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Kort om förskolan/skolan 

Grundskola 

Antal elever 827 

Årskurser F-9 och 
fritidshem 

Regi Pysslingen 

Ev profil/inriktning - 

Antal lärare 
varav antal legitimerade 

56 varav 53 
legitimerade 

Antal pedagoger på fritidshemmet 
varav antal med högskoleutbildning mot fritidshem 

13 varav 3 
legitimerade 
(finns 
ytterligare 2 
pedagoger 
på fritids men 
de är 
elevassistent
er, ej 
utbildade) 

Övrigt  
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Observatörernas bild 

Hur observationen genomfördes 

Vi är tre observatörer som besöker Johannes Petri skola mellan den 18-22 november 2019. 

Inför observationen tar vi del av dokumentation från skolan samt besöker skolans hemsida.  

 

Vi besöker alla 34 klasser i skolan och vi genomför 53 klassrumsobservationer av varierande 

längd.  

 

Vi intervjuar rektor och biträdande rektorer i början av observationen och sedan har vi 

ytterligare ett möte i slutet av observationen. Vi intervjuar också elevhälsoteamet (EHT) 

bestående av två skolsköterskor, två kuratorer, två specialpedagoger och en skolläkare. Vi 

intervjuar och samtalar med 25 lärare individuellt eller i grupp. Vi genomför också intervjuer 

och samtalar med ett flertal elever under veckan samt intervjuar representanter från 

elevrådet.   

 

Sammanfattning  

Vi ser en skola med engagerade pedagoger som har ett respektfullt förhållningssätt och 

höga förväntningar gentemot sina elever. En av skolans främsta styrkor är arbetet med 

anpassningar, extra anpassningar och särskilt stöd för eleverna. Elevhälsan utgör en central 

del av skolan och under föregående och innevarande läsår genomförs det 

specialpedagogiska lyftet. En ytterligare stark sida är det systematiska kvalitetsarbetet där 

ledningen tar ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och 

utveckla verksamheten tillsammans med personalen. Vi ser att digitaliseringen behöver 

utvecklas på skolan och att eleverna i högre grad kan utmanas att nå längre i sin 

kunskapsutveckling inom digital kompetens. Under våra observationer är datorer och 

lärplattor i första hand ett skrivverktyg och vi ser inget strukturerat arbete kring digitalisering. 

Vi ser lärarledda lektioner där läraren i stor utsträckning föreläser eller eleverna arbetar 

enskilt med skrivuppgifter. Vi observerar få exempel på ämnesintegrering eller innovativa och 

varierande arbetssätt. Ett annat utvecklingsområde är arbetet med elever med annat 

modersmål.  
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Resultat per målområde 

Normer och värden:  

Det finns i ganska stor utsträckning en gemensam och förankrad syn på verksamhetens 

värdegrund bland personal och elever. Skolan har en vision; engagemang, glädje och 

lärande i trygg miljö, men visionen är dock inte känd av alla pedagoger.  

 

Skolan har en trygghetsgrupp med en vuxen representant från varje arbetslag. Eleverna har 

även en trygghetsgrupp med representanter från elevrådet samt skolans kurator. Lärarna i 

trygghetsgruppen planerar övningar som sedan genomförs vid uppstartsdagar och i viss 

utsträckning på mentorstiden. Arbetet följer skolans årshjul som innehåller olika områden 

kring värdegrunden. Exempel på detta är att biträdande rektor och kurator pratar med alla 

7:or under höstterminen och att kurator är ute och pratar med alla 8:or om sexuellt våld och 

samtyckeslagen.  

 

Under övriga läsåret finns viss systematik kring hur elever och personal arbetar med 

värdegrundsfrågor, då det är upp till mentorerna och varje lärare att arbeta med den typen av 

frågor med eleverna. 

 

Förhållningssättet mellan personal och elever är i hög grad respektfullt och lärarnas 

förväntningar på eleverna är till stora delar mycket positiva. Vi ser att lärarna går runt och 

hjälper och stöttar eleverna. Eleverna blir bemötta på ett vänligt och respektfullt sätt.  

 

Kunskaper:  

Undervisningen på Johannes Petri skola varierar i kvalité. Undervisningen är mer likvärdig i 

F-3. I de högre årskurserna är det upp till varje lärare hur undervisningen planeras och 

genomförs. Syftet med undervisningen är till stora delar tydlig för eleverna. Under våra 

klassrumsbesök ser vi i hög grad en tydlig lektionsstruktur uppskriven på tavlan. Eleverna 

har till stor del tillgång till pedagogisk planering, uppgifter och bedömningsmatriser i Google 

Classroom. Dock ser vi inte under alla lektioner en tydlig koppling till läroplanens mål.  

 

Vi ser i liten utsträckning olika arbetsmetoder och ämnesövergripande inslag. Eleverna 

arbetar ofta med traditionella läromedel och skrivuppgifter. I intervjuer med lärare och 

skolledning lyfts samplanering och ämnesövergripande teman fram som ett 

utvecklingsområde. Undervisningen stimulerar till viss del samarbete mellan eleverna. Under 

våra klassrumsbesök ser vi hur eleverna arbetar enskilt, i par och i smågrupper.  
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En stor del av lärmiljön håller god kvalité. Vi ser en traditionell möblering på mellan- och 

högstadiet där inga alternativ erbjuds eleverna än att sitta vid låga bord. Skolan har påbörjat 

ett utvecklingsarbete kring lärmiljö som drivs av förstelärarna. Nästa steg i detta arbete är att 

titta på olika sätt att möblera klassrummen så att fler alternativ erbjuds. 

 

Vi ser att eleverna till viss del använder digitala verktyg i form av lärplattor och datorer. De 

används främst som skrivverktyg för att göra presentationer eller dokumentationer av 

arbeten. I samtal med elever och pedagoger framkommer att fler digitala aktiviteter 

genomförs, som exempelvis programmering. Under vår observation i de lägre åldrarna 

saknas helt användandet av digitala verktyg.   

 

I förskoleklassen får eleverna i hög utsträckning utveckla sin kreativitet genom lek, rörelse 

och skapande samt utveckla sin förmåga att samtala och kommunicera. Pedagogerna 

använder närområdet i sin verksamhet.  

 

Eleverna ges till viss del ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 

kunskapsutveckling. Vi ser några exempel på hur eleverna får arbeta med anpassade 

läromedel och uppgifter framförallt i de lägre åldrarna.  

 

Eleverna får till viss del möjlighet att använda ett kritiskt tänkande och formulera egna 

ståndpunkter i undervisningen. Detta ser vi exempel på i årskurs 7 där eleverna arbetar med 

samtal kring etiska dilemman. 

 

 Det finns väl förankrade strategier och metoder för anpassningar, extra anpassningar och 

särskilt stöd för eleverna. Elevhälsoteamet är som ett nav på skolan och har ett gott 

samarbete mellan de olika professionerna. Det finns tydliga rutiner i hur elever i behov av 

stöd ska fångas upp och stöttas. Detta är någonting vi ser när vi besöker skolans “studio”. 

EHT arbetar även i stor utsträckning förebyggande. EHT har öppna möten där lärare kan 

boka in sig för konsultation. Skolan har en studio där elever i behov av särskilt stöd kan 

arbeta i olika omfattning under skoldagen. Under föregående och innevarande läsår har 

pedagogerna genomfört Skolverkets fortbildning Specialpedagogik för lärande. Ledningen 

och pedagoger berättar att ett utvecklingsområde på skolan är strategier och metoder för 

arbetet med elever som har svenska som andraspråk. 
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Ansvar och inflytande för elever:  

Eleverna får i ganska stor utsträckning träna på att ta ansvar för sin arbetsmiljö, genom 

exempelvis klassrumsvärdar. Under veckan vi är på skolan får eleverna till exempel inreda 

sina skoltoaletter. Det råder ordning och reda på skolan. Det är fint i klassrummen och i 

korridorerna. I flera klassrum råder arbetsro medan det till viss del brister i andra klassrum.  

 

Eleverna får i ganska stor utsträckning träna på att ta ansvar för sitt lärande. Vi ser hur elever 

går in i Google Classroom och tittar på uppgifter och bedömningsmatriser. Vid några tillfällen 

ser vi hur eleverna arbetar efter förebildsarbeten när de skriver egna texter. Vi hör om hur 

eleverna har fått formativ återkoppling på hur de kan förbättra och utveckla sina arbeten. I de 

lägre åldrarna tränas eleverna i att ta ansvar och hålla ordning på sitt material. Det 

förekommer elevledda utvecklingssamtal på skolan.  

 

Pedagogerna planerar och utvärderar i viss utsträckning undervisningen tillsammans med 

eleverna. Någon gång kan eleverna påverka arbetssätt och redovisningsformer. Det är 

däremot mycket ovanligt att eleverna får utvärdera undervisningen. Undervisningen 

stimulerar elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande i liten utsträckning. 

Undervisningen är ofta styrd med redan i förväg bestämda uppgifter. 

Vi ser att alla elever ges lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen. Det 

förekommer dock att vissa elever tillåts ta större plats än andra genom att de ropar rakt ut 

när de vill något eller att läraren fördelar ordet efter handuppräckning. Vissa elevers röster 

ges då inget utrymme alls.  

 

Eleverna får i relativt god utsträckning utveckla sin förmåga att arbeta enligt demokratiska 

grunder då de har klassråd. Elevrådsrepresentanterna väljs genom lottning eller sluten 

omröstning. I åk 4-6 har eleverna träffats för elevråd ett par gånger som leds av en pedagog. 

I åk 7-9 är det elevråd var tredje vecka som leds av en pedagog och biträdande rektor. Det 

finns en tydlig agenda för hur elevrådet ska genomföras. Styrelsen i elevrådet gör ett 

protokoll och sedan är eleverna indelade i olika fokusgrupper. Eleverna upplever att de blir 

lyssnade på och att de har viss inflytande i verksamheten. På skolan finns det ett 

elevskyddsombud som är med på skyddsronder. På fritidshemmen har eleverna stort 

inflytande över verksamheten genom fritidsråd. Aktiviteterna eleverna kan delta i är ofta 

deras egna förslag.  
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Fritidshemmet:  

Eleverna erbjuds en meningsfull fritid genom att verksamheten utgår från elevernas behov, 
intressen och erfarenheter. Fritids erbjuder ett flertal fasta aktiviteter under veckan, där lek, 
rörelse och skapande är komponenter. 
 
I viss utsträckning ges eleverna möjlighet till rekreation och vila för hälsa och välbefinnande. 
På fritidshemmet för de lägre åldrarna har två läsrum inretts för lugnare aktiviteter. Hos de 
äldre eleverna är det svårare då fritidsklubbens yta minskat och de blivit av med några rum.  
 
Fritidspedagogerna berättar att lärandet på fritidshemmet i hög grad är situationsstyrt då 
eleverna får välja aktivitet på de fyra olika fritidshemmen. Under lov försöker pedagogerna 
planera in till exempel museibesök och utnyttja närområdet.  
 
Enligt ledningen är ett utvecklingsområde på skolan att uppnå ett heldagslärande där skola 
och fritids samspelar. Detta saknas helt under vår observation, vilket även styrks i intervjuer 
med pedagoger. 
 

Bedömning och betyg:  

Skolan använder skolplattformen Schoolsoft för kommunikation med elever och 

vårdnadshavare. Den används bland annat för schema, närvaro, veckobrev, pedagogiska 

planeringar och återkoppling av bedömning. Elever uttrycker att de inte använder 

skolplattformen så ofta, men de vet om att information om bedömning och betyg finns där. Vi 

ser även ett frekvent användande av Google Classroom där planeringar, uppgifter och 

bedömningar finns. 

  

Formativ återkoppling är synlig främst i de lägre åldrarna. De äldre eleverna berättar att de 

får återkoppling från sina lärare och känner till sin bedömning genom Schoolsoft. När de 

äldre eleverna pratar om sitt eget lärande hör vi dem ibland koppla sitt lärande till 

kunskapskraven och hur de kan utvecklas i relation till dessa. Elever uppger att de i viss 

utsträckning får träna på att ge återkoppling på varandras arbeten, men det är ingenting som 

vi ser under vår observation. 

 

En likvärdig, allsidig och rättssäker bedömning finns i viss utsträckning. Lärarna samplanerar 

och sambedömer i varierande grad undervisningen och har till viss del stöd av varandra i 

olika bedömningar. I vilken grad detta förekommer är beroende av lärarnas förutsättningar, 

som till exempel hur schemat ser ut. På lågstadiet råder samplanering och sambedömning i 

hög utsträckning och grupperna är flexibla. Det finns väl fungerande rutiner för bedömning av 

de nationella proven, där samrättning tillämpas och lärarna inte bedömer sina egna elever.  
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Styrning och ledning: 

Skolledning består av en rektor samt två biträdande rektorer. Det finns även en 

ledningsgrupp på skolan som innefattar skolledningen och sju arbetslagsledare, samt en 

utvecklingsgrupp som består av rektor, biträdande rektorer, EHT och förstelärare. 

Skolledningens delaktighet i olika arbetsgrupper främjar utvecklingen av verksamheten 

tillsammans med medarbetare.    

Rektor berättar att skolans vision; engagemang, glädje och lärande i trygg miljö, har fallit i 

glömska under många år, men är nu någonting som skolan arbetar efter igen. Ett mål är att 

visionen ska prägla hela verksamheten. 

 

Rektor och biträdande rektorer är till viss del synliga i den dagliga verksamheten och har i 

mindre utsträckning kunskap om verksamhetens pedagogiska kvalitet. Detta är någonting 

som både elever och pedagoger bekräftar.  

 

Ledningen tar ett stort ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och 

utvärdera verksamheten tillsammans med skolans personal. Rektor sätter i samråd med 

pedagogerna upp utvecklingsmål utifrån tidigare analyser. Under läsåret finns det tre tillfällen 

för avstämning samt en sammanfattande analys i slutet av året. Vid avstämningstillfällena 

analyseras frånvaro, bedömning och tryggheten på skolan.  

 

Samplanering och ämnesträffar förekommer i viss utsträckning och ser olika ut på skolan. Vi 

ser ingen tydlig kontinuitet och progression i och mellan årskurser och stadier när det gäller 

elevernas utveckling och lärande. Vi ser heller ingen likvärdighet inom samma ämne och 

årskurs på mellan- och högstadiet. Rektor berättar att tid för samplanering finns varannan 

vecka, men det är upp till varje pedagog att själv förfoga över den tiden.  

 

Det finns en fungerande samverkan inom skolans olika verksamhetsformer där eleverna ges 

möjlighet att få en trygg övergång till nästa stadie, både inom skolan och 

fritidsverksamheten.  
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Bedömning i skala1 

Område Bedömning enl. skala 

Normer och värden 3,6 

Kunskaper 3,0 

Ansvar och inflytande för elever 3,0 

Bedömning och betyg 3,3 

Fritidshemmet 3,2 

Styrning och ledning 3,4 

 

Starka sidor 

Personalen har positiva förväntningar på eleverna och stöttar deras självtillit 
(Normer och värden).  

Eleverna blir bemötta på ett vänligt och respektfullt sätt av all personal. Pedagogernas stora 

intresse för elevernas bästa stöttar deras självtillit och skapar trygghet för eleverna. 

 

Bedömning: Personalens respektfulla bemötande och positiva förväntningar på eleverna 

präglar 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. 

 



 

      

 

 

 2019-11-21       VÅGA VISA  

 

11 

Det finns förankrade strategier och metoder för anpassningar, extra 

anpassningar och särskilt stöd för eleverna (Kunskaper).  

Beskrivning:  

Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam samt tydliga dokument och planer för elever i 

behov av stöd. EHT arbetar även förebyggande med alla elever. Under vår observation ser vi 

att detta fungerar väl i bland annat “studion”. 

 

Bedömning: Det finns väl förankrade strategier och metoder för anpassningar, extra 

anpassningar och särskilt stöd för eleverna.  

 

Ledningen tar ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, 

utvärdera och utveckla verksamheten (Styrning och ledning). 

Beskrivning:  

Ledningen arbetar systematiskt med att planera, följa upp, utvärdera och utveckla 

verksamheten tillsammans med skolans personal. I varje arbetsgrupp på skolan 

representeras även ledningen.  

 

Bedömning: Det systematiska kvalitetsarbetet håller god kvalité. 

Utvecklingsområden 

Eleverna ges förutsättningar att utveckla digital kompetens (Kunskaper).  

Beskrivning: Vi observerar att datorer och lärplattor främst används som skrivverktyg och 

för färdighetsträning. Till viss del används de också till programmering.  

 

Bedömning: Vi bedömer att eleverna i högre grad kan utmanas att nå längre i sin 

kunskapsutveckling inom digital kompetens.  

 

Undervisningen är varierad med olika arbetsmetoder och ämnesövergripande 

inslag (Kunskaper).  

Beskrivning:  

Vid våra klassrumsobservationer ser vi få exempel på utforskande och innovativa arbetssätt i 

undervisningen. I samtal med pedagoger hör vi att det finns en avsaknad av 

ämnesövergripande arbete.  
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Bedömning: I viss utsträckning är undervisningen varierad med olika arbetsmetoder och 

ämnesövergripande inslag.  

 

Det finns förankrade strategier och metoder för arbetet med elever med annat 

modersmål (Kunskaper).  

Beskrivning:  

Under observationer finns ibland stöd för de nyanlända eleverna i undervisningen. Enligt 

både skolledning och pedagoger behöver arbetet med dessa elever bli mer strukturerat och 

systematiskt.  

 

Bedömning: Det saknas till viss del förankrade strategier och metoder för arbetet med 

elever med annat modersmål än svenska.  

 

Det finns fungerande rutiner och former för samverkan och kunskapsutbyte 

mellan pedagogerna (Styrning och ledning).  

Beskrivning:  

Samplanering och ämnesträffar förekommer, men ser olika ut på skolan och används i olika 

utsträckning. Vi observerar på lektioner inom både samma ämne och årskurs olikheter som 

kan ge olika förutsättningar för elever i olika klasser.   

 

Bedömning: Det finns bristande former för samverkan och kunskapsutbyte mellan 

pedagogerna.  
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Kommentar från skolans ledning till 

observationsrapporten  
  

  

Skolans arbete med observationsrapporten  

  

  

Kommentar till observationens resultat  

  

Till stor del överensstämmer de resultat som framkommit i observationsrapporten med det 

som vi på skolan själva ser som våra styrkor och utvecklingsområden. Vi är stolta över att 

det som vi själva ser som en av skolans stora styrkor också framkom i 

observationsrapporten, nämligen relationerna mellan lärare och elever och elever emellan. 

Trygghetsarbetet är viktigt för oss på JP och det är roligt att se att det också märks när andra 

kommer till skolan.   

  

Vi har också under de senaste åren arbetat mycket med systematiken kring kvalitetsarbetet 

och även det är roligt att se att det märks även utåt.   

  

Våra förbättringsområden utifrån rapporten är till stor del också sådant som är bekant för 

oss. Vi har gjort mycket de senaste åren för att utveckla vårt arbete med våra nyanlända 

elever, men har fortfarande en bit att gå innan vi är där vi vill vara. Vi har en väl utbyggd 

undervisning i svenska som andraspråk och har studiehandledning till elever med annat 

modersmål, men behöver arbeta vidare med att se hur vi kan prioritera timplanen för de 

elever som ännu inte har svenska språket med sig för att möjliggöra ytterligare tid till 

undervisning i svenska som andraspråk.  

  

Vidare var ett av våra förbättringsområden att arbeta mer ämnesövergripande samt mer 

enhetligt ämnesvis i en och samma årskurs. Ett utvecklingsarbete kring det 

ämnesövergripande arbetet ligger vi i startgroparna med redan sedan tidigare och kommer 

därmed inte att vidta någon ytterligare åtgärd utan fortsätta med tidigare lagd plan. Med hjälp 

av observatörernas kommentarer kommer vi dock att förändra vårt upplägg för samplanering 

och tydligare styra den ämnesvisa planeringstid som finns så att vi säkrar att lärare som 

undervisar i flera olika ämnen inte går miste om ämnesplaneringstid pga att ämnen krockar. 
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Användning av digitala hjälpmedel var också något som observatörerna hade önskat se mer 

av och på ett mer varierat sätt. På JP har alla elever från årskurs 6 och uppåt egna datorer 

och under årskurs 6 finns klassuppsättningar av iPads och datorer som eleverna kan 

använda. Under den period observatörerna var hos oss var hela lågstadiets iPads på 

service, vilket innebar att dessa inte syntes till alls. Detta undantaget har skolan sedan mitten 

av höstterminen gjort ett omtag kring användandet av digitala hjälpmedel. Datorerna 

används även sedan tidigare dagligen i undervisningen, men vi vill fortsätta utveckla vad de 

digitala hjälpmedlen kan användas till för att bidra till ökat lärande och har under slutet av 

höstterminen tillsatt en IKT-ansvarig, en roll som varit vakant under en period, som ska 

hjälpa pedagogerna driva utveckling, få nya idéer och inspiration samt stötta pedagogerna i 

användandet av digital teknik i undervisningen.   

  

  

Förbättringsområden i observationsrapporten  

  

I observationsrapporten kan man läsa om heldagslärandet som någonting som saknas helt 

på skolan. Vi vill poängtera att heldagslärandet är ett arbete som bedrivs i åk F-3 och innebär 

att all i personal i en årskurs arbetar kring alla elever i årskursen för att skapa ett 

sammanhang och en samlad dag för alla elever. Efter att ha pratat med personalen så tror vi 

att det har blivit en missuppfattning kring de frågeställningar som kom från observatörerna. 

Varje vecka arbetar årskurslagen kring dessa frågor och samverkan mellan fritids och lärare 

är en naturlig del av alla skoldagar.   
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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/kvalitet-forskola-

skola/vaga-visa/ 

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

