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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 Ekerö, Haninge, Huddinge, 

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. 
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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 

 Styrning och ledning 

 Samverkan med omvärlden 

Metodbok, bedömningsmatris och övriga dokument finns på http://www.tyreso.se/Tyreso-

kulturskola/Vaga-Visa-/under fliken VÅGA VISA Kultur. 

Fakta om enheten 

Nacka KFUM Dans & Musikal grundades år 2006 och drivs sedan 2008 inom föreningen AFUM 
(Aktiviteter För Unga Människor), nedan kallat AFUM Dans & Musikal. 

Föreningen ingår i en ideell organisation hos Nacka KFUM som är en gränsöverskridande 
internationell ungdomsrörelse med helhetssyn på människan.  

Tanken med AFUM är att skapa en kultur- och fritidsinriktad verksamhet med ett brett utbud av 
olika aktiviteter. Föreningen ska vara ett forum för att tillgodose barns och ungdomars behov av 
sysselsättning där de blir sedda och som stärker deras självkänsla.  

Föreningen AFUM Dans & Musikal erbjuder undervisning i dans, sång och drama i form av 
musikal. Verksamheten är projektbaserad med en gemensam musikaluppsättning varje termin 
med alla elever.  

AFUM Dans & Musikal håller till i Dieselverkstaden Kulturhuset Sickla Köpkvarter och har ett 
uppdrag av Nacka kommun att bedriva dans och musikalverksamhet för barn och ungdomar upp 
till 19 år. 

Verksamhetens ledning har nyligen flyttat in i egna nyrenoverade lokaler i Björknäs där 
administration bedrivs och som även inrymmer ett litet rum utrustad för musik och 
sånginspelning. 
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Ledning 

AFUM Dans & Musikal leds av en verksamhetschef på heltid, som även verkar som 

ledare/konstnärlig ledare. Det finns en assistent/administratör anställd på heltid. Assistenten 

verkar även som undervisande ledare inom verksamheten.  

Organisation 

AFUM Dans & Musikal erbjuder undervisning i Dieselverkstaden i följande ämnen:  

● Minimusikal på lördag för barn födda 2008-2010 

● Musikal på lördag för barn födda 2005-2007 

● Musikal på söndag för barn födda 2004 och uppåt 

● Tonårsmusikal på måndag  

● Sångcoaching söndag och måndag 

Föreningen arrangerar även dagläger som hålls en vecka under sommaren. 

 

Ledarna som arbetar inom ramen för avtalet musikal består av: 

En verksamhetschef (som även har uppdrag i dans och vikarie i andra ämnen vi behov) 

En verksamhetsassistent som även är verksamhetens pedagogiskt ansvariga och ledare i sång. 

Två ledare i sång (den ena nämns ovanför) 

3 ledare i dans (en är verksamhetsledare) 

1 ledare i drama 

2 ungdomsassistenter 

En foajéansvarig (uppdrag under föreställningar) 

Avgifter 

Minimusikal som omfattar dans och sång är 2260kr/termin 12 tillfällen 

Musikal som omfattar dans, drama och sång är 2760kr/termin 12 tillfällen 

Tonårsmusikal 2760kr/termin 12 tillfällen 

Dagläger 1960kr/som inkluderar lunch och mellanmål/en vecka 

Eftersom verksamheten drivs av en förening som är knuten till Riksidrottsförbundet och det 
internationella KFUM tillkommer även en medlemsavgift. 

Familjemedlemmar 150kr, medlemskap vuxen 100kr, passiv medlem 60kr 

deltagarmedlemskap barn 60kr 

 

Medlemskap och register över medlemmar är nödvändigt för att föreningen ska kunna söka 

bidrag, delta i utbildningar, workshops, konferenser med mera. Verksamheten har idag 115 

medlemmar och av dessa är 88 musikalelever, varav 8 är pojkar. 
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Observationens metod 

 Vi har besökt verksamheten under perioden 12 - 20 november 2016.  

 Vi har sett alla lokaler och besökt alla lektionspass.  

 Vi har intervjuat ledningen för att ställa frågor och få information samt haft kontinuerlig 

mail - och telefonkontakt för följdfrågor och förtydliganden.  

 Vi har besökt alla lärare som varit tillgängliga under observationen och vi har observerat 

lektioner, intervjuat 10 elever i olika åldrar, 6 ledare, 5 föräldrar och 2 assistenter.  

 Några lärare har vi intervjuat per telefon, andra via mail. Föräldrar och barn har vi 

intervjuat spontant i samband med verksamheten, i foajén utanför danssalen. 

Sammanfattning 

Sedan 10 år bedrivs AFUM Dans & Musikal under ledning av Elisabeth Skohg. Föreningen ingår 
i den större organisationen Nacka KFUM som är en gränsöverskridande internationell 
ungdomsrörelse med helhetssyn på människan. 

Grundaren, verksamhetschefen och den konstnärliga ledaren av dans och musikalverksamheten 
har en lång erfarenhet från liknande arbete inom andra organisationer.  

Målgruppen är barn och unga, och föreningen vill kunna integrera alla deltagare oavsett 
bakgrund.  

Det övergripande målet är att ha roligt och känna sig trygg tillsammans med andra kamrater. 

Värdegrunden står i centrum för hela verksamheten och såväl elever som ledare utstrålar 
entusiasm och engagemang. 

 

Skolans starka sidor 

 Alla på skolan - elever, ledare och föräldrar är glada. (normer och värden sid 8, inflytande 

och ansvar sid. 13) 

 Engagerade lärare som ser varje barn (utveckling och lärande sid. 9) 

 Tydliga mål i verksamheten (sammanfattning sid. 6) 

 Ledarna är ett team med stark och god sammanhållning (normer och värden sid. 8) 

 Värdegrunden genomsyrar hela verksamheten (normer och värden sid. 8) 

Skolans förbättringsområden 

 Webbsidan som är viktig för marknadsföring och för information till medlemmar behöver 

utvecklas (styrning och ledning sid. 15) 

 Arbetet för att locka fler pojkar till verksamheten (utveckling och lärande sid. 11)  

 Lokaler (förutsättningar och stöd sid. 12 och 13) 

 Information till föräldrar (styrning och ledning sid. 15) 

 Dokumentation av den dagliga undervisningen och av elevernas utveckling finns inte 

(förutsättningar och stöd sid. 12 och 13) 
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Jämförelse med tidigare observation 

Förbättringsområden i tidigare 

rapport (2013): 

Nuläge: 

Kompetensutveckling för lärare inom 

respektive ämnesområde 

Kvarstår 

Utveckla form för konstruktiv 

utvärdering 

Kvarstår. Vi ser verksamhetsbeskrivningar 

men ingen utvärdering 

Anpassa lokaler för verksamheten Kvarstår 

Förbättra disponeringen av tid Har förbättrats något men problemet kvarstår 

Genomförda kundundersökningar samt självvärdering 

Kundundersökning 2016 (50 % svarsfrekvens) och Självvärdering 2016 (67 % svarsfrekvens) 

Kundundersökningen som genomgående får positiva omdömen visar på ett mycket gott resultat 
på alla frågor som rör normer och värden. Alla är mycket nöjda med skolan. 

Svaren från ledarna i den så kallade självvärderingen skiljer sig något från elevernas uppfattning i 
fråga om elevers inflytande. Ledarna anser att eleverna har stort inflytande medan eleverna menar 
att “det mest är ledarna som bestämmer.”  I de öppna frågorna har eleverna uttryckt stor 
uppskattning av verksamheten, ledarna och kompisarna.  

På frågan “Vad kan bli bättre med den här skolan?” svarar elever att ”de kunde förklara mer om 

kläder och sånt vid konserter, föreställningar och utställningar - informationen skulle kunna bli 

mer strukturerad. De blad som skickats ut är lite röriga.” 

  

Målområden  

Normer och värden  

Beskrivning 

Vi tar del av föreningen AFUM:s Policydokument, som innehåller föreningens förväntningar på 
en ledare som får ett förtroendeuppdrag i föreningen. Alla nya ledare skriver också under att de 
tagit del av föreningens dokument. Några områden som lyfts fram är ledare som förebilder samt 
social utveckling, självkänsla, tilltro, samhörighet, delaktighet för alla elever. 

KFUM har en enkel grundfilosofi som bygger på att alla människor, inte minst unga, har behov 
av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra.  

KFUM erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Det 
viktiga är egentligen inte vad man gör, utan varför och hur. Därför kan man hitta alla tänkbara 
olika aktiviteter inom KFUM. 

I intervjuer med ledarna framkommer att värdegrundsfrågor diskuteras under anställningstillfället 
och att alla aktiviteter i föreningen präglas av dessa värderingar. Även i intervju med föräldrar 
framkommer det att dessa värderingar utmärker föreningens verksamheter. 
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Under lektionsbesök observerar vi hur ledarna hälsar på sina elever, frågar hur lovveckan varit 
och skapar en välkomnande atmosfär. Genusfrågor är inte en stående punkt, men både 
verksamhetschefen och ledarna är medvetna om att det finns få pojkar i verksamheten. Vi 
observerar ledarnas varma och vänliga förhållningssätt till elever på lektioner liksom utanför 
salen, och på samma sätt utmärks ledarnas och elevernas ömsesidiga familjära förhållande till 
varandra. När vi intervjuar ledarna framhåller de en god stämning i kollegiet som en av 
föreningens starka sidor och mycket nödvändig för att de musikaler som sätts upp terminsvis ska 
kunna genomföras.  

I samtal med föräldrar får vi veta att de har ett stort förtroende för föreningens ledare. I intervju 
med elever får vi även höra att “det är viktigt att ha kul och att ledarna lär ut på ett bra sätt - det är 
väldigt roligt – det är mycket glädje.”  

Flera av de äldre eleverna menar att de inte kan komma på något som kunde förbättras.  

I kundundersökningen kan vi läsa elevernas svar på “vad som är bäst med skolan”: “att alla i 
gruppen är ens kompisar.” Eleverna uttrycker sig mycket positivt om stämningen på skolan och 
om hur lärarna lär ut på ett bra sätt.  

Bedömning i text 

Vi upplever att det i mycket stor utsträckning finns en gemensam syn på verksamhetens 
värdegrund bland personal. Vi bedömer att verksamheten präglas av tydliga och gemensamma 
värderingar. 

Ledarna är goda förebilder för sina elever, som de visar stor respekt. Det är mycket god och glad 

stämning på lektionerna. Ledarnas engagemang i förberedelser och genomförande av musikaler 

bidrar till elevernas positiva inställning till dans, musik och drama. Förhållningssättet mellan 

vuxna är respektfullt och tillitsfullt. Det råder ett vänligt förhållande mellan ledarna och elever 

och elever emellan. 

 

Om Bedömning enligt skala 
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 avsnitt tar vi upp om skolan arbetar med mål och verksamhetsplan och hur det syns i 

verksamheten, pedagogiska metoder, undervisningssituationen, hur elever stimuleras och 

utmanas i sitt lärande och konstnärliga skapande. Finns möjlighet till samarbeten och får eleverna 

medel att arbeta självständigt? Hur utformas verksamheten efter elevers olika förutsättningar och 

arbetar skolan med dokumentation, uppföljning, framträdanden, utställningar samt den fysiska 

miljön.  

Beskrivning ”Arbetssätt” 

Flera elever som vi talar med berättar att det allra bästa med dans- och musikal är själva 

föreställningen då alla får vara med. Hur framträdande roll var och en får beror dels på vad 

eleven själv önskar och dels på vad som passar in.  

 

Musikalprojekten och dess undervisning har en gemensam grundstruktur och lektionerna läggs 

upp på likartat sätt. Exempel: Elevgrupperna i Minimusikal (6-9 år) följs åt under ca två timmars 

förmiddagspass med dans, matpaus och sång. 

 Gemensam samling som inledning då lärare går igenom dagens aktiviteter och upplägg. 

 Eleverna delas upp i ämnesgrupper för att träna dans eller sång 

 Matpaus i lokalerna utanför undervisningsrummen i Diselverkstan då barnen äter 

medhavd lunch och umgås fritt.  

 Assistenter och lärare rör sig i rummet och vi ser inget barn som sitter för sig själv.   

 Grupperna byter ämne och sal för att träna dans eller sång 

Föräldrar och assistenter påpekar betydelsen av den gemensamma pausen. För många barn 

innebär denna samvaro att nya kompisrelationer uppstår och att barnen tränar sin sociala 

förmåga.  

Förutom ledarna deltar ett par äldre elever som assistenter med särskilt uppdrag att hjälpa till med 

det som behövs. Det kan vara att assistera ledaren i undervisningen eller att finnas bland barnen 

under pauser för att skapa trygghet. “Vi är med och påverkar och hjälper barnen att synas och att 

växa” berättar assistenterna som är 15 och 16 år. De yngre eleverna ser ut att känna sig hemma 

med assistenterna som även fungerar som förebilder eftersom de varit med länge och har lärt sig 

mycket. 

På danslektionen repeterar ledaren tillsammans med eleverna vilka danser de ska göra till 

Michael Jacksons musik. Därefter följer uppvärmning och barnen trampar, stretchar och får göra 

koordinations- och stegkombinationer. Ledaren visar hela tiden rörelserna och är noga med att 

varje barn uppfattar instruktionen och gör rätt. Barnen verkar vana och hänger med fint. 

Med lugn musik i bakgrunden kryper barnen ihop som små bollar och läraren och assistenten går 

runt och hjälper barnen att slappna av i olika positioner och justerar där det behövs. 

Efter en del ytterligare stretch och balansövningar blir det en kort drickpaus. 

Med ett lekfullt upplägg, anpassat till dessa yngre elever genomförs fortsättningen av lektionen 

och lektionen avslutas med glada “indiansteg”. 

Sångundervisningen knyter an till dansen och barnen får möjlighet att arbeta mer självständigt än 

på dansen som styrs av koreografin. Detta sker dels under lektionen och dels genom 
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hemuppgifter som till exempel att lära sig texter som återfinns på hemsidan och att själva hitta på 

rörelser som passar till sången. 

Det råder en kamratlig stämning i gruppen och barnen verkar älska sina ledare och känslan tycks 

vara ömsesidig. 

Två elever förklarar: “man är här för att ha roligt, lära sig ….och det här påverkar..man vågar lite 

mer annars också! Viktigt att man tycker att det är kul!” 

Under pausen berättar några av föräldrarna att “Vi är jättenöjda med hela upplägget. Ledarna är 

superbra med barnen och de äldre eleverna hjälper de yngre.” 

 

Dramaläraren är föräldraledig under vår observation och verksamhetschefen vikarierar därför hos 

gruppen som består av 12 tjejer i 12 årsåldern. 

De första 15 minuterna ägnas åt samling och diskussion om Michael Jackson som är temat för 

den kommande showen. Vem var han och varför har detta valts som ämnet för showen? Eleverna 

är lite ofokuserade och ledaren får säga till ett par gånger för att lugna gruppen. Det råder lite 

missförstånd innan de kommer igång om vad ska repeteras. Under första delen av showen ber 

ledaren återigen om fokus och koncentration. Det hela verkar inte helt tydligt för deltagarna. 

Även inför andra delen av föreställningen uppstår olika åsikter om vad och när saker ska hända.  

Till slut observerar vi en genomgång av showen och allt verkar falla på plats. Alla tycks veta när 

och varifrån de ska göra sin entré och trots ett trettiotal personer i rummet går allt bra. 

Vi upplever en mycket varm social stämning bland såväl elever som ledare.   

 

Vi observerar hur två elever får gemensam sång coaching. Ledaren styr rätt mycket men det 

upplevs mer som att eleverna lotsas fram för att finna sin egen röst. Ledaren sjunger lite 

tillbakahållet (för att inte överrösta eleven) tillsammans med eleven och kompar på elpianot. 

Eleverna blir lyfta och uppmuntrade och stämningen är lugn och avspänd. 

Vi sjunger genom väggarna! (starkare!) ..ännu mer.. 

Hur kändes det? Man får mer kraft! De pratar konsonanter, dynamik 

Ledaren: “Själv eller tillsammans?"  “ Själv" säger eleverna som vill prova att sjunga solo. 

Ledaren kompar lagom utan att dränka men inspirera. 

Känns det bra? Nu provar vi operastuk! Vilken känsla har du? " arg o lite ledsen" 

Vi försöker en gång till...och sjung genom väggen!(starkt)  Jättefint! 

Har du nån låt som du vill sjunga? Ingen speciell... kommer du på nån? 

Ska vi sjunga tillsammans nu? -ja! 

 

Ju äldre eleverna är desto större frihet att göra egna tolkningar och improvisationer. De äldre 

eleverna är mer vana än de yngre att ta för sig och uttrycka sig. En ledare berättar att under 

sommarens veckoläger har det hänt att de äldre eleverna skapat sin helt egna musikal. 

Att delta i den gemensamma slutproduktionen och känna hur alla delar faller på plats skapar en 

stark motivation berättar de äldre eleverna. Ambitionen är att fördela repliker och solistiska 

inslag så jämnt som möjligt. ”Alla syns på scenen, frivilligt, och alla får chansen” säger en elev. 

Elevsammansättning i grupperna är indelade efter ålder och inte efter hur lång erfarenhet barnen 
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har. Ledare berättar att föreningen vill vara öppen för att ta emot alla barn som vill delta, något 

som även inkluderar barn med särskilda behov.  

För närvarande deltar få pojkar i verksamheten, men vi kan se att de tar plats på ett naturligt sätt i 

grupperna. Det finns ingen renodlad pojkgrupp, vilket man haft tidigare. Men det finns en tydlig 

medvetenhet hos ledarna att behandla alla lika berättar en förälder. Föräldrar som vi talar med 

tycker också att “det är bra att man blandar olika åldrar i musikalarbetet. Barnen lär sig av 

varandra.” Vi får dessa uppfattningar bekräftade också vid intervjuer med elever som berättar om 

hur de som har gått länge på dans- och musikal kan hjälpa till och visa de som är nybörjare.  

 

Alla musikaler har en bakgrund eller utgångspunkt i någon samhällssituation. En tidigare 

uppsättning hade utgångspunkt i en tjejverkstad och ledde till en musikal om girlpower. Då 

uppkom frågan om kvinnors värde som uppmärksammade barnen om vad som händer i olika 

delar av världen.  

 

Under terminen får elever undervisning ämnesvis i dans, drama och sång. Mot slutet av terminen 

kombineras de enskilda ämnena mer och mer för att övergå till genomdrag med alla involverade 

elever och ledare. 

 

Bedömning i text för ”Arbetssätt” 

Vi bedömer att en strukturerad undervisning präglar verksamheten och att eleverna vanligtvis 

förstår syftet med aktiviteter i undervisningen. Eleverna ges delvis möjlighet att pröva 

utforskande och kreativa arbetssätt. Det finns möjlighet för elever med särskilda behov att delta i 

undervisningen. 

Eleverna utmanas i stor utsträckning utifrån sin egen förmåga och förutsättningar.  

Eleverna erbjuds vanligtvis verktyg för att tolka det konstnärliga uttrycket. 

Det finns i viss utsträckning möjligheter för eleverna att upptäcka olika konstnärliga uttryck och 

genrer. 

Arbetssätt som stimulerar samarbete mellan elever i deras lärande förekommer i stor 

utsträckning. 

Eleverna ges i stor utsträckning möjlighet till ämnesöverskridande samarbete. 

Eleverna får i viss utsträckning verktyg för att arbeta självständigt. 

Det finns i mycket stor utsträckning möjligheter till framträdanden för eleverna, och eleverna 

känner i mycket stor utsträckning till att de har möjlighet att framträda. 

 

 

Bedömning enligt skala för ”Arbetssätt” 
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” 

På hemsidan läser vi om föreningens mål och pedagogik.  

 

Verksamhetens mål är att barnen ska ha roligt och känna sig trygga tillsammans med andra 

kamrater. “Barnen ska vara glada, inte drillade!” uttrycker verksamhetschefen det och berättar 

vidare om att syftet med uppdraget är att skapa samhörighet mellan deltagare och att som 

förening erbjuda kontaktnätverk och en trygg mötesplats.  

 

I intervju med ledarna framkommer att skolans värderingar genomsyrar alla aktiviteter. 

 

Om skolans verksamhetsbeskrivning läser vi på hemsidan: 

“Med en musikal vill vi dela vår musik, sjunga ut den i rytmiska rörelser och berätta en historia 

som vi själva har fått ärva från vår tid, våra föräldrar och våra förfäder. Det är ett sätt att förmedla 

vidare våra olika historier, bredda vår kunskap åt alla håll, från deltagarna till oss och från oss till 

deltagarna…” 

 

Vi läser utförlig dokumentation från ett sommarläger som understryker det vi redan sett och hört 

berättas om av de äldre elever vi talat med. Under en vecka händer så mycket! Såväl elever som 

lärare jobbar tätt och intensivt med uppsättning av en musikal. En assistent berättar att just under 

sommarveckan byggs starka band alltefter hand. 

Föräldrar har uttryckt att de önskar få en tydligare information om elevernas egen utveckling men 

en sådan önskan har vi inte hört av eleverna.  

 

Som stöd för den individuella övningen finns ett arbetsmaterial upplagt på hemsidan. 

Om kvällarna på ett sommarläger erbjuds workshops för de lite äldre ungdomarna som får 

möjlighet att skriva både låtar och mixa egen musik. 

 

Föreningen har tillgång till en del verksamhets - och tillgänglighetsanpassade lokaler som ligger 

bra till och som fungerar men som skulle behöva kompletteras och utrustas bättre. Nuvarande 

danssal är bra men behovet finns av en ännu större sal med mer yta. 

I nuläget är sångundervisningen inrymd i en bildsal. Ledaren måste själv möblera om och plocka 

fram elpianot, och rummets fria yta känns alldeles för liten för gruppens aktiviteter. Akustiken i 

rummet är inte heller bra. Det vore ett lyft att ha en danssal eftersom barnen rör sig mycket även 

under sånglektionerna berättar en lärare. 
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Bedömning i text för ”Förutsättningar och stöd” 

Ledarna har god kännedom om verksamhetens mål och eleverna i viss mån.  

Dokumentation av den dagliga undervisningen och elevernas utveckling till elever och föräldrar 

är bristfällig. Lokalerna är i viss mån tillgänglighets - och verksamhetsanpassade. 

På hemsidan finns ett arbetsmaterial som stöd för den egna övningen för att träna dans och sång. 

 

Bedömning enligt skala för ”Förutsättningar och stöd” 
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”) 

. 

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

                   X            

Elevernas inflytande och ansvar  

Beskrivning  

Vi möter elever som är engagerade, glada och trivs mycket bra med aktiviteterna. 

Alla elever uppmanas att ta ansvar för sin egen inlärning och instudering. Frågan ställs om det är 

någon som inte kan låten eller dansens nästa bit. Ledarna förväntar sig att barnen ska repetera 

sina delar av musikalen och uppmuntrar dem att öva hemma - sånger, dansrörelser och repliker 

som ska framföras under musikalen. Det finns ett arbetsmaterial upplagd på föreningens hemsida. 

Flera elever säger att de brukar träna sång och dans hemma. Under ett genomdrag märks det 

tydligt att alla har tagit på sig sitt ansvar för inlärning av sina individuella delar av musikalen. 

Under en intervju tyckte en pappa att föreningen uppmuntrar eleverna att ta ansvar att närvara 

under alla lektioner för att inte svika gruppen och sin egen inlärningskurva.  

 

Det kan vara svårt med en färdig produkt som en musikal att ge eleverna möjlighet till inflytande 

säger en av ledarna, men det finns ibland möjligheter. Elever får ofta bestämma rörelser till 

sångerna. Ledarna anser att barnen är mycket delaktiga när de övar in sånger och texter som de 

lagt på hemsidan. De föreslår ofta vilka rörelser de vill göra och ofta följer vi deras idéer berättar 

ledarna. Inom dansen säger ledarna att det är mer strikt koreografi som inte ger utrymme för 

improvisation, men inom drama utgår ledaren från att eleverna själva hittar på. Dock berättar 

dansledaren att barnen ibland kommer med egna idéer som hen alltid försöker att ta in i dansen. 

Eleverna får även ibland välja sina egna repliker i olika scener eller utveckla den text som de 
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blivit tilldelade. En elev berättar att “man kunde inte påverka så mycket och att det är mest de 

vuxna som bestämmer - men en gång fick jag hitta på en hel dans”.  

Den nyanställda dramaledaren berättar att hen brukar arbeta fram materialet med improvisation 

som utgångspunkt. Då får eleverna övningar med ett tydligt syfte till exempel den nästa scenen, 

och blir då omedvetet medskapare av materialet. Ju äldre eleverna är desto större svängrum. 

Tonåringar sätter ofta ihop ett helt eget manus. 

Bedömning i text  

Eleverna förväntas ta ett ansvar för övning av de färdiga partierna av musikalen utöver det som 

repeteras under lektionstid. Det finns ett arbetsmaterial upplagt på hemsidan som stöd för den 

egna repetitionen. Det förekommer möjligheter för barnens inflytande och självskapande, men 

inte i någon stor utsträckning. Ibland kan elevernas egna idéer tas till vara.  

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

                  X             

Styrning och ledning  

Beskrivning 

AFUM Dans & Musikal är en del av föreningslivet som syftar till elevers utveckling samt till att 

stärka elevens självkänsla och självförtroende. ”Verksamheten ska vara ett forum för att 

möjliggöra barn och ungdomars behov av kultur-fritidsaktiviteter” läser vi i AFUM:s 

verksamhetsplan 2016/2017.    

  

Verksamheten har en konstnärlig ledare som jobbar heltid med allt från undervisning till 

administration och kontakt med samhället. Nyligen har den administrativa ledningsfunktionen 

förstärkts så att den ledare som också har assisterat verksamhetschefen fått ett utökat uppdrag och 

är nu anställd på heltid. Utöver de administrativa uppgifterna ingår även en del undervisning som 

ledare inom verksamheten. Verksamhetschefen har som sin närmaste chef ordföranden i Nacka 

KFUM. Varje ledare med undervisningsuppdrag i verksamheten ansvarar för planering, 

undervisning och fortbildning i sina egna ämnen. 

 

I slutet av varje termin sker en musikalisk uppsättning på den stora scenen i Dieselverkstaden. 

Det sker planeringsmöten med ledargruppen innan terminens start där temat och innehåll för den 

kommande produktionen bestäms. Dessa musikaler blir ett gemensamt mål som hela 

lärarkollegiet och elevgruppen strävar mot under terminens gång. 

 

Under terminen sker en pågående uppföljning av kvalitetsmål i samband med produktionsarbetet. 

Efter varje musikaluppsättning genomförs en utvärdering och dokumentation av musikalen hos 

ledarkollegiet berättar verksamhetschefen. Vi har inte fått ta del av en sådan utvärdering men 

däremot dokumentation/beskrivning från föreningens dagläger. 

 



15 

 2017-05-31 
 

I intervju med verksamhetschefen får vi veta att det inte är självklart att en ledare måste ha 

högskoleutbildning, men att det är viktigt att ha ledare med rätt kompetens som kan jobba 

flexibelt och förstå musikalarbetet och dela föreningens värderingar. 

 

Verksamhetschefen berättar om föreningens stora nätverk av många ledare med olika bakgrund 

så som pedagoger, dansare, musiker, sångare, ungdomscoach inom fritid, ljudtekniker, 

musikproducenter, låtskrivare, sång- och dramapedagoger med flera, vilka bidrar till 

verksamhetens kvalitet. Föreningen har även tillgång till sponsorer från andra yrkesgrupper som 

till exempel frisör och scensminkning. 

För närvarande har 5 av ledarna högskoleutbildning, 3 ledare har varit artister inom ämnet och 4 

ledare kommer från KFUM´s ledarutbildning. 

Alla som arbetar i föreningen med ett förtroendeuppdrag måste ha gått KFUM´s grundläggande 

utbildning och undertecknat ett policydokument med riktlinjer för ledare inom AFUM. 

Ledare inom föreningen har själv ett ansvar för sin egen fortbildning inom sitt specifika ämne, 

men generell ledarfortbildning erbjuds återkommande inom KFUM. 

Det finns två hemsidor med lite olika information. Den ena är mer övergripande om AFUM och 

den andra en mer detaljerad information om just dans- och musikalverksamheten. Under tiden för 

vår observation är båda hemsidorna föremål för uppdateringar berättar verksamhetschefen. Vi får 

veta av föräldrar att informationen ibland blir lite rörig. 

Bedömning i text  

Vi bedömer att ledningen har stor kunskap om den pedagogiska verksamheten och arbetar 

kontinuerligt med verksamhetsutveckling. Skolans personal involveras i viss utsträckning i det 

systematiska kvalitetsarbetet som även till viss del dokumenteras. 

Vår bedömning är att den dokumentation som görs inte kan ses som utvärdering utan som en del 

av en verksamhetsberättelse. 

Personalen har i viss utsträckning relevant utbildning. De erbjuds företrädesvis kurser i 

ledarutbildning genom KFUM som är kopplad till verksamhetens behov.  

Det finns goda rutiner för samverkan mellan pedagogerna. 

Vi finner hemsidorna svåröverskådliga, vilket bekräftas av föräldrar som vi intervjuat. 

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

                X               
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Samverkan med omvärlden 

Beskrivning  

Föreningen tillhör den ideella organisationen KFUM. 

KFUM är en gränsöverskridande internationell ungdomsrörelse som grundades 1884, och ett mål 

är att verka för internationell solidaritet och rättvisa. AFUM Dans & Musikal har själv ett 

verksamhetsmål att samverka och att medverka för ett utbyte av kunskap och 

verksamhetsutveckling som handlar om att dela musiken, rörelserna, livserfarenheter och historia 

på andra ställen än där vi bor och är vana vid. Föreningen vill upplysa eleven om andra 

världsdelar, storstäder, småstäder och byar för att bredda deras kunskaper och förmedla vidare 

olika historier till barn och ungdomar.   

Föreningens ledare har för några år sedan varit på resa i Etiopien där de bland annat besökte en 

skola som skapades för gatubarn som inte har råd att själva betala för skolgång. Ledarna fick 

många tankeställare och tyckte att det var en fantastisk upplevelse och tog erfarenheterna med sig 

till Sverige. ”Ledarna uppfattade det som ett uppvaknande för morgondagen” berättar 

verksamhetschefen. Enligt en ledare får eleverna kontinuerligt ta del av dessa kunskaper i den 

pågående verksamheten då ledarna förmedlar sina erfarenheter och berättar om sina intryck och 

diskuterar dessa tillsammans med eleverna. 

Vi har inte tagit del av någon långsiktig strategi eller planering för framtida samverkansprojekt. 

 

Ibland får föreningen förfrågan om att delta med ett framträdande vid en invigning av centrum 

eller liknande, och det gäller att vara beredda berättar ledare för oss. Föreningen har en liten 

grupp på måndagar där elever förbereds för eventuella arrangemang utanför kursverksamheten. 

De elever som deltar får chans att prova olika stilar och genrer i dans som sedan görs till färdiga 

koreografier.  

 

Bedömning i text  

Det har skett samarbete med enstaka lokala och internationella samarbetspartner men det finns 

ingen långsiktig strategi eller planläggning presenterad för ett framtida gemensamt arbete. 

Eleverna är inte delaktiga i någon större omfattning. 

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

          X                     
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