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Rapport - Med målen i sikte 2020 
 

 

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen genomför årligen en enkätundersökning Med målen i sikte (MMIS) som 
riktar sig mot samtliga fristående och kommunala förskolor och grundskolor i Österåker. 2020 
deltog samtliga fristående och kommunala förskolor, grundskolor och grundsärskolor i kommunen. 
Årets resultat visar på goda resultat inom både förskola och skola, både ur ett barn/elevperspektiv 
och ur ett vårdnadshavar- och personalperspektiv.   
 

Beslutsförslag 
 

Informationen om resultaten från enkätundersökningen Med målen i sikte noteras till protokollet.  
  
 

Bakgrund 
Utbildningsförvaltningen genomför årligen en enkätundersökning Med målen i sikte (MMIS) som 
riktar sig mot samtliga fristående och kommunala förskolor och grundskolor i Österåker. Frågorna 
riktar sig mot barn i åldrarna 3-5 år, samtliga elever i förskoleklass samt årskurs 1-9, personal i 
förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem samt vårdnadshavare till barn som går i förskolan. 
Efter genomförande av enkäten erbjuds samtliga enheter kvalitetsdialoger som syftar till att utifrån 
resultaten ge enheterna stöd i det ordinarie utvecklingsarbetet.  
 
Genom att kontinuerligt och systematiskt följa upp och utvärdera utbildningen samt analysera 
resultaten, skapas förutsättningar för att förbättra utbildningens kvalitet och öka måluppfyllelsen i 
förhållande till de nationella målen i läroplanerna. Generella och lokala utvecklingsområden ringas in 
till stöd för huvudmännens utvecklingsarbete och nämndens övergripande insatser där 
Pedagogcentrums insatser är centrala. Därutöver ska medborgarnas möjlighet att göra medvetna val 
av verksamhet underlättas genom kommunikation av resultat på webben. 
 
Under 2020 har samtliga förskole- och grundskoleenheter genomfört enkäterna. Uppföljande 
kvalitetsdialoger pågår. Hittills har 73 procent av Österåkers fristående och kommunala förskolor 
och grundskolor genomfört eller bokat tid för kvalitetsdialog.  
 

Förvaltningens slutsatser 
Årets enkäter inom modellen Med målen i sikte visar på goda resultat i både förskola och skola. Barn 
och elever ger uttryck för nöjdhet gällande trygghet, delaktighet och undervisning, där delaktighet får 
något lägre resultat än de övriga områdena. Generellt kan sägas att nöjdheten inom samtliga 
områden är högre ju yngre barnet/eleven är. Förskolor och skolor uttrycker att man tagit hand om 
resultatet på olika sätt och att flera av de områden som sticker ut redan är fokusområden sedan 
tidigare år. Resultatet för förskolan ligger stadigt sedan 2019, medan det för grundskolan har ökat 
något under 2020. Det ger indikationer på att de insatser som görs är fruktbara.  
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Att barn och elever ger uttryck för nöjdhet speglar resultat på både personal- och rektorsenkäter 
som i sin tur ger uttryck för att personalen upplever sig ha den kompetens de har behov av, att 
samarbetet inom förskolan/skolan är utvecklat och arbetstillfredsställelsen hög. 
Utvecklingsmöjligheter finns inom vissa delar av organisationen, där särskilt utvecklings- och 
stödorganisationen kan utvecklas samt inom ledningsorganisationen. Kvalitetsdialogerna har, trots 
goda generella resultat, givit flera uppslag gällande fortbildningsinsatser som i vissa fall redan är 
påbörjade. Redan goda resultat kan alltid bli bättre vilket stimulerar verksamheter och 
utbildningsförvaltningen till fortsatt gott och gemensamt arbetet med målet ”Länets bästa 
skolkommun”. 
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