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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 Ullvi skolas redovisning gällande 

grundskolans kvalitet och utveckling. 

 

 

Rapportens disposition 

Kvalitetsredovisning 
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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. Digitalisering och digital lärmiljö.  

2. Stödjande och tillgänglig lärmiljö 

 

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 bästa 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.  (Widgit 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta 2020/2021 

Antal elever 90 

Lärare (åa) 5,7 



 

 

Resultat 
 

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

som genomfördes förra året och detta år ser pedagogernas utveckling ut på följande vis: 

 

 

 
 

 
 

Vissa områden har vi klart förbättrat vår digitala kompetens kring, tex verktyget Widgit online, för bildstöd i 

undervisningen och lärmiljön. Det som är förvånande är att vi inte ser samma progression för tex Google Classroom 

eller TextAid.  



 

 

2. Stödjande och tillgänglig lärmiljö: Samtliga aktiviteter har ägt rum under läsåret.  

Utifrån utvärderingen och självskattningen som pedagogerna genomförde i juni framträder följande behov och tankar: 

Litteraturstudier: Fortsätta att samverka inom rektorsområdet och gärna ämnesvis eller stadievis. Önskemål om fokus 

kring motiverande undervisning som en ingång till att nå högre måluppfyllelse.  

Auskultation hos kollega: Gärna fler tillfällen under läsåret med efterföljande diskussion. 

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 Tällbergs skola. 

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

Veckoutvärderingar i våra olika klasser, tipslådor och elevråd/biblioteksråd/ fritidsråd: har genomförts men kan bli 

mer regelbundna. Pandemin har gjort att vissa forum fått annan form, och vi ser fram emot att ha mer samverkan 

mellan klasserna nästa läsår för att stärka vi-känslan mellan våra olika klasser. 

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

höstterminen och vårterminen.  

 

Alla pedagoger på skolan arbetar utifrån sin terminsplanering /ämnesplanering. Pedagogerna har även detta år 

arbetat aktivt med tydliga mål med arbetsområdet. Detta kommer vi att fortsätta med och utveckla tillsammans inom 

rektorsområdet.  

 

 

Enkäter 
- Elevenkäter, förskoleklass till och med årskurs 3 

- Elevenkäter, årskurs 3 till årskurs 4. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 

Studieresultat 
- Kartläggning i förskoleklass, hitta språket och hitta matematiken. 

- Omdömesblanketten åk 1-6. 

- Nationella prov åk 3.  

 

 

Förskoleklassen: Kartläggning i förskoleklass   
Grönt =testet är genomfört med godtagbart resultat, rött= testet är genomfört med icke godtagbart 
resultat. 

  



 

 

I förskoleklassen går 13 stycken elever varav 9 pojkar och 4 flickor.  
Tio elever uppnår målen i kartläggningen för förskoleklassen. Två stycken elever klarade inte vissa 
deltester i kartläggningen och en elev hade svårt för flera deltester i Hitta språket.  Test A1:1 handlade 
om att berätta sammanhängande om något han eller hon varit med om. Detta deltest var det test som 
3 av 13 hade svårast för.  
 

 
 

 
Hitta matematiken genomfördes av samtliga elever och 16 deltester ingick i materialet. Av 13 elever klarade 11 elever 

samtliga deltester. De område som två elever hade svårast med var att se mönster och tärningsspel.  

 

 

 

 



 

 

Omdömesblanketten, skolöversikt per ämne för åk 1-5 

 
Omdömesblanketten åk 1 

 
 

 
Årskurs 2 Omdömesblanketten  

  
Årskurs 3 Omdömesblanketten  

 
 



 

 

Årskurs 4, omdömesblankett 

 

Årskurs 5, omdömesblanketten 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Årskurs 6, omdömesblanketten 
 

 
 

 

 

 

Nationella prov – åk 3, delprovsresultat, matematik och svenska 

 
NP svenska 2021 åk 3 födda 2011  

Namn  Delprov 
A  

Delprov 
B  

Poäng  Delprov 
C  

Poäng  Delprov 
D  

Delprov 
E  

Delprov 
F  

Delprov 
G  

Delprov 
H  

Elev 1  N  N  17  N  16  N  N  N  N  N  

Elev 2  N  N  18  N  17  N  N  N  N  N  

Elev 3  N  N  16  N  16  N  N  N  N  N  

Elev 4  N  N  17  N  18  N  N  N  N  N  

Elev 5  N  N  15  N  16  N  N  N  N  N  

Elev 6  N  N  18  N  18  N  N  N  N  N  

Elev 7  N  EN  12  N  14  N  N  N  N  N  

Elev 8  N  N  16  N  17  N  N  N  N  N  

Elev 9  N  N  17  N  18  N  N  N  N  N  

Elev 10  N  N  17  N  18  N  N  N  N  N  

Elev 11  N  N  17  N  18  N  N  N  N  N  

Elev12  N  N  16  N  16  N  N  N  N  N  

  
N= når upp till kravnivån 
EN= når ej upp till kravnivån 

  
 
 



 

 

NP matematik 2021 åk 3 födda 2011  
  

Delprov  A  Poäng  B  Poäng  C  Poäng  D  Poäng  E  Poäng  F1  Poäng  F2  Poäng  G1  Poäng  G2  Poäng  

Elev 1  N  4  N  12  N  16  N  12  N  11  N  11  N  10  EN  11  N  9  

Elev 2  N  4  N  15  N  18  N  11  N  9  N  12  N  11  N  14  N  11  

Elev 3  N  4  EN  11  N  18  N  13  N  13  N  11  N  12  N  14  N  9  

Elev 4  N  4  N  16  N  18  N  14  EN  8  N  11  EN  6  N  17  N  11  

Elev 5  N  4  N  15  N  16  N  14  N  13  N  9  N  12  N  16  N  10  

Elev 6  N  4  N  15  N  12  N  11  N  15  N  10  EN  5  N  14  N  11  

Elev 7  N  4  N  15  N  15  N  11  N  9  N  10  N  11  N  14  N  10  

Elev 8  N  4  N  15  N  18  N  14  N  11  N  11  N  12  N  17  N  11  

Elev 9  N  4  N  16  N  18  N  16  N  15  N  12  N  12  N  16  N  12  

Elev 10  N  4  N  13  N  14  N  14  N  11  N  9  N  9  N  14  N  11  

Elev 11  N  4  N  16  N  17  N  16  N  15  N  12  N  12  N  16  N  12  

Elev 12  N  3  N  16  N  15  EN   10  EN  6  N  9  N  8  N  12  N  10  

 N= når upp till kravnivån 
EN= når ej upp till kravnivån  

 
Nationella prov – åk 6 genomfördes ej under vårterminen 2021. 
 

 

Meritvärde årskurs 6 

Antal elever: 10 st varav 4 flickor och 6 pojkar.  
 

 
 

 

 



 

 

Fördelning av betyg i årskurs 6, vårterminen 2021. 
 

 
 

 

 

 

Analys  
Vi ser att det på grupp- och skolnivå ser väldigt bra ut såväl kunskapsmässigt som socialt, för eleverna på Ullvi skola.  

Utifrån svaren på elevenkäten ser vi att eleverna på Ullvi skola har högre resultat än andra grundskolor i kommunen.  I 

jämförelse från tidigare år på Ullvi skola så är vissa resultat bättre detta år tex bild 8, årskurs 4-6. Dessa frågor 

handlade om elevinflytande, hur eleverna respekterar ordningsreglerna samt hur lärarna följer upp dessa 

ordningsregler. Vi har arbetat aktivt med detta område genom våra veckoutvärderingar i årskurs 4-6, där vi sätter 

gemensamma sociala mål för klassen samt ger eleverna möjlighet att påverka inriktningen på undervisningen. 

Resultaten är bättre än tidigare år men är fortfarande ett område som vi behöver arbeta vidare med. Det är även 

glädjande att vi på skolan har fått goda resultat kring elevernas upplevelse av studie ro, trots att vi är trångbodda och 

ofta behöver använda kring-utrymmen som inte är tänkta som studierum. 

Om vi jämför stadierna på skolan F-3 och 4-6 ser vi att eleverna i de yngre åldrarna får något högre resultat.  På 

frågorna om; skolarbetet är intressant, skolarbetet gör mig nyfiken och skolarbetet är roligt är det stor skillnad på 

upplevelsen hos lågstadiet kontra mellanstadiet. Detta gäller inte enbart Ullvi skola utan det ser likadant ut för 

kommunens samtliga mellanstadieskolor i förhållande till lågstadierna inom kommunen. Därför behöver vi inom 

kollegiet och kollegor från andra mellan stadieskolor, fundera vidare kring hur vi kan bibehålla elevernas nyfikenhet, 

intresse för skolan och en känsla av att skolan är rolig även på mellanstadiet. Kan vi lära av lågstadiet rörande 

arbetssätt och det utforskande arbetssättet?  Hur kan vi skapa en mer motiverande undervisning på mellanstadiet? Vi 

gör redan mycket inom detta område idag med tex det spelifierat lärandet, Grey of the day och olika escape rooms i 

undervisningen. Det kan vara värt att titta närmare på vad forskningen säger kring motiverande undervisning och 

hjärnforskning för att försöka få klarhet i denna fråga.   

Elevenkäterna på skolan visar att eleverna är trygga med oss som arbetar på skolan och med sina skolkamrater. 

Tryggheten är en förutsättning för att eleverna ska kunna ta till sig undervisningen. Vi har under detta läsår saknat det 

givande fadderarbete där de äldre eleverna fått växa i att ta ansvar och driva samarbeten med de yngre, samtidigt 

som de yngre fått inspireras av och bli sedda av de äldre som kunnat agera goda förebilder. Detta arbete har vi 

sett varit en stor del av att skapa den “kultur” eller norm som är utmärkande för Ullvi skola - där elever umgås och 

ingår i ett sammanhang över åldersgränser.  På grund av pandemin har vi i år haft digitala storsamlingar där eleverna 



 

 

fått dela med sig av vad som händer i deras klassrum. Detta har varit kul, men troligtvis inte bidragit till samma 

samhörighet mellan klasserna som tidigare år.  

Utifrån våra Studieresultat; kartläggningen i förskoleklass, omdömesblanketten, nationella prov och betyg från årskurs 

6 ser vi elever som vill lära sig och lämnar Ullvi skola med ett högt meritvärde. Från årskurs 1 till årskurs 6 ser vi flera 

elever som visar att de når upp till mer än godtagbara kunskaper i omdömena.  Inget ämne avviker negativt och vi har 

jämna studieresultat i de olika ämnena i de olika klasserna. Meritvärdet för pojkar och flickor i årskurs sex är jämnt 

och ingen skillnad i studieresultat kan skönjas i meritvärdet. Samverkan mellan kollegiet, gemensamt professionellt 

språk och värdegrund ser vi som goda förutsättningar för att eleverna ska nå goda resultat. Kunskapsmässigt tror vi att 

det gynnar elevernas utveckling att arbeta språkutvecklande i alla ämnen vilket vi gör på Ullvi skola och kommer att 

fortsätta med. Vi kommer att arbeta ännu mer tillsammans med exempelvis problemlösning där eleverna får 

synliggöra hur de tänker och ta del av hur andra tänker, för att få fler verktyg till den egna problemlösningen. Vi ser 

också att eleverna behöver bli ännu säkrare kring uppställning subtraktion med minnessiffra vilket vi kommer att 

arbeta ännu mer med från år 2 och uppåt.  Detta kan vi se bl a från resultaten från årets nationella prov, åk 3.  

Det vi vill utveckla och fortsätta att arbeta med är det motiverande och differentierande arbetssätt där vi arbetar 

språkutvecklande och har höga förväntningar på våra elever. En tydlig struktur där alla dagar börjar på samma sätt 

med samling i det egna klassrummet tror vi skapar trygghet för våra elever. Ett tydligt och lågaffektivt bemötande av 

alla elever där vi arbetar aktivt med en stödjande och tillgänglig lärmiljö genom bland annat olika typer av 

stödstrukturer.    

Kollegiet på Ullvi skola är samspelta och kontinuiteten i arbetslaget har varit stabil över tid. Detta har troligtvis bidragit 

till att arbetssätt , rutiner och gemensamma framgångsfaktorer har kunnat bevarats, utvecklats och skapat en god 

lärmiljö för alla elever från årskurs  F till årskurs 6.  

 

 

 

 

Åtgärder 
- Öka resultaten för åk 4-6 på elevenkäten som gäller elevernas intresse för skolarbetet, att skolan är rolig samt 

att skolarbetet gör dem nyfikna.  Djupintervjuer av elever i åk 4-6 samt lära av arbetssättet på lågstadiet.  

- Problemlösning i matematik. 

- Kollegialt lärande inom kollegiet/ rektorsområdet kring ämnet motiverande undervisning med målet att höja 

elevernas kunskapsresultat ytterligare.  

- Utveckla skolans arbetsmiljö/lärmiljö för såväl eleverna som pedagogerna genom samverkan med 

Leksandsbostäder.  

- Samverka med andra kollegor som undervisar inom samma ämne/stadie kring betyg och bedömning, samt 

implementering de nya läroplanerna.  

- Ämnesmöten där vi samplanerar mer och lär av varandra genom auskultation och utvecklar en dela-kultur 

inom rektorsområdet och inom kommunen.  

- Återupptar skolövergripande temadagar / fadderverksamhet på ett smittsäkert sätt.  

- Implementerar kommunens biblioteksplan och hittar en modell för detta på Ullvi skola och de ramar vi har, 

för att stimulera elevernas läsintresse.  

  



 

 

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. Motiverande och differentierad undervisning 

2. Stödjande och tillgänglig lärmiljö 

Prioriterat 

område 

Aktivitet Utvärderas 

Motiverande och 

differentierad 

undervisning 

Litteraturstudier: James Nottinghams bok 

“Utmanande undervisning i klassrummet”.  

Kooperativt lärande: Dela erfarenheter och lära av 

forskningen kring metoden.  

Utforska det specificerat lärande och olika levels. 

Personalenkät Läsårsvis 

 

 

Veckoutvärdering med 

eleverna 

Stödjande och tillgänglig 

lärmiljö 

Pedagogisk lärmiljö: ämnesträffar med diskussioner 

kring ledarskap i klassrummet, formativ bedömning 

och didaktik samt Språkutvecklande undervisning 

(utifrån Gibbons bok och Barbro Westerlund)  

Social lärmiljö: kooperativt arbetssätt, arbeta utifrån 

planen mot diskriminering och kränkande behandling 

med normer och värden.  

Pedagogiska tematräffar kring olika metoder i 

undervisningen som är gynnsamma för ökat 

elevinflytande, delaktighet och gemenskap (tex 

kooperativt lärande och delaktighetsmodellen från 

spsm). 

 

Fysisk lärmiljö: auskultation, Learning walks. Utveckla 

våra lokaler i samverkan med Leksandsbostäder .  

 

Självskattning med inspiration från SPSM 

tillgänglighetsverktyg.  

 

Personalenkät, läsårsvis 

Elevenkät maj 2022 

Betyg och omdömen 

analyseras och utvärderas 

terminsvis med personal 

på varje skola. 

 

 

Elevenkäten, maj 2022 

 

 

Läsåret 21-22 

 

 

HT 21 

Leksand 2021-06-30 

 

Anna Witasp 

Rektor, Ullvi skola 
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