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Kvalitetsredovisning 2021/2022 
Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå 

systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

Skolans mål anges i skollag och läroplan. Detta är Siljansnäs skolas redovisning 

gällande grundskolans kvalitet och utveckling. 

 

Rapportens disposition 

Kvalitetsredovisning 

1. Prioriterade områden 2021/2022 

2. Genomförande och metod 

3. Resultat 

4. Analys  

5. Åtgärder 

Verksamhetsplan 

6. Prioriterade områden 2022/2023 

 

Prioriterade områden 2021/2022 
För att nå uppsatta mål planerades följande prioriteringar inför läsåret: 

1. Arbetssätt för tidiga insatser i samverkan mellan lärare, studiepedagog och specialpedagog ska etableras. 

2. Fortsatt utveckling av stödjande lärmiljö med fokus på mindset för motivation och kunskaper. 

3. Fortsatt utveckling av skolbibliotekets verksamhet i samverkan mellan lärare och skolbibliotekarie med fokus 

på läsfrämjande arbete samt medie- och informationskunnighet. 

4. Fortsatt utveckling av digitaliseringsarbetet 

 

Genomförande och metod 
 

Prioriterat 

område 

Aktivitet Utvärderas 

1. Arbetssätt för tidiga 

insatser i samverkan 

mellan lärare, 

studiepedagog och 

specialpedagog ska 

etableras. 

1.1 Ett kalendarium görs för regelbundna möten mellan 

lärare, studiepedagog samt lärare i praktisk-estetiska ämnen 

så att det blir god progression i anpassningar och insatser för 

elever i behov av stöd 

Januari 2022 

Juni 2022 

2. Fortsatt utveckling av 

stödjande lärmiljö med 

fokus på etablering av 

undervisning med 

utforskande frågor samt 

utveckling av undervisning 

för mindset för 

motivation. 

2.1 Inspirationsföreläsning om skillnad mellan fixed och 

growth mindset och hur lärare kan stimulera growth mindset. 

Januari 2022 

Juni 2022 

Fakta 2021/2022 

Antal elever 124 

Lärare   7,51  
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 2.2 Kalendarium med pedagogisk utvecklingstid för etablering 

av undervisning med utforskande frågor samt utveckling av 

undervisning för ökad motivation. 

Januari 2022 

Juni 2022 

 2.3 Kalendarium för auskultation  

3. Fortsatt utveckling av 

skolbibliotekets 

verksamhet i samverkan 

mellan lärare och 

skolbibliotekarie med 

fokus på läsfrämjande 

arbete samt medie- och 

informationskunnighet. 

3.1 Kalendarium för samverkan mellan arbetslag och 

skolbibliotekarie. 

Juni 2022 

 3.2 Utveckling av ett MIK-team i skolbiblioteksverksamheten Juni 2022 

4. Fortsatt utveckling av 

digitaliseringsarbetet 

4.1 Ta fram en lista med elevers adekvata digitala färdigheter i 

årskurs 3 och 6 i samverkan med andra skolor. 

Januari 2022 

Juni 2022 

 4.2 Lärares övar digitala basfärdigheter utifrån elevernas 

adekvata digitala färdigheter. 

Januari 2022 

Juni 2022 

 

Resultat 
Resultat av genomförda prioriteringar 

1. Arbetssätt för tidiga insatser i samverkan mellan lärare, studiepedagog och specialpedagog ska etableras. 

Arbetssätt för tidiga insatser är viktigt för Siljansnäs skola. På en mindre skola arbetar några av lärararna och 

pedagogerna i olika roller under skoldagen. Några lärare har liten omfattning i sina tjänster och arbetar inte 

varje dag. Tid för effektiv samverkan mellan lärare, pedagoger på fritids, studiepedagog och specialpedagog 

behöver mejslas fram för att skapa förutsättningar för tidiga insatser och planering av anpassningar. 

I förskoleklassen kartlägger läraren eleverna i deras språkliga och matematiska utveckling redan i början av 

höstterminen. Utifrån kartläggningens samlade resultat planeras verksamheten så att alla elever får öva sina 

språkliga och matematiska förmågor. I samverkan med specialpedagog görs individuella anpassningar och 

planeringar. I slutet av vårterminen visar samtliga elever god progression i sin utveckling. Flera elever kan då 

redan läsa. 

 

Inom arbetslaget F-3 har samtliga fyra lärare individuell handledning med specialpedagogen 30 min/vecka. 

Det har visat sig bli mest effektivt och lärare känner sig nöjda med att planera individuella anpassningar och 

särskilda stödinsatser tillsammans med specialpedagog. De ser att samtliga elever får en progression i sin 

utveckling. 

Därutöver har arbetslaget en gemensam tid i veckan då de dryftar gemensamma pedagogiska frågor.  

Inom arbetslaget 4-6 sker samverkan främst inom arbetslaget som består av ämneslärare samt 

studiepedagog. Studiepedagogen och specialpedagogen har en gemensam tid/vecka då de planerar 

anpassningar och insatser för elever på mellanstadiet. 

Studiepedagogen samverkar med slöjd-, idrotts- samt bildlärare så att de blir väl insatta i olika elevers behov 

av anpassningar och stöd. Prestlärarna får en helhetsbild som bidrar till att de kan stödja eleverna på sina 

respektive lektioner. 
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Arbetssättet ses nu som etablerat och kommer att fortsätta. 

 

2. Fortsatt utveckling av stödjande pedagogisk lärmiljö med fokus på etablering av undervisning 

med utforskande frågor samt utveckling av undervisning för mindset för motivation.mt 

utveckling av undervisning för mindset för motivation. 

 

Under de senaste fem åren har lärare på skolan genomfört kollegiala samtal om hur undervisningen kan 

utvecklas så att den bidrar till att eleverna ges ökade förutsättningar att tänka tillsammans, samarbeta och 

samtala. Klassrumsklimatet ska vara sådant att eleverna vågar testa och känna att det är ok att misslyckas. 

Lärare vill att eleverna ska känna ökad motivation för sina studier.  

 

Skolans förstelärare Linda har lett de kollegiala samtalen och lärare har auskulterat hos varandra. 

Utvecklingsarbetet fortsätter under nästa läsår. 

 

3. Fortsatt utveckling av skolbibliotekets verksamhet i samverkan mellan lärare och skolbibliotekarie med 

fokus på läsfrämjande arbete samt medie- och informationskunnighet. 

Utveckling av skolbiblioteket pågår. Skolbibliotekarie är på skolan en dag/vecka. En röd tråd är framtagen 

som beskriver vilka kunskaper eleverna ska ges förutsättningar att utveckla i biblioteket. Med den begränsade 

tid som skolbibliotekarien är på skolan behöver dennes insatser kompletteras med insatser som lärare bidrar 

med. Under läsåret har samverkanstid givits för arbetslag och bibliotekarie. Då har främst böcker diskuterats.  

Eleverna behöver utveckla medie- och informationskunnighet och arbetslaget på lågstadiet bildade ett MIK- 

team då de tillsammans planerade en progression för vad eleverna skulle arbeta med och lära om i en 

progression under sina år på lågstadiet.  Under året har de följt sin plan. 

Under året har det visat sig att skolbibliotekarietiden på fredagar främst blir lånetid för varje klass. Det 

läsfrämjande arbetet gör lärare mest. Lärare på lågstadiet följer med klassen och stödjer eleverna att välja en 

lagom läsutmanande bok.  

På mellanstadiet följer inte alltid lärare med klassen. Eleverna behöver stöd i sina bokval. I en av klasserna har 

byte av roller skett i en då läraren skannar utlåning och bibliotekarien vägleder i bokval.  

Utvecklingsarbetet behöver fortsätta för att ta fram roller för olika arbetsuppgifter i den röda tråden. 

 

4. Fortsatt utveckling av digitaliseringsarbetet 

I samverkan med andra skolor i Leksand har lärare tagit fram listor på vilka digitala färdigheter 

elever behöver utveckla under låg- respektive mellanstadiet.  

Lärare har skattat sina digitala färdigheter och förutsättningar att så att de kan stödja eleverna i att 

utveckla sina färdigheter. Gemensamma tider ”digifika” planerades under läsåret då lärare fick öva. 

Lärare upplever nu att det finns bred digital kompetens inom skolan och ser inte behov av fortsatta 

gemensamma tider för digitaliseringsarbetet om det inte blir något ”nytt” som de behöver få 

introduktion i.  
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Enkäter 
Skolinspektionens enkät 

Elever åk 5

Pedagogisk personal grundskola
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Vårdnadshavare förskoleklass 

 

Vårdnadshavare grundskola 

 

 

Leksands kommuns enkät 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det 

  Åk 2-3      Åk 4-6 
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Jag gör mitt bästa i skolan 

 

Jag känner mig trygg i skolan 

 

Jag är nöjd med min skola som helhet 

   

 
 

Studieresultat 

1. Fördelning av kunskapsutveckling p 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
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Studieresultat kunskapsutveckling per ämne och årskurs 
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Nationella prov – åk 3, delprovsresultat, ma och sv 
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Nationella prov – åk 6  

 

 
 

 

Betygsresultat åk 6 
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Analys  
Skolinspektionens enkät 

Skolinspektionens enkät genomfördes under januari 2022 då pandemins restriktioner präglade skolans arbete och 

kontakter med hemmen. I jämförelse mellan andra grundskolor i Leksand och i riket är resultaten över lag goda. 

 

Elever åk 5: 

I elevernas svar åk 5 sticker resultaten ut vad gäller ”förhindra kränkningar” som är lägre i Siljansnäs i jämförelse med 

andra skolor och ”elevhälsa” som är högre. Lärare som känner klassen väl (som består av 12 elever) bedömer att deras 

svar på frågan ”litar du på att de vuxna i skolan gör tillräckligt om någon elev blir illa behandlad” (Resultat medelvärde 

Siljansnäs 5,6, samtliga: medelvärde 7,2) och på frågan ”känner du att det finns någon vuxen på skolan som bryr sig 

om hur du mår” (resultat Siljansnäs 9,6 samtliga: 7,6) visar att eleverna litar på att vuxna bryr sig om dem i skolan. 

Eleverna har begränsad erfarenhet av att någon blir illa behandlad.  

Pedagogisk personal: 

Svaren visar goda resultat i jämförelse med andra skolor i Leksand. Resultaten på Indexfrågorna ”jämställdhet”, 

”stöd”, ”trygghet”, ”särskilt stöd”, ”elevhälsa” samt ”pedagogiskt ledarskap” är goda och är tecken på att lärare 

uppfattar att skolans arbetssätt och rutiner kring elever i behov av stöd och deras delaktighet i det systematiska 

kvalitetsarbetet fungerar i huvudsak väl.  

Lägre resultat visar svaren på indexfrågorna ”kritiskt tänkande”. På frågan ”Hur mycket får dina elever öva på att 

diskutera frågor där man kan ha olika uppfattning” visar medelvärdet 5,7 i jfr med samtliga 6,4. Ett utvecklingsarbete 

pågår på skolan i syfte att utveckla klassrumsklimat och undervisning för att stimulera elever i högre grad till samtal 

och diskussioner. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta. 

 

Vårdnadshavare förskoleklass: 

Enkätens resultat visar inget som ”sticker ut” i jämförelse med andra förskoleklasser i Leksand och i riket. Enkätens 

genomfördes ca 5 månader efter att eleverna startat skolgången. Under en höst med pandemirestriktioner hade ingen 

vårdnadshavare ännu varit på besök i klassen. Resultaten tas som en indikation på att förskoleklassens arbete håller 

god kvalitet ur vårdnadshavares perspektiv. 

Vårdnadshavare grundskola: 

Vårdnadshavares svar på enkäten är på de flesta områden liknande med andra skolor i Leksand och i riket. Goda 

resultat visar ”information från skolan” samt ”anpassning efter elevens behov” som innebär att vårdnadshavare i hög 

grad är nöjda med informationen som lärare ger om hur deras barn trivs och utvecklas i skolan och att anpassningar 

görs om deras barn är i behov av stöd.  

 

Leksands kommunenkät 

Enkäternas svar visar goda resultat och att eleverna är i hög grad nöjda med sin skola. Resultaten kan inte ses som 

sanningar men visar trender mellan åren. Vi får även veta hur elever känner sig i skolan genom deras svar på frågor 

som ställs under utvecklingssamtalen.  

Lärare i F-3 observerar i vardagen ett tydligt mönster med god sammanhållning mellan elever i olika årskurser. 

Elevernas tid på fritids bidrar till det men även arbetssätten under skoldagen. Under pandemin har de traditionella 

skolövergripande ”vänskapsdagarna” ersatts av andra aktiviteter, till exempel läsgrupper mellan årskurser där äldre 

elever läser för yngre kamrater. Det har uppskattats av elever och visat sig ge goda resultat både i läsintresse och goda 

relationer mellan elever. Lärare kommer att fortsätta arbeta för god sammanhållning mellan klasserna på olika sätt i 

vardagen och skapa goda rutiner för att inkludera alla elever.  

På mellanstadiet har studiepedagogen en viktig roll för att uppmärksamma och stödja elever som känner sig otrygga 

eller hamnar i konflikter. Alla elever behöver känna sig trygga för att kunna lära och genom samverkan i arbetslaget 

mellan lärare och studiepedagog kan alla vuxna bidra till att stödja eleverna utifrån deras behov. 

Skolan har fått allt bättre rutiner på att uppmärksamma kränkningar, dokumentera dem i systemet Draftit och åtgärda 

händelser. Vid behov stödjer elevhälsan. 
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Studieresultat 

På lågstadiet ser lärarna att samtliga elever visar god progression tack vare tidiga insatser och god undervisning som 

beskrivs på sidan 3. Elevernas motivation och intresse för skolarbetet varierar. Lärarna har haft stort fokus på att 

läsning som givit resultat. 

De nationella proven i åk 3 visar förväntat resultat. Samtliga elever har ännu inte klarat samtliga delprov och elever 

som är i behov av stöd kommer att fortsätta få det i åk 4.  

Lärare ser utmaningar i att lyckas differentiera lektioner för att tillgodose olika elevers behov av stöd och extra 

utmaningar. 

Lärare på lågstadiet planerar sin undervisning utan någon årskurskollega. I arbetslaget med andra lärare på lågstadiet 

planerar de gemensamt tvärgrupper med olika syften och andra pedagogiska frågor. De ser behov av att fortsätta 

utveckla sin samverkan genom att sätta upp tydliga mål/utvecklingsområden och ha en öppen dialog för att använda 

tiden effektivt och se resultat i sitt arbete. 

På lågstadiet har tidig studie- och yrkesvägledning planerats och genomförts för att öka elevernas motivation och 

intresse. Några föräldrar har presenterat sina yrken och arbetsuppgifter. Åk 2 och 3 har även gjort besök i Grönklitt för 

att studera vilka yrken som finns inom djurparksverksamheten. Beviljade medel från skola-arbetslivsfonden bidrog till 

att studieresan kunde genomföras. 

Studieresultaten på mellanstadiet har haft en god progression. Både nationella proven och meritvärdet för årskurs 6 

visar goda och förväntade resultat. 

Elevernas läsning har haft stort fokus. Få elever läser frivilligt utanför sin skoltid och lärare ser att elever behöver 

utveckla sina läsfärdigheter för att klara att läsa längre texter. Därför har eleverna haft många läsläxor och 

skrivuppgifter som lärare sett givit resultat. Tid för läxhjälp ges varje vecka och studiepedagogens coachning av elever 

och goda kontakt med vårdnadshavare har bidragit mycket positivt till både elevernas motivation och föräldrarnas 

hjälp till sina barn.  

Lärare har resurstid för elever som behöver stöd men de ser att rollen som speciallärare inte har fungerat så bra och 

upplever att de fungerat mer som allmänna resurser. Inför nästa läsår ser de behov av att rikta resurstiden mer mot 

specialundervisning i grundläggande kunskaper. 

Som inspiration i studie- och yrkesvägledningssyfte fick eleverna på mellanstadiet uppleva en föreläsning av en man 

som berättade, visade bilder och föremål från sin utmanande bergsbestigning. Han kopplade sina utmaningar till olika 

ämnen i skolan och kunde beskriva vilken nytta han haft av sina skolkunskaper under sin bergbestigning.  

Lärarna ser att de behöver fortsätta inspirera eleverna genom studie- och yrkesvägledning och vad olika yrken 

innebär. 

I slöjd, bild och idrott arbetar lärarna med att motivera eleverna genom att stärka deras självförtroende. Elever har 

fått ta eget ansvar i undervisningen som bidragit på ett bra sätt till ökad motivation. 

När elever inte når målen inom idrott och hälsa handlar det om att de inte kan simma, som är ett absolut krav. Det är 

en utmaning att stödja samtliga elever i progression till simkunnighet när det är långt avstånd till simhallen. 

 

Åtgärder 
Till kommande läsår behöver följande prioriteras: 

Ny läroplan för grundskolan Lgr 22 gäller från 1 juli. Förberedelser har genomförts på studiedagar under läsåret 21-22 

men när den nu blir en skarpt uppdrag behöver fortsatt arbete ske kring: 

 

Bedömning och betygssättning utifrån förändrade kursplaner. 

Sexualitet, samtycke och relationer som blir ett ämnesövergripande nytt område som lärare och pedagoger behöver 

få fortbildning inom för att arbetet ska kunna planeras och genomföras. 

Utvecklingsarbetet som pågått under de senaste fyra åren med fokus på undervisning och pedagogisk lärmiljö 

kommer att fortsätta för att ytterligare förankra och etablera arbetssätt som främjar skolans kultur, lärares 

undervisningsstrategier samt elevers språk- och kunskapsutveckling. 

Läsfrämjande arbete och fortsatt skolbiblioteksutveckling.  
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Verksamhetsplan 2022/2023 
Kommande läsår införs den nya läroplanen lgr 22 som innebär att uppdraget för grundskolan delvis förändras. 

Förberedelser har genomförts under detta läsår men områden som bedömning, betygssättning samt 

ämnesövergripande undervisning för sexualitet, samtycke och relationer behöver fortsatt studeras, planeras och 

tillämpas. 

 

Prioriterade områden 
Med utgångspunkt utifrån måluppfyllelse och angivet uppdrag prioriteras följande åtgärder  
 

1. Implementering av ny Läroplan lgr 22. 

2. Fortsatt utveckling av lärmiljö och undervisning 

3. Fortsatt läsfrämjande arbete och skolbiblioteksutveckling 

 

Prioriterat område Aktivitet Utvärderas 

1. Implementering av Lgr 22 1.1 Fortbildning kring ”sexualitet, samtycke och relationer” Januari och juni 

2023 

 1.2 Planering och tillämpning av det ämnesövergripande 

arbetet ”sexualitet, samtycke och relationer” 

Januari och juni 

2023 

 1.3 Sambedömning och betygssättning i skolövergripande 

grupper 

Januari och juni 

2023 

2. Fortsatt utveckling av 

pedagogisk lärmiljö och 

undervisning 

2.1 Kalendarium för kollegiala samtal som leds av 

förstelärare 

Januari och juni 

2023 

 2.2 Läsning av Helena Wallbergs bok: Lektionsdesign Januari och juni 

2023 

3. Fortsatt utveckling av 

läsfrämjande arbete och 

skolbiblioteksutveckling. 

3.1 Föreläsning för föräldrar om vikten av läsning Januari 2023 

 3.2 Planering av hur klassernas bibliotekstid ska användas 

och rollfördelning mellan lärare och skolbibliotekarie 

Januari och juni 

2023 

 3.3 Fortsatt tillämpning av MIK på lågstadiet Januari och juni 

2023 

 

 

Leksand 2021-06-29 

 

Bitte Henriksson 

Rektor, Siljansnäs skola 


