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Sammanställning av elevers läsutveckling på gruppnivå. Skolverkets 

bedömningsstöd år 1-3 

Kyrkbacksskolan höstterminen 2018. Klass 1b. 21 elever.                                 

8 elever har annat modersmål, de markeras med en *    

 

Det finns tre nivåer i bedömningsstödet A-nivå som motsvarar år 1 

                                                                        B-nivå som motsvarar år 2 

                                                                        C-nivå som motsvarar år 3 

 

A-nivån   

1. Att eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur det låter.                                                                                                                

2. Eleven urskiljer ord i meningar.                                                                                                   

3. Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk 

helordsläsning och ljudningsstrategin. 

4. Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens 

uppmaning. 

5. Eleven visar förståelse för innehållet vid egen läsning genom att 

kommentera och återge något av det lästa. 

6 Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att 

utifrån sina egna referensramar samtala om innehållet och jämföra det 

med egna erfarenheter.  

 

11 elever klarade alla delar på A-nivån (4 elever*)                                                            

(8st prövade B-nivån där 3*av dem klarade B-nivån helt och 5 delvis.) Av 

de 3 som klarade B-nivån helt prövades C-nivån på 2 elever som klarade 

de flesta delarna.  

 

   3 elever klarade inte någon del på A-nivån, av dessa är 2 elever* 

   7 elever klarade delar av A-nivån, av dessa är 3 elever* 

 

 

         Av specialpedagog Pia Enqvist Nilsson, Kyrkbacksskolan 2019-03-15 
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Sammanställning av elevers läsutveckling på gruppnivå. Skolverkets 

bedömningsstöd år 1-3 

Kyrkbacksskolan höstterminen 2018. Klass 1a. 19 elever.                                                     

6 elever har annat modersmål, de markeras med en *    

 

Det finns tre nivåer i bedömningsstödet A-nivå som motsvarar år 1 

                                                                        B-nivå som motsvarar år 2 

                                                                        C-nivå som motsvarar år 3 

 

A-nivån   

1. Att eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur det låter.                                                                                                                

2. Eleven urskiljer ord i meningar.                                                                                                   

3. Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk 

helordsläsning och ljudningsstrategin. 

4. Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens 

uppmaning. 

5. Eleven visar förståelse för innehållet vid egen läsning genom att 

kommentera och återge något av det lästa. 

6 Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att 

utifrån sina egna referensramar samtala om innehållet och jämföra det 

med egna erfarenheter.  

 

5 elever klarade alla delar på A-nivån.  

4 elever klarade 5 av 6 delar.                                                                         

Den sista delen 6 klarade de inte. (1 elev *) 

3 elever kunde inte bedömas på grund av annat modersmål, obs en elev 

av dessa har också hörselnedsättning och använder hörapparater. 

5 elever klarade ca hälften av A-nivån.  

2 elever klarade 2 delar.  (1 elev*)’ 

 

 

Av specialpedagog Pia Enqvist Nilsson, Kyrkbacksskolan 2019-03-15 
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Sammanfattande analys, svenska. Bedömningsstöd skolverket. 

Höstterminen 2018. Läsåret 2018-2019 
 

År 1 Kyrkbacksskolan består av 40 elever, 15 av dessa har annat modersmål. En elev 

har en hörselnedsättning. Förväntad nivå i slutet av år 1 är att alla elever ska minst 

ha nått upp till A-nivå. 

 

16 av 40 klarade alla delar på A-nivån. Ca 40%  ( 4 elever*) 

 5 av 40 kunde inte bedömas ca 10% på grund av annat modersmål.  

12 elever klarade ca hälften av delproven. Ca 30%  (4 elever*) 

 7 elever* klarade mindre än hälften av delproven. Ca 20 %  

 

11 elever (varav 9 elever*) har åtgärdsprogram och får specialundervisning i grupp 

fyra gånger per vecka (varav 2 av dessa har utöver detta ett enskilt pass med 

specialundervisning). Klasserna delas upp vid dessa tillfällen i 3 mindre läsgrupper 

där man i 2 grupper arbetar efter metoden Läsinlärning i 7 steg, som utgår ifrån 

ljudmetoden (1 grupp + specialundervisningsgruppen). Den 3:e gruppen arbetar med 

metoden Sagoskogen, som utgår ifrån helordsmetoden.  

Extra anpassningar finns i klassen i form av anpassat läromedel, konkret material, 

bildstöd, dataprogram där Lexia, inläsningstjänst, matteknep ingår och som alla 

elever i år 1 har fått provat på tillsammans med datapedagog och specialpedagog.   

 

Det finns språkstödjare med i klasserna, dessa medarbetare håller själv på att lära sig 

det svenska språket. Det har visat sig i efterhand att det uppstod ibland missförstånd 

när läraren skulle förklara för språkstödjaren som sedan förklarade för eleverna på 

deras modersmål.  

                          Bakgrund. 

Eleverna gjorde ett fonologiskt test i slutet av förskoleklass. Detta test mäter den 

fonologiska förmågan som är en viktig grund för den kommande läsinlärningen i år 1.                                                                                       

6 av eleverna låg på stanine 1 och 2 (Medel är stanine 4-5). Detta följs upp och 

insatser riktas i undervisningen. Läraren arbetar med språklig medvetenhet efter 

behoven. I år 1 följs de låga resultaten upp och fortsatt planering följer. 2 av dessa 

elever hade ökat sin fonologiska medvetenhet. 4 elever hade fortfarande lågt 

resultat och insatser planerades. Rektor, speciallärare, specialpedagog samt 

mentorer träffas vid klasskonferenser och ser över de behov som finns i 

undervisningen.  

                          Elevernas kunskaper i alla ämnen bedöms utifrån färgschema 4 ggr/läsår.  

Färgschemat följs upp vid klasskonferenser, planeringar, resursfördelning.   

                          Framåtsyftande:  I år 2 börjar läshastighetstestet H4, 4ggr/år. Metoden Bravkod tar 

vid. Diagnostiska läs och skrivprov görs i februari. Se årshjul it´s learning.   

Av specialpedagog Pia Enqvist Nilsson, Kyrkbacksskolan 2019-03-15 
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Sammanställning av elevers muntliga uppgifter (taluppfattning) 

Skolverkets bedömningsstöd år 1-3 Höstterminen 2018. 

Kyrkbacksskolan höstterminen 2018. Klass 1b. 21 elever.                                                   

8 elever har annat modersmål, de markeras med en *  

Det finns 12 delområden inom matematiken som eleverna bedöms utifrån. 

Ramsräkna, räkna uppåt, räkna nedåt, efter, före, antalskonstans, uppskatta, kunna 

namnge tal, fler, färre, uppdelning av tal, hälften, dubbelt.  

Det finns tre nivåer som eleverna prövas i. L nivå-låg nivå, M nivå-mellan nivå, H nivå-

hög nivå. Förväntat resultat i slutet av år 1 är att alla elever ska minst ha nått upp till 

M-nivå.  

2 elever * som ligger på L-nivå i de flesta av delområdena. 

13 elever som ligger både på L och M-nivå. (4 elev*) 

 6 elever som har klarat de flesta delarna på H-nivå (2 elev*) 

 

Av specialpedagog Pia Enqvist Nilsson, Kyrkbacksskolan 2019-03-15 
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Sammanställning av elevers muntliga uppgifter (taluppfattning) 

Skolverkets bedömningsstöd år 1-3 Höstterminen 2018. 

Kyrkbacksskolan höstterminen 2018. Klass 1a, 19 elever.                                 

6 elever har annat modersmål, de markeras med en *    

Det finns 12 delområden inom matematiken som eleverna bedöms utifrån. 

Ramsräkna, räkna uppåt, räkna nedåt, efter, före, antalskonstans, 

uppskatta, kunna namnge tal, fler, färre, uppdelning av tal, hälften, 

dubbelt. 

Det finns tre nivåer som eleverna prövas i. L nivå-låg nivå, M nivå-mellan 

nivå, H nivå-hög nivå. Förväntat resultat i slutet av år 1 är att alla elever 

ska minst ha nått upp till M-nivå.  

 2 elever * som ligger på L-nivå i de flesta av delområdena. 

 3 elever som ligger både på L och M-nivå. (2 elever*) 

13 elever som ligger både på M och H-nivå. (2 elever*) 

  2 elever som ligger på H-nivå. 

 

Av specialpedagog Pia Enqvist Nilsson, Kyrkbacksskolan 2019-03-15 
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Sammanfattande analys. Matematik Bedömningsstöd skolverket. År 1-3 

Höstterminen 2018. Läsåret 2018-2019. 

År 1 Kyrkbacksskolan består av 40 elever, 15 av dessa har annat modersmål. En elev har en 

hörselnedsättning. 

Det finns 12 delområden inom matematiken som eleverna bedöms utifrån. Ramsräkna, räkna 

uppåt, räkna nedåt, efter, före, antalskonstans, uppskatta, kunna namnge tal, fler, färre, uppdelning 

av tal, hälften, dubbelt. 

Det finns tre nivåer som eleverna prövas i. L nivå-låg nivå, M nivå-mellan nivå, H nivå-hög nivå. 

Förväntat resultat i slutet av år 1 är att alla elever ska minst ha nått upp till M-nivå.  

4 elever * som ligger på L-nivå i de flesta av delområdena. Ca 10 % 

16 elever som ligger både på L och M-nivå. (6 elever*) ca 40 %  

12 elever som ligger både på M och H-nivå. (2 elever*) ca 30 % 

 8 elever som ligger på H-nivå. (2 elever*) Ca 10 %   

Det är generellt sett bättre resultat i matematiken än i svenskan. Vilket kan förklaras till viss del av 

det höga antal elever som har annat modersmål. Det är ojämnt mellan klasserna. Det är viktigt att 

de anpassningar som görs i klasserna tillgodoser även de elever som har kommit längre i sina 

kunskaper, att de får utmaningar och får fortsätta i sin takt utan att behöva vänta in de andra som 

behöver träna mer på basnivå. Precis som i svenskan anpassas läromedel, dataprogram, konkret 

material, bildstöd, med laborativa lektioner som befäster kunskapen hos eleverna.  

Klasskonferenser sker med rektor, speciallärare, specialpedagog, mentor. Planering och 

specialundervisning följs upp med jämna mellanrum mellan specialpedagog, speciallärare, mentor. 

Rektor involveras i utredning av särskilt stöd och beslut om åtgärdsprogram.  

Av specialpedagog 

Pia Enqvist Nilsson 

Kyrkbacksskolan  

2019-03-15 
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