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1. Om Montessori Mondial Mälarhöjden 
  

Vi vet att struktur ger trygghet, att arbetsro skapar möjligheter och att respekt bygger 

självkänsla.  

 

När Maria Montessori lade grunden till det som skulle komma att bli montessoripedagogiken 

gjorde hon det med en övertygelse om att alla barn är nyfikna och har en inre vilja att lära 

sig nya saker. 

 

När vi, mer än 100 år senare, startade Montessori Mondial tog vi vara på den övertygelsen. 

Genom att förena våra montessoriskolor runt om i Sverige, där samtliga arbetar med modern 

och resultatinriktad montessoripedagogik, skapar vi förutsättningar för en montessoriskola i 

framkant.  

 

Montessori Mondial består nu av 6 skolor som alla har samma fokus på att med beprövad 

montessoripedagogik och moderna metoder se till att eleverna når sina mål samtidigt som 

de upptäcker kraften i att lära.  

 

Montessori Mondial är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. 

AcadeMedia har över 17 000 medarbetare och drygt 650 förskolor, skolor och 

vuxenutbildningsenheter, i Sverige, Norge och Tyskland. 

 

Montessori Mondial Mälarhöjden är, tillsammans med andra skolor, en del av Montessori 

Mondial som bedriver en resultatorienterad montessoripedagogik med moderna metoder för 

att våra elever ska nå sina mål samtidigt som de lär sig upptäcka kraften i att lära. Vi jobbar 

ämnesövergripande och har ett globalt perspektiv i allt vi gör. På så sätt stimuleras och 

utvecklas både den personliga, sociala och den globala, mondiala utvecklingen hos våra 

elever. 1911 barn går idag på någon av våra skolor/förskolor. 

  

Personal & Organisation 

Organisationen består av en rektor, åtta lärare, en förskollärare, sex fritidspersonal varav en 

lärare mot fritidshem samt två elevassistenter. Vårt elevhälsoteam består av två 

specialpedagoger, kurator, skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare, Övriga tjänster är, en 

skoladministratör samt en kock och en ekonomiassistent som tillreder maten i vårt 

tillagningskök. 

  

Skolans ca 165 elever är indelade i åldersblandade grupper, F-2 och 3-5. Ledningsgruppen 

på skolan består av två arbetslagsledare en för varje arbetslag samt en arbetslagsledare för 

fritidshemmet. Vår förstelärare i matematik driver utvecklingsarbete mot högre måluppfyllelse 

i alla ämnen. Vi har även ett resursteam där elevassistenter och fritidspersonal får 

kompetensutveckling och handledning av personal ur elevhälsan.  
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2. Vårt kvalitetsarbete 

 

Vår kvalitetsmodell 

Inom Pysslingen vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på Pysslingen och AcadeMedias 

gemensamma kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta innebär 

att det finns en gemensam definition av vad som menas med kvalitet, och ur vilka aspekter 

kvaliteten i verksamheten utvärderas. Det innebär också att vi är överens om ett antal 

gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta mål. 

Vår kvalitetsdefinition: 

I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet 

(processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet). 

  

Strukturkvalitet handlar dels om på vilket sätt 

huvudmannen och skolledningen organiserar och 

skapar förutsättningar för utbildningens och 

undervisningens genomförande, dels om andra 

förutsättningar i form av till exempel 

sammansättning av personal, elever och barn. 

 

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och 

kvaliteten i det vi gör.  

 

Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken 

utsträckning vi når de nationella målen. 

  

Våra framgångsfaktorer: 

Uppdraget i fokus - Vi skapar samsyn kring vårt 

uppdrag och ser alltid till våra barn och elevers bästa när vi fattar beslut. 

Proaktiv uppföljning - Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in barn, 

elever, föräldrar och medarbetare i förbättringsarbetet. I god tid följer vi upp att vårt arbete 

ger önskat resultat och är snabba med att korrigera brister och avvikelser.  

Kollegial samverkan - Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och 

erfarenhetsutbyte som leder till att verksamheten utvecklas. Vi redovisar öppet våra resultat, 

styrkor och utmaningar och lär av varandra. 

Aktiv resursfördelning - Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån 

förutsättningar och behov.  
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Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och 

sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som 

genomförs är dels en trygghetsenkät i grundskolan, som genomförs under höstterminen, 

vilken syftar till att ge underlag till verksamheten plan mot diskriminering och kränkande 

behandling. Dels en årlig elev- och vårdnadshavarenkät, vilken genomförs vid vårterminens 

start, som ger oss såväl elevernas som vårdnadshavarnas perspektiv på verksamheten. 

Enkäten genomförs i grundskolan inklusive fritidshemmet. 

 

Utöver detta gör lärarna i mitten av varje termin en nulägesbedömning av elevernas 

kunskapsutveckling i grundskolan, dels i form av så kallade prognoser och omdömen (årskurs 

1-9), dels i form av Läsa-Skriva-Räkna (Förskoleklass, årskurs 1 och 3).  

 

Sammantaget ger det såväl den enskilda skolenheten som huvudmannen underlag för att 

kontinuerligt kunna bedöma kvaliteten i arbetssätt (t.ex. undervisningen, elevhälsoarbetet 

och trygghets- och värdegrundsarbetet med mera), samt för att bedöma i vilken 

utsträckning de nationella målen nåtts under det gångna läsåret. 

 

I juni varje år sammanställs alla betyg och omdömen, samt resultaten på de nationella 

proven för att skapa ett underlag till att bedöma hur väl målen för kunskaper och värden i 

läroplanen nås under läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever 

som samtliga elever på skolan presenteras i resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.  

 

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolenheterna som 

huvudmannen sitt systematiska kvalitetsarbete i en sammanfattande kvalitetsrapport och 

verksamhetsplaner tas fram för hur skolenheten ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse 

nästa läsår. 
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3. Resultatkvalitet 
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning de nationella målen nås, det vill säga de mål 

som finns i läroplanen för respektive skolform. 

  

Grundskolan 

Nationella prov (årskurs 3) 

  

Sammanfattning Årskurs 3 

I svenska har mellan 85 och 100 procent av eleverna som deltagit, och som följer kursplanen i 

svenska, uppnått kravnivån i de olika delproven. I matematik har mellan 79% och 100% 

procent av eleverna som deltagit, uppnått kravnivån i de olika delproven. 

  

Fritidshemmet 

De målområden som bedöms på varje fritidshem utgår från läroplanen: Normer och värden, 

Språk och kommunikation, Skapande och estetiska uttrycksformer, Natur och matematik, 

Demokrati och samhälle, Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse, Elevers ansvar och 

inflytande samt Fritidshemmet och omvärlden. Dessa målområden är i sin tur uppdelade i 

fyra perspektiv: Undervisning, Ömsesidig samverkan, Uppföljning, utvärdering och progression 

samt Utveckling. Bedömningsskalan är femgradig (0, 2, 4, 6 och 8) där värdet åtta avser 

högsta möjliga kvalitet och en fyra anger att måluppfyllelsen är fullt godtagbar i förhållande 

till kraven i styrdokumenten. 

  

 

 

 

Genomsnitt per målområde (samtliga avdelningar) för 

perspektivet Undervisning. 

Målområde 2020/21 

Demokrati och samhälle 4,0 

Elevers ansvar och inflytande 6,0 

Fritidshemmet och omvärlden 4,0 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 8,0 

Natur och matematik 4,0 
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Normer och värden 6,0 

Skapande och estetiska uttrycksformer 6,7 

Språk och kommunikation 5,3 

  

Det målområde där fritidshemmets undervisning får det högsta resultatet läsåret 2020/21 är 

“Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse” (8), följt av “Skapande och estetiska 

uttrycksformer”, “Normer och värden” och “Elevers ansvar och inflytande” (samtliga på 6,7,6, 

6). “Språk och kommunikation” samt “Natur och Matematik” ligger något lägre (på 5,3/4). 

Lägst utfall noteras för målområden “Demokrati och Samhälle” och “Fritidshemmet och 

omvärlden” (4/4). 

  

Prioriterade utvecklingsområden 2020/21 - 
Grundskola/Fritidshemmet 

  

Ett målinriktat utvecklingsarbete mot Heldagslärande där fritidshemmet haft fokus på 

området “Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse” har prioriterats. Detta bland annat på 

grund av pandemin som medfört mycket utevistelse under elevernas tid på Fritidshemmet. 

Grundskolan har haft fokus på elevhälsa genom samverkan elevhälsoteam och all 

personal på skolan. Ett utvecklingsområde är även att öka elevernas upplevelse av att: 

”mina lärare gör så jag får lust att lära mig mer” (76% 2019, 68% 2020). 

Fokus har därför varit på ämnesnätverk och montessoripedagogik i våra kollegiala möten. 

  

  

4. Sammanfattande utvärdering - Grundskolan 

  

Förutsättningar för verksamheten (Grundskolan) 

Förutsättningar för undervisningen, elevhälsoarbetet och trygghetsarbetet 

  

Vår skola ligger vackert belägen med utsikt över Mälarens inlopp till Stockholm. Skolgården 

är en av Stockholms största och vackraste och är idealisk för den Montessoripedagogik 

som vi använder oss av både i skolan och på fritidshemmet. 

Skolan har i dag 163 elever från förskoleklass till år 5. Eleverna är indelade i åldersblandade 

grupper, F-2 och 3-5, som i sin tur är uppdelade i olika spår. Alla anställda på skolan 

arbetar med eleverna i fokus för att tillvarata varje barns unika förutsättning för utveckling 

och lärande. 
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Utvärdering av undervisningen (Grundskolan) 

  

Undervisning (kunskaper och värden) 

Indikatorer för utvärdering: 

  Elever, 

(andel 7-10) 

Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

Jag är nöjd med undervisningen på min skola 92% 80% 89% 91% 

Det är bra lärare på min skola 89% 76% 90% 91% 

Mina lärare gör så att jag får lust att lära mig mer 68% 72% 85% 86% 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det ska 

gå så bra som möjligt för mig 

92% 84% 89% 88% 

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag 

behöver det 

- 84% - 88% 

  



 
 

 

 

9 

Totalt sett har vi ett gott resultat i kundundersökningen. Nöjdindex ökar på en del områden 

i kundundersökningen t.ex. “Jag är nöjd med den information jag får” som har ökat från 

73% (2020) till 81% (2021). 

  

Vi har prioriterat kommunikationen med vårdnadshavarna utifrån svaren i 

kundundersökningen tidigare år, kopplade till t.ex. utvecklingssamtalen: 

“Lärarna ger mitt barn tydlig information om vad hen behöver kunna för att nå 

kunskapskraven i de olika ämnena” (2020 81%). Detta utvecklingsarbete fortskrider. 

  

Elevernas upplevelse av att: ”mina lärare gör så jag får lust att lära mig mer” har ökat 

något (68% 2020 till 72% 202). Flickor är generell sett något nöjdare jämfört med pojkar. Vi 

kan se att flickorna tar till sig planeringen lärarna ger för undervisningen, något snabbare 

än pojkarna. Vi arbetar därför med att ta fram tydliga ämnesplaner och fokus ligger på 

ämnesnätverk och montessoripedagogik i våra kollegiala möten. Vårt mål är att 

planeringen av undervisningen ska bli mer tydlig för alla elever och även i förlängningen 

för vårdnadshavare 

Bedömning och betyg 

Indikatorer för utvärdering: 

  Elever, 

(andel 7-10) 

Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

Mina lärare gör det tydligt för mig vad jag ska 

kunna i de olika ämnena 

92% 76% 75% 74% 

Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i 

skolarbetet 

78% 72% 71% 73% 

  

Vårt mål har varit att tydliggöra kunskapskraven för eleverna. 

Lärare har tagit fram ett enhetligt sätt att tydliggöra arbetsområden för elever, detta 

märks i färre frågor från vårdnadshavare. Men arbetet med detta fortsätter för att öka 

elevernas förmåga att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i 

relation till de egna prestationerna och förutsättningarna. 

  

Arbetet med normer och värden 
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Indikatorer för utvärdering: 

  Elever, 

(andel 7-10) 

Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

Jag känner mig trygg i skolan 95% 88% 95% 94% 

Det är ordning och reda i min skola 68% 76% 93% 90% 

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 68% 56% 85% 81% 

  

  

I årets kundundersökning har vårdnadshavares upplevelse av att “mitt barn 

känner sig trygg i skolan” sjunkit från 2020 95% till 2021 94%. Detta är ändå en 

indikation på fortsatt trygghet i skolan. 

  

I skolans egen trygghetsenkät för årskurs 4 och 5 ser vi 100% upplevelse av 

trygghet efter att ha analyserat och åtgärdat en del frågor i resultatet. 

  

I arbetet med sociala interaktioner i våra grupper, gjorde vi under 

vårterminen en analys av nuläge och kunde då identifiera några enstaka 

elever som ofta hamnar i affekt. Vi valde då att genomföra en föreläsning 

“kärlek börjar inte med bråk” för att få en större förståelse för hur språkbruk är 

kopplat till genus. Denna föreläsning var väldigt uppskattad av 

vårdnadshavare. Vi följde noga upp vårt arbete med nolltolerans och gick 

igenom läget och åtgärder med alla elever på klassråd och i elevråd. 

  
Det har varit framgångsrikt att kompetenser ur elevhälsoteamet som kurator, 

skolpsykolog och specialpedagoger kontinuerligt deltagit och även lett 

möten som resursteamsmöten på fritids och utvecklingsmöten för lärare. 

  

  

 

Elevernas ansvar och inflytande 
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Indikatorer för utvärdering: 

  Elever, 

(andel 7-10) 

Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

De vuxna på skolan tar hänsyn till vad vi elever 

tycker och tänker 

95% 80% 94% 94% 

Jag har möjlighet att påverka det vi jobbar med i 

skolan 

69% 48% 93% 92% 

  

Elevrådet leds sedan höstterminen 2020 av kurator, det behöver bli tydligare för klasslärare 

vilka frågor som tas upp på klassråd och som skickas vidare till elevråd. 

Barns drivkrafter kopplat till lärarrollen har gåtts igenom under läsårets möten och 

studiedagar. 

  

  

Slutsatser (undervisning) 

  

Elevers ansvar och inflytande är en grundpelare inom montessoripedagogik. Undervisning, 

pedagogiska miljöer samt förhållningssätt utifrån montessoripedagogiken utvecklas därför 

kontinuerligt så att dessa grundpelare tydligt förstärker elevernas ansvarstagande. 

Målet är att rekommendationsgrad ökar: “De vuxna tar hänsyn till vad vi elever tycker och 

tänker.” 
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Utvärdering av trygghetsarbetet (Grundskolan) 

Indikatorer för utvärdering: 

Indikatorerna är hämtade ur den trygghetsenkät som genomförs i oktober varje år 

Fråga ur trygghetsenkät 2020/2021 (Elever, andel ja%) 

Jag känner mig trygg i skolan 97% 

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av andra 

elever på din skola? 

24% 

Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av 

någon vuxen på din skola? 

2% 

Upplever du att du (så mycket som du skulle vilja) har fått vara 

delaktig i trygghetsarbetet på din skola? 

78% 

  

Det framkommer tydligt att vi behöver gå igenom plan mot kränkande behandling och 

diskriminering mer noggrant med eleverna. Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan kön. 

Vad som framkom var även att eleverna i årskurs 4 inte heller upplevt att de varit 

delaktiga i framtagandet av ordningsregler. Vi kommer i fortsättningen vara tydligare när 

ordningsreglerna sätts i början av läsåret. 

  

  

Främjande och förebyggande arbete 

  

Vi har startat kompetensutveckling i konflikthantering med utgångspunkt i medling och 

kommer fortsätta med det under kommande läsår. 

Vi har organiserat så att elevhälsoteamet kontinuerligt deltar på utvecklingsmöten, detta 

har skett kontinuerligt och kommer ske fortsättningsvis. 

  

Insatsen med utbildning på utvecklingsmöten och på kompetensutvecklingsdagar för 

både undervisande lärare och övrig pedagogisk personal har genomförts genom att 

skolpsykolog föreläst om NPF-diagnoser. 

  

Rutiner för åtgärder mot kränkande behandling 

Vi har rutiner för kränkande behandlingar enligt vår Plan mot Diskriminering samt 

Kränkande behandling. 
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Slutsatser (trygghetsarbetet) 

  

Vi har haft få ärenden av kränkande behandling. Vår analys är att det är lågt pga 

arbetssättet, eleverna interagerar under hela skoldagen och bygger upp respekt och 

förståelse för varandra. Detta tror vi ger genomslag under raster och på fritids och bidrar till 

ett gott klimat. 

  

  

Utvärdering av elevhälsoarbetet (Grundskolan) 

Indikatorer för utvärdering: 

  

Elever, 

(andel 7-10) 

Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 2020 2021 

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag 

behöver det 

- 84% - 88% 

  

Vi har ett pågående utvecklingsarbetet där målet är att sättet att prata om elever blir 

salutogent och bemötandet är lågaffektivt på alla nivåer. 

  

Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd 

Kända rutiner finns där anmälan görs till rektor som initierar utredning och följer upp särskilt 

stöd. 
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Främjande och förebyggande arbete 

  

Mötesdag för arbetslag och elevhälsoteam kommer att infalla på samma dag för att 

elevhälsoteamet ska vara fortsatt tillgängligt för pedagogerna och på så sätt kunna driva 

ett förebyggande värdegrundsarbete tillsammans. 

Vi har som mål att synliggöra skolans gemensamma uppdrag kring hälsa och lärande för 

all personal. 

  

Slutsatser (elevhälsoarbetet) 

  

Fortsatt kontinuerligt deltagande av elevhälsa på möten och studiedagar är önskvärt för 

det främjande arbetet för fortsatt arbete mot målen: 

●   Att mentorer hittar ett gemensamt arbetssätt för ledarskap i klassrummet 

●   Sättet att prata om elever blir salutogent och bemötandet är lågaffektivt 

●   En gemensam grund finns i alla klasser för studiero och lärande genom tydliga 

rutiner och en förberedd pedagogisk miljö. 

  

  

  

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Grundskolan 

  

● Implementering av ett resultatorienterat arbete utifrån en modern 

montessoripedagogik. 

●  Behovet att synliggöra skolans gemensamma uppdrag kring hälsa och lärande 

fortsätter under nästa läsår. 

●  Synliggöra och tydliggöra kunskapskraven och styrdokumenten för eleverna i alla 

verksamheter. 

●  Fortsätta digitalisera skolan med utgångspunkt i montessoripedagogiken med 

forskning som grund. 

  

  

  

 

  



 
 

 

 

15 

5. Sammanfattande utvärdering - Fritidshemmet 
  

Förutsättningar för verksamheten (Fritidshemmet) 

  

Skolans fritidshem ”Upp och ner” har under året haft 140 inskrivna elever indelade i F-2, 

avdelning “Upp” och 3-5 där fritidsklubb för årskurs 4-5 ingår i avdelning “Ner”. 

Fritidshemmet bedriver sin verksamhet i samverkan med skolan. 

Utvärdering av Fritidshemmet 

Indikatorer för utvärdering: 

  Vårdnadshavare, 

(andel 7-10) 

Fråga (kundundersökning) 2020 2021 

Mitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla aktiviteter som 

stimulerar mitt barns utveckling 

94% 91% 

Mitt barn känner sig trygg på fritidshemmet 96% 92% 

Utveckling och lärande 

  

Resultatet visar inte någon större skillnad beroende på om barnet är pojke eller flicka men 

vårdnadshavare till flickor är något mer positiva. 

Resultatet dvs att andel vårdnadshavare skattar oss lägre i år i enkätsvaren kan ses som en 

effekt av de restriktioner vi infört pga Corona. Ett fortsatt arbete med heldagslärande och 

det pedagogiska arbetet på fritids krävs, främst med ett målinriktat arbete som följs upp 

varje vecka. 
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Arbetet med normer och värden 

  

I årets kundundersökning har vårdnadshavare upplevelse av att “mitt barn känner sig 

trygg på fritidshemmet” sjunkit från 2020 96% till 2021 92%. Detta är ändå en indikation på 

fortsatt trygghet på fritidshemmet. 

  

Vår kurator har haft elevrådsmöten under läsåret och i det arbetet kan vi nästa läsår 

involvera våra elever på ett ännu tydligare sätt i värdegrundsarbetet. Vi gjorde det när det 

gäller språkbruket på fritidshemmet och i skolan på ett framgångsrikt sätt. 

  

Fortsatt kontinuerligt deltagande av elevhälsa på möten och studiedagar är önskvärt för 

det främjande arbetet att fortsätta arbeta mot målet: 

”En gemensam grund finns under hela skoldagen för studiero och lärande genom tydliga 

rutiner och en förberedd pedagogisk miljö”. 

Värdegrundsuppdraget 

Alla elever i F-3 är inskrivna på fritidshemmet och 4-5:ans fritidsklubb också välbesökt. 

Pedagogerna är i barngrupp hela dagen, så de ser eleverna under hela dagen. Detta gör 

att de pedagoger som är i samma klass alltid har status på varje elev. Detta leder även till 

att de ser vad eleverna jobbar med i skolan, och kan komplettera det på fritids utifrån 

varje individs behov och förutsättningar. Detta gäller grupputveckling, social utveckling 

och lärandet. 

  

Gruppen av pedagoger har ett gemensamt förhållningssätt utifrån skolans värdegrund 

och har utvecklat olika kompetenser/specialområden så att en palett av olika aktiviteter 

erbjuds eleverna på fritids. 

  

Eleverna är delaktiga och har möjlighet att påverka fritidshemmets verksamhet genom 

veckosamtal under mellanmålet och på fritidsråd. 

  

 Slutsatser (Fritidshemmet) 

  

Sammanfattningsvis så gäller det nu att implementera ett resultatorienterat arbete utifrån 

en modern montessoripedagogik. Detta behöver styrning av rektor, förstelärare och 

elevhälsoteam. En organisation kommer läggas med tydligt fokus på planering, 

utvärdering och kollegialt samarbete.  
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  Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 - Fritidshemmet 
  

● Implementering av ett resultatorienterat arbete utifrån en modern 

montessoripedagogik. Detta genom ett systematiskt kvalitetsarbete. 

●  Utveckla fritids & skola genom samverkan kring heldagslärande. 

●  Arbeta utifrån ett språkutvecklande arbetssätt. 

● Arbete med matematikstrategi. 

  

  

  

 

 


