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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 Ullvi 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. Motiverande och differentierad undervisning  

2. Stödjande och tillgänglig lärmiljö 

 

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

1. Motiverande och differentierad undervisning: 

• 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.  

• Veckans utvärdering genomförs i alla klasser på skolan, för att följa upp undervisningen formativt, 

utvärdera sociala mål för klassen samt ta in elevernas tankar och önskemål (elevinflytande).  

2. Stödjande och tillgänglig lärmiljö 

• 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).  

• Gemensamma strukturer införs i alla våra klasser, så som lektionsstruktur (som utgår från de sju 

pedagogiska frågorna) och utvärdering av veckans kunskapsmål, sociala mål och elevinflytande.  

 

Utöver ovanstående prioriterade områden deltog lärarna på Ullvi skola 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: 93

  

Lärare : 6,13 

 ? 
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Resultat 
Resultat av genomförda prioriteringar 

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 Tällbergs 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 Ullvi skola såg 

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

Övriga aktiviteter som planerats i verksamhetsplanen har genomförts i undervisningen i klassrummen med tex inslag 

av kooperativt lärande, specificerat lärande och en Skattning av lärmiljön gjord av pedagogerna på Ullvi skola (för att 

få fram ett nytt nuläge inför nästa prioriterade mål).  

Veckans utvärdering och lektionsstrukturer användes som struktur i alla våra klasser under läsåret.  

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.  

Utifrån förra läsåret kommunenkäter för mellanstadiet på Ullvi, satte vi i kollegiet målet att försöka öka resultat på 

följande frågor; att skolan är rolig (median: 6,6), att skolarbetet gör dem nyfikna (7,1) samt skolarbetet är intressant 

(6,7). Dessa mål satte vi utifrån bakgrunden att de yngre eleverna F-3, hade högre resultat på dessa frågor än eleverna 

på mellanstadiet, 4-6.  

 

Enkäter 
Kommungemensamma enkäter, Mellanstadiet åk 4-6 

 
Skolarbetet är intressant 
- . 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  6  15  

Stämmer ganska bra  23  57,5  

Stämmer ganska dåligt  8  20  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  3  7,5  

Total  40  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  6,5  

Median  6,7  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  

 
 

 

 
Skolarbetet är roligt 
- . 
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Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  4  10  

Stämmer ganska bra  26  65  

Stämmer ganska dåligt  6  15  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  4  10  

Total  40  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  6,5  

Median  6,7  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  

 
 

 

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

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  6  15  

Stämmer ganska bra  20  50  

Stämmer ganska dåligt  9  22,5  

Stämmer inte alls  2  5  

Vet ej  3  7,5  

Total  40  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  6,05  

Median  6,7  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  
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Skolinspektionens enkät åk 5: 

 

 

Elevenkät åk 2 
 

Jag är 

Namn  Antal  %  

Kille  8  61,5  

Tjej  5  38,5  

Annat  0  0  

Total  13  100  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (13/13)  

 
 

 
Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår. 
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Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  13  100  

Stämmer ganska bra  0  0  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  13  100  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (13/13)  

 
 

 
Skolarbetet är intressant. 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  11  84,6  

Stämmer ganska bra  2  15,4  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  13  100  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (13/13)  

 
 

 
Skolarbetet är roligt 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  12  92,3  

Stämmer ganska bra  1  7,7  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  13  100  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (13/13)  
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Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  11  84,6  

Stämmer ganska bra  2  15,4  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  13  100  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (13/13)  

 
 

 
Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  13  100  

Stämmer ganska bra  0  0  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  13  100  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (13/13)  

 
 

 
Skolarbetet är för svårt för mig 
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Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  0  0  

Stämmer ganska bra  0  0  

Stämmer ganska dåligt  1  7,7  

Stämmer inte alls  12  92,3  

Vet ej  0  0  

Total  13  100  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (13/13)  

 
 

 
Jag kan få svårare uppgifter om jag vill 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  12  92,3  

Stämmer ganska bra  1  7,7  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  13  100  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (13/13)  

 
 

 
I min skola finns det extrauppgifter när man är klar 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  12  92,3  

Stämmer ganska bra  1  7,7  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  13  100  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (13/13)  

 
 

 



 

 

9 
 

Jag gör mitt bästa i skolan 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  13  100  

Stämmer ganska bra  0  0  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  13  100  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (13/13)  

 
 

 
Mina lärare är rättvisa mot oss elever 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  13  100  

Stämmer ganska bra  0  0  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  13  100  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (13/13)  

 
 

 
I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns 
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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  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (13/13)  

 
 

 
Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  13  100  

Stämmer ganska bra  0  0  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  13  100  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (13/13)  

 
 

 
Jag har arbetsro på lektionerna 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  11  84,6  

Stämmer ganska bra  2  15,4  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  13  100  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (13/13)  
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I min skola finns det elever som jag är rädd för 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  0  0  

Stämmer ganska bra  1  7,7  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  12  92,3  

Vet ej  0  0  

Total  13  100  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (13/13)  

 
 

 
I min skola finns det personal som jag är rädd för 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  0  0  

Stämmer ganska bra  0  0  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  13  100  

Vet ej  0  0  

Total  13  100  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (13/13)  

 
 

 
Jag känner mig trygg i skolan 
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Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  13  100  

Stämmer ganska bra  0  0  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  13  100  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (13/13)  

 
 

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

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  13  100  

Stämmer ganska bra  0  0  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  13  100  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (13/13)  

 
 

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

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  13  100  

Stämmer ganska bra  0  0  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  13  100  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (13/13)  
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Jag är nöjd med min skola som helhet 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  13  100  

Stämmer ganska bra  0  0  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  13  100  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (13/13)  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevenkät åk 3 VT22-Ullvi skola 
 

Jag är 
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Namn  Antal  %  

Kille  4  40  

Tjej  6  60  

Annat  0  0  

Total  10  100  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (10/10)  

 
 

 
Jag går i årskurs 

Namn  Antal  %  

2  0  0  

3  10  100  

Total  10  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  3  

Median  3  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (10/10)  

 
 

 
 
Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår 
- . 
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Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  4  40  

Stämmer ganska bra  6  60  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  10  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  8,02  

Median  6,7  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (10/10)  

 
 

 

Skolarbetet är intressant 
- . 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  1  10  

Stämmer ganska bra  9  90  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  10  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  7,03  

Median  6,7  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (10/10)  

 
 

 

Skolarbetet är roligt 
- . 
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Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  2  20  

Stämmer ganska bra  5  50  

Stämmer ganska dåligt  2  20  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  1  10  

Total  10  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  6,68  

Median  6,7  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (10/10)  

 
 

 

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

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  3  30  

Stämmer ganska bra  5  50  

Stämmer ganska dåligt  1  10  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  1  10  

Total  10  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  7,42  

Median  6,7  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (10/10)  

 
 

 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det 
- . 
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Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  9  90  

Stämmer ganska bra  0  0  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  1  10  

Total  10  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  10  

Median  10  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (10/10)  

 
 

 

Skolarbetet är för svårt för mig 
- . 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  0  0  

Stämmer ganska bra  2  20  

Stämmer ganska dåligt  6  60  

Stämmer inte alls  1  10  

Vet ej  1  10  

Total  10  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  6,31  

Median  6,7  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (10/10)  

 
 

 

Jag kan få svårare uppgifter om jag vill 
- . 
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Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  3  30  

Stämmer ganska bra  3  30  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  1  10  

Vet ej  3  30  

Total  10  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  7,16  

Median  6,7  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (10/10)  

 
 

 

I min skola finns det extrauppgifter när man är klar 
- . 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  5  50  

Stämmer ganska bra  5  50  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  10  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  8,35  

Median  8,35  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (10/10)  

 
 

 

Jag gör mitt bästa i skolan 
- . 
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Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  6  60  

Stämmer ganska bra  4  40  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  10  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  8,68  

Median  10  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (10/10)  

 
 

 

Mina lärare är rättvisa mot oss elever 
- . 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  9  90  

Stämmer ganska bra  0  0  

Stämmer ganska dåligt  1  10  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  10  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  9,33  

Median  10  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (10/10)  

 
 

 

I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns 
- . 
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Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  0  0  

Stämmer ganska bra  5  50  

Stämmer ganska dåligt  3  30  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  2  20  

Total  10  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  5,43  

Median  6,7  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (10/10)  

 
 

 

Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs 
- . 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  4  40  

Stämmer ganska bra  6  60  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  10  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  8,02  

Median  6,7  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (10/10)  

 
 

 

Jag har arbetsro på lektionerna 
- . 
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Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  0  0  

Stämmer ganska bra  7  70  

Stämmer ganska dåligt  3  30  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  10  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  5,68  

Median  6,7  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (10/10)  

 
 

 

I min skola finns det elever som jag är rädd för 
- . 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  0  0  

Stämmer ganska bra  2  20  

Stämmer ganska dåligt  2  20  

Stämmer inte alls  4  40  

Vet ej  2  20  

Total  10  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  7,5  

Median  8,35  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (10/10)  

 
 

 

I min skola finns det personal som jag är rädd för 
- . 
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Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  0  0  

Stämmer ganska bra  0  0  

Stämmer ganska dåligt  2  20  

Stämmer inte alls  8  80  

Vet ej  0  0  

Total  10  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  9,34  

Median  10  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (10/10)  

 
 

 

Jag känner mig trygg i skolan 
- . 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  7  70  

Stämmer ganska bra  3  30  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  10  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  9,01  

Median  10  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (10/10)  

 
 

 

De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att någon har varit elak mot en elev 
- . 
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Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  9  90  

Stämmer ganska bra  1  10  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  10  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  9,67  

Median  10  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (10/10)  

 
 

 

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

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  8  80  

Stämmer ganska bra  2  20  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  10  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  9,34  

Median  10  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (10/10)  

 
 

 

Jag är nöjd med min skola som helhet 
- . 
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Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  7  70  

Stämmer ganska bra  3  30  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  10  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  9,01  

Median  10  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (10/10)  

 
 

 

Elevenkät åk 4-6 VT22-Ullvi skola 
 
Jag är 

Namn  Antal  %  

Kille  21  52,5  

Tjej  18  45  

Annat  1  2,5  

Total  40  100  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  

 
 

 
Jag går i årskurs 
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Namn  Antal  %  

4  11  27,5  

5  17  42,5  

6  12  30  

Total  40  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  5,03  

Median  5  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  

 
 

 

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

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  23  57,5  

Stämmer ganska bra  15  37,5  

Stämmer ganska dåligt  1  2,5  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  1  2,5  

Total  40  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  8,56  

Median  10  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  

 
 

 

Skolarbetet är intressant 
- . 
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Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  6  15  

Stämmer ganska bra  23  57,5  

Stämmer ganska dåligt  8  20  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  3  7,5  

Total  40  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  6,5  

Median  6,7  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  

 
 

 

Skolarbetet är roligt 
- . 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  4  10  

Stämmer ganska bra  26  65  

Stämmer ganska dåligt  6  15  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  4  10  

Total  40  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  6,5  

Median  6,7  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  

 
 

 

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 
- . 
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Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  6  15  

Stämmer ganska bra  20  50  

Stämmer ganska dåligt  9  22,5  

Stämmer inte alls  2  5  

Vet ej  3  7,5  

Total  40  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  6,05  

Median  6,7  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  

 
 

 

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker 
- . 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  32  80  

Stämmer ganska bra  4  10  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  4  10  

Total  40  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  9,63  

Median  10  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  

 
 

 

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det 
- . 
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Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  23  57,5  

Stämmer ganska bra  17  42,5  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  40  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  8,6  

Median  10  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  

 
 

 

Skolarbetet är för svårt för mig 
- . 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  0  0  

Stämmer ganska bra  3  7,5  

Stämmer ganska dåligt  16  40  

Stämmer inte alls  17  42,5  

Vet ej  4  10  

Total  40  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  7,97  

Median  6,7  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  

 
 

 

Jag kan få svårare uppgifter om jag vill 
- . 



 

 

29 
 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  19  47,5  

Stämmer ganska bra  12  30  

Stämmer ganska dåligt  2  5  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  7  17,5  

Total  40  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  8,39  

Median  10  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  

 
 

 

I min skola finns det extrauppgifter när man är klar 
- . 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  20  50  

Stämmer ganska bra  14  35  

Stämmer ganska dåligt  2  5  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  4  10  

Total  40  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  8,34  

Median  10  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  

 
 

 

Jag gör mitt bästa i skolan 
- . 
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Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  25  62,5  

Stämmer ganska bra  13  32,5  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  2  5  

Total  40  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  8,87  

Median  10  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  

 
 

 

På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor 
- . 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  21  52,5  

Stämmer ganska bra  16  40  

Stämmer ganska dåligt  1  2,5  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  2  5  

Total  40  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  8,43  

Median  10  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  

 
 

 

I min skola respekterar vi varandra 
- . 
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Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  21  52,5  

Stämmer ganska bra  13  32,5  

Stämmer ganska dåligt  4  10  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  2  5  

Total  40  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  8,17  

Median  10  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  

 
 

 

Mina lärare är rättvisa mot oss elever 
- . 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  24  60  

Stämmer ganska bra  14  35  

Stämmer ganska dåligt  2  5  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  0  0  

Total  40  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  8,51  

Median  10  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  

 
 

 

På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter 
- . 
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Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  9  22,5  

Stämmer ganska bra  17  42,5  

Stämmer ganska dåligt  7  17,5  

Stämmer inte alls  1  2,5  

Vet ej  6  15  

Total  40  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  6,68  

Median  6,7  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  

 
 

 

I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns 
- . 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  3  7,5  

Stämmer ganska bra  29  72,5  

Stämmer ganska dåligt  5  12,5  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  3  7,5  

Total  40  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  6,51  

Median  6,7  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  

 
 

 

Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs 
- . 
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Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  16  40  

Stämmer ganska bra  23  57,5  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  1  2,5  

Total  40  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  8,05  

Median  6,7  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  

 
 

 

Jag har studiero på lektionerna 
- . 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  11  27,5  

Stämmer ganska bra  22  55  

Stämmer ganska dåligt  2  5  

Stämmer inte alls  1  2,5  

Vet ej  4  10  

Total  40  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  7,33  

Median  6,7  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  

 
 

 

På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet 
- . 
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Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  3  7,5  

Stämmer ganska bra  8  20  

Stämmer ganska dåligt  23  57,5  

Stämmer inte alls  4  10  

Vet ej  2  5  

Total  40  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  5,8  

Median  6,7  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  

 
 

 

I min skola finns det elever som jag är rädd för 
- . 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  0  0  

Stämmer ganska bra  2  5  

Stämmer ganska dåligt  4  10  

Stämmer inte alls  33  82,5  

Vet ej  1  2,5  

Total  40  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  9,32  

Median  10  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  

 
 

 

I min skola finns det personal som jag är rädd för 
- . 
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Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  0  0  

Stämmer ganska bra  2  5  

Stämmer ganska dåligt  2  5  

Stämmer inte alls  36  90  

Vet ej  0  0  

Total  40  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  9,5  

Median  10  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  

 
 

 

Jag känner mig trygg i skolan 
- . 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  31  77,5  

Stämmer ganska bra  7  17,5  

Stämmer ganska dåligt  1  2,5  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  1  2,5  

Total  40  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  9,24  

Median  10  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  

 
 

 

De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att någon har varit elak mot en elev 
- . 
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Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  18  45  

Stämmer ganska bra  14  35  

Stämmer ganska dåligt  4  10  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  4  10  

Total  40  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  7,97  

Median  8,35  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  

 
 

 

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

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  23  57,5  

Stämmer ganska bra  11  27,5  

Stämmer ganska dåligt  2  5  

Stämmer inte alls  3  7,5  

Vet ej  1  2,5  

Total  40  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  7,96  

Median  10  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  

 
 

 

På min skola vet jag vem som är kurator, skolsköterska och specialpedagog 
- . 
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Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  24  60  

Stämmer ganska bra  8  20  

Stämmer ganska dåligt  6  15  

Stämmer inte alls  1  2,5  

Vet ej  1  2,5  

Total  40  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  8,04  

Median  10  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  

 
 

 

Jag är nöjd med min skola som helhet 
- . 

Namn  Antal  %  

Stämmer helt och hållet  28  70  

Stämmer ganska bra  11  27,5  

Stämmer ganska dåligt  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Vet ej  1  2,5  

Total  40  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  9,07  

Median  10  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (40/40)  
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Analys av enkäter 
Enkätsvaren för Ullvi skola visar höga värden över lag. Eleverna är nöjda med sin skola, de får extra uppgifter när de är 

klara (utmanas i undervisningen) samt trygghet och ordningsregler följs upp. I de yngre åldrarna är resultaten likt 

tidigare år, mer positiva kring upplevelsen om skolan är rolig och intressant.  

Utifrån förra läsåret kommunenkäter för mellanstadiet på Ullvi, satte vi i kollegiet målet att försöka öka resultat på 

följande frågor; att skolan är rolig (median: 6,6), att skolarbetet gör dem nyfikna (7,1) samt att skolarbetet är 

intressant (6,7) Dessa mål satte vi utifrån bakgrunden att de yngre eleverna F-3, hade högre resultat på dessa frågor 

än eleverna på mellan stadiet, 4-6. I årets kommunenkäter ser vi att resultaten för F-3 fortfarande ligger högt och att 

svaren på dessa tre frågor sjunker från åk 4 till 6. Trots våra satsningar kring Motiverande undervisning detta läsår ser 

vi inte någon ökning kring detta. Däremot kan vi se en skillnad i hur flickor och pojkar ser på dessa påståenden. 

Flickorna på mellanstadiet är mer positiva till skolan och skolarbete. När vi i efterhand har följt upp våra enkäter i våra 

klasser med möjlighet att ge feedback till våra lärare svarar flickorna över lag att de är nöjda med allt och att det enda 

som skulle kunna förbättras är längden på genomgångar. Pojkarna svarar i stället att de önskar mer film och spel på 

Chromebooks.  

En annan fråga som sticker ut i kommunenkäten är frågan kring bemötande (mellanstadiet) där det är skillnad mellan 

hur pojkar och flickor svarat. Detta kan bero på att det är en liten grupp pojkar i klassen och att en individs svar kan ha 

påverkat resultatet.  

I Skolinspektionens enkät för årskurs 5 ser vi att Ullvis årskurs fem har höga resultat på alla områden om vi jämför med 

andra skolor i Leksand och i landet. Vår klass fem ligger över snittet på samtliga elva områden.  

Utifrån våra elevenkäter ser vi att vi behöver arbeta vidare med motiverande undervisning kopplat till genus och 

normkritik för att granska vår egen undervisnings praktik med målet att höja pojkarnas resultat på de frågor där pojkar 

och flickorna skiljer sig åt ovan.  

 

Studieresultat 
 

Resultat från omdömesblanketten åk 1-6 
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Förskoleklassen 

Har genomfört kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken. Då klassen är liten redovisas inte 

resultaten på gruppnivå. I analysen ges en bild av hur arbetet i förskoleklass gått.  

 

 

Nationella prov åk 3 
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Nationella prov åk 6 
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Meritvärde åk 6 , utifrån betygen i klassen 

 

 

Analys av studieresultat  
 

Analys av förskoleklassens resultat och arbete 

Utifrån kartläggningen når majoriteten av eleverna upp till nivån för testerna i de olika momenten i kartläggningen. 
Tidiga insatser har använt genom stöd av speciallärare samt extra lärarledd studietid under fritidshemstiden för de 
elever (4 av 13) som visat nedslag utifrån delar av kartläggningsmaterialet.  
 
Verksamheten i förskoleklassen är utformad så att varje dag börjar och avslutas på samma sätt för att skapa 
förutsägbarhet. Varje lektion har en tydlig start och ett tydligt avslut. Undervisningen blandar stillasittande arbete med 
exempelvis dans och brain breaks. Undervisningen präglas av kooperativt lärande (lärpar och lärgrupper) med inslag av 
differentierade uppgifter genom olika ”levels”. Stationsarbete är återkommande och där har läraren anpassat 
aktiviteterna utifrån vad gruppen, men också enskilda individer behöver träna extra på. Läraren har nivågrupperat 
klassen för att kunna ge extra stöd men också extra utmaningar i stationsarbetet. Läraren använder stödstrukturer i 
olika undervisningssituationer, både övergripande lektionsstrukturer där eleverna får veta vad som förväntas av dem 
utifrån de sju frågorna samt nedbrutna steg-för-steg stödinstruktioner för att underlätta det egna arbetet. 

Bildstödsstruktur Nu och Sen, samt 1,2,3,4 har använts på gruppnivå samt individnivå.   
Varje vecka har klassen haft veckans utvärdering där eleverna funderar över hur undervisningen gått, vad de har lärt 
sig, vad de önskar lära sig mer om samt arbetat fram sociala mål. De sociala målen utgick från början från skolans ramar 
och regler för att sedan gå in på mer specifika områden som eleverna själva valde. De sociala målen gick vi igenom varje 

morgon på samlingen.   
Klassen har arbetat mycket med motiverande arbetssätt utifrån boken Utmanande undervisning i klassrummet vilket 
gett resultat då eleverna har strävat efter att få klura, att de har sett svåra uppgifter som utmaningar som de kan 

övervinna genom att kämpa och inte ge upp.   
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Analys av klass 1-2 resultat (omdömesblankett) 

Ullvi åk 1:  

Alla elever i klassen visar ”godtagbar kunskapsnivå” och flera ”når mer än en godtagbar kunskapsnivå”. Under läsåret 

har elever som haft behov fått kontinuerligt stöd med läsningen av speciallärare varje vecka och har tack vare detta 

stöd nått upp till kunskapsnivån.  

Ullvi åk 2:  

Det är en studiemotiverad grupp där alla elever visar ”godtagbar kunskapsnivå” och flertalet av eleverna ”når mer än 

en godtagbar kunskapsnivå”. Matematiken utmärker sig mest, där alla elever ligger över nivå utom tre elever. 

Bedömningen överensstämmer med resultaten från bedömningsstöden från Skolverket.  

Klassen har arbetat mycket kooperativt där eleverna tagit hjälp av varandra som lärresurser. Eleverna har läsgymmat 

under hela året och arbetat med läsande förebilder och fadderläsning. Läraren har arbetat mycket med textstrukturer 

och uppgifter på olika ”levels”. Läsläxan har följts upp varje vecka då eleverna läser för sin lärare och för kamrater. 

Deras texter har de fått återkoppling på och kunnat bearbeta innan de nått slutmålet, att läsa upp för en mottagare. 

Läraren har också arbetat med olika teman/arbetsområden där de fått in många olika ämnen under samma 

arbetsområde.  

 

Analys resultat åk 3 (omdömesblankett och Nationella prov) 

Samtliga elever är godkända i de Nationella provet i svenska.  

  

Fyra elever av tio klarade inte skriftlig räknemetod i de nationella proven i matematik. En förklaring kan vara stort 

sjukdomsbortfall under perioden då vi repeterade detta arbetsområde. Proven genomfördes trots pandemin och vi 

hade under våren flera elever borta om vart annat i klasserna.  

Efter de nationella proven har klassen arbetat vidare med detta arbetsområde och då har eleverna visat att de klarat 

skriftliga räknemetoder. Samtliga elever visar nu ”godtagbar kunskapsnivå” eller ”når mer än en godtagbar 

kunskapsnivå” i ämnet matematik.  

Två elever klarade inte öppen utsaga med subtraktion, likhetstecknets betydelse. Även detta arbetade vi vidare med 

under vårterminen. Samtliga elever i klassen bedöms uppnå godtagbara kunskaper  eller mer än godtagbara 

kunskaper  i de övriga ämnena.  

 

Analys av resultat åk 4 (omdömesblankett) 

I klass 4 är det ämnena engelska, matte, musik, svenska och teknik som eleverna i större andel ligger över nivå 

kunskapsmässigt. Det blir en stor skillnad i SO/NO- ämnena när eleverna kommer till åk 4 och har nya kunskapsmål att 

uppnå. Det som tar tid för eleverna är att texterna innehåller många ämnesspecifika ord, är längre och ställer högre 

krav på läsförståelse. Kraven på resonemang och analys är även högre i årskurs 4 jämfört med tidigare år.   

Då fyrorna går tillsammans med år 3 finns risken att nivån påverkas och läggs på en lägre nivå än om de skulle gått i A-

form. I flera ämnen delar vi klassen så årskurs fyra får genomgångar i halvklass för att optimera genomgångar och 

utmana och stötta de elever som behöver det lite extra.  

Stora grupper gör att det blir mindre tid för enskild bedömning per elev, tex. Musik då de har 50 min i veckan på 23 st 

elever.   

 

Läraren har arbetat mycket med cirkelmodellen och strukturer för olika textgenrer och det har givit positiva resultat 

på elevernas egna skrivande. Satsningen på den stora läsutmaningen gav stora resultat i läsningen för samtliga elever. 

Alla elever läste betydligt mer än de normalt gör och det blev en läsboozt där alla elever höjde sig i läsningen. De 
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elever som inte klarade Bravkod H4 tidigt på hösten, klarade det efter intensivläsningsperioden, sånär som på en elev 

men den eleven hade höjt sitt resultat. I engelska har läraren satsat 20 minuter på enskild undervisning med bara åk 3 

vilket har gjort att de utvecklats snabbare än när de haft lektioner ihop med åk 3-4 tillsammans.  

 

Analys av resultat i klass 5 (omdömesblanketten) 

I åk 5 på Ullvi finns det två elever som inte når upp till godtagbara kunskapsnivå  i ämnena svenska och engelska.  Mer 

än 50% av eleverna i klass 5 visar att de når mer än en godtagbar kunskapsnivå i majoriteten av skolans ämnen. De 

ämnen som sticker ut mest i positiv bemärkelse är ämnena idrott, teknik, engelska och vissa av No och So ämnena.  

Runt årskurs fem ser vi en mognad bland eleverna, då de dels utvecklar sina förmågor till analys och resonemang, dels 

en mer seriös inställning till skolan 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 resonemang. Eleverna får t.ex. 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 inom rektorsområdet Ullvi/Tällberg och respektive årskurs.  

Analys av resultat i klass 6 (omdömesblankett, Nationella prov och meritvärdet) 

Alla elever når minst godkänt i de nationella proven i svenska och matte. I engelska finns det en elev som inte når 

godkänt. Flickor 100%, pojkar 87,5%  

I höstas låg meritvärdet för årskurs sex på; 166,88 och på vårterminen landade det totala meritvärdet på 243,54. 

Flickornas meritvärde efter höstterminen låg på 191,25 och på vårterminen hade de höjt värdet till 274,38. Pojkarnas 

meritvärde för hösten låg på 154,69 och till vårterminens skedde en ökning till värdet 228,13.  

Pojkar och flickor har höjt sina betygsresultat från hösten till vårterminens vilket meritvärdet visar. Däremot ser vi en 

skillnad på betyg och meritvärde mellan könen. När det gäller våra skolenkäter som eleverna genomfört ser vi även att 

flickorna är mer positivt inställda till skolarbetet än vad vissa pojkar är utifrån enkätfrågorna ” skolan är rolig, 

skolarbetet gör dem nyfikna, samt skolarbetet är intressant” för årskurs 4-6. Vi ser alltså ett samband mellan 

studieresultaten för årskurs sex och svaren i elevenkäterna. Meritvärdet för flickorna är betydligt högre än pojkarnas 

resultat och likaså resultaten på skolenkäten.  

 

Studieresultaten på Ullvi skola ligger högt om vi jämför med andra skolor i Leksands kommun. Detta kan vi tydligt se 

om vi jämför meritvärdet för åk 6. I alla våra klasser arbetar vi strukturerat och likvärdigt med en stödjande och 

tillgänglig lärmiljö för eleverna från åk F till årskurs 6. Vi har en låg omsättning på personal och vi har kunnat fullfölja 

och genomfört våra kollegiala satsningar och byggt vidare på dessa under flera år. Det som vi kommer bevara är olika 

lässatsningar då vi ser att dessa är mycket effektiva för att höja resultaten på såväl grupp som individnivå. 

Läskonditionen kommer inte av sig själv och intresset för läsning hemma har fått konkurrens av annat vilket gjort att vi 

i skolan behöver bevaka detta område mer och samverka med hemmet kring vikten av att vara läsande förebilder för 

eleverna.  

Skillnaderna mellan pojkar och flickor, på mellanstadiet åk 4-6 rörande studieresultat och elevernas upplevelser av 

skolan är något vi behöver arbeta vidare med under kommande läsår.  

Åtgärder 
- Behålla våra lektionsstrukturer utifrån de 7 pedagogiska frågorna, områdesplaneringar och sociala mål för 

våra olika klasser. 

- Fortsätta använda oss av veckans utvärdering i våra olika klasser enligt en gemensam mall. 

- En utvecklingsinsats i lärarkollegiet kring ett normmedvetet förhållningssätt. 
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- Bibehålla och utveckla arbetet med det motiverande och differentierade arbetssätt i vår undervisning  utifrån 

förra läsårets kollegiala lärande samt i vårt kollegiala lärande inom rektorsområdet. 

- Fortsätta och bygga vidare på det kollegiala arbete vi påbörjat med det språkutvecklande arbetssätt (utifrån 

boken Aktiv läskraft) och olika lässatsningar i våra olika klasser.  

- Utveckla samarbetet med skolbiblioteket som resurs för att öka elevernas läslust.  

- Samverka mer med fritidshemmen på skolan för att ta tillvara deras rika möjligheter till språkundervisning 

under fritidstiden.  
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Verksamhetsplan 2022/2023 
 

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

1. Språkutvecklande undervisning  

2. Normmedvetet förhållningssätt 

3. Utmanande undervisning 

 

 

Prioriterat 

område 

Aktivitet Mål Utvärderas 

Språkutvecklande 

undervisning 

Att omsätta våra kunskaper från 

förra årets litteraturstudier 

(Gibbons och Westerlund) i 

praktiken i vår undervisning i alla 

ämnen.  

 

Auskultation och observationer i 

varandras klassrum.  

 

Kollegiala diskussioner i kollegiet 

och rektorsområdet. 

Att det 

språkutvecklande 

arbetssättet ska 

genomsyra all 

undervisning i alla 

ämnen. 

Att få syn på goda 

undervisningsstrategier 

hos kollegor. 

Skapa tid för 

sambedömning, 

erfarenhetsutbyte  och 

möjlighet till didaktiska 

och pedagogiska 

diskussioner.  

Läsårsutvärdering 

januari 2023 och 

juni 2023. 

 

 

 

Juni 2023 

 

 

Juni 2023 

Normmedvetet 

förhållningssätt 

Skolverkets webbkurs. Att vi ska få mer 

kunskaper och ökad 

medvetenhet kring hur 

lägger upp 

undervisningen och 

bemötandet med ett 

normmedvetet 

förhållningssätt. 

 

Att meritvärdet i årskurs 

6 för pojkar och flickor 

ska öka samt att glappet 

ska minska mellan dem.  

I arbetslaget under 

och efter avslutad 

kurs. 

 

 

 

 

 

Vårterminen 2023 

Utmanande undervisning Att omsätta våra kunskaper från 

förra årets litteraturstudier 

(Nottingham) i praktiken i vår 

undervisning i alla ämnen.  

Att öka elevernas 

resultat och motivation. 

Efter genomförd 

kollegialt lärande 

tema i 

rektorsområdet.  
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Auskultation och observationer i 

varandras klassrum.  

Kollegiala diskussioner i kollegiet 

och rektorsområdet. 

 

    

    

    

 

 

Leksand 2022-06-22 

 

Rektor, Anna Witasp 

Ullvi skola 

 


