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Inledning 
 

Att lära sig läsa är den viktigaste uppgiften för barn när de börjar skolan. Att lyckas eller 

misslyckas med läsningen påverkar hela skolgången och fortsatt studieval. 

 

Vi arbetar med språkträning som syftar till att alla barn ska få ett bra ordförråd och en 

utvecklad meningsbyggnad, få ett sammanhängande talspråk och få träna på att bli goda 

talare/lyssnare/skrivare. Språket utvecklas i samspel med andra.  

 

För  våra elever som har ett annat modersmål än svenska erbjuds modersmålsundervisning. 

De elever som har behov av studiehandledning erbjuds detta. Vi har också undervisning i 

svenska som andraspråk. 

 

Samhället ställer stora krav på god läs- och skrivförmåga och vi vill ge våra elever 

förutsättningar att klara dessa förväntningar. Elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har 

rätt att bli fullt delaktiga och jämlika i skolan. 

 

Alla elever är olika och det är viktigt att förstå att det inte finns några generella lösningar. Vi 

försöker öka vår medvetenhet om vilka hinder som finns för en god inlärning genom att arbeta 

enligt vår handlingsplan och där samverkan med hemmet är av stor betydelse. Det är viktigt 

att vi får kunskap om och förståelse för elever med läs- och skrivsvårigheter samt att vi har en 

beredskap för att åtgärda svårigheterna där vi bygger på elevernas styrkor. 
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Styrdokument 
 

I läroplanen för den obligatoriska skolan (Lgr 11), framgår tydligt vad skolan ska uppnå:  

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det 

svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt”. 

 

I Lgr 11 framgår det att alla som arbetar i skolan ska: 

 

 ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande 

 stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter 

 organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och 

samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga 

 

 

Elever i behov av särskilt stöd 
 

”Alla i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och samverka för 

att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande” (Lgr 11).  

Grundskoleförordningens kap. 5 § 1: 

”Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på 

annat sätt framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till 

att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till 

att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de 

skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas. 

   Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet 

utarbetas. Förordning (2006:205)”. 

 

 

Matematik och dyslexi 
 

Många elever med läs- och skrivsvårigheter får svårigheter i matematik, det gäller speciellt 

taluppfattningen. Matematik innehåller också många nya ord och begrepp som kan vara svåra 

att lära in, så kallade benämningsproblem.  

Dyslektiker har ofta svårt med sekvenser och riktningar, 18 blir lätt 81. De kan även ha svårt 

att minnas talserier i rätt ordningsföljd, additions/multiplikationstabeller, månader, 

veckodagar och klockan. Stora specifika matematiksvårigheter kallas dyskalkyli. 

 

 

Kartläggning och diagnoser 
 

Det gäller att diagnostisera med måtta, att veta varför man diagnostiserar och att diagnosen 

leder till individanpassade åtgärder. En utredning och/eller ställd diagnos kan vara ett stöd för 

att veta vilka åtgärder som behövs sättas in. Vi vet att vi på sikt minskar antalet elever med 

läs- och skrivsvårigheter genom att tidigt identifiera och rikta insatser. 

 

Det finns två varianter av diagnoser: 

Screeningtest lämpar sig bra som gruppdiagnoser. De är lätta att hantera och hjälper oss att 

snabbt identifiera elever med läs- och skrivsvårigheter. Dessa elevers svårigheter analyseras 

sedan vidare med hjälp av systematiskt uppbyggda djupdiagnoser.  
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Diagnoserna ska ligga till grund för att fastställa elevernas starka och svaga sidor. Det är 

viktigt med en kontinuerlig utvärdering. Ibland kan det vara nödvändigt att söka ytterligare 

hjälp hos sakkunniga yrkesgrupper som talpedagog, logoped, psykolog, neurolog, skolläkare 

samt eventuell remiss till en ordentlig syn- och hörselkontroll på sjukhuset. 

 

                  Arbetsgång/diagnoser 
 

Förskoleklass 

I förskoleklass arbetar vi med språkträning och fonologisk medvetenhet.  

 

Språkträningen syftar till att barnen ska: 

 

 få ett sammanhängande talspråk 

 få ett bra ordförråd och en utvecklad meningsbyggnad 

 få träna på att bli en god lyssnare/talare 

 

Den fonologiska medvetenheten tränas bl.a. genom: 

 

 rim och ramsor 

 lyssna efter första ljudet i ord 

 stavelseträning 

 lyssningslekar 

 ordanalys 

 

 

Diagnos 6-årsverksamheten 

Vid läsårets början genomförs en bokstavskontroll som sedan repeteras i början av 

vårterminen. Under maj månad görs Fonolek; Hemmingson & Olofsson, Psykologiförlaget. 

Testet mäter den fonologiska medvetenheten, dvs. barnets språkliga mognad. De elever som 

visar sig ha svårigheter följs upp tidigt under skolår ett. 

 

 

Skolår ett 

Vi prioriterar läsinlärningen. 

Vi kontrollerar penngrepp och elevens formning av bokstäver samt bokstavskontroll. 

DLS- läslust görs i april Birgitta Järpsten, Psykologiförlaget. Detta test visar elevens 

inställning till läsning. 

Åtgärdsprogram upprättas för de elever som vi befarar kommer att få svårigheter med att 

uppnå de nationella målen skolår tre. 

 
Skolår två 

Vi utvecklar läs- och skrivprocessen. 

Vi följer upp DLS- läst i september. 

I oktober görs H4 (ordavkodningstest). 

I februari görs DLS stavning för skolår två; Birgitta Järpsten, Psykologiförlaget. Det är ett 

test som visar olika typer av felstavningar. 

 

Diagnoser i matematik och svenska slutförs under vårterminen. Noggrann uppföljning och 

åtgärdsprogram görs för de elever som inte har uppnått målen. 
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Skolår tre 
Vi prioriterar läsförståelsen.  

I september görs H4 (ordavkodningstest). 

DLS stavning; Birgitta Järpsten, Psykologiförlaget, görs i februari. 

Nationella prov genomförs under vårterminen i svenska och matematik och kunskapsprofiler 

görs för dessa ämnen. Noggrann uppföljning och åtgärdsprogram görs för de elever som inte 

uppnått målen. 

 

 

 

Skolår fyra 
DLS stavning, Birgitta Järpsten, Psykologiförlaget, görs i oktober och H5 (lästest). 

Vi mäter även elevernas läsförståelse/läshastighet genom DLS läshastighetstest- Ylva lär sig... 

under våren. 

 

 

Skolår fem 
DLS stavning, Birgitta Järpsten, Psykologiförlaget, görs i oktober. 

Vi mäter även elevernas läsförståelse/läshastighet genom DLS läshastighetstest- Isbjörnen... 

under våren. 

 

 

Skolår sex 

DLS stavning, Birgitta Järpsten, Psykologiförlaget, görs i oktober. 

Vi mäter även elevernas läsförståelse/läshastighet genom DLS läshastighetstest under 

vårterminen. 

Nationella prov genomförs under vårterminen och kunskapsprofiler skrivs i matematik, 

svenska och engelska. Noggrann uppföljning och åtgärdsprogram skrivs för de elever som 

inte uppnått målen. 

 

 

Skolverkets diagnosmaterial 

Vi använder oss även av Skolverkets diagnosmaterial ” Nya Språket lyfter!” i svenska och 

svenska som andraspråk för grundskolans årskurs 1-6. Ett observationsschema upprättas för 

varje elev och schemat tydliggör progressionen i elevens språkutveckling med tyngdpunkt på 

läsutvecklingen.   

 

 

Noggranna överlämningar sker vid byte av klass. 

 

 

 

 

 


