
Våga Visa – en unik metod för kvalitetsutveckling i förskola och skola

Våga Visa är namnet på en utvärderingsmodell för förskolor och skolor som drivs som ett nära samarbete mellan fem kommuner i
Stockholmsområdet, Danderyd, Ekerö, Nacka, Sollentuna och Upplands Väsby. På uppdrag av kommunerna har nu VågaVisa-
modellen utvärderats av ett externt företag. Utvärderingen visar att Våga Visa fungerar mycket väl och att modellen bidrar till att
höja kvaliteten i de förskolor och skolor som utvärderats. Det finns dock utrymme för förbättringar främst när det gäller
erfarenhetsutbyte och lärande inom och mellan kommunerna.

Våga Visa-modellen är utformad för att utvärdera verksamheten i förskola och skola. Samarbetet sker på uppdrag av de politiska
nämnderna i respektive kommun. Våga Visa omfattar tre delar: observationer där lärare och skolledare utvärderar en förskola eller
skola i en annan kommun, en kundenkät till föräldrar och elever samt en självvärdering som genomförs av verksamhetens
personal. Våga Visa ska • stimulera till erfarenhetsutbyte och ökat lärande • utgöra en viktig del av kvalitetsuppföljningen • bidra till
ökad måluppfyllelse • utgå från ett medborgarperspektiv Våren 2013 gav kommunerna ett uppdrag till ett FoU-centrum att göra en
utvärdering av Våga Visa. Utvärderingen har haft två syften; dels att ge en bild av hur utvärderingsverktyget Våga Visa tjänar sitt
syfte, dels att ge kommunernas ledning underlag för att förbättra processen för höjd måluppfyllelse. Utvärderingsresultaten har
diskuterats och analyserats gemensamt på analysseminarier med skolledare, observatörer och tjänstemän.

Sammantaget visar resultatet av utvärderingen att Våga Visa fungerar bra och att Våga Visa till stora delar fyller sitt syfte. De
politiker och tjänstemän som har intervjuats i studien ser Våga Visa som ett värdefullt verktyg för att få information om kvaliteten i
den egna kommunens skolor. Utvärderingen visar dessutom tydligt att observatörernas kompetens har en avgörande betydelse för
kvaliteten på Våga Visa observationerna och de rapporter som observatörerna skriver. Utvärderingsresultatet är positivt men det
finns delar av Våga Visas syften som uppfylls mindre väl. Våga Visa används i alltför liten utsträckning systematiskt för att göra
jämförelser mellan kommunerna. Det finns kritiska röster från några enstaka personer och det kan finnas anledning att lyfta fram
dessa för att belysa hur Våga Visa kan utvecklas. En gemensam handlingsplan har tagits fram för att ta tillvara de erfarenheter och
utvecklingsområden som har lyfts fram.  Utfallet kommer att följas upp under våren 2014.  
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