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Våga visa årsrapport 2020/21
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning
Årsrapporten redogör för verksamheten läsåret 2020/2021 inom utvärderingssamarbetet
Våga visa, som utgår från barn- och elevperspektivet och syftar till ökad måluppfyllelse i
förskola och skola.
Under 2020/2021 utfördes inga observationer i förskolor och skolor på grund av
pandemin, som inte gjorde verksamhetsbesök möjliga. Den årliga Våga visa-enkäten till
elever och vårdnadshavare genomfördes däremot som vanligt. Bytet av leverantör för
enkäten medförde att alla administrativa system bakom enkäten behövde byggas upp på
nytt, vilket innebar också mer arbete för kommunernas samordnare. Under läsåret har
också en översyn av enkätfrågorna för förskola, grund- och gymnasiesärskola inför 2022
års enkät genomförts i syfte att anpassa enkäterna ytterligare till respektive skolforms
läroplan.
Kommande läsår finns behov av ytterligare utvecklingsarbete från leverantörens sida
kring systemen bakom enkäten. Kommunerna behöver rekrytera nya observatörer och
utbilda dessa i Våga visa-metoden. Bedömningsgrunderna för observationer i särskolan
behöver ses över. Arbetssätten i samband med en observation kan effektiviseras genom
att digitalisera vissa typer av möten.

Ärendet
Årsrapporten redogör för verksamheten läsåret 2020/21 inom utvärderingssamarbetet
Våga visa, som utgår från barn- och elevperspektivet och syftar till ökad måluppfyllelse i
förskola och skola. Våga visa är ett samarbete mellan Nacka, Danderyd, Sollentuna och
Upplands Väsby kommun.
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Observationer

Den del av Våga visa-samarbetet som avser observationer i förskola och skola har under
2020/21 behövt ställas in, eftersom verksamhetsbesök inte har varit möjliga under
pandemin. Totalt finns 43 observatörer i nätverket, men det finns behov av att rekrytera
fler nya observatörer med sikte på att kunna starta upp observationerna igen till
vårterminen 2022.
Enkät till elever och vårdnadshavare

Det andra benet inom Våga visa är den årliga enkäten till elever och vårdnadshavare, som
även Täby, Upplands Bro, Vallentuna och Värmdö kommun deltar i. Enkäten
genomfördes i början av vårterminen och resultaten har redovisats för
utbildningsnämnden i juni (UBN 2021/76).
En ny leverantör har upphandlats och genomförde enkäten för första gången, vilket
krävde att de byggde upp nya systemstöd för att genomföra enkäten och redovisa
resultaten. Det fanns utmaningar i detta vilket årsrapporten redogör för. Utifrån den
genomförda utvärderingen sker under kommande läsår ett fortsatt utvecklingsarbete från
leverantörens sida, som kommunernas samordnare på olika sätt ger stöd till för att
säkerställa ett smidigt genomförande av enkäten och en efterföljande god leverans av
enkätresultaten till 2022 års enkät.
Utbildningsenhetens bedömning
Våga visas verksamhet läsåret 2021/2022 var ovanlig, dels genom att hela läsåret
präglades av pandemin vilket omöjliggjorde observationer i förskola och skola, dels av att
hela det underliggande systemstödet för enkäten behövde skapas på nytt i och med
upphandlingen av en ny enkät-leverantör. Det planerade utvecklingsarbetet och
rekryteringen av observatörerna sköts därför fram i tid och ökad prioritet gavs åt arbetet
med att kunna genomföra enkäten till elever och vårdnadshavare som vanligt.
Siktet är nu inställt på att genomföra observationer av förskolor och skolor under
vårterminen 2022 igen, självklart under förutsättning att smittspridningsläget gör
verksamhetsbesök möjliga. Det finns därför behov av att under läsåret 2021/2022
rekrytera fler nya observatörer inom alla skolformer och kommuner. Observationerna
kan enligt utbildningsenhetens bedömning bidra positivt inte bara genom att tillföra
underlag för den observerade enhetens fortsatta kvalitetsarbete. Även den förskola eller
skola som observatörerna till vardags arbetar i kan dra nytta av den kompetensutveckling
och omvärldsspaning som uppdraget som observatör för med sig.
Nackas anordnare av förskolor och skolor deltar alla i den årliga Våga visa-enkäten till
elever och vårdnadshavare. Utan medverkan från verksamhetsledningar och lärare skulle
enkäten inte kunna genomföras. Det är därför enligt utbildningsenhetens bedömning
viktigt att systemstödet för enkäten utvecklas ytterligare för att detta arbete ska fungera så
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smidigt som möjligt i verksamheterna. En god resultatredovisning är också viktig för att
enheterna ska kunna ha så mycket nytta som möjligt av enkätresultaten i sitt systematiska
kvalitetsarbete. Därför kommer kommunernas samordnare att fortsätta arbetet med att
stödja den nya leverantören att utveckla systemstöden bakom enkäten under kommande
läsår.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet innehåller inga beslut med ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn
Årsrapporten redogör för verksamheten inom utvärderingssamarbetet Våga visa, som
utgår från barn- och elevperspektivet. Våga visa bidrar på olika sätt till att främja
kvalitetsutveckling i förskola och skola, vilket är positivt för barn och elever. Ärendet
innehåller dock inga beslut med konsekvenser för barn.
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