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Svar på interpellation gällande studieresultat i Förskoleklass/åkl från Louise Eriksson {SD) 

Skolverket tillhandahåller ett analysmaterial "Kartläggning i förskoleklass" . Materialet ska ge stöd i 

att kartlägga språklig medvetenhet och matematiskt tänkande i förskoleklass. Materialets viktiga 

funktion är att utröna om det finns behov av särskilda insatser för att grupper eller enskilda elever 

ska kunna tillgodogöra sig undervisning och få vederbörligt stöd för att klara målen i senare 

årskurser. Jag utgår från att interpellantens grundfråga är om skolorna i Sala använder materialet och 
analyserar resultaten 

I interpellationen ställs frågan om resultatjämförelse mellan förskoleklass och årskurs 1 vid 

kommunens grundskolor. I interpellationen hänvisas till resultat från en kommun där elever i 

Förskoleklass jämförts med elever i årskurs 1. Vad jag funnit är denna jämförelse hämtad ur en 

uppsats som en student vid MDH skrivit som en del i sin utbildning. 

Några jämförelser mellan en grupp 6-åringar och en annan grupp 7-åringar rörande 

matematikkunskaper görs inte i Sala kommun. Olika årskullar kan av varierande orsaker ha skiftande 

förutsättningar för olika ämnen. I Sala kommun läggs inga resurser på att sammanställa resultat 

skolvis eller att jämföra olika grupper eller skolor med andra eller varandra. 

Kartläggningsmaterialet används, enligt rektorerna, genomgående i Salas grundskolor. Resultaten 

analyseras och åtgärder planeras på skolan utifrån årskullens och individernas behov. Det svaret 

gladde mig och jag tror att det även tas emot väl av interpellanten. 

Slutligen vill interpellanten avkräva, mig som ordförande, garantier för att Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden skapar möjligheter för alla elever i varje årskurs oavsett skolform att ges 

möjlighet att nå målen i läroplanen. Att stå här och ge garantier som ordförande kan jag tyvärr inte 

göra. Rektorerna har ansvaret för att ge eleverna det stöd de behöver. Jag kan garantera är att jag 

gör allt jag kan för att skapa resurser och förutsättningar för att Salas skolor ska kunna ge alla elever 

den möjligheten . Det är också hela Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens lagstadgade uppdrag. 

Ett uppdrag som interpellanten och jag delar. Jag tolkar också att vi delar en särskilda omtanke om 

de elever som har mindre lätt att anpassa sig till den traditionella skolundervisningen och därför 

behöver andra studieformer eller särskilda anpassningar. Ju tidigare sådana insatser kan göras, dess 

då större är möjligheten att eleven lyckas i sina studier. Här kan vi enas kring vikten av att alla blir 

synliga i skolan och att insatser görs så tidigt som möjligt. 
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Interpellation gällande Studieresultat i Förskoleklass/åk 1 

Till UANs ordförande Bengt Larsson: 

Jämförbara studieresultat? 

En intilliggande kommun har konstaterat att deras elever i 
Förskoleklass har högre studieresultat i matematik än vad samma 
ko1n1nuns elever har i åk l. 

Med anledning av ovanstående undrar jag: 

Vad säger utfallet av studieresultatet för n1otsvarande elever i Sala 
kommun? Redovisa skola för skola. 

För att uppnå likvärdighet enl Skollagens 3 kap: 

2 § Alla barn och elever i samtliga skolformer och i 
fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de 
behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de 
utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 
som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en 
funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika 
kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som 
syftar till att så långt som möjligt motverka 
funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de 
kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som 
gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i 
sin kunskapsutveckling. Lag (2018:1098). 

Kan du som ordförande garantera samt tillförsäkra att Utbildning och 
arbets1narknadsnämnden skapar n1öjligheter för att alla elever i varje 
årskurs oavsett skolform i Sala kon1n1un, ges 1nöj lighet att nå 1nålen i 
1.. 1 ') . arop anen~ 1 
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Louise Eriksson (SD) 
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Interpellation till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande om studieresultat i förskoleklass/årskurs 1 

INLEDNING 
Louise Eriksson (SO) hemställer om att få ställa rubricerad interpellation till 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Bengt Larsson (C). 

Beslutsunderlag 
Interpellation till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande om 
studieresultat i förskoleklass/årskurs 1 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att interpellationen får ställas. 

Interpellationen kommer att besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Skickas till 
Kommunsekreterare för bevakning 

Utdragsbestyrkande 

lk 


