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1.Inledning 

Till dig som arbetar i Ystads kommunala förskolor och skolor 
Denna reviderade handlingsplan är framarbetad i ett samarbete mellan Barn- och elevhälsan och lärare 
i förskola och skola. Handlingsplanen i svenska och svenska som andraspråk vänder sig till pedagoger 
och personal som arbetar i kommunala förskolor, förskoleklasser, fritidshem och grundskolor i Ystads 
kommun.  

Handlingsplanen har sin utgångspunkt i skollag, läroplan för förskolan Lpfö 98, läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 samt vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet.  

Idag går praktiskt taget alla barn i Sverige i förskolan (96 % i åldrarna 4-5 år enligt Skolverket, 2017). 
Förskolan har en betydelsefull roll att stimulera barns kommunikativa och språkliga utveckling  genom 
socialt samspel,  lek och skapa nyfikenhet inför att läsa och skriva. Barn och elevers kunskaper i språk 
påverkar möjligheten att ta del av information och utöva inflytande på sin omgivning. Att tidigt omges 
av språk, symboler och text ger bättre förutsättningar på sikt och i  grundskolan är det betydelsefullt 
att tal-, språk-, läs- och skrivinlärningen främjas och stöds över tid (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, 2016). 

Barn och elever behöver ständigt utveckla sina språkliga färdigheter - att tala, lyssna, samtala samt läsa 
och skriva. Det finns mycket forskning som pekar på att språket är vårt främsta redskap för lärande i 
alla ämnen. Språk-, läs- och skrivförmågan är avgörande för hur väl de lyckas nå kunskapskraven i alla 
grundskolans ämnen och för hur de ska lyckas med fortsatta studier. Ett av förskolans och grundskolans 
viktigaste uppdrag är att på bästa sätt främja barnens och elevernas språkliga utveckling (Skolverket, 
2016, 2017). Detta är tydligt framskrivet i våra läroplaner, se bilaga I. 

Handlingsplanen är uppbyggd med utgångspunkt i tillgänglig lärmiljö utifrån språk och kommunikation 
och pedagogisk miljö. Därpå följer en översikt och presentation av dokumentation och 
kunskapsbedömning med efterföljande förslag på insatser för ökad måluppfyllelse. Därefter beskrivs 
utredning av tal-, språk-, läs och skrivförmåga. Slutligen följer överenskommelsen om samverkan kring 
utredning vid misstanke om dyslexi och/eller språkstörning. 
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2. Syfte 

Barn och Utbildningsnämnden i Ystads kommun har i VISION 2030 under strategiska mål för utbildning, 
att alla elever ska ha förutsättning att nå de nationella kunskapsmålen – inför tidig uppföljning som 
signalerar behov av stöd.  
 
Med en kommunövergripande handlingsplan i svenska och svenska som andra språk vill Ystads 
kommun förbättra de gemensamma rutinerna för dokumentation, kartläggning och uppföljning av 
barn och elevers utveckling och kunskap i svenska och svenska som andraspråk. Avsikten är även att 
detta ska leda till bättre förutsättningar för måluppfyllelse och utveckling inom svenska och svenska 
som andraspråk.   

Handlingsplanen syftar till: 

• att stärka förutsättningar för måluppfyllelse i svenska och svenska som andraspråk 
• att synliggöra alla barn och elevers tal- , språk, läs- och skrivutveckling 
• att kartlägga, identifiera och främja tillgänglig lärmiljö 
• att identifiera barn och elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd men också 

de barn/elever som behöver extra utmaningar 
• att tidigt sätta in relevanta insatser 
• att tydliggöra ansvarsfördelning inför logopedisk bedömning  
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3. Tillgänglig lärmiljö  
Handlingsplan i svenska och svenska som andraspråk riktar fokus på en tillgänglig lärmiljö utifrån det 
övergripande området språk och kommunikation och delar av området pedagogisk miljö som belyser 
strategier för en tillgänglig undervisning i förskola, skola och fritidshem.  
www.spsm.se/vardering 
 
I en tillgänglig lärmiljö arbetar hela verksamheten kontinuerligt med att ständigt utveckla sina 
kunskaper, arbeta hälsofrämjande och förebyggande på olika nivåer. Lärmiljön bör ses utifrån ett 
helhetsperspektiv och i en tillgänglig lärmiljö ges bättre förutsättningar på sikt och behovet av särskilt 
stöd kan minska. Så långt det är möjligt ska barn och elever ges den ledning och stimulans som de 
behöver i sin personliga utveckling utifrån sina förutsättningar och i en tillgänglig lärmiljö ökar 
förutsättningarna för att nå kunskapskraven (Skolverket, 2014; SPSM, 2016).    
 
 

 
Figur 1 s. 9 (SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, 2016) 

Tillgänglighetsmodellen  
Tillgänglighetsmodellen (SPSM, 2016) synliggör samspelet mellan fyra områden och lärandet i 
verksamheter som omfattas av skollagen. Dessa områden är: förutsättningar för lärande, social, 
pedagogisk och fysisk miljö. När alla områden samspelar har barn och elever störst möjlighet till 
lärande. 

 

Figur 2. S. 14 (SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, 2016) 

http://www.spsm.se/vardering
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Förutsättningar för lärande 
Förutsättningar för lärande är ett övergripande område som samspelar med social, pedagogisk och 
fysisk miljö. Området synliggör hur undervisning och lärmiljö utformas utifrån allas förutsättningar.  

  

 

Figur 3. S. 15  (SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, 2016) 

3.1 Tillgänglig lärmiljö utifrån språk och kommunikation  
Att kunna kommunicera är en grundläggande rättighet och en fungerande kommunikation är en 
förutsättning för lärandet, där ett kommunikativt arbetssätt har betydelse för språk och 
kommunikationsutvecklingen. För att kunna nå utbildningens mål behövs en miljö som ger tillgång till 
varierande kommunikations och uttrycksformer. Pedagogers kompetens, förhållningsätt och 
kännedom om olika metoder är framgångsfaktorer för alla barn och elevers utveckling.  Förändringar 
i lärmiljön kan bidra till ytterligare goda resultat, ex olika former av kommunikationsstöd (SPSM, 2016).   

Flerspråkighet 
En mängd förskolor och skolor är mångkulturella och en stor del av barn och elever har ett annat 
modersmål än svenska. Ett välutvecklat modersmål är en förutsättning för ett rikt andraspråk och 
flerspråkiga elever utvecklar ofta en djupare medvetenhet om språk. För att kunna lära sig ett 
andraspråk (funktionellt vardagsspråk) tar det ca ett till två år, men för att kunna få ett djupspråk i ett 
andraspråk krävs det mellan sex och åtta års tid. Därför är det av vikt att elever får långsiktigt stöd i sin 
språkutveckling. Att avgöra barnets/elevens språkliga nivå kan vara svårbedömt. Ett samarbete med 
modersmålslärare skapar bättre förutsättningar att få kvalificerad undervisning på flera språk och 
utveckla språken parallellt (SPSM, 2016).  

AKK 
AKK, (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) är ett samlingsnamn för alternativa 
kommunikationssätt och används när verbalt språk inte är tillräckligt för att kunna uttrycka  eller förstå 
kommunikation. Exempel på detta är TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande 
Kommunikation) och GAKK (Grafisk, Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Genom att 
använda kroppsspråk, gester, mimik, bilder och symboler stärks möjligheter till kommunikation i 
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lärmiljön. Där olika kommunikationssätt används, ökar förutsättningarna att nå kunskapsutvecklingen 
oavsett modersmål. 

Tvåspråkighet - svenskt teckenspråk och svenska 
När barn och elever har ett talat och ett tecknat språk benämns det enligt SPSM (2016) som 
tvåspråkigt. Barn och elever med hörselnedsättning eller dövhet behöver verksamhetens stöd för att 
utveckla både svenskt teckenspråk och svenska. I värderingsverktyget avses svenska, att läsa och skriva 
för alla och för vissa,  även talad svenska.  Att utveckla tvåspråkigheten är avgörande för delaktighet 
och tillgänglighet. Språken används i olika syfte och sammanhang och på sikt blir det ena språket 
överordnat det andra och blir grammatiskt ledande. Tidig stimulans i språkutvecklingen, undervisning 
i båda språken och språkmiljön är den viktigaste faktorn för utveckling.   

Syntolkning och verbalisering 
Syntolkning används för barn och elever med synnedsättning och innebär att visuell information 
beskrivs med ord. Den visuella informationen ska kompenseras med syntolkning för att tillgängliggöra 
informationen och för att underlätta det sociala samspelet i gruppen.  Med verbalisering menas att 
muntligt beskriva händelser eller instruktioner i ex klassrummet. På så sätt blir alla i gruppen delaktiga 
när information ges samtidigt.  

Punktskrift- taktil läsning 
Alla har rätt att utveckla en god läs- och skrivförmåga och för barn och elever med blindhet skapar 
skriftspråk möjlighet till delaktighet. Punktskrift är en kod för skriftspråket, som är internationell och 
förmedlar skrift till barn och elever med blindhet. Tecken avkodas med fingerblomman, först ett tecken 
i taget och därefter avkodas ord som ordbilder. För barn och elever med blindhet behövs tidiga insatser 
i omgivningen för att utveckla läs- och skrivförmåga med bl.a. taktil stimulans i omgivningens stöd samt 
skapa naturlig läslust. Elever som läser med punkskrift kan vara i behov av träning av lästeknik, då 
punktskriften är komplex och ställer höga krav på avkodning (SPSM, 2016).  

 
3.2 Pedagogisk miljö 
I den pedagogiska miljön ska undervisningen anpassas så den är tillgänglig och kan skapa  
förutsättningar för delaktighet och utveckling så långt det är möjligt. Undervisningsmaterial och 
aktiviteter ska göras valbara för alla och området pedagogisk miljö samlar indikatorer som i hög grad 
möjliggör lärande för samtliga barn och elever (SPSM, 2016).  
https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-
ochinkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/pedagogisk-miljo/ 
 

Pedagogiska strategier 
Pedagogiska strategier innebär att arbetslaget och pedagoger anpassar och praktiskt omsätter olika 
lärverktyg, metoder, bedömningssituationer och förhållningsätt i undervisningen.  De syftar till att ge 
barnet och eleven möjlighet att nå sin nästa utvecklingsnivå i meningsfulla sammanhang. 
 
 

  

https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-ochinkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/pedagogisk-miljo/
https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-ochinkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/pedagogisk-miljo/
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Språkinriktad undervisning  
Språkinriktad undervisning bygger på att alla barn och elever oavsett bakgrund ska kunna tillgodogöra 
sig undervisningen så långt det är möjligt enligt utbildningens mål.  
 

 

 

Det centrala innehållet i läroplanerna utgår från att språket har en dominerande roll för att kunna ge 
alla barn och elever förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt.  I språkinriktad undervisning 
särskiljs vardagsspråk och ämnesspecifikt språk. Med vardagsspråk menas det språk som barn och 
elever har tillgång till när de börjar skolan och med ämnesspråk menas den ämnesmässiga 
terminologin som tillhör varje ämne (Salameh, 2012, Skolverket, 2012, 2017).   

I undervisning är den språkliga och kommunikativa interaktionen betydelsefull för att kunna utveckla 
språk och identitet, samt ge barn och elever förutsättningar för att kunna utveckla god språklig och  
läs- och skrivförmåga. Genom språk utvecklas lärande, tänkande och kunskaper. Från tidig ålder 
behöver barn få möjlighet att utveckla  vissa grunder i språket för att kunna etablera skriftspråk och 
läsförståelse. Förutsättningar för detta är: kommunikationsförmåga, ord och begrepp, talspråk dvs. 
förståelse av språklig mening och fonologisk medvetenhet (Bråten, 2010; Haijer & Meestringa, 2009). 

Språkinriktat arbetssätt i förskolan sker när verksamheten arbetar med tydliga mål kring  vardagsspråk 
och ämnesspecifikt språk då personal på ett medvetet sätt bjuder in till samtal och utvidgar barnens 
kommunikation, språk och lärande.  Att lyssna är lika kognitivt krävande som att tala och är nyckeln till 
framgångsrik språkutveckling. Språket ska inte förenklas, en kontinuerlig exponering för komplexiteten 
i språket är betydelsefull. Konkretisera vardagliga och ämnesspecifika begrepp. Att hitta synonymer till 
ord, direkta och tydliga förklaringar av ords betydelse kan öka ordförrådet avsevärt.  Genom att ställa 
öppna frågor och följdfrågor, kan barnen välja mellan olika svarsalternativ och stimuleras till att berätta 
och förklara sitt resonemang.  Ordförrådet har stor relevans för skolframgång och det finns en variation 
i antal ord som barn i olika miljöer möter i sin vardag.  Parallellt med ordförrådsutveckling behövs aktivt 
arbete med fonologisk medvetenhet. Det innebär att tänka och prata om språkets form och det talade 
språkets ljudstruktur  t.ex. stavelser och enskilda ljud och bortse från språkets mening. Den första 
förståelsen för fonologisk medvetenhet sker genom att kunna klappa stavelser, att identifiera eller 
säga ord som rimmar och sortera ord som börjar på samma ljud (Bråten , 2010; Skolverket, 2017). 

 

 

 

 

I skolan kännetecknas språkinriktad undervisning och arbetssätt av att verksamheten integrerar 
ämneskunskaper, inlärningsstrategier och språkfärdighet, både allmän och ämnesinriktad  utifrån 
undervisningens mål. Här ingår även tester och annan bedömning. 

Skollagen 2010:800, 1 kap § 3 beskriver undervisning som …” målstyrda processer som under ledning av 
lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande av kunskaper och värden”. 

Vid språklig undervisning är det själva språket, majoritetsspråket eller modersmålet som är centralt, 
medan i språkinriktad undervisning är kontextrik och innehåller mycket språklig stöttning och interaktion. 
Det är gynnsamt för alla elever, men nödvändigt för flerspråkiga elever (Haijer & Meestringa, 2009; 
Skolverket, 2011). 
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Undervisningen i ämnena svenska, svenska som andraspråk och modersmål kan ge eleverna allmänna 
språkliga färdigheter, men eleverna behöver framför allt utveckla språkliga förmågor inom ramen för 
respektive ämne.  Graden av abstraktionsnivå mellan vardagsspråk och ämnesspecifikt språk skiljer sig 
åt ju högre upp i årskurserna eleverna kommer. I en språkinriktad undervisning finns både språkliga 
och ämnesmässiga mål för undervisningen. Genom att arbeta med begrepp och ord kontinuerligt, ges 
redskap till eleverna att kunna föra resonemang på en välutvecklad nivå (Haijer & Meestringa, 2009).  

Läsa och skriva  
Den tidiga läs- och skriftspråksutvecklingen beskrivs som en socialiseringsprocess, dvs. i  hur stor grad 
barnet kommit i kontakt med  den skriftspråkliga världen innan skolåldern. I socialiseringsprocessen 
går läs- och skrivutvecklingen hand i hand och att kunna behärska skriftspråket innebär både att kunna 
läsa och skriva. Läs- och skrivutvecklingen omfattas av olika kognitiva processer och i ett tidigt skede  
kan det svårt vara att kunna skilja båda processerna åt. Läsningen handlar om språklig produktion 
medan språklig perception används i skrivandet och båda är beroende av varandra (Wengelin, 2013).  
 
Wengelin (2013) beskriver tillägnandet av läs- och skrivutvecklingen i flera steg.  Inledningsvis kommer 
logografisk läsning,  dvs. barnet och eleven känner igen ord som bilder och inte som ord. Logografisk 
läsning leder till logografisk stavning genom att barnet och eleven skriver vanligt förekommande ord 
som helheter, exempelvis mamma och pappa. Så fort barnet och eleven börjar stava startas också 
processen med att dela upp ord upp i mindre delar och då utvecklas oftast fonologisk stavning 
(ljudenlig stavning) före fonologisk läsning (ljudenlig läsning).  När barn och elever börja läsa 
fonologiskt skapas relativt snabbt representationer av  vanliga ord  och större enheter kan läsas. Barnet 
och eleven läser då ortografiskt som innebär att hela ord avkodas och slutligen inträder ortografisk 
stavning.  
 

 
Egen modell efter läs- och skrivutvecklingens steg från Wengelin, 2013.  

 
Ortografisk läsning är en framgångsrik faktor för en god läsförmåga. Ju fler representationer av ord 
som förekommer, desto snabbare blir läsningen. Vid inlärning av nya och komplicerade ord används 
oftast både ortografisk läsning/stavning och fonologisk läsning/stavning. Andra teorier visar att 
skrivandet ligger till grund för läsningen. Förskolebarn kan tidigt skriva små sekvenser av ord utan att 
de kan läsa orden och lär sig läsa genom att producera egen text.  Teorierna har lett till att utveckla 
läs- och skrivmetoder för undervisning i att skriva för att lära sig läsa (Tragetorn, 2005; Wengelin, 
2013).    
 
I den skriftspråkliga produktionen skriver nybörjare ofta från tanke till handling, medan en van skribent 
använder förmågan av reflektion, analys, nya idéer och läsning. Detta kopplas aktivt till textförståelse 
för att sammanfoga och utveckla texten.  
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Skrivprocessen brukar delas upp i minst tre delar: planera, omsätta och genomföra planerna.  Att 
befinna sig i skriftspråksprocessens olika delmoment är krävande och ställer krav på arbetsminne och 
kognitiva processer samt anpassning till olika genrer (Wengelin, 2013).  
 

 
 
Figur 2.4 En tänkbar fördelning av hur en nybörjarskribent använder sin 
kognitiva kapacitet under skrivprocessen. (Wengelin, 2013 s. 78). 

 
Under mellanstadieåldern utvecklas skriftspråket från talspråkligt till mer grammatiskt korrekt 
skriftspråk  och är en förutsättning för att skriftspråket ska utvecklas vidare. I takt med stigande ålder 
höjs abstraktionsnivån.  Elever bör producera längre, mer komplexa texter av olika genrer och innehåll 
ofta med eget ställningstagande upp till s.k. avancerad nivå. Genom strategibaserad undervisning 
skapas meningsfullt skrivande i socialt sammanhang, där eleverna generaliserar kunskaperna om olika 
skrivsituationer och planering för skrivprocessen. Detta bygger på att medvetandegöra eleverna om 
vilka processer och verktyg de behöver använda under skrivandet samt ge kunskap om hur det görs. 
Exempelvis planering av innehållet, vem mottagaren är, organisation av text, utvärdering och 
redigering.  Både läs- och skriftspråkliga processen  måste successivt utvecklas och utmanas med mer 
avancerade läs- och skrivuppgifter (Wengelin, 2013).  
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Läsförståelse  
Undervisning i läsförståelse är komplext och det finns ingen enhetlig metod finns som täcker in alla 
komponenter av läsförståelse (Samuelson m.fl. 2009; Westlund, 2013). Lärarens aktiva undervisning 
och vägledande roll är betydelsefull redan i förskolan och är avgörande för elevernas framtida 
läsförståelse. Förbindelsen mellan fonologisk medvetenhet och läsning är främst framträdande i de 
yngre åren medan förhållandet mellan talspråk och läsförståelse blir synlig under senare skolår 
(Bråten, 2010). Läraren i förskolan behöver förutom att stödja fonologisk medvetenhet också stödja 
barn i kommunikationen och stödja talspråksutvecklingen- förståelse av språklig mening (Westlund, 
2013).   
 
Läsförståelse är en sammansatt process där läraren ska undervisa och leda interaktionen mellan 
läsaren, texten och aktiviteten. Användning av lässtrategier bidrar till bättre läsförståelse samt 
utvecklar elevers förmåga att övervaka förståelse av egen text.  Undervisning i ordavkodning ger goda 
effekter på läsförståelse. Elevgrupper som inte är effektiva läsare, har ofta svårigheter att på egen 
hand utveckla goda lässtrategier.  I undervisningen läggs oftast fokus på avkodningssvårigheter och för 
lite uppmärksamhet riktas mot förståelsen. Av den anledningen behövs undervisning i läsförståelse 
ske integrerat i den ordinarie undervisningen (Bråten, 2010). 

Litteraturen Att undervisa i läsförståelse (Westlund, 2013) och Läsförståelse i teori och praktik (Bråten, 
2010)  innehåller tre forskningsbaserade modeller med dokumenterad effekt på läsförståelse: 

 

 

 

Reciprok undervisning är en modell där elever turas om att vara diskussionsledare medan texten 
bearbetas med stöd av föregripande, frågande, utredande och summerande strategier. I Transaktionell 
stategiundervisning expanderas modellen ytterligare då den innebär lärardemonstration en s.k. 
modellering från läraren som betonar strategier. I Begreppsorienterad undervisning kombineras 
systematiska åtgärder med stategiundervisning för att gynna motivation för läsning. Parallellt med 
detta arbetar läraren med faktakunskaper och faktabegrepp (Bråten, 2010). Till dessa olika metoder 
finns praktiska tillämpningsmodeller för aktiv läsundervisning. Genom att läraren i dialog med eleverna 
använder "tänka-högt-metoden" lär sig eleverna att bli aktiva, analytiska och konstruktiva läsare. 
Modellerna gynnar alla läsare, även de elever som är goda läsare och har en god läsförståelse 
(Westlund, 2013).   

It i lärandet  
Med snabb ökad digitalisering lägger förskolan och skolan grunden till att barn och elever på sikt kan 
tillägna sig de kunskaper som krävs för att leva och verka i ett modernt samhälle. Användandet av olika 
verktyg i lärandet såsom, talsyntes, rättstavningsprogram, ordprediktion och andra digitala läromedel 
och hjälpmedel gör undervisningen och den pedagogiska miljön tillgänglig för alla oavsett 
funktionsförmåga. Vid tal- och språk och/eller läs- och skrivsvårigheter, bör kompensation för 
svårigheter inom automatisering, avkodning, fonologi och skrift tidigt sättas in. Kompensationen 
möjliggör att individen får visa sin förmåga och vara med i lärprocessen på samma villkor som sina 

• Reciprocal Teaching- RT (reciprok undervisning) 
• Transactional Instruction – TSI (transaktionell stategiundervisning) 
• Concept -Oriented Reading Instruction- CORI (begreppsorienterad läsundervisning) 
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klasskamrater och en naturlig inkludering mot kunskapsmålen skapas (Samuelsson, 2009; SPSM, 2016; 
Kehre, 2016).  
 

Digital kompetens  
I förskolans reviderade läroplan kommer digital kompetens att skrivas in. I grundskolan införs 
förtydliganden och förstärkningar i styrdokument och läroplaner kring elevers digitala kompetens. 
Ändringarna avser bland annat att programmering införs som ett tydligt inslag i flera ämnen, att stärka 
elevers källkritiska förmåga, lösa problem och omsätta idéer med hjälp av digital teknik. Arbete med 
digitala texter, medier och verktyg, att använda och förstå digitala system och tjänster samt utveckla 
en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle kommer att föras in.  
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/nationell-strategi 
 
I svenska och svenska som andraspråk förtydligas berättande och sakprosatexter i årskurs 1-3 och 
texter i digitala miljöer för barn.  Årskurs 4-6 förtydligas ansvarsfullt agerande vid kommunikation 
digitala och andra medier och sammanhang. I årskurs 7-9, citat och källhänvisningar vid användning av 
digitala medier. För förskoleklassen och fritidshemmen finns stödmaterial för att arbeta systematiskt 
med digital kompetens (Skolverket, 2018). 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3801                   
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3800 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/nationell-strategi
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3801
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3800
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4.Dokumentation och kunskapsbedömning 
Kvalitet i förskolan ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och 
utvecklas. Inom förskolan sker ingen bedömning på individnivå. Istället bedöms om gruppen getts 
möjlighet att utveckla de förmågor och den förståelse som står uttryckt i förskolans läroplan (Lpfö 98, 
2016). 
 
I förskoleklassen följs varje elevs utveckling och lärande i förhållande till de nationella målen för 
verksamheten. Skolan har ett kunskapsuppdrag. Detta uppdrag vilar på en kunskapssyn som kommer 
till uttryck i skolans styrdokument. Enligt denna kunskapssyn finns det olika kunskapsformer - fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet som förutsätter och samspelar med varandra. I undervisningen 
ska dessa kunskapsformer balanseras så att de bildar en helhet för eleverna (Skolverket, 2011). 

4.1 Kunskapsbedömningens syfte 
Att bedöma en elevs kunskaper handlar primärt om att samla in olika typer av information om elevens 
arbetsprestationer och tolka dessa. Den insamlade informationen använd sedan på olika sätt. Ur ett 
undervisningsperspektiv är det mest framträdande syftena med bedömningarna att de används för 
att: 

• kartlägga kunskaper, 
• värdera kunskaper, 
• återkoppla för lärande, 
• synliggöra praktiska kunskaper och 
• utvärdera undervisningen. 

 
För att bedömningen ska bli ett led i lärandet är det viktigt att den följs upp av lärare och elev, så att 
eleven får en tydlig återkoppling på sina arbetsprestationer. Information från bedömningen används 
inte bara till att se hur långt eleven nått utan också formativt till att vägleda eleven vidare i sin 
kunskapsprocess. I en formativ bedömning sätts styrkor och svårigheter i elevens kunskaper i relation 
till aktuellt kunskapskrav för att visa på elevens utvecklingsmöjligheter (Skolverket, 2011). 

 

4.2 Övergångar inom och mellan skolor och skolformer  
När ett barn eller en elev byter skola eller skolform finns risken att viktig information går förlorad. Det 
kan påverka alla barn och elever, men i synnerhet de som är i behov av extra anpassningar eller särskilt 
stöd. De kan t.ex. gå miste om fysiska och pedagogiska anpassningar, stöd som de behöver eller bli 
bemötta på ett felaktigt sätt. Att bytet – övergången – fungerar är en betydelsefull faktor för en god 
skolgång. Det är därför viktigt att det finns rutiner och arbetssätt som underlättar övergångar 
(Skolverket, 2014).  
 
Vid övergång mellan olika skolformer finns kommungemensamma riktlinjer (Ystads kommun, 2017).  



14 
 

4.3 Översikt av dokumentation och kunskapsbedömning   

• Nationella obligatoriska kunskapsbedömningar är skrivna i rött.  
• Kommunalt beslutade dokumentation och kunskapsbedömningar är skrivna i grönt. 
• Komplement till kartläggning och planering av undervisningen är skrivna i blått.  

Månadsanvisningarna i översikten är ungefärliga och rekommendationer. Ansvarig ämneslärare 
ansvarar för att kunskapsbedömningarna utförs. Analys görs i samråd med arbetslaget och 
speciallärare/specialpedagog. I förskolan ansvarar arbetslaget för dokumentationen.  

 

 Dokumentation och 
kunskapsbedömningar 
 
Höstterminen 
 

Dokumentation och 
kunskapsbedömningar 
 
Vårterminen 

Förskola  
Pedagogisk dokumentation  
BRUK 

 
Pedagogisk dokumentation  
BRUK 
 

Förskoleklass  
Skolverkets kartläggningsmaterial  
Hitta språket  
Hur låter orden? (sep/okt) 
 

 
Skolverkets kartläggningsmaterial   
Hitta språket 
Tal och språkscreening (april/maj) 

Årskurs 1  
Skolverkets Bedömningsstöd i läs- och 
skrivutveckling årskurs 1 (aug-nov) 
 

 
Skolverkets Bedömningsstöd i läs- och 
skrivutveckling årskurs 1 (april/maj) 

Årskurs 2  
Skolverkets Bedömningsstöd i läs- och 
skrivutveckling årskurs 2. Avstämning B 
(sep/okt) 
 
OS120  
 

 
Skolverkets Bedömningsstöd i läs- och 
skrivutveckling årskurs 2. Avstämning B 
(april/maj) 
 
DLS (feb)  

• Rättstavning 
 

Årskurs 3  
Skolverkets Bedömningsstöd i läs- och 
skrivutveckling årskurs 3. Avstämning C 
(okt/nov) 
 
SL60 
 

 
Skolverkets Nationella prov (mars/maj) 
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Årskurs 4  
DLS (okt-nov) 

• Rättstavning 
• Läsförståelse 
• Ordförståelse 
• Läshastighet 

 

 
 

Årskurs 5  
DLS (okt-nov) 

• Rättstavning 
• Läsförståelse 
• Ordförståelse 
• Läshastighet 

 

 
Lilla Duvan 

Årskurs 6  
Skolverkets nationella prov (nov- dec) 
 

 
Skolverkets nationella prov (feb) 
 

Årskurs 7  
LS (sep-nov) 

• Läsförståelse 
• Ordförståelse 
• Diktamen 

 

 
 
 
 

Årskurs 8  
LS (sep-nov) 

• Läsförståelse  
• Ordförståelse  
• Diktamen 

 

 
 

Årskurs 9  
Skolverkets nationella prov (nov) 
 
LS (okt-nov) 

• Ordförståelse  
• Läsförståelse 

 

 
Skolverkets nationella prov (mars-maj) 
 
LS (mars-april) 

• Ordförståelse  
• Läsförståelse 
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4.4 Presentation av dokumentation och kunskapsbedömning i 
översikten från förskola till årskurs 9 

Förskola 
Genom pedagogisk dokumentation och reflektion följs barnets utveckling, lärande samt pågående 
process i V-klass. Pedagogisk dokumentation syftar dels till att få en tydlig bild av barnen och 
verksamheten, dels till att utvärdera sammanhangets och miljöns betydelse för barnets lärande, lek 
och samarbete. Med den pedagogiska dokumentationen blir det möjligt att göra barnens lärprocesser 
och lärstrategier synliga - för såväl barnet och föräldrarna som arbetslaget. Det blir även möjligt att 
upptäcka de barn som tillfälligt eller varaktigt behöver särskilda stödinsatser. 

Skolverkets självskattningsverktyg BRUK kan användas för att utvärdera verksamhetens 
måluppfyllelse.  
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete/bruk 
 

Förskoleklass  
Hitta Språket-  Skolverket kartläggningsmaterial 2018 
Första juli 2018 publiceras ett stödmaterial för att kartlägga elevers kunskaper i språklig medvetenhet 
i förskoleklass. Materialet Hitta språket kan bli obligatoriskt att använda under förutsättning att det 
beslutas av riksdag och regering.  
 
Syfte är att tidigt kunna identifiera elever som visar indikation att inte nå de kunskapskrav som senare 
ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan (4 i specialskolan). Progressionen mellan 
kartläggningsmaterialet Hitta språket i förskoleklassen och de obligatoriska bedömningsstöden 
tydliggörs. 
 
Materialet är tänkt att användas och fungera som ett naturligt inslag i den ordinarie undervisningen 
under höstterminen. Genomförandet sker i grupp och resultatet av kartläggningen används sedan för 
att utforma undervisningen. Skolan ansvarar för att resultatanalysen av Hitta språket överlämnas till 
respektive förskolechef för att ingå som en naturlig del  i förskolans systematiska kvalitetsarbete SKA.  
https://www.skolverket.se/skolformer/forskoleklass 

Hur låter orden?  
Materialet genomförs som en kartläggning på gruppnivå och ger en uppfattning om elevgruppens 
allmänna nivå på fonologisk medvetenhet i början av höstterminen. Genom att tidigt upptäcka och 
följa elevernas utveckling i fonologisk medvetenhet kan övningar och språklekar planeras för gruppen 
utifrån kartläggningen. Ersätts av åtgärdsgarantin/ Hitta språket, men föreslås ligga kvar om 
åtgärdsgarantin inte kommer att gälla. 
http://www.logistikteamet.se/ing-read/merinfo/633-0589-4/Hur_later_orden_Handledning 

  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete/bruk
https://www.skolverket.se/skolformer/forskoleklass
http://www.logistikteamet.se/ing-read/merinfo/633-0589-4/Hur_later_orden_Handledning
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Tal- och språkscreening 
Tal- och språkscreeningen är framarbetad av speciallärare och specialpedagoger i Ystads kommun och 
påvisar utvecklingen av en elevgrupps språkliga medvetenhet. Genom tal- och språkscreening 
upptäcks tidigt de elever som behöver ges extra anpassningar för att vidareutveckla sin språkliga 
medvetenhet. Materialet används och genomförs av lärare som arbetar i förskoleklass. Tal- och 
språkscreening utförs under sista delen av vårterminen, då eleven hunnit fått regelbunden övning i 
fonologisk- och språkligmedvetenhetsträning under nästan två terminer. Resultatet ger läraren i 
förskoleklass och mottagande lärare i årskurs 1 information om elevens utveckling och lärande samt 
utgör ett stöd för diskussioner i samband med överlämnandet. Tal- och språkscreeningens resultat 
utgör omdömet för bedömning i svenska och svenska som andraspråk i inledning av årskurs 1 och är 
en  utgångspunkt när det gäller planering av insatser och undervisning. Ersätts av åtgärdsgarantin/ Hitta 
språket, men föreslås ligga kvar om åtgärdsgarantin inte kommer att gälla. 

Grundskola  
Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling för svenska och svenska som andraspråk, årskurs 
1- 3 
Det är obligatoriskt för huvudmän i grundskolan att använda skolverkets bedömningsstöd i läs- och 
skrivutveckling för årskurs 1 i svenska och svenska som andraspråk.  I bedömningsstödet ges möjlighet 
att följa elevens läs- och skrivutveckling och elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter 
inom läs- och skrivutvecklingen identifieras tidigt. Även elever som kommit längre i sin 
kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans upptäcks.  
 
I slutet av årskurs 1 bör eleven uppnått Avstämning A. I årskurs 2 bör eleven uppnått Avstämning B för 
årskursen. Avstämning A och B syftar till att säkerställa att elevens läs- och skrivutveckling går som 
förväntat. Avstämning C samspelar med kursplanen i svenska och svenska som andraspråk och 
kunskapskraven för årskurs 3 (Skolverket, 2016).    
https://bp.skolverket.se 

Nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 
Det nationella provet, även kallat ämnesprovet, syftar till att så allsidigt som möjligt, pröva elevens 
förmåga i ämnet. Provet ska tillsammans med lärarens löpande iakttagelser av elevens framsteg utgöra 
ett underlag för bedömning av elevens kunskapsutveckling. Genom åtta delprov prövas förmågorna 
läsa, skriva och tala. Flera olika bedömningar görs av texterna med stöd av bedömningsanvisningarna. 
I det muntliga delprovet görs en individuell bedömning av varje elevs prestation med stöd av 
bedömningsanvisningarna. De nationella proven (årskurs 4 i specialskolan) ska genomföras under en 
fastställd provperiod. För att proven ska komma in på ett så naturligt sätt som möjligt i undervisningen 
bestämmer skolan själv när under perioden de genomför de olika delproven (Skolverket, 2018). 
https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/alla-nationella-prov-i-skolan/arskurs-3/nationellt-prov-
i-svenska-svenska-som-andrasprak-i-arskurs-3-1.195710  
  

https://bp.skolverket.se/
https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/alla-nationella-prov-i-skolan/arskurs-3/nationellt-prov-i-svenska-svenska-som-andrasprak-i-arskurs-3-1.195710
https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/alla-nationella-prov-i-skolan/arskurs-3/nationellt-prov-i-svenska-svenska-som-andrasprak-i-arskurs-3-1.195710
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Nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6 
Det nationella provet är gemensamt för ämnena svenska och svenska som andraspråk och uppbyggt 
kring ett övergripande tema. Provet består av fem delprov som innehåller muntliga uppgifter, 
läsförståelseuppgifter och skrivuppgifter. Delproven är förlagda till två fasta provdagar och på 
provdagen genomförs två delprov med en längre rast emellan. Det muntliga delprovet ska genomföras 
under en provperiod på höstterminen (Skolverket, 2018). 
https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/alla-nationella-prov-i-skolan/arskurs-6/amnesprovet-i-
svenska-svenska-som-andrasprak-1.197449 

Nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9  
Det nationella provet består av tre delprov och är gemensamt för ämnena svenska och svenska som 
andraspråk. Syftet med ämnesprovet är att elevernas kunskaper i ämnet ska prövas så allsidigt som 
möjligt. Provet består av tre delprov, tala, läsa och skriva och är uppbyggt kring ett övergripande tema 
från skönlitterärtext och tidningstext. Två av ämnesprovets tre delar är förlagda till fasta provdagar 
under vårterminen. Det muntliga delprovet ska genomföras under en provperiod på höstterminen 
(Skolverket, 2018). 
https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/alla-nationella-prov-i-skolan/arskurs-9/nationellt-prov-
i-svenska-i-arskurs-9-1.199248  

Anpassningar av nationella prov i svenska och svenska som andraspråk  
Om en elev har en funktionsnedsättning som innebär ett direkt hinder för eleven att genomföra ett 
nationellt prov kan genomförandet behöva anpassas. En funktionsnedsättning kan innebära att en 
elevs fysiska, psykiska eller intellektuella förmåga är begränsad vilket kan medföra svårigheter i olika 
situationer. Läs mer om” Anpassningar av nationella prov” (Skolverket, 2018). 
https://www.skolverket.se/bedomning/natioenlla-prov/anpassning 
 
DLS  
Är ett screeningmaterial (reviderat, 2013 och 2016) avsett att användas på gruppnivå för att kartlägga 
och analysera läs- och skrivförmågan i svenska och svenska som andraspråk, men kan även användas 
på individnivå för fördjupad analys. Materialet innehåller: rättstavning, ordförståelse, läshastighet och 
läsförståelse. Genomförs februari i årskurs 2, oktober /november i årskurs 4 och 5. 
http://hogrefe.se/Skola/Las--skriv--och-matematikdiagnostik/Screening/DLS-for-skolar-4-6/  

 
Ordläsningsprov OS120  
OS120 aktuell del: läsförståelse enstaka ord. Genomförs höstterminen i årskurs 2. 
https://www.studentlitteratur.se/#produkt/344/32629 

Meningsläsningsprov SL60 
SL60 aktuell del: läsförståelse meningar. Genomförs höstterminen i årskurs 3. 
https://www.studentlitteratur.se/#9789144076966/OS/SL+handledning 
 

Lilla Duvan 

Är ett screeningmaterial på gruppnivå som fokuserar på fonologiska funktioner och syftar till att 
identifiera elever i riskzon att utveckla specifika läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi. Genomförs 
vårterminen i årskurs 5.  
http://www.hogrefe.se/Skola/Las--skriv--och-matematikdiagnostik/Screening/Lilla-Duvan/ 

https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/alla-nationella-prov-i-skolan/arskurs-6/amnesprovet-i-svenska-svenska-som-andrasprak-1.197449
https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/alla-nationella-prov-i-skolan/arskurs-6/amnesprovet-i-svenska-svenska-som-andrasprak-1.197449
https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/alla-nationella-prov-i-skolan/arskurs-9/nationellt-prov-i-svenska-i-arskurs-9-1.199248
https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/alla-nationella-prov-i-skolan/arskurs-9/nationellt-prov-i-svenska-i-arskurs-9-1.199248
https://www.skolverket.se/bedomning/natioenlla-prov/anpassning
http://hogrefe.se/Skola/Las--skriv--och-matematikdiagnostik/Screening/DLS-for-skolar-4-6/
https://www.studentlitteratur.se/#produkt/344/32629
https://www.studentlitteratur.se/#9789144076966/OS/SL+handledning
http://www.hogrefe.se/Skola/Las--skriv--och-matematikdiagnostik/Screening/Lilla-Duvan/
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LS klassdiagnoser i läsning och skrivning 

Är ett screeningmaterial (reviderat, 2017) avsett att användas i svenska och svenska som andraspråk. 
Materialet administreras på gruppnivå , men kan även användas för fördjupad analys på individnivå, 
då olika svårighetsgrader finns som möjliggör en kontinuerlig uppföljning. Materialet innehåller:  
avkodning, diktamen, ordförståelse och läsförståelse. Genomförs oktober/november i årskurs 7 och 8. 
Genomförs oktober/november samt mars/april i årskurs 9.  
http://www.hogrefe.se/Skola/Las--skriv--och-matematikdiagnostik/Screening/LS--Reviderad/ 
 

  

http://www.hogrefe.se/Skola/Las--skriv--och-matematikdiagnostik/Screening/LS--Reviderad/
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5. Insatser för ökad måluppfyllelse i svenska och svenska 
som andraspråk 

Lärportalen i språk-,läs- och skrivutveckling 
I Lärportalen (Skolverket, 2018) finns Moduler i Språk-, läs- och skrivutveckling från förskolan till 
årskurs 9 och även moduler kring nyanländas lärande. Material finns för att utveckla undervisningen 
tillsammans i arbetslaget och är en del av fortbildningsmodulen inom Läslyftet. På Lärportalen finns 
nyskrivna artiklar, undervisningsfilmer, intervjuer med forskare att lyssna på inom pedagogik och 
didaktik.  
 
Pedagoger i förskola och skola kan ta del av modulerna inom  ”Lärportalen i språk-, läs- och 
skrivutveckling” inom en tidsram som beslutas i samråd med förskolechef och rektor.  
https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/5-las-skriv/alla/alla 
 

Förskola 

Språklekar i förskolan 
I förskolan utvecklar barnen sina förutsättningar att på sikt kunna ta itu med skriftspråkets kod. Genom 
att leka med rim och ramsor väcks barnens medvetenhet om språkets formsida, att språket är 
uppbyggt av meningar, meningar består av ord och att orden har stavelser och fonem (Sterner & 
Lundberg 2010). Material som strukturerat arbetar med språklekar är Före Bornholmsmodellen-
språklekar i förskolan (Sterner & Lundberg, 2010), Språklust (Rydja, 2006) och Språka och lek SOL 
(Bylander & Thomsen, 2009). Materialen är uppbyggda för att ge  pedagogerna konkreta exempel på 
språkliga övningar och lekar som är baserade på beprövad erfarenhet och  forskning.  
 
Före Bornholmsmodellen-språklekar i förskolan (Sterner & Lundberg 2010) och/eller Språklust 
(Rydja,2006)  används som metod  för att utveckla fonologisk och språklig medvetenhet  och  förebygga 
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på sikt.  
 

Förskoleklass  

Språklig medvetenhet 
Förskoleklassen ska arbeta med att skapa grundläggande förutsättningar för en god läs- och 
skrivutveckling. Undervisningen ska vara en länk mellan förskola och skola med leken som grundmetod 

(Skolverket, 2016). Den språkliga medvetenheten spelar enligt forskning en stor roll för hur läs- och 
skrivförmågan utvecklas. Språklig medvetenhet innebär att barnet självständigt tänker på språket. 
Barnet lägger märke till språkets form och skiljer språket från dess betydelse.  Fonologisk medvetenhet 
innebär en medvetenhet om att ord består av fonem, vilka dessa fonem är och hur bokstäverna låter, 
språkljuden. En god läs- och skrivutveckling vilar på fyra pelare: språklig medvetenhet, 
bokstavskunskap, ett omfångsrikt ordförråd och motivation. Bornholmsmodellen -språklekar i 
förskoleklass, är ett exempel på ett strukturerat material som tränar den språkliga medvetenheten.  
 

https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/5-las-skriv/alla/alla
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Bornholmsmodellen - språklekar i förskoleklass (Lundberg, 2007)  används som metod för att utveckla 
fonologisk och språklig medvetenhet och på långsikt förebygga läs- och skrivsvårigheter.  

  
Grundskola 
 
Bedömningsstöd för lärare årskurs 1-9  
Bedömningsstöd för lärare årskurs 1- 9 är avsett för att dokumentera elevers kunskaper i svenska och 
svenska som andraspråk. Bedömningsstödet ska stödja och strukturera lärarens kontinuerliga 
bedömning av elevers kunskapsutveckling. Materialet utgår från kursplanen i svenska och svenska som 
andraspråk och relaterar till nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. I materialet beskrivs vad bedömningen 
behöver fokusera på, både vad gäller förmågorna och det centrala innehållet. Läraren kan också följa 
progressionen i det centrala innehållet från årskurs 1 till årskurs 9.  
https://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/svenska-och-svenska-som-andrasprak 
  

Nya språket lyfter! Årskurs 1-6  
Är ett bedömningsstöd för lärare i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 1- 6 och kan 
användas i samarbetet med modersmålslärare. Bedömningsstödet följer kursplanen och materialet 
synliggör elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven. Materialet bygger på löpande 
observationspunkter i den ordinarie undervisningen och gör det möjligt att synliggöra och utveckla 
undervisningen.  
 
Varje område utmynnar i sex avstämningar A–F där avstämning A samspelar med kunskapskraven i 
läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 1.  Avstämning C samspelar med 
kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 och avstämning F med 
kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk för betygssteget E i årskurs 6.  
https://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/svenska-och-svenska-som-
andrasprak/nya-spraket-lyfter-folj-elevens-sprakutveckling-1.196607 
 

Språket på väg! Årskurs 7-9    
Är ett bedömningsstöd för lärare i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 7- 9 och kan 
användas i samarbetet med modersmålslärare. Materialet utgår från kursplanerna i båda ämnena och 
ska vara ett stöd för bedömning i vilken utsträckning eleverna uppfyller kunskapskraven för årskurs 9. 
Språket på väg består av två delar. Del ett: lärarhäfte för bedömning med teorier som ligger till grund 
för materialet. Del två: matriser som beskriver stegvis utveckling inom områden samtala, tala, skriva 
och läsa.  

 
Matriserna är tänkta att synliggöra en progression i språkutvecklingen hos eleverna och ska inte 
förväxlas med kunskapskraven för E-A i årskurs 9.  
https://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/svenska-och-svenska-som-
andrasprak/spraket-pa-vag-1.176561 
 

  

https://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/svenska-och-svenska-som-andrasprak
https://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/svenska-och-svenska-som-andrasprak/nya-spraket-lyfter-folj-elevens-sprakutveckling-1.196607
https://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/svenska-och-svenska-som-andrasprak/nya-spraket-lyfter-folj-elevens-sprakutveckling-1.196607
https://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/svenska-och-svenska-som-andrasprak/spraket-pa-vag-1.176561
https://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/svenska-och-svenska-som-andrasprak/spraket-pa-vag-1.176561
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Bygga svenska.  Årskurs 1-9  
Är ett bedömningsstöd för lärare i att följa nyanlända elevers språkutveckling. 
Materialet finns för årskurserna 1–3, 4–6 och 7–9.  
https://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/nyan-elevers-sprakutveckling  
 

Performansanalys. Årskurs 1-9 
Performansanalys kan vara till hjälp vid bedömning av elevens andraspråksutveckling och är en analys 
av elevens fria produktion i tal och skrift i alla ämnen. En helhetsbedömning av språket eftersträvas 
och fokus finns på vilka språkstrategier eleven har uppnått och använder från årskurs 1 till årskurs 9.  
Analysen är uppdelad i sex steg som fokuserar på kommunikationsstrategier och språklig kvalité och 
resulterar i en sammanvävd bedömning av elevens prestation (Bergman, 2005, Hyltenstam, 2013). 
Tillsammans med övriga bedömningsstöd kan performansanalysen vara ett kompletterande verktyg 
för att strukturerat följa andraspråkutveckling (Skolverket, 2017).  
http://www.andrasprak.su.se/ 

 
Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning 
Materialet vänder sig till elever med annat modersmål än svenska och ska hjälpa lärare att upptäcka 
flerspråkiga elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Utvecklingen av modersmålet kan också 
kartläggas. 
 
Läs- och skrivsvårigheter kan vara svårt att upptäcka då svårigheter med tillägnandet av skriftspråket 
kan misstolkas utifrån att eleven har en andraspråksinlärning. Materialet ska användas av 
modersmålsläraren som kartlägger elevens läsning på modersmålet i samverkan med 
läraren/speciallärare/specialpedagog som kartlägger elevens läsutveckling på andraspråket.   
Lärarhandledningen och elevhäften med prov för årskurs 1-2 finns på språken arabiska, somaliska, 
spanska och polska. 
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/las--och-skrivsvarigheterdyslexi/flersprakig-kartlaggning-av-
avkodning-och-lasning--ett-kartlaggningsmaterial/ 
 

Intensivundervisning 
Intensivundervisning med väldefinierade mål kan användas som metod för elever där 
kunskapsbedömningar visar att behov finns.  
 
Intensiva insatser ger forskningsmässigt bäst resultat både för elever med läs- och skrivsvårigheter och  
med konstaterad specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det ger eleven möjlighet att efter avslutad 
träning tillgodogöra sig undervisning i klassrummet bättre (Wolff, 2017). Strukturerad träning av 
fonologisk förmåga är en effektiv metod för preventiva insatser för att förebygga uppkomsten av läs- 
och skrivsvårigheter men också för insatser för elever med befintliga läs- och skrivsvårigheter.  På sikt 
ger  intensiv stödundervisning bättre effekt än undervisning som sker vid enstaka tillfällen (Ingvar & 
Herrlin, 2005; Myrberg, 2017; Samuelsson m.fl. 2009; Wolff, 2017).  
 
Elever med läs- och skrivsvårigheter är inte en homogen grupp, utan det finns  flertal orsaker till varför 
läs- och skrivförmågan inte utvecklas i takt med stigande ålder. Därför är det betydelsefullt att ta reda 
på vilken del av läs- och skrivförmåga som inte fungerar tillfredställande. Eleven kan ha svårigheter 
med: avkodningsförmåga, ordavkodningsförmåga, förståelse eller blandande svårigheter och/eller 

https://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/nyan-elevers-sprakutveckling
http://www.andrasprak.su.se/
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/las--och-skrivsvarigheterdyslexi/flersprakig-kartlaggning-av-avkodning-och-lasning--ett-kartlaggningsmaterial/
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/las--och-skrivsvarigheterdyslexi/flersprakig-kartlaggning-av-avkodning-och-lasning--ett-kartlaggningsmaterial/
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ospecificerade svårigheter.  Sammantaget kan det vara svårt i både lägre och högre åldrar att veta vad 
som orsakar läs- och skrivsvårigheter. För att undvika läs-och skrivsvårigheter behöver elever 
undervisas i avkodning, läsförståelse och textproduktion (Wengelin & Nilholm, 2013).  

Intervention som är lämplig för en viss grupp elever är inte nödvändigtvis lika lämplig för en annan 
grupp (Samuelsson m.fl.,2009).  Lärare behöver använda sig av olika verktyg att kartlägga varje elevs 
läs-och skrivutveckling samt ha tillgång till olika undervisningsverktyg som används vid rätt tillfälle. Den 
viktigaste komponenten för en framgångsrik läs- och skrivundervisning är, oavsett metod, att läraren 
har kännedom och kunskap om läs- och skrivprocesserna. Dvs. vilka förutsättningar som krävs och vad 
som kan påverka, samt utvecklingen av dem (Ingvar & Herrlin, 2005; Myrberg, 2017). Även om 
avkodning och läsförmågan förbättras över tid med intensivundervisning, kvarstår ofta svårigheter 
med skriftspråket (Wengelin & Nilholm, 2013).  
 

Avkodningssvårigheter för elever med svenska och svenska som andra språk 
Nedan följer förslag på olika evidensbaserade metoder för att bedriva intensivundervisning för elever 
med primära avkodningssvårigheter och specifika läs-och skrivsvårigheter/dyslexi.  
 
 
 
 
 
 
Rydaholmsmetoden 
Metoden vänder sig till elever med primära avkodningssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
och bygger på att det finns möjlighet att bedriva ett långsiktigt, målmedvetet och strukturerat arbete. 
Rydaholmsmetoden bygger på en tydlig struktur, enkelt material och korta intensiva arbetspass. Fokus 
ligger på avkodning och automatisering och fortskrider tills dess eleven uppnått en viss nivå i sin 
avkodning. Metoden kan användas för kortare insatser och över längre tid för de som behöver det.  
http://www.rydaholmsmetoden.se 
 
WIP-Wolff Intensivprogram 
Metoden vänder sig till elever med läs- och skrivsvårigheter/specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
där primära svårigheter är ordavkodningssvårigheter och/eller stavningssvårigheter. WIP kan 
användas för elever i åldrarna 9-12 år men kan även anpassas för att användas för äldre elever upp till 
vuxen ålder. Material bygger på strukturerad träning av fonem/grafemkoppling, från enkelt till mer 
komplex träning och har visat goda resultat på ordavkodning, stavning, fonologisk medvetenhet och 
läsförståelse. I lästräningen riktas interventionen mot både förståelse, läshastighet och precision en 
s.k. multikomponent intervention. WIP används i en till en undervisning i tolv veckor, 30 minuter varje 
dag. Efter intensivträning kan elever som har behov fortsätta i mindre omfattning individuellt eller i 
grupp.  
http://hogrefe.se/Skola/Las--skriv--och-matematikdiagnostik/Individuella-diagnoser/WIP/ 

  

”Om barn med dyslexi på ett strukturerat sätt får träna kopplingen mellan språkljud (fonem) och 
bokstäver (grafem) så förbättras deras läsförmåga, stavning, läsförståelse, läshastighet och förmåga att 
uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetenhet) SBU, 2018.” 
http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-utvarderar/dyslexi-hos-barn-och-ungdomar---tester-och-insatser/ 

 

 

  

http://www.rydaholmsmetoden.se/
http://hogrefe.se/Skola/Las--skriv--och-matematikdiagnostik/Individuella-diagnoser/WIP/
http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-utvarderar/dyslexi-hos-barn-och-ungdomar---tester-och-insatser/
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Wittingmetoden 
Metoden vänder sig till elever med avkodningssvårigheter/läs- och skrivsvårigheter/specifika läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi. Metoden utgår från modellen The simpel view of reading (Samuelsson, 2009) 
och skiljer mellan lärandet i avkodning s.k. symbolfunktionen och  förståelse. Inledningsvis hålls dessa 
strikt isär. Metoden följer en tydlig och noggrann struktur och inleds med läsförberedande övningar, 
därefter symbolinlärning och sammanljudning. När eleven har kännedom om språkljuden introduceras 
symboler/bokstäver efter en given struktur. Behärskar eleverna de flesta bokstäver och ljud införs 
läsförståelseträning med hjälp av enkla texter i stigande svårighetsgrad. Därefter införs skrivande och 
slutligen övas ljudstridig stavning (Wengelin & Lidholm, 2013, Witting, 1986).  
http://wittingforeningen.se/wittingmetoden/ 
 
 

  

http://wittingforeningen.se/wittingmetoden/
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6. Utredning av Tal-, språk-, läs- och skrivförmåga  

Språkstörning 
Språkstörning är ett paraplybegrepp för språkliga svårigheter och innebär att barnets/elevens språkliga 
utveckling inte är i nivå med vad som kan förväntas för åldern. Språkutvecklingen följer inte den typiska 
språkutvecklingen utan kännetecknas av ovanliga  mönster och processer (Miniscalo; Gillberg, 2018).  
Språkstörning uppkommer då den neuropsykologiska representationen av språket i hjärnan är 
påverkad.  Termen språkförsening används då det rör sig om en försening som fullständigt hämtas upp.  
Inom språkvetenskapen finns fyra olika huvudområden s.k. domäner. Pragmatik, situationsanpassad 
språkanvändning som avser förmågan att tolka och förstå verbal och ickeverbal kommunikation.  
Semantik, ords betydelse och ordanvändning. Grammatik, ordböjning och satsbyggnad samt 
Fonologi, språkljud, hur dessa kombineras, talets rytm och språkmelodi.  
 
Utöver dessa områden bedöms både  Impressiv förmåga (uppfatta och förstå talat språk) och Expressiv 
förmåga (språkproduktion). Språkstörning kan finnas på enstaka domäner men också på ett flera vilket 
påverkar svårighetsgraden.  
 
Generell språkstörning omfattar alla fyra domänerna samt Expressiv och Impressiv förmåga 
(Nettelbladt & Salameh, 2008).  
 
Det är av största betydelse att följa barnets och elevens utveckling över tid, då språkstörning ofta 
ändrar karaktär och samvarierar i hög grad med andra funktionsnedsättningar (Miniscalo, 2017; Ek, 
2012). 

Flerspråkighet och språkstörning 
Flerspråkighet är en tillgång för det språkliga systemet och är en skyddsfaktor för språkinlärningen. 
Barnet/eleven ska uppmuntras att använda sitt modersmål för att underlätta språkinlärningen på ett 
andraspråk. Flerspråkighet ger aldrig språkliga svårigheter och det tar inte längre tid att utveckla 
språkförmågan då barnet/eleven har ett annat modersmål än svenska. Om barnet/eleven med annat 
modersmål än svenska inte utvecklas som förväntat behövs båda språken kartläggas.  
 
 
 
 
 

Språkstörning hos flerspråkiga barn och elever förekommer på barnets/elevens alla språk och inom 
samma domäner (Nettelbladt & Salameh, 2008; SPSM, 2013; Salameh, 2012).  

 
 
 
 

”En sen språklig utveckling som beror på en språkstörning innebär att eleven också är sen på sitt modersmål 
”(s. 69, Salameh, 2012).  
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Specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
Läs- och skrivsvårigheter är ett paraplybegrepp som innefattar alla sorters läs-och skrivsvårigheter 
oberoende av grundorsak. Språklig utveckling ligger i de allra flesta fall till grund för hur läs- och 
skrivförmåga utvecklas längre upp i åldrarna. De elever som har specifika läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi har primärt svårigheter inom den språkliga domänen fonologi. Förskolan har 
en betydelsefull roll att förebygga läs- och skrivsvårigheter/dyslexi genom att stimulera tidig läs- och 
skrivinlärning såsom förståelse för skrift och funktion samt att förstå och upptäcka att ord är enheter i 
både tal och skrift, samt fonologisk medvetenhet (Samuelsson mfl. 2009).  Elever med specifika läs- 
och skrivsvårigheter/dyslexi har en svikt i den fonologiska funktionen, som ger primära svårigheter 
med avkodning/ordavkodning vid läsning, svårigheter med stavning och sekundära 
läsförståelsesvårigheter. Vid specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är det vanligt med frekventa 
vokalväxlingar och svårigheter med dubbelteckning. Likaså förekommer ofta att eleven skriver korta 
meningar, förenklar och gör omkastningar av meningsbyggnaden. Elever med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi fastnar ofta i processen gällande alfabetiska-fonologiska stadiet och ägnar  likt 
nybörjaren mycket kraft åt stavningen, formen istället för innehållet, utvecklande av analys och 
reflektion. Specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är en funktionsnedsättning som är medfödd  och 
finns representerad hos 4-8 % av befolkningen (Kehre, 2017).  
  
Majoriteten av elever i läs- och skrivsvårigheter upplever oftast det som mest bekymmersamt med 
skrift i jämförelse med läsning. Skriftsvårigheterna har även visat sig vara mest bestående över tid 
(Wengelin, 2013). 
 
Definition dyslexi av Statens Beredning för medicinsk och social Utredning (2014):  
http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/dyslexi-hos-barn-och-ungdomar---tester-och-insatser/ 
 
Specifika Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samvarierar i relativt hör grad med andra 
funktionsnedsättningar och med specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli. 
 

Flerspråkighet och specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi  
Det finns risk att avkodningsförmåga inte uppmärksammas tillräckligt för elever med annat modersmål  
än svenska och särskilt svårupptäckta är elever som redan har lärt sig avkoda på sitt modersmål. 
Ortografin, olika sätt att nedteckna språk, har troligtvis betydelse för hur avkodningsprocessen ser ut. 
Beroende på vilken svårighetsgrad och hur snabbt avkodningsprocessen kommer igång kan det se olika 
ut avhängigt på vilket modersmål eleven lärt sig avkoda på.  För elever med flera språk med misstänkt 
dyslexi och ihållande läs- och skrivsvårigheter där skriftspråket inte utvecklas som förväntat, behövs 
både fria och styrda texter analyseras likt performansanalys eller annan kartläggning. Vid utredning 
bör avkodning och läsning på både modersmål och svenska genomföras för att säkerställa att likvärdiga 
svårigheter uppträder på alla språk (Salameh, 2012). 
  

  

http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/dyslexi-hos-barn-och-ungdomar---tester-och-insatser/
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6.1 Logopedisk bedömning 

För barn i förskola är logopedmottagningen ansvarig för bedömning och behandling av tal- och 
språkförmåga på individnivå.  
 
I Ystads kommunala skolor följs samverkansavtalet mellan Kommunförbundet och Region Skåne både 
vad gäller utredning med frågeställning specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och även vid 
utredning av eventuell språkstörning. Detta innebär bl.a. att endast journalföringspliktig personal får 
skicka remiss för logopedisk bedömning (skolsköterska, se sidan 28). 
 
Om en elev i skolan trots insatser över tid uppvisar språkliga svårigheter/läs- och skrivsvårigheter och 
behov av en logopedisk bedömning finns, genomförs en pedagogisk kartläggning med bedömning av 
elevens skolsituation på skol-, grupp- och individnivå (se överenskommelse om samverkan mellan 
Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi s. 28). Inför 
eventuell logopedisk bedömning är det viktigt att ta hänsyn till om eleven har svenska som andraspråk 
och hur länge eleven har fått möjlighet att tillägna sig sitt andraspråk.  

 
 
 
 
 
 
 

  

Då språkliga svårigheter i de flesta fall ligger till grund för läs- och skrivsvårigheter bör både tal- 
och språkförmågan samt läs- och skrivförmågan utredas (om det inte är helt uppenbart att 
endast läs- och skrivsvårigheter förekommer). Detta ska tydligt framgå av remissunderlaget och 
pedagogisk bedömning som ligger till grund för underlaget. 
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7. Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne 
och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid 
misstanke om dyslexi 
Överenskommelsen ska fungera som ett stöd och tydliggörande i processen kring en utredning vid 
misstanke om dyslexi. Syftet är: att det ska finnas en gemensam arbetsgång för barn och ungdomar 
med misstänkt dyslexi, att skolan får kunskap om vad som orsakar svårigheter och vilket stödbehov 
som är aktuellt. Överenskommelsen ska bidra med att elever med misstänkt dyslexi ges likvärdighet 
för att kunna nå utbildningens mål och ska erbjudas logopedisk bedömning utifrån vårdgarantin Region 
Skåne fastställt (Region Skåne & Kommunförbundet, 2016).   
Utgångspunkten för samverkan är att skolan, på uppdrag av rektor, initierat en utredning kring 
logopedisk bedömning.   

 

 

Inför logopedisk bedömning ska följande ingå:  

1. Beskrivning av skolsituationen utifrån kartläggning, där skol-, grupp- och individnivå 
uppmärksammas.  

2. Pedagogisk bedömning av elevens behov. 

Dokument för pedagogisk kartläggning inför tal- språk, läs- och skrivutredning och pedagogisk 
bedömning: https://intra.ystad.se/organisation/forvaltning/kulturutbildning/utbildning/Sidor/Default.aspx 
 
Skissen ska tolkas med tillsammans med text över hela överenskommelsen. Gröna områden är 
skolans ansvar och gult område är Region Skånes:  

 

(Figur 1, Bilaga 2. Region Skåne & Kommunförbundet s.8, 2016).  https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-
avtal/kommunsamverkan/samverkansavtal---fillistning/overenskommelse-om-samverkan-mellan-region-skane-och-kommunforbundet-
skane-gallande-utredning-vid-misstanke-om-dyslexi.pdf 

En utredning ska ske i en elevs sammanhang och barnperspektivet är alltid överordnat. Om det finns 
brister i omgivningen ska en utredning inte genomföras. 

https://intra.ystad.se/organisation/forvaltning/kulturutbildning/utbildning/Sidor/Default.aspx
https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/samverkansavtal---fillistning/overenskommelse-om-samverkan-mellan-region-skane-och-kommunforbundet-skane-gallande-utredning-vid-misstanke-om-dyslexi.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/samverkansavtal---fillistning/overenskommelse-om-samverkan-mellan-region-skane-och-kommunforbundet-skane-gallande-utredning-vid-misstanke-om-dyslexi.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/samverkansavtal---fillistning/overenskommelse-om-samverkan-mellan-region-skane-och-kommunforbundet-skane-gallande-utredning-vid-misstanke-om-dyslexi.pdf
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8. Tips 
Nationellt centrum för svenska som andraspråk 
NC vid Stockholms universitet är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum på uppdrag av regeringen. NC ska 
bland annat vara en länk mellan forskning, skola och offentlighet och bidra till förbättrade förutsättningar för 
arbete med språk- och kunskapsutveckling inom alla skolformer och i alla ämnen.  
http://www.andrasprak.su.se/ 
 
Dyslexiförbundet 
Sveriges största förbund för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Information och förslag på alternativa verktyg och 
länkar till ytterligare tips. 
https://www.dyslexi.org/ 
 
Dysseappen 
En app med strategier, nätverk, information och tips och idéer inom ex studieteknik för elever med dyslexi.  
http://www.fdb.nu/material/dysseapp/ 
 

LegiLexi  
LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse med visionen att alla barn ska lära sig att läsa ordentligt under 
lågstadiet i svenska skolan och fokuserar på att verka kompetensutvecklande och stödjande. för att genom dem 
Stiftelsens erbjudanden baseras sig på forskning och beprövad erfarenhet och drivs helt utan kommersiella, 
politiska eller religiösa intressen. 
https://www.legilexi.org/ 
 

SKED 
Skåne Kompetenscentrum för Elever med Dyslexi. Här finns fortbildningar och förslag på hjälpmedel samt 
överenskommelse kring utredningsförfarande. 
https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/stod-och-behandling/Dyslexi/ 

 
Specialpedagogiska skolmyndigheten 
På SPSM (2018) Inspirationssidor finns inspiration att hämta och exempel på läromedel, lärarlitteratur och 
exempel på alternativa verktyg för olika skolformer. Det finns  länkar till webbplatser, rapporter och forskning 
inom olika ämne och områden. Innehållet i Inspirationssidorna ska kunna kopplas till läroplan och kursplan. 
https://hittalaromedel.spsm.se/inspiration/forskolan/ 
https://hittalaromedel.spsm.se/inspiration/forskoleklass/ 
https://hittalaromedel.spsm.se/inspiration/grundskolan-ak-1-3/ 
https://hittalaromedel.spsm.se/inspiration/grundskolan-ak-7-9/ 
 
Språkens Hus 
Stöd och information kring flerspråkiga elever. 
http://www.sprakenshus.se/  

 
Språkstörning en pedagogisk utmaning 
En bok att ladda ner med konkreta råd och tips på hur anpassningar kan ske i verksamheter för elever med 
denna diagnos. 
https://webbshop.spsm.se/sprakstorning-en-pedagogisk-utmaning/ 
 

http://www.andrasprak.su.se/
https://www.dyslexi.org/
http://www.fdb.nu/material/dysseapp/
https://www.legilexi.org/
https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/stod-och-behandling/Dyslexi/
https://hittalaromedel.spsm.se/inspiration/forskolan/
https://hittalaromedel.spsm.se/inspiration/forskoleklass/
https://hittalaromedel.spsm.se/inspiration/grundskolan-ak-1-3/
https://hittalaromedel.spsm.se/inspiration/grundskolan-ak-7-9/
http://www.sprakenshus.se/
https://webbshop.spsm.se/sprakstorning-en-pedagogisk-utmaning/
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Utbildningspaket från Skolverket - Språkutvecklande arbetssätt/undervisning 
Utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla grundskolans ämnen i arbetet med att utveckla 
undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Ämnesspråk handlar om att 
uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift. Materialet i 
utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Alla språkliga färdigheter 
som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs.  
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/diskutera-och-
utveckla/sprakutvecklande-arbetssatt 

  

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/diskutera-och-utveckla/sprakutvecklande-arbetssatt
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/diskutera-och-utveckla/sprakutvecklande-arbetssatt
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Bilaga 1 
Förskolan ska sträva efter att varje barn ska 

 
• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 
• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin 

omvärld, 
• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå 

andras perspektiv,  
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, 

uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,  
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, 
• som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att 

kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.  

  Läroplan för förskola LPFÖ 98, reviderad 2016 

Genom undervisning i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att 

• kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften, 
• pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling, 
• skapa och uttrycka sig  genom olika uttrycksformer.  

 

Begreppet undervisning ska ges i en vidare tolkning i fritidshemmet där omsorg, utveckling och lärande 
utgör en helhet. Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

• kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda  syfte, 
• pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling, 
• skapa och uttrycka sig  genom olika uttrycksformer. 

 

Genom undervisningen i ämnet svenska och svenska som andra språk i grundskolan ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

• formulera sig och kommunicera  i tal och skrift, 
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 
• välja och använda språkliga strategier, 
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,  
• söka information från olika källor och värdera dessa. 

                  Läroplan för förskoleklass, fritidshem och grundskola, reviderad 2017  
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