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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 Tällberg 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. Fortsätta utveckla skolans stödjande och tillgängliga lärmiljö, med fokus kring den sociala lärmiljön. 

2. Språkutvecklande undervisning. 

Genomförande och metod 
Nedan redovisas vad och hur skolan arbetat för att nå målen 

1. Stödjande och tillgänglig lärmiljö (pedagogisk, social och fysisk lärmiljö).  

Litteraturstudier: James Nottinghams bok “Utmanande undervisning i klassrummet”. Genomfördes under 

höstterminen 2021 inom rektorsområdet, Tällberg och Ullvi för alla lärare från förskoleklass till årskurs sex.  

Under höstens kollegiala träffar hade vi boksamtal utifrån bokreflektioner som nedtecknats i Google 

Classroom inför den gemensamma träffen. Vissa träffar skedde fysiskt och vissa genomfördes digitalt. Efter 

träffarna fick lärarna även reflektera och prova några metoder så som exempelvis utmaningsmodellen.  

Gemensamma strukturer införs i alla våra klasser för schemabilder och utveckling av mål för undervisningen. 

Satsningen på utmanande undervisningen skedde utifrån behovet att höja medvetenheten kring elevernas 

egna ansträngningar och inställning till lärandet med målet att höja elevernas resultat på elevenkäterna.  

Rörelsesatsning i skolan Under läsåret har Tällbergs skola och fritidshem deltagit i satsningen 

Rörelsesatsningen i skolan med stöttning från Riksidrottsförbundet. Genom samarbetet har vi fått 

fortbildning kring: att leda med rörelseglädje, pausrörelse i skolan och hjälp med strukturer och tips för att få 

roliga raster genom lärarledda rast lekar.  

 

 

2. Språkutvecklande undervisning. 

Litteraturstudier: Barbro Westerlunds bok ”Aktiv läskraft”. Genomfördes under vårterminen 2022 uppdelat 

F-3 lärare (Att undervisa i lässtrategier för förståelse F-3) och 4-6 lärare (Att undervisa i lässtrategier för 

förståelse Mellanstadiet) för lärare inom rektorsområdet Tällberg och Ullvi. Varannan tisdag läste lärarna in 

de kapitel som gällde till nästa reflektionsrunda samt skrev ner sina tankar i en gemensam läslogg i Google  

Classroom, som sedan fungerade som underlag vid de kollegiala samtalen för lärarna i de två olika grupperna 

(lågstadielärare och mellanstadielärare).  

Samverkan med skolbiblioteket för med målet att öka läsintresset samt implementera arbetet med 

biblioteksplanen. 

 

Utöver ovanstående prioriterade områden deltog lärarna på skolan i de kommungemensamma träffarna och 

studiedagarna där fokus låg på att implementera och bli förtrogen i de nya ändringarna i Läroplanen och 

kursplanerna. 

 

Fakta 2021/2022 

Antal elever 96 st 

Lärare  5,99 



 

 

 

 

Resultat 
De kollegiala träffarna har kunnat genomföras som planerat. Utifrån de pandemirelaterade rekommendationerna har 

vi varvat träffarna under läsåret med digitala träffar via Teams och under vissa perioder har vi kunnat träffats inom 

rektorsområdet. Våra planerade auskultationsträffar på skolan och med kollegor från Ullvi skola har vi dessvärre inte 

kunnat genomföra p.g.a. restriktionerna. De kommungemensamma träffarna genomfördes som planerat fast i digital 

form under stor del av läsåret. När restriktionerna lättade så sågs vi igen för kommunövergripande träffar utifrån den 

kommunövergripande planen för implementering av kursplanerna.  

De utvärderingar vi gjorde av höstterminen och vårterminens kollegiala träffar visade på att lärarna på Tällberg skola 

såg positivt på de träffar vi haft och det kollegiala utbytet inom rektorsområdet.  

 

I våra olika klassrum finns det schemabilder över dagen och beskrivningar kring veckans mål alternativ 

lektionens/uppgiftens mål. I vissa klasser har vi börjat arbeta med veckans utvärdering där lärarna följer upp 

undervisningen samt sociala mål som eleverna fått vara med och bestämma för veckan.  

 

Under läsåret har vi samarbetat med skolbibliotekarien genom boksamtal, utlåning av böcker och temadagar så som 

tex ”läsdagen” inför läslovet. Skolan har även arbetat med att vara läsande förebilder och fritidshemmet på skolan har 

infört bokläsningen i biblioteket en dag i veckan under fritidstiden. 

 

I samarbetet med Riksidrottsförbundet har vårt rörelseteam som består av några pedagoger från fritidshemmet och 

några från skolan, fått fortbildning och samtliga klasslärare på skolan har gått kursen kring rörelsepauser i 

undervisningen. Skolan hade sedan tidigare god struktur och en organisation kring rastlekar på skolan. Nu har vi fått 

fler tips på bra övningar för att locka till rörelse i undervisning och på rasterna. Under läsåret kämpade skolan, under 

vissa perioder med stor frånvaro av personal vilket gjorde att rastaktiviteterna uteblev eller skedde mer sporadiskt än 

vad vi hade önskat och planerat (p g a vikariesituationen kring pandemin).  

De kommunövergripande träffarna genomfördes som planerats och lärarna i Leksands kommun fick tid till att sätta sig 

in i de nya kursplanerna och tid för kollegiala träffar för gemensamma diskussioner utifrån Skolverkets materialbank.  

 



 

 

 
Enkäter 

Skolinspektionens enkät för årskurs 5.  

 

Elevenkät, kommungemensam åk 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jag går i årskurs 

Namn  Antal  %  

4  13  100  

5  0  0  

6  0  0  

Total  13  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  4  

Median  4  

 

 

 

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  3  23,1  

Stämmer ganska bra  10  76,9  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  13  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  7,46  

Median  6,7  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Skolarbetet är intressant 

 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  4  30,8  

Stämmer ganska bra  9  69,2  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  13  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  7,72  

Median  6,7  

 

 

 

Skolarbetet är roligt 

 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  2  15,4  

Stämmer ganska bra  6  46,2  

Stämmer ganska dåligt  2  15,4  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  3  23,1  

Total  13  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  6,68  

Median  6,7  

 

 

 

 



 

 

 

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  1  7,7  

Stämmer ganska bra  6  46,2  

Stämmer ganska dåligt  2  15,4  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  4  30,8  

Total  13  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  6,31  

Median  6,7  

 

 

 

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  4  30,8  

Stämmer ganska bra  8  61,5  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  1  7,7  

Total  13  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  7,8  

Median  6,7  

 

 

 

 

 



 

 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  6  46,2  

Stämmer ganska bra  7  53,8  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  13  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  8,22  

Median  6,7  

 

 

 

Skolarbetet är för svårt för mig 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  0  0  

Stämmer ganska bra  0  0  

Stämmer ganska dåligt  7  53,8  

Stämmer inte alls  4  30,8  

Vet ej  2  15,4  

Total  13  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  7,9  

Median  6,7  

 

 

 

 

 

 



 

 

Jag kan få svårare uppgifter om jag vill 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  4  30,8  

Stämmer ganska bra  4  30,8  

Stämmer ganska dåligt  2  15,4  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  3  23,1  

Total  13  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  7,34  

Median  6,7  

 

 

 

I min skola finns det extrauppgifter när man är klar 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  5  38,5  

Stämmer ganska bra  6  46,2  

Stämmer ganska dåligt  1  7,7  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  1  7,7  

Total  13  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  7,79  

Median  6,7  

 

 

 

 

 

 



 

 

Jag gör mitt bästa i skolan 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  5  38,5  

Stämmer ganska bra  7  53,8  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  1  7,7  

Total  13  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  8,08  

Median  6,7  

 

 

 

På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  2  15,4  

Stämmer ganska bra  7  53,8  

Stämmer ganska dåligt  3  23,1  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  1  7,7  

Total  13  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  6,4  

Median  6,7  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I min skola respekterar vi varandra 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  4  30,8  

Stämmer ganska bra  7  53,8  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  2  15,4  

Total  13  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  7,9  

Median  6,7  

 

 

 

 

Mina lärare är rättvisa mot oss elever 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  6  46,2  

Stämmer ganska bra  3  23,1  

Stämmer ganska dåligt  1  7,7  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  3  23,1  

Total  13  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  8,34  

Median  10  

 

 

 

 

 



 

 

På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  2  15,4  

Stämmer ganska bra  4  30,8  

Stämmer ganska dåligt  2  15,4  

Stämmer inte alls  2  15,4  

Vet ej  3  23,1  

Total  13  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  5,34  

Median  6,7  

 

 

 

I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  1  7,7  

Stämmer ganska bra  10  76,9  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  2  15,4  

Total  13  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  7  

Median  6,7  

 

 

 

 

 

 



 

 

Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  5  38,5  

Stämmer ganska bra  7  53,8  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  1  7,7  

Total  13  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  8,08  

Median  6,7  

 

 

 

Jag har studiero på lektionerna 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  1  7,7  

Stämmer ganska bra  11  84,6  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  1  7,7  

Total  13  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  6,98  

Median  6,7  

 

 

 

 

 

 



 

 

På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  0  0  

Stämmer ganska bra  4  30,8  

Stämmer ganska dåligt  5  38,5  

Stämmer inte alls  2  15,4  

Vet ej  2  15,4  

Total  13  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  6,06  

Median  6,7  

 

 

 

I min skola finns det elever som jag är rädd för 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  0  0  

Stämmer ganska bra  0  0  

Stämmer ganska dåligt  3  23,1  

Stämmer inte alls  9  69,2  

Vet ej  1  7,7  

Total  13  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  9,18  

Median  10  

 

 

 

 

 

 



 

 

I min skola finns det personal som jag är rädd för 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  0  0  

Stämmer ganska bra  2  15,4  

Stämmer ganska dåligt  2  15,4  

Stämmer inte alls  9  69,2  

Vet ej  0  0  

Total  13  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  8,46  

Median  10  

 

 

 

 

Jag känner mig trygg i skolan 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  7  53,8  

Stämmer ganska bra  5  38,5  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  1  7,7  

Total  13  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  8,63  

Median  10  

 

 

 

 

 



 

 

De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att någon har varit elak mot en elev 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  4  30,8  

Stämmer ganska bra  5  38,5  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  4  30,8  

Total  13  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  8,17  

Median  6,7  

 

 

 

Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  10  76,9  

Stämmer ganska bra  3  23,1  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  13  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  9,24  

Median  10  

 

 

 

 

 

 



 

 

På min skola vet jag vem som är kurator, skolsköterska och specialpedagog 

 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  5  38,5  

Stämmer ganska bra  6  46,2  

Stämmer ganska dåligt  1  7,7  

Stämmer inte alls  1  7,7  

Vet ej  0  0  

Total  13  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  7,19  

Median  6,7  

 

 

 

 

Jag är nöjd med min skola som helhet 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  6  46,2  

Stämmer ganska bra  5  38,5  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  2  15,4  

Total  13  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  8,5  

Median  10  

 

 

 



 

 

Elevenkät åk 2-3 VT22-Tällbergs skola 
 

Jag är 

Namn  Antal  %  

Kille  10  37  

Tjej  17  63  

Annat  0  0  

Total  27  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (27/27)  

 

  

Jag går i årskurs 

Namn  Antal  %  

2  19  70,4  

3  8  29,6  

Total  27  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  2,3  

Median  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  16  59,3  

Stämmer ganska bra  11  40,7  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  27  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  8,66  

Median  10  

 

 

 

 

Skolarbetet är intressant 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  14  51,9  

Stämmer ganska bra  12  44,4  

Stämmer ganska dåligt  1  3,7  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  27  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  8,29  

Median  10  

 

 

 

 

 



 

 

Skolarbetet är roligt 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  19  70,4  

Stämmer ganska bra  7  25,9  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  1  3,7  

Vet ej  0  0  

Total  27  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  8,77  

Median  10  

 

 

 

 

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  18  66,7  

Stämmer ganska bra  7  25,9  

Stämmer ganska dåligt  1  3,7  

Stämmer inte alls  1  3,7  

Vet ej  0  0  

Total  27  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  8,53  

Median  10  

 

 

 

 

 



 

 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det 

 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  22  81,5  

Stämmer ganska bra  4  14,8  

Stämmer ganska dåligt  1  3,7  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  27  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  9,26  

Median  10  

 

 

 

 

Skolarbetet är för svårt för mig 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  1  3,7  

Stämmer ganska bra  0  0  

Stämmer ganska dåligt  3  11,1  

Stämmer inte alls  21  77,8  

Vet ej  2  7,4  

Total  27  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  9,2  

Median  10  

 

 

 

 



 

 

 

Jag kan få svårare uppgifter om jag vill 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  15  55,6  

Stämmer ganska bra  7  25,9  

Stämmer ganska dåligt  1  3,7  

Stämmer inte alls  1  3,7  

Vet ej  3  11,1  

Total  27  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  8,34  

Median  10  

 

 

 

 

I min skola finns det extrauppgifter när man är klar 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  22  81,5  

Stämmer ganska bra  4  14,8  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  1  3,7  

Total  27  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  9,49  

Median  10  

 

 

 

 



 

 

 

Jag gör mitt bästa i skolan 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  27  100  

Stämmer ganska bra  0  0  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  27  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  10  

Median  10  

 

 

 

Mina lärare är rättvisa mot oss elever 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  23  85,2  

Stämmer ganska bra  4  14,8  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  27  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  9,51  

Median  10  

 

 

 

 

 



 

 

I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  12  44,4  

Stämmer ganska bra  11  40,7  

Stämmer ganska dåligt  3  11,1  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  1  3,7  

Total  27  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  7,83  

Median  6,7  

 

 

 

 

Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  23  85,2  

Stämmer ganska bra  3  11,1  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  1  3,7  

Vet ej  0  0  

Total  27  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  9,26  

Median  10  

 

 

 

 

 

 



 

 

Jag har arbetsro på lektionerna 

 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  13  48,1  

Stämmer ganska bra  12  44,4  

Stämmer ganska dåligt  2  7,4  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  27  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  8,04  

Median  6,7  

 

 

 

I min skola finns det elever som jag är rädd för 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  0  0  

Stämmer ganska bra  1  3,7  

Stämmer ganska dåligt  1  3,7  

Stämmer inte alls  23  85,2  

Vet ej  2  7,4  

Total  27  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  9,6  

Median  10  

 

 

 

 

 



 

 

I min skola finns det personal som jag är rädd för 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  0  0  

Stämmer ganska bra  1  3,7  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  24  88,9  

Vet ej  2  7,4  

Total  27  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  9,73  

Median  10  

 

 

 

Jag känner mig trygg i skolan 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  26  96,3  

Stämmer ganska bra  0  0  

Stämmer ganska dåligt  1  3,7  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  27  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  9,75  

Median  10  

 

 

 

 

 

 



 

 

De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att någon har varit elak mot en elev 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  22  81,5  

Stämmer ganska bra  3  11,1  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  2  7,4  

Vet ej  0  0  

Total  27  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  8,89  

Median  10  

 

 

 

 

Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  23  85,2  

Stämmer ganska bra  2  7,4  

Stämmer ganska dåligt  1  3,7  

Stämmer inte alls  1  3,7  

Vet ej  0  0  

Total  27  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  9,14  

Median  10  

 

 

 

 

 



 

 

Jag är nöjd med min skola som helhet 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  23  85,2  

Stämmer ganska bra  3  11,1  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  1  3,7  

Total  27  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  9,62  

Median  10  

 

 

 

 

Analys av elevenkäter 
 
Skolinspektionens enkäter för åk 5 visar att eleverna på skolan upplever att de får ett mycket gott bemötande av 
pedagogerna på skolan, får god information från skolan, möter varandra på ett gott sätt och att de är trygga på skolan. 
På flera av mätpunkterna ligger vi i nivå med andra skolenheter i landet. Det område som sticker ut negativt är 
området kring kritiskt tänkande, där vi behöver arbeta vidare för att synliggöra för eleverna när vi tränar på denna 
förmåga.  
 
Skolenkäterna genomfördes i slutet av läsåret för åk 2-3 och åk 4. Dessvärre missade vi att genomföra dessa enkäter 
för årskurs 5-6 . Här har vi dock underlaget för Skolinspektionen som mäter samma typ av områden.  
 
Det som vi ser som positivt utifrån kommunenkäterna är att eleverna på Tällbergs skola känner lust till att lära och att 

känslan av studie ro i klass fyra är mycket god likaså känslan av trygghet. Det resultat som är mest förvånande för oss 

på skolan är att det finns några elever som upplever att de är rädd för personal på skolan. Samtidigt känner ingen elev 

sig otrygg på skolan och studiero upplevs som god. Kan fokuset på studiero i klassrummet skapa en känsla hos 

eleverna att de blir ”rädda” för någon pedagog? Vi behöver ha fokus på detta kommande läsår då det är svårt att dra 

några större slutsatser av detta nu. I ett resultat upplevde några elever sig otrygga när de gick till skogen 

(fritidshemmet) och när vi följde upp detta så berodde det på att det fanns myror i skogen. När vi ett år tidigare hade 

elever som upplevde sig rädd för någon vuxen på skolan, så visade det sig att hen var rädd för skolans rektor, då hen 

inte kände henne så väl. Vi kommer få följa upp denna fråga noga nästa läsår i vår skoltemp samt titta närmare kring 

våra olika metoder för att påkalla elevernas uppmärksamhet i klassrummet och arbeta mera med normkritik och 

förhållningssätt gentemot våra elever.  

 En skillnad på resultaten för de yngre eleverna åk 2-3 och årskurs 4 är inställningen till skolarbetet och skolan där de 

yngre eleverna har en mer positiv inställning till skolarbetet och skolan. På frågan om eleverna är nöjd med sin skola 

som helhet är svaret mycket positivt för alla svarande.  

 



 

 

Studieresultat 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Nationella Prov åk 3 

 
 

 
 

Nationella prov åk 6 
 

 



 

 

 

Meritvärde 

 
 

Analys  
 

Analys av kunskapsresultat 

 

Förskoleklassen 

I klassen går det 15 elever.  

Läraren har lagt stort fokus på den sociala förmågan, matematiska utvecklingen och den språkliga utvecklingen i 

arbetet för att förbereda eleverna inför årskurs ett.   

Utifrån våra fokusområden motiverande undervisning har läraren haft stort fokus kring att peppat eleverna med 

orden kämpa, alla gör så gott man kan och att hjärnan motionerar när vi tänker och lär oss nya saker. Alla elever har 

fått möjlighet att svara på frågor där vi kunnat belysa att det kan vara rätt att tänka olika och ändå få samma svar.   

Vårt andra fokusområde med språkutvecklande undervisning och utveckling av vår lärmiljö visar sig i förskoleklassen 

genom att tex bildstöd har används för att tydliggöra dagen vid genomgång av uppgifter. Konkret material i form av 

plockmaterial har använts för att synliggöra exempel och exempel med modellerande för att visa exempel har 



 

 

använts. I klassrummet har strukturen för dagen och lektionerna varit lika och eleverna vet vad som förväntas av dem 

och vad som ska ske. 

I kartläggning Hitta språket visade sig att de flesta elever inte kunde läsa ordbilder. Därför har klassen fått jobbat extra 

med ordbilder. Fem elever uppnådde inte kunskapen att ”dela upp enkla ord i språkljud”.   

I kartläggning Hitta matematiken var det fyra elever som inte uppnådde kunskapen i att kommunicera och resonera 

om mönster.   

Genom att arbeta i lärpar, diskutera och redovisa, har eleverna fått träna på att kommunicera. De elever som inte 

uppnådde kunskapen att kommunicera och resonera kring mönster visade vid andra lektionstillfällen inte ha viljan och 

kunskapen.  Fyra elever som 1-2 ggr/v fick extra undervisning av specialpedagog visade goda framsteg.  

 

Åk 1 

 

De flesta elever uppnår ”Godtagbar kunskapsnivå” och några elever ”Når mer än godtagbara kunskapsnivå”  i ämnena 

matte och svenska. Det finns tre elever som inte når upp till målen i svenska. Speciallärare har arbetat enskilt med en 

elever utifrån insatsen tidiga insatser med färdighetsträning. Dessa resultat speglas även i bedömningsstöden. I övriga 

ämnen ligger de flesta elever på Godtagbar kunskapsnivå. 

Det har varit hög frånvaro periodvis vilket försvårat vissa arbetsområden. Läraren upplever att satsning på läsning – 

enskilt och i par – gett stora resultat på läslust.   

 

 

ÅK 2 

Det finns två elever som ej når upp till en godtagbar kunskapsnivå  i svenska och matte och som inte går att bedöma i 

no och so. Övriga elever ligger i nivå i alla ämnen och det finns ca 3-5 elever som ligger når mer än godtagbar 

kunskapsnivå per ämne. Bedömningen överensstämmer med resultaten från bedömningsstöden från Skolverket.    

Läraren har arbetat mycket med lärpar, där hen planerat för att eleverna ska ta hjälp av varandra. Detta har gjort att 

eleverna varit resurser för varandra att ”fylla i” luckor när elever varit frånvarande. Vi har arbetat mycket med 

strukturer för hur man skriver olika texter, vilket givit positiva resultat i elevernas eget skrivande. Läraren har satsat på 

några strukturer och arbetat igenom dessa grundligt vilket gjort att eleverna blivit förtrogna med arbetssättet och vet 

vad som förväntats av dem. Lässatsningar och återkommande läs – och skrivläxor har även genomförts regelbundet 

vilket gjort att klassen håller i läsandet över hela läsåret.  

 

ÅK 3 

I klassen går det nio elever. En elev har inte deltagit i de nationella proven i svenska och når inte upp till en godtagbar 

kunskapsnivå i svenska. Tre elever ligger i nivå i läs- och skriv. Övriga elever i klassen når upp till mer än en godtagbar 

kunskapsnivå . Det överensstämmer i stort med resultaten från de nationella proven.   

I matematik klarade de flesta elever nationella proven i matematik. Det var en elev som inte klarade klockdelen men 

tack vare insatser av speciallärare har denna elev klarat allt annat. Samma elev som ej deltog i NP i svenska deltog inte 

i NP i matematik.  

 

I övriga ämnen ligger de flesta elever över nivå, utom ett par elever.   

Den Stora läsutmaningen som klassen deltog i, har givit stora resultat i klassen. Speciallärare gjorde Bravkod H4 före 

och efter satsningen och såg genomgående högre resultat efter intensivläsningsperioden. Det har varit utmanande att 



 

 

inte ha några delningar i svenska men de starkaste treorna har hängt på fyrorna och har utvecklats mycket. Det har 

varit svårt för de svagare treorna att tillgodose sig undervisning jämfört med i årskurs två. Glappet och kunskapsnivån 

har blivit ännu större i årskurs 3-4 med fler ord och begrepp i undervisningen, vilket kräver fortsatt fokus kring det 

språkutvecklande arbetssättet i alla ämnena.  

 

ÅK 4 

I Tällberg består klass 4 av fjorton elever och många lektioner har de tillsammans med åk 3. 

Vi kan se att det var många elever i åk 4 som låg på godtagbara kunskaper i omdömesblanketten och över nivå (når 

mer än en godtagbar kunskapsnivå) främst i ämnena matematik och musik.  I klassen är det tre elever som inte når 

målen i ämnet idrott. Detta beror på att de inte har nått kunskapskravet för simning.  

I matematiken på Tällberg har undervisningen ändrat upplägg, till att innehålla fler gemensamma genomgångar och 

mer samarbete mellan eleverna genom kooperativt lärande. Eleverna arbetar nu mer sammanhållet men med 

möjlighet till differentiering (att arbeta på olika nivåer fast inom samma område).  

 

ÅK 5 

Klass 5 består av sjutton elever som går tillsammans med klass 6 (10 elever) på de flesta lektionerna i veckan. 

I klassen är det flera elever som når mer än godtagbara kunskaper i ämnena engelska och musik. Tre elever i åk 5 når 

inte upp till målen i ämnet idrott. Två elever når inte målet för simning och en uppnår inte målen generellt i ämnet.  I 

klassen går fem elever som inte når målen i flera ämnen, framför allt de teoretiska ämnena. Dessa elever har dock 

gjort stora individuella framsteg. 

Inom rektorsområdet Tällberg och Ullvi har pedagogerna som undervisat i klass 5-6 samplanerat, samverkat och 

sambedömt runt ämnena matte, svenska, no- och so.  

 

ÅK 6 

På vårterminen har åk 6 ökat sitt meritvärde. På höstterminen hade hela klassen 165,0 som meritvärde och på 

vårterminen hade meritvärdet ökat till 225,25. Flickorna hade på hösten 174,58 och på våren 235,83. Pojkarnas 

meritvärde på hösten 150,63 och på våren ökade meritvärdet till 209,38.  

Nationella proven: alla elever i åk 6 når minst godkänt i alla tre ämnena.  

Runt årskurs sex ser vi generellt en mognad bland eleverna, då de dels utvecklat sina förmågor i t.ex. analys och 
resonemang, dels en mer seriös inställning till skola och betyg.   
Undervisningen i år 5-6 ger eleverna verktyg att lära sig ämnesspecifika ord, att se och kunna arbeta på olika nivåer, se 
sin egen utveckling och motivera sina resonemang. I undervisningen får eleverna ofta se exempel på elevsvar på olika 
nivåer och får då möjlighet att utveckla sina förmågor på ett mer konkret sätt.   
Genom det kooperativa arbetssättet har eleverna utvecklat sina förmågor att resonera och analysera. Vi ser en vinst i 
både samplanering och sambedömning mellan skolorna och respektive årskurs. Vi kommer fortsätta med 
samplanering och sambedömning mellan skolorna samt titta på fler möjligheter att observera varandras 
undervisningspraktik för att titta närmare på de framgångsfaktorer vi ser för en god undervisning.  
 

Resultaten mellan pojkar och flickor skiljer sig åt med 26,45 poäng mer för flickorna. Detta är tyvärr en trend som vi 

ser runt om i landet att pojkarnas meritvärde ligger lägre än flickornas. Glädjande var att det totala meritvärdet höjdes 

från i höstas och att ingen elev fick betyget F i något ämne. Utifrån att det finns en skillnad mellan könen behöver vi 

öka medvetenheten inom kollegiet kring det normkritiska och det normmedvetna förhållningssättet för att 

undervisningen ska bli ännu mer inkluderande och motiverande för alla elever.  



 

 

En metod som vi tror vi kan lyfta undervisningen är att arbeta mer systematisk med studie och yrkesvägledningen i ett 

vidare perspektiv genom att eleverna varje år får ringa in vad de vill arbeta med när de blir äldre. Detta kan så klart 

ändras men vägen till drömyrket kan bidra till att motivationen och skolprestationer kan öka. I detta arbete tror vi 

även på att rikta undervisningen utåt mot riktiga mottagare och ett mer värdeskapande lärande med riktiga mottagare 

när vi skriver och redovisar våra kunskaper.  

 

Det som vi behöver bevaka nästa läsår är simundervisning för eleverna då vi ser att flera elever i flera årskurser har 

svårt att nå upp till kravet i ämnet idrott; Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Detta kan bero 

på att badhusen varit stängda under pandemin för allmänheten under en längre tid. På skolan har vi trots detta 

kunnat genomföra vår simundervisning men vi tror att flera elever är i behov av träning över en längre period 

alternativ en intensiv simningsperiod för att kunna bli trygga i vattnet och nå kravnivån för ämnet idrott.  

 

 

Åtgärder 
Vad behöver prioriteras kommande år? 

-simundervisning för att öka måluppfyllelsen hos eleverna.  
- normkritiskt förhållningssätt (och bemötande) i undervisningen, i temadagar och förmågan att agera rätt i stunden.  
- fortsätta satsa på det språkutvecklande arbetssättet och intensivläsning perioder då de lett till goda studieresultat.  
- repetera grunderna i det lågaffektiva förhållningssättet.  
- utveckla och fördjupa Syv-arbetet med fokus kring mitt drömyrke vid utvecklingssamtalen och utifrån tips i 
kommunens studie och yrkesvägledningsplan. 
- värdeskapande undervisning med projekt i närmiljön och inom rektorsområdet med ”riktiga” mottagare för våra 
arbeten / undervisning. Läs-faddrar och faddergrupper samt skrivprojekt som riktar sig till andra elever eller t.ex. 
kommunanställda.  
 
 
  



 

 

Verksamhetsplan 2022/2023 
 

 

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

1. Normkritiskt förhållningssätt 

2. Motiverande undervisning 

3. Språkutvecklande undervisning 

 

Prioriterat område Aktivitet Utvärderas 

Normkritiskt förhållningssätt Fördjupa Syv- arbetet 

Genomföra webbkursen från Skolverket kring temat.  

 

Vt 2023 

Motiverande undervisning Fördjupa Syv- arbetet ytterligare genom att arbeta med mitt 

drömyrke och övriga teman från syvplanen i alla våra olika 

ämnen och klasser.  

Veckans utvärdering genomförs i våra olika klasser och 

samarbete kring dessa genomförs i kollegiet.  

Arbeta med värdeskapande undervisning (riktiga mottagare, 

praktiskt arbete, närmiljön och samarbeten mellan klasser).  

 

VT 2023 

Språkutvecklande 

undervisning 

Arbeta mer med ord och begrepp 

Arbeta mer med läsning, läsande förebilder och systematik 

kring att väcka läslust, “tvingande läsning” ?  

 

Tid för kollegiala samarbeten och fördjupning kring olika 

strukturer (tex kooperativt lärande). 

 

Auskulationer mellan kollegor i rektorsområdet. 

 

Kollegialt lärande med ett didaktiskt fokus på våra olika 

ämnen, med planering, genomförande, utvärdering och 

sambedömning i fokus.  

VT 2023 samt 

löpande efter 

våra kollegiala 

träffar 

(månadsvis) 

 

Leksand 2021-08-18 

 

Anna Witasp 

Rektor, Tällbergs skolan 



 

 

 


