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Uppföljning, bildningsverksamheten enligt årsagenda-

förskoleklass 

Ärendebeskrivning 

Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet sker det under höstterminen en avstämning 

av elevernas kunskapsutveckling, då den inte var helt färdigställd vid utskottets möte i 

november 2019 följer här den sammanställningen gällande förskoleklass. 

 

 

Förskoleklass: 

På Kyrkbacksskolan finns två förskoleklasser, i varje förskoleklass arbetar en förskollärare 

som ansvarar för det pedagogiska arbetet. I båda förskoleklasserna finns personal från 

fritids kopplad. Det finns en specialpedagog som till viss del arbetar mot båda grupperna. 

Förskoleklassen genomför under hösten Skolverkets bedömningsstöd för förskoleklass. 

Den är indelad i två områden, svenska och matematik enligt nedan: 

 
Skolverkets bedömningsstöd Förskoleklass A och B                               
Hösten 2019   Kyrkbacksskolan, 34 elever, 14 pojkar 20 flickor. En elev har inte varit 

närvarande så därför är han inte med i bedömningen. 33 elever, 13 pojkar 20 flickor 

Eleverna bedöms med ett färgschema röd, gul, grön, blå, på samma sätt som för 

grundskolan. 

 

Röd, har inte uppnått målen. 

Gul, har uppnått målen inom de flesta områden, någon del kvar som saknas, är på god väg. 

Grön, har uppnått målen. 

Blå, har uppnått målen mer än väl. 

 

Svenska - hitta språket.   Aktiviteter  1. Vi berättar och beskriver 

                                                                 2. Vi lyssnar och samtalar 

                                                                 3. Vi kommunicerar med symboler och bokstäver 

                                                                 4. Vi urskiljer ljud och språkljud 

 

Matematik – hitta matematiken          1. Tärningsspel 

2. Mönster 

3. Lekparken                                                                  

4. Sanden och riset 



Svenska 

Röd på någon del, 5 elever, 3 pojkar och 2 flickor. Elever med annat modersmål, de flesta 

ligger inom område 2 att lyssna och samtala. Det är svenska språket som dessa elever inte 

hunnit lära sig än. 

Gul på någon del, 17 elever, 8 pojkar och 9 flickor, det är ganska jämnt inom 

delområdena. 8 elever med annat modersmål. Kommentarer från lärarna, svårt med 

svenska språket, osäkerhet hos eleverna, lite okoncentration.  

Grön på någon del, 26 elever, 10 pojkar och 16 flickor. ganska jämnt fördelat inom 

delområdena. 9 elever med annat modersmål, kommentarer från lärarna, osäkra i svenska 

språket.  

Blå på någon del, 7 elever, 3 pojkar och 4 flickor. Kommentar från lärare kring en elev att 

den kan läsa. 

Matematik 

Röd på någon del, 6 elever, 3 pojkar och 3 flickor, 5 elever med annat modersmål, 2 

elever har rött i alla delområden, 4 elever har rött i något eller i ett par delområden. 

Kommentarer, svårt med svenska språket, osäkerhet.  

Gul på någon del, 19 elever, 8 pojkar och 11 flickor, 9 elever med annat modersmål, 

ganska jämnt fördelat inom delområdena. Kommentarer, svårt med svenska språket, 

osäkerhet, koncentration. 

Grön på någon del, 30 elever, 11 pojkar och 19 flickor, 10 elever med annat modersmål, 

kommentarer, svårt med svenska språket.  

Blå på någon del, 4 elever, 2 pojkar och 2 flickor.   

Resultaten visar att det finns en del elever som är röda och gula på ett eller flera moment. 

Det är framförallt de elever som inte har svenska som modersmål som har lägst resultat. 

Detta beror på att de inte har språket med sig ännu. Bristande språkkunskaper visar sig 

både inom svenska och matematik.  

Andra faktorer som personalen pekar på vad gäller resultaten kan vara att vissa elever är 

försiktiga eller har svårt med koncentrationen.  

För att stärka eleverna med annat modersmål så har vi i perioder arbetat med 

studiehandledare på modersmål i olika utsträckning. Vi har satt in en extra resurs runt en 

elev för att ge denne en bra start efter rasterna vilket skapar goda förutsättningar för barnen 

efter rasterna. 

Under våren 2020 så stärker vi upp i förskoleklass och årskurs 1 med en speciallärare som 

kommer att arbeta mycket med språkutveckling. 

Skolan arbetar också med att stärka upp närvaron för de eleverna med stor skolfrånvaro.  

 

Förslag till beslut 

Att bildnings- och sociala utskottet godkänner redovisningen och uppdrar till rektor 

Kyrkbacksskolan F-5 att fortsätta utvecklingsinsatserna som påbörjats. 

 


