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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 Tällbergs-skolas redovisning 

gällande grundskolans kvalitet och utveckling. 

 

Rapportens disposition 

Kvalitetsredovisning 

1. Prioriterade områden 2020/2021 

2. Genomförande och metod 

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. Digitalisering och digital lärmiljö 

2. Lärmiljö 

3. Tydliggöra / synliggöra kunskapsmålen för elever och vårdnadshavare 

 

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

1.  Digitalisering och digital lärmiljö: 

 

• Workshop och föreläsningar för att befästa kunskaperna kring olika kompensatoriska hjälpmedel. 

• Diggi-fika med föreläsningar kring området; Värsta bäst nätet, kunskapsmatrisen, talsyntes och 

inläsningstjänst.  

• Litteraturstudier : ”För alla i skolan, en bok om inkluderande och utvecklande undervisning” och 

boken ”Att äga klassrummet”.  

• Kollegialt lärande inom rektorsområdet samt med skolbiblioteket.  (widget online) 

• Självskattning hos pedagogerna kring sin digitala kompetens. 

 

2. Stödjande och tillgänglig lärmiljö 

• Litteraturstudier : ”För alla i skolan, en bok om inkluderande och utvecklande undervisning” och 

boken ”Att äga klassrummet”.  

• Auskultation hos kollega.  

• Kommunövergripande studiedag kring betyg och bedömning (pedagogisk lärmiljö). 

• Kollegialt lärande inom rektorsområdet, pedagogiska samtal. 

• Fokus kring språkutvecklande arbetssätt i undervisningen och i våra kollegiala träffar (föreläsning 

och workshop). 

• Veckoutvärderingar i våra olika klasser, tipslådor och elevråd/biblioteksråd/ fritidsråd.  

• Självreflektion kring sin undervisning, hösttermin och vårtermin för pedagogerna.  

3.  Tydliggöra / synliggöra kunskapsmålen för elever och vårdnadshavare 

• Arbetslagsmöten och auskultation för att dela med sig av arbetssätt kring målstyrd undervisning.  

• Informativa veckobrev genom infomentor.  

• Stödstrukturer i klassrummen där målen med området / lektionen synliggörs.  

 

Fakta 2020/2021 

Antal elever  87 

Lärare (åa) 6,22 



 

 

Resultat 
Resultat av genomförda prioriteringar 

1. Digitalisering och digital lärmiljö: 
Samtliga insatser under rubriken Digitalisering och digital lärmiljö har genomförts under året. I skattningen nedan  

ser ni resultat för 2020 (rött) och 2021 (lila) utifrån pedagogernas känsla av förtrogenhet med olika digitala 

verktyg. 

 

 
 

 

2. Stödjande och tillgänglig lärmiljö 
Utifrån utvärderingen och självskattningen som pedagogerna genomförde i juni framträder följande behov och tankar: 

0 1 2 3 4 5

använda alternativa IT-verktyg för…

använda Google Classroom

använda kartor med tillhörande…

använda presentationsprogram

använda talsyntesen TextAid

hantera statistik, diagram och tabeller

introducera analog programmering

introducera textprogrammering

redigera och bearbeta film och foto…

skriva och redigera texter

söka information på internet

0 1 2 3 4 5 6

använda alternativa IT-verktyg för…

använda Google Classroom

använda kartor med tillhörande…

använda presentationsprogram

använda talsyntesen TextAid

hantera statistik, diagram och tabeller

introducera analog programmering

introducera textprogrammering

redigera och bearbeta film och foto…

skriva och redigera texter

söka information på internet



 

 

Litteraturstudier : Fortsätta att samverka inom rektorsområdet med gemensam litteratur, viktig med öppna frågor 

kring boksamtal och tid för reflektion. Kooperativt lärande och forskningsförankrade litteratur efterfrågas. 

Auskultation hos kollega: Har genomförts av vissa pedagoger och sågs som positivt.  

Kommunövergripande studiedag kring betyg och bedömning: Bör fortsätta såväl inom kommunen, stadievis och 

ämnesvis samt inom rektorsområdet.  

Kollegialt lärande inom rektorsområdet, pedagogiska samtal: Givande och utvecklande. Kan utvecklas genom 

gemensamma forum för hela skolan (fritids och skolan) samt berikande att träffa andra kollegor från Ullvi skola. 

Fokus kring språkutvecklande arbetssätt i undervisningen och i våra kollegiala träffar (föreläsning och workshop). 

Utvärderingar i våra olika klasser, tipslådor och klassråd har genomförts i klasserna. Kan utvecklas och bli mer 

regelbundna och systematiska.  

Självreflektion kring sin undervisning, hösttermin och vårtermin för pedagogerna: genomfördes i slutet av 

höstterminen och vårterminen.  

 

3. Tydliggöra / synliggöra kunskapsmålen för elever och vårdnadshavare 
Alla pedagoger på skolan arbetar utifrån sin terminsplanering /ämnesplanering. Pedagogerna har även detta år 

arbetat aktivt med tydliga mål med arbetsområdet.  Inom varje ämne/arbetsområde presenterar pedagogen målen 

för eleverna så de vet varför de ska arbeta med vissa moment och vad de ska lära sig om området.  

 

 

Enkäter 
Redovisning och analys av årets elevenkäter. 

-elevenkäter F-3 (yngre åldrar) 

-elevenkäter åk 4-6 (äldre åldrar) 

 

Elevenkäter F-3 (yngre åldrar) 
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Elevenkäter 4-6 (äldre åldrar) 
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10. Diskutera och debattera 11. Vi respekterar varandra 12. Lärarna är rättvisa
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Studieresultat 
- Kartläggning i förskoleklass 

- Omdömesblanketten, skolöversikt per ämne för åk 1-5. 

- Nationella prov – åk 3, delprovsresultat, ma och sv 

- Meritvärde- medelvärde per klass diagram åk 6 och 9 pojkar/flickor samlat diagram 

- Betyg 

Förskoleklassen: Kartläggning i förskoleklass  , Hitta språket  
Det går 11 elever i förskoleklassen. 8 elever har klarat samtliga moment i kartläggningen. De områden 
som tre stycken elever haft svårt med är:   

”att ange vad det står i vanliga ordbilder”  
”att dela upp korta meningar i ord”  
”att dela upp enkla ord i språkljud”  

  
Hitta matematiken, kartläggning i förskoleklass. 
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11 stycken elever deltog i kartläggningen. 9 elever uppnådde alla avstämningspunkter för kartläggningen. 
Två stycken elever hade svårt för momentet; mönster och tärningsspel. 
 
 

  

Årskurs 1 , omdömesblanketten 

 

Årskurs 2 , omdömesblanketten 

 

 

 

 



 

 

 

 

Årskurs 3 , omdömesblanketten 

 

Årskurs 4 , omdömesblanketten 



 

 

 

 

Årskurs 5 , omdömesblanketten 

 

 

 

Nationella prov åk 3 

 Svenska: De prov som samtliga uppnådde kravnivån är :  

Tala, läsa berättande text, läsa faktatext, högläsning och textsamtal, 100% .   



 

 

De delprov där två till tre elever inte nådde upp till kravnivån var skrivandet av berättande text samt 
skrivandet av faktatext.    

Delprov 
A  

Delprov B  Delprov C  Delprov D  Delprov E  Delprov F  Delprov G  Delprov H  

Tala  Läsa 
(berättande 
text)  

Läsa 
(faktatext)  

Högläsning  Textsamtal  Skriva   
Berättande 
text  

Skriva  
Berättande 
text  

Skriva  
Faktatext  

13 st  13 st  13 st  13 st  13 st  9 st  

 
Punkt, 
storbokstav, 
stavning  
för hand  

10 st  
   
Skriv-
utveckling  
  

  

11 st  
  
  
  

 

Nationella prov matematik åk 3:  
I matematik genomfördes 9 st delprov. Samtliga 13 elever uppnådde kravnivån för alla delprov. 

 

 

Betyg årskurs 6: 

 

 



 

 

 

 

Antal elever i årskurs 6: 9 st , 5 pojkar och 4 flickor.  
 

Analys  
Vad ser vi? Varför ser det ut som det gör?  

 

Elevenkäterna 

Utifrån elevenkäterna ser vi att eleverna upplever att de får god hjälp av lärarna och att de är trygga på skolan och 

med varandra. Överlag är de yngre eleverna mer nöjda än de äldre eleverna på skolan. Ett område som vi behöver 

arbeta vidare med i de yngre åldrarna är studiero och elevernas upplevelse kring detta område.  

I de yngre åldrarna svarar majoriteten av eleverna att skolarbetet är intressant, roligt och att skolarbetet gör dem 

nyfikna. Om vi jämför dessa svar med eleverna i åldrarna 4-6, så ser vi en mer negativ trend där flertalet elever inte 

upplever skolarbetet som intressant, roligt eller att de blir nyfikna på lärande. Även elevernas upplevelse av att få 

påverka undervisningen är lägre för de äldre eleverna.  

I kommunen i stort ser vi samma trend att de yngre eleverna upplever skolan som roligare och mer intressant. Detta 

behöver vi närma oss och fördjupa oss mer kring. Hur kan vi bibehålla elevernas lust och motivation till skolarbeten 

under hela deras skoltid? Att öka delaktighet och inflytande och titta närmare på vad forskningen säger kring 

motiverande arbetssätt och undervisning är en möjlig ingång till nästa läsårs kollegiala lärande. I lärarkollegiet ser vi 

ett behov av att få till en ”pluggkultur” och att få eleverna att se kunskap som något coolt. Där upplever vi inom 



 

 

kollegiet att vi har en bit kvar, och att det är en större utmaning i dag då dagens samhälle med digitala medier, spel 

och streaming tjänster utmanar även lärarrollen och undervisningen.  

 

Studieresultat 

Kartläggningen för förskoleklassen genomfördes under höstterminen och vid vårterminens slut har samtliga elever 

nått upp till avstämningspunkterna.  I bedömningsstödet för åk 1 som genomfördes under hösten och vårterminen 

(ma och sv) ser vi en mycket god progression i elevernas läsutveckling. Ett arbetssätt som vi önskar bibehålla är 

läsloggar och samarbete med skolbiblioteket för att stimulera till vidare läsning. Inom matematiken för åk 1 har fler 

elever tagit sig från lägre nivå till mellan nivån. En reflektion kring detta kan vara att matematikboken, Mitt i prick  

stämmer bra in på området och förmågorna som eleverna ska utveckla inom matematiken. Tack vara den får eleverna 

bra mängdträning, träna på mattespel och grupparbeten kring konkret matematik. Arbetssättet med axelkompis och 

kooperativa strukturer bidrar även till en god lärmiljö i klassen och alla elever blir mer aktiva i sitt lärande. 

I år har fler pedagoger introducerat metoden ”Grey of the day” i sina klasser, med målet att väcka intresse för fakta 

och kunskaper. Detta vill vi fortsätta med och utveckla i alla klasserna med målet att eleverna ska tycka dessa min-

lektioner är roliga, intresseväckande och att de gör dem nyfikna.  

Årskurs 2-3 har fått största delen av sin undervisning i B-form. Detta tror vi har varit väldigt gynnsamt för våra elever i 

årskurs två som fått draghjälp av de äldre eleverna i klassen och möjlighet till mer avancerade uppgifter. I ämnet 

svenska ser vi att flera elever i årskurs två uppnår högre omdömen och säkert motiverats i sitt skrivande av de äldre 

eleverna som kommit lite längre i sin skrivprocess.  

Nationella proven i matematik för åk 3 genomfördes med mycket goda resultat. Samtliga elva elever klarade av alla 

delprov. I klassen är matematik ett ämne eleverna gillar och lärarna är nöjda över matematikupplägget och det 

läromedel de valt till de yngre åldrarna. Nationella proven i svenska genomfördes också under vårterminen. Även här 

var resultaten goda och de delprov där elever misslyckades berodde till stor del på frånvaro. Elevfrånvaron p.g.a 

pandemin bidrog till viss del till att några elever inte fick den förberedelse de hade behövt för att klara av ett visst 

delprov, tex faktatext. Vi såg även att det som eleverna lärt sig när de skriver förhand, till exempel skrivregler, 

glömdes bort när de skrev med hjälp av dator. Detta behöver vi arbeta vidare med nästa läsår.  

 

Omdömena för åk 4 visar en positiv progression i flera ämnen från tidigare år. I ämnet matematik ser vi att fler elever  

än tidigare år når upp till kravnivån i matematik och åtta elever når upp till mer än godtagbara kunskaper i matematik. 

Där tror vi det har varit gynnsamt att introducera klassen för ett digitalt läromedel, Nomp för att arbeta på utifrån sin 

nivå och med den förmågan som just eleven själv behöver träna mera på. Pedagogen i klassen har även lyckats bra 

med att motivera eleverna och förklara varför matematik är viktigt och användbart. I klass fyra ser vi att 13 st av 15 

elever når upp till mer än godtagbara kunskaper i musik. Flera elever spelar instrument via kulturskolan och intresset 

för ämnet är högt i klassen. I ämnet idrott ser vi dock en utvecklingsmöjlighet för klassen som helhet där samtliga 

elever når upp till kunskapskravet för ämnet idrott men inte mer.  

 

Omdömena för årskurs 5 visar precis som för årskurs 4, elever med mer än godtagbara kunskaper i ämnet musik. Även 

i denna elevgrupp är musikintresset stort och flera elever går hos kulturskolan och lär sig spela instrument. Ämnen 

som sticker ut positivt i denna klass är, engelska, matematik, svenska och de samhällsorienterade ämnena, där flera 

elever når upp till högre nivå. Ett utvecklingsområde för denna grupp är att öka intresset och motivationen för de 

naturorienterande ämnena.  

 

I år genomfördes inte de skriftliga nationella proven för årskurs 6, p.g.a pandemin. Utifrån betygen i årskurs sex ser vi 

ett betydligt högre resultat för flickorna i förhållande till pojkarna. Då klassen enbart består av 9 elever och 5 av dessa 

är pojkar och 4 är flickor kan vi inte dra några större slutsatser utifrån kön av detta resultat.  Det totala meritvärdet för 

åk 6 på Tällbergs skola är 223,6 är lägre än vad vi haft de senaste åren. När våra avgångs sexor är få till antalet så blir 

det svårt att jämföra klasser från år till år, och mer fruktbart att titta över progressionen på just den årskursen vi 



 

 

släpper. Om vi tittar tillbaka på de nationella proven i årskurs 3, 2017/2018 och ställer dessa mot betygen årskurs sex 

fått i år kan vi se en positiv utveckling i ämnet svenska. Eleverna har höjt sina kunskaper markant i ämnet svenska. Två 

elever klarade samtliga delprov i svenskämnets nationella prov och i dag når 8 elever av 9 upp till kravnivån för ämnet 

svenska. Elevantalet i årskurs 6 har även ökat från 6 elever till 9 elever vid läsårets slut 20-21. I nationella proven i 

årskurs 3 för samma årskull så ser vi att 4 av sex elever klarade samtliga delprov i de nationella proven. I dag klarade 

åtta elever av nio kravnivån för ämnet matematik.  

Om vi tittar på diagrammet för betyg i olika ämnen kan vi se att eleverna i årskurs sex har högst betyg i ämnena bild, 

engelska, idrott, moderna språk och musik. Följt av ämnena svenska, matte och slöjd. De ämnen som gruppen som 

helhet får lägre betyg i är de naturorienterande och samhällsorienterade ämnena, men där uppnår samtliga kravnivån.  

En analys av detta är att vi kan utveckla vårt arbetssätt med mer tematiska arbetssätt och tillvara ta de estetiska 

lärprocesserna för att utmana eleverna mer i dessa ämnen. Vi tror även på att arbeta mer aktivt med att utmana och 

underhålla läsintresset hos våra äldre elever genom gemensam läsning inom olika teman, samt läsläxor även i de äldre 

åldrarna. Genom att samarbeta mer med skolbiblioteket och hemmen vill vi utmana elevernas att läsa mer 

skönlitteratur och faktatexter genom liknande arbetssätt som de yngre eleverna har på skolan.  

Utifrån elevenkäterna för åk 4-6 önskar vi tillsammans med andra kollegor i kommunen titta närmare på utmanande 

undervisning och elevinflytande (på vetenskaplig grund) som tar tillvara på elevernas intressen och lust att lära, för att 

höja kunskapsresultaten i de teoretiska ämnena ytterligare. Arbeta vidare med det språkutvecklande arbetssättet för 

att befästa ord och begrepp i alla våra olika ämnen.   

 

 

 

Åtgärder 
Vad behöver prioriteras kommande år? 

- Höja kunskapsresultaten i de teoretiska ämnena. 
- Öka resultaten i elevenkäterna för årskurs 4-6 rörande områdena: skolarbetet är roligt, skolarbete är 

intressant och skolarbetet gör mig nyfiken. 
- Öka resultaten i elevenkäterna för åk 1-3 rörande studiero. 
- Skapa en pluggkultur på hela skolan, där kunskap ses som coolt.  
- Kollegialt lärande inom rektorsområdet med fokus kring, motiverande undervisning och delaktighet och 

inflytande, språkutvecklande arbetssätt, tematiska arbetssätt och ämnesträffar med fokus på arbetssätt som 
leder till högre måluppfyllelse.  

- Arbetssätt / avstämningar / klasskonferenser som noggrant följer progressionen för varje årskurs (genom  
bedömningsstöd, kartläggning, bedömningsstöd, Nationella prov och betyg) för att planera, justera och följa 
upp vår undervisning för respektive grupp och klass flera gånger under året.  

 
 

  



 

 

Verksamhetsplan 2021/2022 
De delar som inverkar på verksamhetens inriktning, t.ex. analys av fjolårets resultat eller förnyad styrning i nationella 

och lokala styrdokument.  

 

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

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

2. Språkutvecklande undervisning.  

 

Prioriterat område Aktivitet Utvärderas 

Stödjande och tillgänglig 

lärmiljö 

• Genomför självskattning för att få ett nytt nuläge 

kring vad vi bör fortsätta utveckla i vår fysiska, 

pedagogiska och sociala lärmiljö (med inspiration av 

SPSMs tillgänglighetsverktyg. 

• Litteraturstudier inom rektorsområdet kring området 

motiverande undervisning.  

• Ämnesträffar med fokus på planering,  bedömning 

och nya kursplaner, kamratrespons och formativ 

bedömning. (Undervisning  för lärande) 

• Pedagogiska tematräffar kring olika metoder i 

undervisningen som är gynnsamma för ökat 

elevinflytande, delaktighet och gemenskap (tex 

kooperativt lärande och delaktighetsmodellen från 

spsm).  

 

 

HT 21 

 

 

HT 21 

Läsåret 21-22 

 

Läsåret 21-22 

Språkutvecklande 

undervisning 

Samverkan med skolbiblioteket för med målet att öka 

läsintresset samt implementera arbetet med 

biblioteksplanen. 

Kollegialt lärande med litteraturstudier, auskultation och 

kollegiala diskussioner på tisdagskonferenser 

Utveckla och dela med sig kring framgångsrika stödstrukturer 

kring olika texttyper och lässtrukturer. 

Läsåret 21-22 

 

Läsåret 21-22 

 

Läsåret 21-22 

 

 

Leksand 2021-08-20 

 

Anna Witasp 

Rektor, Ullvi skolan 


