
Nytt stöd för att kartlägga 
elevers kunskaper i 
förskoleklass
• Det nya stödet kartlägger språklig medvetenhet och 

matematiskt tänkande. 

• Kartläggningsmaterialet finns tillgängligt från 1 juli 2018. 

• Obligatoriskt att använda i förskoleklass från den 1 juli 2018. 
Obligatoriet gäller huvudmän i grundskolan, sameskolan och specialskolan



Syftet med 
kartläggningsmaterialet
Kartläggningsmaterialet ska användas i förskoleklass för att 
stödja lärare i att tidigt identifiera elever som

• visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som 
senare ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan och 
sameskolan respektive i årskurs 1 och 4 i specialskolan, 

• är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda 
utmaningar.



Stöd för att utforma 
undervisningen
Kartläggningsmaterialet ger 
stöd i att se vilka möjligheter 
och hinder undervisningens 
utformning kan innebära för 
elevernas lärande.



Kartläggningsmaterialet tar 
sikte på…
• kunskapskravet i läsförståelse i årskurs 1, och 

• kunskapskraven som senare ska uppnås i svenska, 
svenska som andraspråk och matematik i årskurs 3 i 
grundskolan och sameskolan respektive i årskurs 4 i 
specialskolan.



Progression
En tydlig progression mellan kartläggningsmaterialet i 
förskoleklassen och de obligatoriska bedömningsstöden i 
årskurs 1 i grundskolan, sameskolan och specialskolan. 



Varför obligatoriskt?

Sätta in tidiga och relevanta 
insatser.

Säkerställa att de allra 
yngsta eleverna får de 
särskilda stödinsatser som 
de är i behov av.

Identifiera elever som är i 
behov av extra anpassningar 
och särskilt stöd men också 
de elever som behöver extra 
utmaningar.

Öka likvärdigheten i 
kvaliteten på de stödinsatser 
som sätts in.



Huvudmannens roll 
Huvudmannen har ansvar för att 
• kartläggningsmaterialet används utifrån syftet, 

• planera och följa upp resursfördelningen mellan 
skolenheter i syfte att alla elever ska få en likvärdig 
utbildning av hög kvalitet. 

Det finns inga krav på registrering eller inrapportering.
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