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Kort om skolan 

 

Grundskola 

Antal elever 250  

Årskurser F-6  

Regi (ev fristående huvudman) Nacka 
Kommun 

Ev profil/inriktning Ingen  

Antal lärare 
varav antal legitimerade 

16 (15 
legitimerade) 

Antal pedagoger på fritidshemmet 
varav antal med högskoleutbildning mot fritidshem 

13 (ingen 
med 
högskole- 
utbildning) 

 

Observatörernas bild 

Hur observationen genomfördes 

Vi var två stycken observatörer som besökte Vilans skola under tre dagar, 4 november t.o.m. 

6 november 2019 och därefter skrev vi rapporten. 

 

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

avslutade vår observation med samtal med rektor. Vi deltog under del av elevhälsoteamets 

möte (EHT). Under den del av mötet närvarade rektor och specialpedagog, speciallärare, 

skolläkare och skolpsykolog. Under vår observation intervjuade vi skolans specialpedagog 

och speciallärare, de tre arbetslagsledare och skolans förstelärare. Vi närvarade även vid två 

arbetslagsmöten, ett för yngre åldrar, och ett för äldre åldrar. Vi samtalade spontant med 

många elever och de flesta pedagoger på skolan  

 

Vi besökte alla klasser/grupper i skola/fritidshem. Vi genomförde totalt 30  

klassrumsobservationer av olika längd.  
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Sammanfattning  

Vi ser en skola med god kvalitet där elever och lärare trivs, flera i personalen har flertalet 

arbetsår på skolan, och så väl elever som personal vittnar om en familjär och välkomnande 

atmosfär på skolan.Pedagogerna möter eleverna med intresse och stor respekt samt  har ett 

mycket respektfullt förhållningssätt. 

 

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

fysiska miljön i skolan främjar och underlättar inlärning med anpassningar som 

möter elevernas olika behov.  

 

Ett utvecklingsområde är att förankra, och enas kring ett systematiskt värdegrundsarbete, 

samt stärka värdegrundsarbetet i klasserna och på fritidshemmet. I dagsläget finns inte 

värdegrundsarbete schemalagt vilket medför att det sker utifrån pedagogernas intresse och 

kompetens. Skolans rektor behöver också kliva in och ta ett större ansvar över att fattade 

beslut följs, och att alla på skolan jobbar utifrån gjorda överenskommelser. 

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

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

verksamheten men innehållet utgår i liten utsträckning utifrån läroplanen och elevernas 

intresse. 

Resultat per målområde 

Normer och värden:  

Elever vi intervjuar och samtalar med uttrycker att de trivs och att de tycker deras skola är 

bra. Pedagoger vi samtalar med beskriver att de trivs på skolan och att många stannar kvar 

på skolan för den sammanhållning som finns. Under vår observation ser vi pedagoger som 

har trevligt bemötande gentemot eleverna, de möter eleverna innan lektion genom att 

uppmärksamma och se alla elever som går in i klassrummet. Vi observerar att elever 

respekterar och är snälla mot varandra såväl som under lektioner och raster. Vi upplever att 

det i hög grad finns ett respektfullt förhållningssätt personal till elev, mellan elever och i de 

flesta fall personal till personal.  

 

Skolan har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I det inledande samtalet 

med rektor berättar han att skolan haft ett trygghetsteam men som haft svårigheter att ses 

och inte blivit prioriterat. Rektor berättar att han har lagt ner trygghetsteamet då han inte var 

nöjd med arbetet. Vidare berättar han att han nu har en plan på att skapa ett nytt 

trygghetsteam. När vi samtalar med pedagoger så bekräftar även de att trygghetsteamet är 

under konstruktion men de berättar istället om Vilans vänner. De beskriver att elever har i 

uppdrag att hjälpa andra elever som exempelvis kan känna sig ensamma på raster. Vi 

observerar inget arbete med Vilans vänner med vi ser att det står på schemat hos de äldre 

eleverna. Sista delen i likabehandlingsplanen sitter uppsatt i klassrummen för de yngre 

åldrarna och i något annat klassrum så sitter egengjorda skyltar med att man inte får 
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mobbas. Under vår observation ser vi inget arbete i klasserna där de arbetar förebyggande 

mot diskriminering och kränkande behandling.  

 

Utveckling och lärande/Kunskaper:   

Vi ser att undervisningen är planerad, strukturerad och har en tydlig koppling till läroplanens 

mål i alla årskurser (F-6). Lektionerna inleds i regel med att undervisande pedagog berättar 

vad eleverna ska göra och i vissa fall kompletteras de muntliga instruktionerna med skriftlig 

information på tavlan. På vissa lektioner ser vi uppskrivna mål för lektionen på tavlan. Vi hör 

från både pedagoger och de äldre eleverna att arbetsområden inleds med att pedagogerna 

presenterar en planering för det kommande arbetsområdet. De äldre eleverna beskriver att 

de oftast förstår vad det är de ska lära sig och kunna när arbetsområdet avslutats.  

 

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

förhållningssättet och den fysiska lärmiljön. Det finns hjälpmedel som exempelvis 

hörselkåpor och bildstöd för att stödja alla elevers möjligheter till lärande. Bildstödet 

användes framförallt i de yngre åldrarna och sattes upp på whiteboarden. Vi såg exempel på 

detta när dagens schema presenterades. I de äldre elevernas klassrum syntes de två 

kommande veckorna på whiteboard tavlan vilket underlättar för hela klassen. En 

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

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

korrigeringar. Det respektfulla bemötandet genomsyrar lärmiljön. 

 

Undervisningen är till viss del varierad med olika arbetsmetoder, framför allt i de yngre 

åldrarna. För de äldsta eleverna förekommer lägre grad av variation i arbetet. Oftast används  

läromedel, papper och penna, men vi såg några tillfällen där digitala läromedel används. 

 

Det förekommer till viss del ämnesövergripande arbete, vi ser exempel där eleverna skriver 

faktatexter som en pedagog berättar att hon bedömer både i samhällsorienterande ämnen 

och svenska. En annan pedagog berättar att när hon gör planeringar så redogör hon för vilka 

kunskapskrav hon kommer bedöma i de ämnen som berörs. Vidare säger rektor att han 

önskar att ämnesövergripande arbete förekom i större utsträckning. I samtal med pedagog 

berättar hon att de har skapat årshjul i både SO och NO och nu är tanken att de ska lägga till 

svenskan för att se lämpliga ämnesövergripande arbeten.  

 

Skolledning och pedagoger beskriver att tillgången till digitala verktyg är begränsad vilket 

påverkar pedagogernas möjligheter att kunna utveckla elevernas digitala kompetens. Elever 

beskriver att de främst arbetar med böcker. I och med Nacka kommuns nya organisation 

med rektorsområden beskriver pedagogerna att de hoppas på att skolan de ska slås ihop 

med kan stötta inom detta område.  

 

Eleverna får i relativ liten utsträckning möjlighet att använda sig av kritiskt tänkande och 

tränas att självständigt formulera egna ståndpunkter.  

 

Ansvar och inflytande för elever/Barns inflytande:   
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Eleverna får i ganska stor utsträckning lära sig att ta hand om sin lärmiljö, vi observerar att  

några klasser har klassvärdar och matvärdar.  

 

De äldre eleverna får utveckla sin förmåga att ta ansvar för sitt lärande, då de inför 

utvecklingssamtal får planera sitt utvecklingssamtal. I samtal med elever berättar de att de 

inför samtalet får fundera på vad deras styrkor och områden att utveckla.  

 

Eleverna utvecklar sin förmåga att arbeta efter demokratiska principer genom skolans 

klassråd och elevråd. Alla klasser har klassråd varje vecka men pedagogerna berättar att det 

inte finns avsatt tid för detta utan det är upp till varje klasslärare att planera in i klassens 

schema. Formen för arbetet med demokratiska principer håller en god kvalitet. De 

elevrådsrepresentanter och andra elever uttrycker att deras önskemål och frågor tas upp på 

elevrådet.  

 

Bedömning och betyg:   

Skolan använder den kommungemensamma skolplattformen Infomentor för 

kommunikation med elever och vårdnadshavare. Skolplattformen används företrädesvis för 

kommunikation med vårdnadshavare. I samtal med pedagog i yngre åldrarna så framgår det 

att de har bloggvärdar som varje vecka ansvarar tillsammans med pedagog att lägga upp 

bilder på vad de gör och skriva en kort tillhörande text.  

  

Formativ återkoppling sker i varierande grad och på varierande sätt beroende på elevernas 

ålder/årskurs. Elever på mellanstadiet menar att de till stor del får snabb återkoppling från sin 

lärare. Återkoppling kan ske i form av samtal eller kommentarer på inlämnade arbeten. 

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

berättar att de får bedömningar i skolplattformen. Eleverna i de yngre årskurserna menar att 

det mest är läraren som rättar deras uppgifter. Vi ser exempel på att eleverna i de yngre 

åldrarna till viss del tränas på att ge kamratrespons men ingen situation där eleverna tränar 

på att bedöma sina egna resultat. Vi samtalar med en lärare som berättar att de till viss del 

talar bedömning individuellt med eleverna. Inför nya arbetsområden pratar de bedömning i 

helklass, och inför utvecklingssamtalen. 

 

För att säkra en likvärdig och rättssäker bedömning av de nationella proven har 

pedagogerna för de äldre åldrarna planerat sambedömning av de nationella proven i årskurs 

6.  

 

Fritidshemmet:   

Fritidshemmet består av fyra åldershomogena avdelningar för de yngre åldrarna, samt en 

fritidsklubb för de äldre åldrarna. Rektor berättar att det finns en fritidssamordnare på skolan, 

som inte deltar i fritidsverksamheten under eftermiddagen, men som samordnar 

verksamheten under möten och planeringsdagar. Vissa delar av verksamheten samplaneras 

genom grovplanering inför läsåret. Fritidshemmet har sedan gemensam planeringstid ett 

tillfälle per vecka. Fritidspersonalen deltar under skolans arbetslagsmöte, där fokus till stor 

del ligger på skolans verksamhet. 
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Under fritidshemmet erbjuds eleverna möjlighet att prova varierande aktiviteter och tekniker 

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

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

fritidssamling, mellanmål och utevistelse sedan får eleverna välja aktivitet. Avdelningarna 

hålls till stor del separerade från varandra fram till kl 16.30, då eleverna samlas på en 

stängningsavdelning. Elever uttrycker att de är nöjda med fritidsverksamheten. 

Digitala verktyg används i liten utsträckning. Under vår observation ser vi inte några exempel 

på värdegrundsarbete under tiden då eleverna är på fritidshemmet. 

Planeringen utgår i varierande utsträckning utifrån läroplanen. Vi kan under vår observation 

se att utbudet av aktiviteter och organisationen av verksamheten skiljer sig mellan 

avdelningarna. Vi ser en avdelning som är organiserad med veckoplaneringar medan en 

annan bygger på mer frihet för eleverna.  

 

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

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

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

representerade i skolans ledningsgrupp. 

 

Styrning och ledning:  

Skolledningen består huvudsakligen av rektor, det finns också en biträdande rektor på 

skolan, men denne är för tillfället långtidssjukskriven. Skolan har även en befattning som har 

titeln biträdande rektor, men dennes huvudsakliga arbetsuppgifter är att organisera 

modersmålsundervisningen i Nacka, vilket gör  att endast 10-20% av tiden läggs på Vilans 

skola, och då med fokus på IKT. 

 

Rektor menar att han stundtals känner sig ensam i uppdraget, det finns en ledningsgrupp på 

skolan, som består av arbetslagsledare , fritidssamordnare och specialpedagog. Rektor 

menar dock att de huvudsakligen fokuserar på det pedagogiska arbetet. Skolan är nu i en fas 

där det systematiska arbetet håller på att byggas upp. Skolan har under föregående läsår 

arbetat med PRIO och arbetar nu för att implementera och hålla i de rutiner som arbetades 

fram under PRIO-arbetet. 

 

Rektor informerar oss om att en omorganisation i kommunen är på gång, skolan kommer att 

ingå i ett nytt rektorsområde, och således få ny rektor. Personalen på skolan upplever att 

beslut fattas i demokratisk ordning, men att besluten inte alltid går att genomföra, flertalet 

pedagoger som vi talar med menar att de behöver mer stöd av rektor för att se till att tagna 

beslut genomförs. 

 

Rektor menar att de arbetar för att ta fram goda rutiner för möten och samverkan mellan 

klasserna, då det idag ser olika ut under möten och årskurser. 

Rektor berättar att hen fram tills maj 2019 även hade ansvar för skolans förskola men att nu 

finns chef för förskolan anställd och rektor kan fokusera fullt ut på skolan. Rektor är i vårt 

samtal öppen med skolans styrkor och utvecklingsområden, vi upplever att det till stor del 

finns en samsyn på skolan kring dessa utvecklingsområden. Rektor berättar att många har 
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arbetat länge på skolan och att det finns en fin sammanhållning inom personalgruppen, 

något som bekräftas i samtal med lärare och pedagoger. Rektor menar att skolan är på väg 

att starta upp ett nytt systematiskt arbete kring värdegrund och trygghetsarbete, 

Bedömning i skala1 

 

Grundskola 

Område Bedömning enl skala 

Normer och värden 3,2  

Kunskaper 3,1 

Ansvar och inflytande för elever 2,8 

Bedömning och betyg 2,8  

Fritidshem 2,8  

Styrning och ledning 2,6  

 

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

Beskrivning: Under alla lektioner samt utanför klassrum ser och hör vi att pedagogerna 

bemöter eleverna på ett trevligt och respektfullt sätt. Eleverna beskriver att pedagogerna 

lyssnar på dem och är allmänt lyhörda. De berättar att deras pedagoger är snälla och 

hjälpsamma. I samtal och intervjuer med personal och elever på skolan framgår att det är 

god stämning på skolan.  

 

Bedömning:  

All personal på skolan har ett trevligt bemötande gentemot alla elever. De visar intresse att 

                                                
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. 

 



 

 (2019-11-26)      Datum rapport        VÅGA VISA 

9 

hjälpa och utveckla efter eleverna efter deras behov. Detta visar sig i god stämning och 

elever som trivs på sin skola.    

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. Fritidshemmets personal är med under skoldagen och det är en bidragande faktor 

till den goda arbetsron och lärmiljön.  

 

Bedömning: Lärmiljön håller en god kvalitet och vi vill särskilt lyfta fram arbetsron som 

förekommer i alla klasser vi observerar.  

 

Undervisningen är planerad, strukturerad och har tydlig koppling till 

läroplanens mål (kunskaper)  

Beskrivning:  Vi ser att undervisningen är planerad, strukturerad och har en tydlig koppling 

till läroplanens mål. Vi ser anpassningar utifrån elevernas behov av stöd, till exempel 

hörselkåpor och bildstöd då framförallt i de yngre åldrarna. I varje klassrum är schemat 

skrivet på whiteboardtavlan och bland de lägre årskurserna finns även bildstöd till schemat 

uppsatt. Pedagogerna presenterar mål för lektionen och är tydliga med vad eleverna ska 

göra.  

 

Bedömning: Undervisningen håller en god kvalitet och då tack vare den planering, struktur 

och tydliga koppling till läroplanens mål som pedagogerna har.  

Utvecklingsområden 
Kreativa arbetsformer och användande av digitala verktyg kan utvecklas 

(Kunskaper) 

Beskrivning: Flera pedagoger uttrycker att bristen på antal fungerande enheter medför att 

de inte har möjlighet att utveckla elevernas digitala kompetens. Vid vårt besök ser vi 

framförallt att de digitala enheter som finns används i skrivande syfte. Användande av 

digitala enheter förekommer till viss del bland de yngre eleverna och då används specifika 

appar (exempelvis inom matematik och svenska).  

Vi ser inga exempel på kollaborativa/kreativa arbetsformer under vår observation.  

 

Bedömning: Digitala verktyg används i regel endast vid skriftliga arbeten och för att söka 

efter information. Eleverna ges begränsad möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. 

Elevernas möjlighet att utveckla sin kreativitet genom exempelvis kollaborativa arbetssätt är 

liten. 

 

Värdegrundsarbete (Normer och värden) 

Beskrivning: Skolan har sedan tidigare haft ett trygghetsteam på skolan bestående av 

pedagoger. Enligt rektor fungerade inte trygghetsteamet rutiner för när de skulle ses och 
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arbetet blev inte prioriterat. Rektor har en plan om att starta upp arbetet igen med nya 

pedagoger.  

 

Bedömning: Skolan saknar idag ett värdegrundsarbetet men är under uppbyggnad samt det 

systematiska och förebyggande arbetet förekommer i viss utsträckning i verksamheten. 

 

Läroplanen för fritidshemmet kan i högre utsträckning genomsyra 

verksamheten (Fritidshem) 

Beskrivning:  Personalen på fritidshemmet är till liten del förtrogna med läroplanens innehåll 

och mål. Vi varken ser eller hör exempel på hur de kopplar läroplanens mål till de planeringar 

som skrivs och genomförs. Verksamheten är överlag bra organiserad men saknar till viss del 

lärarledda aktiviteter och möjlighet till elevinflytande.  

 

Bedömning: I viss utsträckning sker lärande utifrån läroplanens mål, men behöver stärkas 

upp. En mera samplanerad verksamhet mellan de olika avdelningarna skulle stärka en-

skola-känslan. 

 

Ledning av det pedagogiska arbetet (styrning och ledning) 

Beskrivning: Personalen på skolan menar att de behöver mer stöd från rektor i arbetet med 

det systematiska arbetet, så som mötesstrukturer, planeringsmöten, samarbete och samsyn 

mellan klasserna. Fritidshemmet beskriver att rektor inte är så närvarande i deras 

verksamhet, något de gärna välkomnar.  

Under vår observation framkommer det att fattade beslut inte alltid genomförs i praktiken. 

 

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

fattade beslut, samt även närvara mer under skolans fritidsverksamhet.  

 

Skolledningens kommentarer 

 

Vilans skola 

Våga Visa-observationen påvisade såväl styrkor som förbättringsområden som redan var 

kända för verksamheten och ledningen.  Rapporten blev en bekräftelse på skolans kvalitet, 

arbetsro och trivsel.  

 

Våga Visas observatörer noterade att Vilans skola behöver uppdatera sina digitala 

hjälpmedel. Detta kommer att prioriteras under kommande år. Observationen gjorde oss 

uppmärksamma på att vårt värdegrundsarbete inte är tillräckligt synligt, det ska vi förbättra 

genom en nystart vad gäller Trygghetsarbete (såväl främjande, förebyggande som 

åtgärdande) i samarbete med Sickla skola.  
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Observationen visade en markant variation mellan avdelningar samt en svag länk till 

läroplanen i fritidshemmet. Detta är ett stort utvecklingsområde och arbetet med 

pedagogiska planeringar för fritidsverksamheten har påbörjats sedan Våga visa-

observationen genomfördes.  

 

Vilans skola har under åren haft ett flertal chefsbyten, vilket har påverkat den långsiktiga 

planeringen.  

 

Tidpunkten för observationen var olycklig då den genomfördes direkt efter höstlovet, då 

pågående arbeten inte kunde påvisas i samma utsträckning. Efter ett lov är det snarare 

uppstarter av nya arbetsområden och pedagogerna kunde därför inte påvisa t ex pågående 

ämnesövergripande arbeten.   

 

Vilans ledning tackar för observationen och ser med tillförsikt fram emot de förändrings- och 

utvecklingsarbeten som nu kommer att såväl fortgå, påbörjas som genomföras.   

 

Åsa Portelius rektor för Sickla rektorsområde 

Ami Öhman bitr rektor Vilans förskola 

Ted Yap tf bitr rektor Vilans 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 

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

visa/ 
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