
Årskurs 1 Delfiner


Under höstterminen -22 har vi i åk 1 fyllt i matriser för kunskapskrav i matematik, 
svenska, idrott och musik. Ni kommer åt dem på följande sätt på SchoolSoft:


Elevdokument —> Kriterier för bedömning av kunskaper. När du scrollar ser du alla 
ämnen under den sammantagna bedömningen. Vill du titta närmare på ett ämne trycker 
du på valt ämne. Har du frågor om bedömningen får du gärna ställa dem på 
utvecklingssamtalet.


Information om kunskapskrav och åtgärdsprogram


Skolverket har utgivit en ny läroplan, vilken började gälla augusti 2022. 

För åk 1-3 är det inga större förändringar i mål, det handlar främst om formuleringar 
som i vissa fall kan underlätta för oss lärare i bedömningen. Detta innebär även att de 
kunskapskrav som tidigare fanns på SchoolSoft är omgjorda i en mer komprimerad 
form.


Kunskapskraven löper från åk 1-3 och är nu samlade istället för mer uppdelade, vilket 
de var tidigare. Detta innebär att vi inte har arbetat med eller färdigt med samtliga 
mål och arbetsområden som målet/texten avser på SchoolSoft. Dock bedöms ditt barn 
under denna termin i de mål som vi har arbetat med hittills. Under höstterminen i 
årskurs ett får ni ta del av bedömningar av kunskapskrav i svenska, matematik och 
idrott.


Om det är grönt ifyllt innebär det att ditt barn uppnått tillräckliga kunskaper i de 
arbetsområden vi arbetat med så här långt under läsåret/skolåren som gått.


Gult innebär att ditt barn är på god väg att uppnå tillräckliga kunskaper i de områden 
vi arbetat/arbetar med så här långt under läsåret, men inte är där riktigt än.


Grått (ej godkänd) innebär att ditt barn inte uppnått eller befaras inte uppnå 
kunskapskraven under denna termin eller tidigare under läsåret/-åren och ett 
åtgärdsprogram har/kommer då att upprättat/s. 


Om omdömet ej är ifyllt (vitt) innebär det att vi inte har behandlat det kunskapskravet 
än.


Alla dessa färger/bedömningar kan alltså komma att ändras under kommande års 
bedömningar baserade på vad man då har arbetat med. 


Åtgärdsprogram 


Om ditt barn har ett åtgärdsprogram upprättat kan det innebära att han/hon inte 
uppnått målen för årskursen i svenska och/eller matematik än och får stöd i form av 



särskilda anpassningar, stöd av speciallärare samt arbete hemma. Åtgärdsprogram kan 
även upprättas vid extraordinärt stödbehov som inte är kopplat direkt till inlärning. 
Åtgärdsprogram kan upprättas, uppdateras och avslutas fortlöpande beroende på hur 
eleven utvecklas.


I de lägre årskurserna upprättar man åtgärdsprogram enbart i grundämnena svenska 
och matematik.


