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Kvalitetsredovisning 2020/2021 
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 
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3. Resultat 

4. Analys  

5. Åtgärder 

Verksamhetsplan 

6. Prioriterade områden 2021/2022 

Prioriterade områden 2020/2021 
För att nå uppsatta mål planerades följande prioriteringar inför läsåret: 

1. Arbetslagets funktion och ansvar för elevernas utveckling 

2. Stödjande och tillgänglig lärmiljö med fokus på pedagogisk lärmiljö och fortsatt utveckling av kooperativ 

undervisning samt struktur för särskilt stöd 

3. Skolbiblioteket som pedagogisk resurs 

4. Digitalisering  

 

Genomförande  
Nedan beskrivs aktiviteter som genomförts i syfte att förbättra kvaliteten  

1. Arbetslagets funktion och ansvar för elevernas utveckling 

1.1 Ta fram agenda, roller och rutiner för arbetslagets möten 

1.2 Arbetslagen planerar genomförande av sina utvecklingsbehov 

2. Stödjande och tillgänglig lärmiljö med fokus på pedagogisk lärmiljö och fortsatt utveckling av kooperativ 

undervisning samt struktur för särskilt stöd 

2.1 Ta fram ett kalendarium för pedagogisk utvecklingstid och auskultation. 

2.2 Ta fram rutiner för framförande av behov, beslut, planering av åtgärdsprogram, genomförande av åp 

samt uppföljning 

2.3 Planera organisation och form för särskilt stöd 

3. Skolbiblioteket som pedagogisk resurs 

3.1 Kartläggning av nuläge och planering för utveckling 

4. Digitalisering  

4.1 Fortbildning i alternativa lärresurser för inkludering genom digifika (distansfortbildning via teams) 

 

Resultat 
Resultat av genomförda prioriteringar 

1. Arbetslagets funktion och ansvar för elevernas utveckling 

Både lågstadiets och mellanstadiets arbetslag har god struktur på sina a-lagsmöten. Under höstterminen 

fanns ett kalendarium då specialpedagog deltog vissa veckor på a-lagens möte. På lågstadiet upplevde lärarna 

att det inte gagnade deras arbete och önskade att varje lärare fick en fast tid med specialpedagogen för sin 

klass varje vecka. Detta har testats under vårterminen och lärarna upplever att mötena varit tidseffektiva och 

att de fått stöd i pedagogiska utredningar, dokumentation av anpassningar och systematiskt arbete med 

åtgärdsprogram.  

På mellanstadiet har arbetslaget också fått struktur på det stödjande arbetet för alla elever genom att 

Fakta 2020/2021 

Antal elever 124 

Lärare (åa) 8,75  



 

 

arbetslagets studiepedagog har avstämningar med specialpedagogen varje vecka kring anpassningar, 

åtgärdsprogram och utredningar som sedan diskuteras i arbetslaget. Arbetslaget upplever att eleverna 

utvecklas med de anpassningar och insatser som görs och genom de överenskommelser som 

studiepedagogerna har med vårdnadshavare.   

Lärare i praktiskt-estetiska ämnen som inte är med i arbetslagen ser behov av att få mer information kring 

insatser för olika elever av specialpedagogen. 

 

2. Stödjande och tillgänglig lärmiljö med fokus på pedagogisk lärmiljö och fortsatt utveckling av kooperativ 

undervisning. 

Under höstterminen genomförde lärare auskultationer på lektioner hos varandra med särskilt fokus på 

kooperativa inslag i undervisningen. Lärare upplevde det givande att få feedback på sin egen undervisning 

och ville fortsätta med auskultationer under vårterminen. 

Under vårterminen har den gemensamma pedagogiska utvecklingstiden, med stöd av förstelärare, använts 

till att fördjupa kunskapen om hur olika typer av frågor kan stödja elever att utveckla tankar och resonemang 

inom främst matematikundervisningen. Lärare kommenterar ”Idag vågar vi släppa in eleverna mer i samtalet, 

vi ger dem mer tid att försöka beskriva vad de menar även om de gärna kanske glider in på andra ämnen än 

vad som är tänkt. Vi tänker mer på att samtalet bör ske mer mellan eleverna och inte bara mellan lärare/elev. 

Vi ger det mer tid” 

Lärare vill fortsätta att auskultera när oro för smittspridning kan släppas. 

 

3. Skolbiblioteket som pedagogisk resurs 

Skolbiblioteket flyttade till en större lokal på nedervåningen under höstterminen och det blev en bättre miljö.  

Verksamheten i biblioteket har främst inneburit utlåning av böcker, när varje klass har en egen bibliotekstid 

varje vecka. På mellanstadiet har en lärare i samverkan med skolbibliotekarien växlat innehållet i veckans 

bibliotekstid i treveckorsperioder så att eleverna kommer och lånar böcker under två veckor och den tredje 

veckan kommer bibliotekarien i stället till klassrummet och presenterar böcker för eleverna.  

 

Verksamheten är i en utvecklingsprocess. Med skolbibliotekarie på plats endast en dag/vecka önskar lärare 

kunna låna böcker även andra tider. De önskar få mer kunskap om hur biblioteket fungerar och att skyltar 

sätts upp för att öka självständigheten. Lärare önskar få kontinuitet med en klassbok för att lättare och oftare 

kunna använda Chambers samtalsmodell. På det sättet blir boksamtal naturligt i undervisningen. Det leder 

också till ämnesövergripande undervisning som leder till studiemotivation och ökade kunskaper. 

 

På lågstadiet ser lärare en utvecklingsmöjlighet i att få boktips för olika genrer 1g/månad. 

 

4. Digitalisering  

När lärare skattade sin digitala kompetens inom olika områden under vårterminen visar Siljansnäs skolas 

resultat att det finns några luckor att täppa till. Lärare önskar fortsatt utbildning och ser att de även kan träna 

tillsammans i arbetslaget efter just deras behov.   

 

Enkäter 
Redovisning och analys av årets elevenkäter genom några diagram. 
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Analys 

F-3 

Skolarbetet  

I jämförelse med andra skolor i Leksand och i jämförelse mellan åren visar elevenkäten små variationer när det gäller 

elevernas uppfattning om skolarbetet. Resultatet på Siljansnäs visar något lägre staplar i jämförelse med ”samtliga” 

och är stabilt över de tre åren.  

När det gäller elevernas uppfattning om trygghet, ”elever jag är rädd för” samt ” finns personal jag är rädd för” visar 

resultatet positiv trend.  

Det är svårt att dra några slutsatser om hur det kommer sig. Ett par förklaringar kan vara att det är fler vuxna ute på 

raster och att flera olika rastaktiviteter erbjuds.  

 

4-6 

När det gäller enkätens resultat som handlar om skolarbetet visar jämförelsen mellan åren och ”samtliga skolor” 

negativa tendenser. 

När det gäller elevernas uppfattning på frågorna om ”finns personal jag är rädd för” ”jag känner mig trygg” samt 

”vuxna reagerar om någon är elak” visar jämförelsen i stället positiva tendenser.  

Arbetslaget omorganiserades för två år sedan och en roll som studiepedagog tillsattes för att avlasta lärarna med 

några av arbetsuppgifterna kring det sociala arbetet. En av anledningarna till att omorganisationen genomfördes var 

de låga resultaten på elevenkätens resultat på frågan om trygghet 2019. Rollen studiepedagog med särskilt uppdrag 

att stödja elevernas personliga och sociala utveckling samt stödja eleverna i konfliktlösning ser ut att visa resultat. 

Genom omorganisationen fick lärarna mer tidsutrymme att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Hur det 

kommer sig att resultaten kring elevernas uppfattning om skolarbetet visar negativa tendenser är svårt att förklara. 

Lärarna fokuserar på att öka undervisningens kvalitet. En förklaring kan vara att de lägger stort fokus på att stödja alla 

elever att nå kunskapskraven och att kraven medför att undervisningen blir mindre intressant. En annan förklaring kan 

vara att informella ledare i klassen uttalar sig negativt om skolan och studier.  

Arbetslaget ser behov av att arbeta mer med motivationshöjande insatser och även ämnesövergripande 

arbetsområden så att eleverna ges ökade förutsättningar att uppleva skolarbetet mer meningsfullt.  

 

Studieresultat 
Bilder från Infomentor 
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Analys  
Kunskapsresultaten 1-3 

Under de första åren i skolan är det viktigt att eleverna lyckas komma igång med läsning, skrivning och grundläggande 

matematikkunskaper. Med Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i förskoleklass och årskurs 1, god undervisning 

och tidiga insatser redan från förskoleklassen visar eleverna progression i kunskapsutvecklingen. Resultaten på de 

nationella proven i årskurs 3 visar hög grad av måluppfyllelse. Lärare ser att fler elever behöver läsa mer för att 

automatisera sin läsning och språkutveckling. Det finns ett fortsatt behov av läsfrämjande insatser. 

Lärarnas regelbundna bokade tider med skolans specialpedagog leder till ökad effektivitet i progression med 

anpassningar, pedagogiska utredningar och särskilt stöd. Detta arbetssätt behöver fortsätta för att etableras. 

När det gäller ämnet idrott och hälsa visar omdömestabellen att det finns elever som riskerar att inte nå 



 

 

kunskapskraven på grund av att de ännu inte lärt sig simma. 

 

Kunskapsresultaten 4-6  

På en mindre skola där elevunderlaget är litet är det inte särskilt relevant att jämföra olika klasser med varandra 

mellan olika år när det gäller omdömen eller meritvärde. Det är mer intressant att jämföra en elevgrupps resultat 

mellan åren för att få syn på om tiden i skolan spelar roll och om lärarnas undervisning samt olika insatser förbättrar 

elevernas resultat. I en sådan jämförelse visar till exempel visar årets omdömestabell för klass 5 bättre resultat än när 

samma klass gick i årskurs 4. Samtliga klasser på mellanstadiet visar i en sådan jämförelse bättre resultat ett år senare. 

Allt fler elever får högre omdömen över tid. Det visar att eleverna har en progression i sin kunskapsutveckling under 

sin tid i skolan. Lärare arbetar systematiskt med att utveckla undervisningen och det ger resultat. Elevenkäten visar 

samtidigt att allt för många elever upplever att undervisningen inte är intressant och inte rolig. 

I årets analys av resultaten kommer lärare fram till att de behöver ha stort fokus på motivation, arbetsro och varför 

skolans finns i början av läsåret så att ett mindset för studier etableras i alla klasser inför resten av läsåret. Lärare ser 

även behov av att främja en klassrumskultur för studier och ser möjlighet att bland annat göra det genom klassens 

informella ledare.  

 

Åtgärder 
Följande behov är identifierade för etablering och fortsatt utveckling: 

 

1. Arbetssätt för tidiga insatser i samverkan mellan lärare 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 arbete för digitalisering 

 

  



 

 

Verksamhetsplan 2021/2022 
Prioriterade områden 
Med utgångspunkt utifrån måluppfyllelse och angivet uppdrag prioriteras följande åtgärder  
 

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 

 

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 

 2.2 Kalendarium med pedagogisk utvecklingstid för etablering 

av undervisning med utforskande frågor samt utveckling av 

undervisning för 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 

 

Leksand 2021-06-28 

Bitte Henriksson 

Rektor, Siljansnäs skola 


