att spela 
med kompisar. En elev berättar att hen tidigare har spelat piano i grundskolan tillsammans med 
en kompis ”bara för att det var okey att sitta och spela där”. 

En grupp gitarrelever tycker det är roligast att “spela loss hur man vill”, och hitta på nya, egna 
ackord. 

Gitarr- och pianolärare vi talar med uttrycker önskan om att kunna låta elever få samarbeta ännu 
mer men att det inte ingår fasta ensembler i deras tjänster. Elever tycks oftast omedvetna om vad 
samarbete skulle innebära menar flera lärare. De vill helst spela solo för det är vad de känner till. 
En lärare säger att hen verkligen skulle önska att det fanns bättre möjligheter att ha små 
ensembler och flera lärare nämner elevernas begränsade möjligheter till samspel i olika former 
som något som skolan skulle behöva förbättra.  

 

Hur verksamheten utformas efter elevers olika förutsättningar 

En lärare påpekar att eftersom enskilda lektioner tillåter individanpassad undervisning, kan man 
även ta emot elever med olika, mindre funktionsvariationer. För mer komplicerade fall saknas 
utbildade och kompetenta lärare.  

För elever med fysiska problem blir det ännu svårare. Ytterst få av lokalerna är anpassade för att 
passa elever med rullstol till exempel.  

En elev som har stort behov av att styra själv, får välja lektionens alla låtar. Läraren är hela tiden 
uppmärksam på elevens reaktioner och leder när eleven kan ta emot instruktioner och förslag.  

En förälder till en elev som har adhd, berättar att hen trivs utmärkt med sin musiklektion och att 
läraren anpassar undervisningen till elevens behov och förmåga. Föräldern uppskattar också att 
undervisningen sker i elevens ordinarie klassrum, som hen är van vid och trygg i. Läraren och 
föräldern har kontinuerlig mejldialog. 

Vid vårt besök deltar 9 elever i Akademiens undervisning, varav vi observerar två av dem som 
var och en får en dubbel lektion med anpassat innehåll för varje elev, berättar lärarna.  

Den ena eleven får en lektion som varvar instrumentteknik och teori. Eftersom eleven är driven 
och mycket fokuserad går det utmärkt att genomföra en rad övningar som läraren föreslår. 
Koncentrationen är hög hos såväl lärare som elev, och kommunikationen dem emellan pågår 
under hela lektionen. Eleven ställer frågor och läraren förklarar och ställer sen följdfrågor för att 
försäkra sig om att eleven förstått. “Är du med?” Läraren antecknar och dokumenterar 
kontinuerligt i elevboken.  

Den andra eleven får först jobba en del med fysisk uppvärmning och därefter uppvärmning med 
instrumentet. Även en teoridel brukar ingå men eftersom eleven, som går i nionde klass, inom 
kort ska söka in till musikgymnasium läggs fokus på detaljrepetitioner på valda stycken.  
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Framträdanden och utställningar 

Alla elever som vill får erbjudande att uppträda i någon form. Det ojämförligt största 
konserttillfället är den årligen återkommande konserten Samklang - detta år för andra gången på 
Musikaliska. Då medverkar alla elever som vill och i överenskommelse med lärarna som avgör 
om eleven är mogen för att delta.  

En förutsättning för genomförandet av arrangemanget är att föräldrar till medverkande elever 
ansvarar för att skjutsa elever till repetitioner och konsert och att stötta med det praktiska. 
Projektet är mycket populärt och eleverna ser fram mot evenemanget, berättar en elev och ett par 
föräldrar. Inför dessa tillfällen får eleverna hjälp med övningar och stämmor av sin egen 
respektive lärare. 

Årets Samklang blir ett tillfälle att fira skolans 25 års jubileum. Dessutom är det i år 150 års-
jubileum då man firar diplomatiska relationer mellan Sverige och Japan, vilket ÖEM tänker 
uppmärksamma på Samklangskonserten. 

Andra konserter ordnas i kyrkan vid Danvikshem, i Sickla köpcenter, Nacka kyrka, och Täby 
Centrum. År 2016 hyrde ÖEM in sig på Dieselverkstan inför årets Samklang och 2017 för första 
gången på Musikaliska, Nybrokajen 11.  

Vid jul- och våravslutningarna hålls elevkonserter på i stort sett alla spelplatser. De är tillfällen då 
alla elever som så önskar får framträda och det är också främst vid de tillfällena som eleverna har 
möjlighet att musicera tillsammans. Sångelever kan framträda tillsammans med pianoelever, 
gitarrelever och trumelever kan spela i band eller kompa någon annan elev. 
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Bedömning i text för ”Arbetssätt”  

Pedagogik och metoder 

Undervisningen är vanligtvis strukturerad och eleverna förstår oftast syftet med aktiviteter i 
undervisningen. Eleverna ges delvis möjlighet att pröva utforskande och kreativa arbetssätt. 

Det finns i liten utsträckning möjlighet för elever med särskilda behov att delta i verksamheten 
eftersom lokalerna inte är tillgänglighetsanpassade.  

Hur elever stimuleras och utmananas i sitt lärande och konstnärliga skapande 

Eleverna utmanas i stor utsträckning utifrån sin egen förmåga och förutsättningar och de erbjuds 
vanligtvis verktyg för att tolka det konstnärliga uttrycket. 

Det finns i stor utsträckning möjligheter för eleverna att upptäcka olika konstnärliga uttryck och 
genrer. 

Samarbete och självständighet 

Arbetssätt som stimulerar samarbete mellan elever i deras lärande förekommer oftast i samband 
med uppspel och konsertframträdanden som Samklang eller på de mindre lokala uppspelen.  
Eleverna ges i liten utsträckning möjlighet till ämnesöverskridande samarbete och sällan i fasta 
ensembler. 

Eleverna får i viss utsträckning verktyg för att arbeta självständigt. 

Framträdanden och utställningar 

Det finns i stor utsträckning möjligheter till framträdanden för eleverna och de känner i stor 
utsträckning till att denna möjlighet finns. 

Bedömning enligt skala för ”Arbetssätt” 3 
Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god kvalitet 
1,0 2,0 3,0 4,0 

                    X           
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Beskrivning ”Förutsättningar och stöd” 

Vi läser på musikskolans hemsida: 
 

om Musikalisk utveckling 
Vi har som mål att kunna erbjuda musikundervisning till alla, oavsett familjens kulturella och 
ekonomiska bakgrund.  
 

om Personlig och social utveckling 

Vi vill inspirera eleven till egna initiativ samt väcka upp musikalisk lust, nyfikenhet och 
upptäckarglädje. Genom att hjälpa eleven strukturera och planera sin övning vill vi göra 
eleverna självständiga 

 
om Kulturell utveckling 
Vi vill öka kunskapen om andra länders musik och vill låta eleven spela/sjunga musik från 
olika kulturer och ur olika musikgenrer. 
 

Lärarna har skrivit kursplaner för skolans olika ämnen och de finns att hämta som pdf-er på 
skolans hemsida. De flesta föräldrar vi har pratat med säger sig också ha fått kursplanerna via 
mejl, men att man inte har läst dem så noga.  

Även skolans verksamhetsmål finns tillgängliga på hemsidan och vi ser att lärarna arbetar i linje 
med skolans mål i bemötandet av eleverna, i undervisningens innehåll och i sin kommunikation 
med föräldrar. Av de föräldrar vi har pratat med är det däremot ingen som känner till 
verksamhetsmålen. Någon tycker att det känns otydligt beskrivet på hemsidan vilket mål som 
gäller. 

 

På väg mot att övergå till Kulturskola planeras med utgångspunkt från lärares initiativ nya kurser: 
Origami, Mangaserieskapande, Yoga i kombination med musik samt Kreativt hantverk. 

Dokumentation och återkoppling 

Lärarna förväntas dokumentera elevernas utveckling, och enligt ledningen är det upp till varje 
lärare att välja hur det sker. Lärarna använder sig av olika metoder, en del antecknar efter varje 
lektion i en dator eller på papper och vi ser också att lärare för in anteckningar i elevens egen 
bok.  

Vi besöker en lektion där elevens förälder är med för att filma hur läraren spelar det som eleven 
ska få i läxa. Läraren berättar att det är ganska vanligt att föräldrar, eleverna eller läraren själv 
filmar med mobilen hur något ska spelas, både som stöd för hur eleven ska öva på läxorna och 
som dokumentation.  

Enligt skolans ledning finns en struktur för återkoppling till elever och föräldrar i form av 
planering vid terminsstart, uppföljning i mitten av terminen samt utvärdering vid terminsslut. 
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En elev säger att läraren tydligt berättar vad hen kan och vad hen behöver bli bättre på och också 
berättar för mamman hur det går för eleven. En annan elev berättar att läraren ofta pratar om hur 
det går: ”Alla säger att jag lär mig fort”. 

Föräldrar erbjuds återkommande utvecklingssamtal för att ta del av elevers utveckling och för att 
få möjlighet att hemifrån kunna ge stöd i elevernas process. Flera lärare menar att den mesta 
kontakten med föräldrarna ändå handlar om praktiska frågor, som lektionstider, eventuellt 
inställda lektioner och planering, repertoarval, repetitioner och annat arbete i samband med 
elevkonserter. En lärare menar att utvecklingssamtal med föräldrar mest blir per telefon. 

Störst gensvar finns hos fördjupningselevernas föräldrar. 

 

Fysisk miljö 

För att få en så praktisk och smidig undervisningssituation som möjligt, bedrivs oftast 
musiklektionerna på de skolor eleverna går i. Rummen som tilldelats ÖEM är inte anpassade för 
undervisningen som bedrivs. De flesta lokaler delas med andra aktiviteter som bibliotek, 
uppehållsrum, konferensrum med mera.  

De olägenheter som förekommer såsom trånga rum, dålig akustik, dåligt utrustade lokaler 
uppvägs enligt samstämmiga elever och föräldrar av det är lätt att ta sig till undervisningen.  

 

Bedömning i text för ”Förutsättningar och stöd” 

Mål och kursbeskrivningar 

Medvetet arbete med verksamhetens mål och kursbeskrivningar finns i stor utsträckning hos 
lärare och elever. 

Dokumentation och återkoppling 

Dokumentation av undervisningen och återkoppling till elever och föräldrar finns i stor 
utsträckning. 

Fysisk miljö 

Lokalerna är i liten utsträckning tillgänglighets- och verksamhetsanpassade 

Bedömning enligt skala för ”Förutsättningar och stöd” 2,8 
Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god kvalitet 
1,0 2,0 3,0 4,0 

                  X             

Bedömning i skala (medelvärde för ”arbetssätt” och ”förutsättningar och stöd”) 2,9 
 
Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god kvalitet 
1,0 2,0 3,0 4,0 

                   X            
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Elevernas inflytande och ansvar  
Detta målområde tar upp skolans arbete med att ge eleverna inflytande och bli 
ansvarstagande. I vilken utsträckning ges eleven möjlighet till att vara delaktig och ta 
ansvar för sitt eget lärande?  

Beskrivning  

Elevens ansvar för det egna lärandet 

Lärarna ger tips på hur läxorna ska göras, det hjälper i sin tur eleverna när de är hemma och 
måste klara av instuderingen på egen hand. Vi ser i flera fall att läraren, eleven eller föräldrarna 
med hjälp av mobiltelefon dokumenterar vad som ska övas på till nästa gång. Vid ett tillfälle då 
inte föräldern är med mejlar läraren mobilinspelningen till föräldern. 

Eleverna säger att de förstår lärarnas instruktioner om hur de ska öva hemma. Ett par föräldrar 
säger lite skämtsamt att deras barn förklarar för dem hur de ska göra. En lärare menar att eleverna 
behöver förstå att om man inte övar gör man inga framsteg och då är det inte roligt. Eleverna övar 
mer när de ska medverka på konsert och det är bra tillfällen att göra dem uppmärksamma på 
skillnaden på vad man klarar om man har övat eller inte. 

Lärarna betonar att elevernas egen drivkraft är viktigast för deras eget lärande. En lärare säger att 
eleverna behöver få hitta sin egen glädje i musiken, och att man som lärare ska ge eleverna de 
verktyg som inspirerar. En förälder säger att läraren är entusiasmerande, anpassar undervisningen 
till elevens lust och förmåga och att det håller lusten vid liv.  

En elev säger att det är roligt att spela ihop, roligt att spela i skolan och roligt att spela hemma 
hos vänner. En förälder säger att det är när eleverna har roligt och gör framsteg som de vill 
fortsätta spela.  

”Man får så mycket pepp, man blir motiverad”, säger en elev. 

Lärarna framhåller vikten av att eleverna får grundkunskaper som de sedan kan bygga vidare på. 
För gitarrelever kan det innebära att de får lära sig noter, ackord och melodispel och även 
kombinera med sång. En lärare menar att när eleverna har bredden i grundkunskaperna kan de 
också välja inriktning vad gäller musikalisk genre. 

En elev berättar att hen ibland spelar en stund för att samla sig inför ett pass med pluggande och 
att det fungerar bra. 

 

Elevers inflytande 

Lärare berättar: “Vi har fått nedslag från en kundundersökning. Föräldrar och elever tycker inte 
att vi tar till oss allt de säger”.  



21 

 2018-03-17 
 

Eleverna säger att de och lärarna oftast tillsammans planerar vad man ska göra på lektionen. 
Ibland är det läraren som styr, andra gånger eleverna. 

De elever som vill spela något särskild stycke brukar ofta få göra det antingen med befintliga 
noter, lärarens arrangemang eller på gehör. På en trumlektion ser vi hur en elev “kämpar” med ett 
svårt komp, men det är elevens egen vilja att spela just den låten på uppspelning i maj. Läraren 
låter eleven öva och tror att det kommer gå vägen fast det egentligen är för svårt för eleven. “Om 
man verkligen vill spela en viss grej kan man övervinna det mesta”, förtydligar läraren. 

“Jag får lära mig det jag vill och spela de låtar jag vill”, säger en elev. En elev berättar att om 
hen har tips på en låt letar läraren rätt på den. ”Om den är för svår kan vi byta ut den. Det 
funkar”, säger eleven. En annan elev säger att när det är dags för en ny låt visar läraren 5-6 olika 
låtar och frågar om eleven vill spela någon av dem. En lärare uppmanar eleverna att själva välja 
ut några låtar som de gärna vill spela. Läraren menar att man kan förenkla det som är för svårt så 
att eleven känner att det inte är alltför långt till att kunna spela dem. ”Någon svårighet behöver 
finnas kvar. Jag kan visa att det här ackordet är nytt, det kan kännas svårt, resten kan du”. 

 

Bedömning i text  

Elevens ansvar för det egna lärandet 

Eleven ges i stor utsträckning möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande. 

Elever ges i stor utsträckning möjlighet att påverka undervisningen och blir vanligtvis lyssnade 
på. Elever får i stor utsträckning använda sig av sina egna idéer på lektionen. 

Bedömning enligt skala 3,5 
Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god kvalitet 
1,0 2,0 3,0 4,0 

                         X      

Samverkan  
Vi beskriver skolans samverkan och samarbeten: Vi belyser samverkan inom och 
övergångar mellan olika delar av skolan. Vilken samverkan har verksamheten lokalt, 
regionalt, nationellt och internationellt. Finns det samarbetsparter? Beskriv hur mål för 
samverkan med omvärlden är kopplade till verksamhetens övergripande mål och 
inriktning. Vi undersöker i vilken utsträckning samverkan utgår ifrån elevernas behov och 
i vilken utsträckning samverkan involverar elever från olika ämnesinriktningar. 

Beskrivning  

Samverkan inom verksamheten 

Lärare och skolledning berättar att skolan har ett strukturerat samarbete för att genomföra små 
återkommande spelplatskonserter. En lärare håller i fördelning av uppgifter som behöver utföras 
före, under och efter uppspelet. Det kan vara en lunchkonsert i närmaste centrum eller en 
kvällsuppspelning på spelplatsen. 
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Samverkan ur elevernas perspektiv 

Elever erbjuds att sjunga i kör inför Samklang och lucia. De får stöd av sin respektive lärare 
under enskilda förberedelser och repetitioner, medan körrepetitioner, konserter och luciatåg kan 
ledas av en annan sånglärare. Genom detta får eleverna även möta såväl andra lärare som nya 
kompisar.  

En elev ser vi börja förbereda sig för årets kommande Samklang. När vi frågar berättar eleven att 
det ska bli jättekul att spela i år igen. Visserligen innebär det mer förberedelser och jobb och även 
rätt mycket väntan i samband med konserten. ”Men det är det värt.”  

På en pianolektion förbereder två elever stämmorna till ett stycke som skall framföras på 
Samklang längre fram i vår. Eleverna spelar tillsammans och tycker det ska bli spännande att få 
höra hur allt kommer att låta när resten av instrumenten tillkommer.  

Några elever berättar att de planerar att spela tillsammans på Samklang, att samspelet först var 
tänkt som ett enskilt projekt men att de nu tycker att det är så roligt att de vill fortsätta spela 
tillsammans.  

 

Omfattningen av samverkan och kopplingen till mål 

Det stora arrangemanget Samklang omfattar ca 150 elever varje år och ses av de flesta som årets 
höjdpunkt inom ÖEM. Detta innebär varje år ett långt förarbete för såväl medverkande elever 
som för all personal, och i samband med konserten ges tillfälle för elever att spela tillsammans, 
att lyssna till andra elever och att lära känna nya kompisar, får vi veta. 

Den enskilda lektionen kompletteras ibland med erbjudanden om att spela inför publik även på 
mindre elevkonserter som anordnas lokalt ute på spelplatserna. Då ges ibland möjlighet för 
eleverna att också spela tillsammans i ensemble. Dessa tillfällen ger eleven motivation att öva 
och ger erfarenhet av att spela eller sjunga inför en publik, berättar lärare 

De flesta elever deltar inte i ensemble annat än vid enstaka tillfällen. De spelar sällan tillsammans 
med andra instrument än sitt eget och en del av eleverna säger sig vara nöjda med det medan 
andra skulle vilja spela ihop med kompisar. 

Målen som ÖEM beskriver på hemsidan är bland andra att bidra till elevens självständighet och 
att ge en ökad självkänsla. För många räcker det att bara visa upp sina kunskaper på lektion, 
menar en lärare. Alla vill inte delta i större evenemang och uppspel.  

Situationen som ibland kan uppstå att en elev vill byta instrument, tid eller lärare brukar lösas 
smidigt, intygar lärare och detta får vi även bekräftat av en förälder.  
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Bedömning i text  

Samverkan inom verksamheten 

Det finns rutiner för samverkan mellan pedagogerna och samverkan är anpassad till elevernas 
behov.  

Samverkan ur elevernas perspektiv 

Samverkan är anpassad till elevernas behov men den når i liten utsträckning elever från olika 
ämnesinriktningar.  

Omfattningen av samverkan och  kopplingen till mål 

Det finns samverkan inom skolan men i mindre utsträckning med lokala, regionala/nationella 
eller internationella samarbetsparter. 

Samverkan är kopplad till verksamhetens mål. 

Bedömning enligt skala 2,4 
Ej tillfredsställande Tillfredsställande God kvalitet Mycket god kvalitet 
1,0 2,0 3,0 4,0 

              X                 
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