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Arbete pågår 
 åk 7-9



Övergripande mål i kommunen

Genom vårt arbete bidra till en ökad språkutveckling 
samt läskompetens hos eleverna i Karlskoga. 

Fokus på språkutveckling ska genomsyra den 
pedagogiska verksamheten från förskolan - gymnasiet 
för att öka antalet elever som är väl förberedda för såväl 
vidare studier som yrkesliv.



Vilken typ av undervisning 
ska bedrivas i vår 
kommun?

Enligt skollagen ska 

“all undervisning vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet”





Framgångsfaktorer Läsplan F-3

● Tidiga insatser - goda resultat 

● Ökad måluppfyllelse 

● Skolinspektionen  

● Andra kommuners intresse 

● Läsa-, skriva-, räknagarantin 



Organisationsnivå



Tre centrala delar  

● Undervisning 

● Kommungemensamma screeningar 

● Evidensbaserade insatser 



Progression mellan planerna



Avstämningar årskurs F-6

Syftet med avstämningarna är:
- Att på ett likvärdigt sätt i kommunen kartlägga och 

bedöma elevers språk- och läsutveckling 

- Att upptäcka behov i undervisningen utifrån elevernas 
språk- och läsutveckling, samt vidta åtgärder för elever 
som indikerar eller befaras att inte utvecklas i riktning 
mot kunskapskraven 



Organisera utifrån 
Handlingsplanen 

● Utveckling av undervisning 

● Insatser 

● Screeningar 





Flerspråkiga elevers 
kunskapsutveckling

• Utvecklingsarbete pågår i kommunen

• Synsättet i forskningen har skiftat

• Betydelsen av elevens modersmål - ses som en resurs

• Socioekonomisk utsatthet 

• Interkulturellt förhållningssätt 

• Höga förväntningar 



Handlingsplan - Matematikplan 

• Planerna harmoniserar för att gemensamt 

skapa goda förutsättningar för det systematiska 

kvalitetsarbetet

• Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen

• Gemensamma framgångsfaktorer 

• Avstämningar 

• Samråd

 



Tack!



 

 
 

 

  Läsplan 
Grundskola  

F-3 

BUN 2019-00078 2019-03-01 
Reviderad: 2020-08-20 

 

 



2 
 

Innehållsförteckning 
Förord ........................................................................................................................................ 3 

1. Inledning ............................................................................................................................... 4 

1.1 Övergripande mål ............................................................................................................. 4 

2. Att läsa ................................................................................................................................... 5 

2.1 Avkodning ........................................................................................................................ 5 

2.2 Läsförståelse ..................................................................................................................... 6 

2.3 Bildstöd ............................................................................................................................ 8 

3. Handlingsplan för respektive årskurs ................................................................................ 9 

3.1 Förskoleklass .................................................................................................................... 9 

3.2 Årskurs 1 ........................................................................................................................ 10 

3.3 Årskurs 2 ........................................................................................................................ 11 

3.4 Årskurs 3 ........................................................................................................................ 11 

4. Åtgärder för de elever som inte utvecklas i riktning mot kunskapskraven ................. 13 

4.1 Material för lästräning .................................................................................................... 13 

5. Språkpedagogens uppdrag ................................................................................................ 14 

Referenser ............................................................................................................................... 15 

 

  



3 
 

Förord  
En av skolans viktigaste uppgifter är att lära alla elever läsa, förstå och använda texter. 
Samhället ställer allt större krav på individens förmåga att kommunicera och skriftspråket har 
fått en allt större betydelse i arbetslivet och samhället. Nästan alla yrken idag kräver en god 
läsförmåga. Läsförmågan blir därmed också betydelsefull för en individs möjligheter att leva 
ett självständigt liv. 
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1. Inledning  
1.1 Övergripande mål  
Öka måluppfyllelsen samt säkerställa läsgarantin i kommunen genom ett läs- och 
språkutvecklande fokus och arbetssätt som genomsyrar den pedagogiska verksamheten i 
kommunen.  

1.1.1 Handlingsplan för att säkerställa elevers läs- och språkutveckling 
Handlingsplanen har utarbetats för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever i 
Karlskoga kommun, att utveckla sin läs- och språkförmåga. Målsättningen med planen är att 
skapa en likartad och evidensbaserad grund för kommunens skolor gällande undervisning, 
kartläggning och bedömning. Den ska även bidra till att tidigt upptäcka och sätta in åtgärder 
för elever som behöver stöd i sin språk- och läsutveckling. Handlingsplanen ska dessutom 
bidra till att medvetandegöra det förebyggande arbetets och de tidiga insatsernas betydelse för 
elevers språk- och läsutveckling. Syftet är även att skapa kommungemensamma rutiner för att 
uppmärksamma och följa elevers språk- och läsutveckling på ett likvärdigt och systematiskt 
sätt. 

Elevernas lärande och personliga utveckling, enligt 3 § i skollagen 

Alla barn och elever 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 lätt når de 
kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 
längre i sin kunskapsutveckling (Skollagen, 2010). 

Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2011). 

Alla lärare i Karlskoga kommun ska arbeta aktivt med elevers språk- och läsutveckling i 
skolans samtliga ämnen. Genom detta fokus skapas en röd tråd genom elevens skolgång från 
förskoleklass till och med år 3. 
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2. Att läsa  
Läsning beskrivs som summan av att kunna avkoda, alltså läsa ord och förstå det lästa. Detta 
kan sammanfattas som produkten av avkodning och språklig förståelse, vilket i sin tur kan 
sammanfattas i en formel L=A + F. Läsförmågan (L) är alltså avhängig både avkodningen (A) 
och läsförståelsen (F). Om avkodningen eller läsförståelsen saknas, kan man inte heller tala 
om någon läsförmåga.  

 

2.1 Avkodning 
Att avkoda innebär färdigheten att omvandla grafem (bokstaven) till fonem (ljudet) och att 
koppla samman dessa till ord. 

2.1.1 Fonologisk och fonemisk medvetenhet 
Att vara fonologiskt medveten innebär att kunna skifta fokus mellan språkets innehållssida till 
dess formsida och förstå att ord är uppbyggda av ljud. Den fonologiska medvetenheten 
innefattar allt från rim och stavelser till fonemsyntes och fonemsegmentering. 

Fonemsyntes: att höra vilket ord det blir om man får ljud presenterade ett och ett. Exempel s-
o-l. 

Fonemsegmentering: Att dela in ord efter enskilda ljud. Exempelvis räkna enskilda ljud i ett 
ord. 

En undergrupp inom den fonologiska medvetenheten är den fonemiska medvetenheten. Den 
fonemiska medvetenheten innefattar de minsta betydande enheterna i språket - de enskilda 
språkljuden. Bilden nedan visar på hur de olika delarna har högre respektive lägre 
komplexitet. Detta innebär dock inte att ett steg nödvändigtvis bygger på ett annat. Det är den 
fonemiska medvetenheten som vi ska arbeta med när ett barn riskerar att utveckla läs- och 
skrivsvårigheter. Det är viktigt att varje lärare är medveten om att eleven inte behöver kunna 
rimma eller klappa stavelser för att lära sig att läsa. Rim behöver inte uteslutas, däremot har 
det ringa betydelse för utvecklingen av elevens läsförmåga. I förskoleklass ska fokus ligga på 
de enskilda språkljuden, den fonemiska medvetenheten. 
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2.1.2 Olika nivåer av avkodning  
Att läsa med flyt som finns med i kunskapskravet i årskurs 3 avses att eleven använder 
ortografisk helordsläsning som dominerande avkodningsstrategi. 

Logografisk läsning: Eleven känner igen ordbilder exempelvis sitt namn och vanliga 
ordbilder som “och”, “hej” och “jag”. Eleven har ännu inte knäckt läskoden. 

Enkel ljudning: Eleven har knäckt läskoden och ljudar ihop enskilda ljud till en helhet. 

Avancerad ljudning: Eleven ljudar ihop orddelar till en helhet. 

Ortografisk helordsläsning: Eleven läser flytande, det vill säga läser ord som helheter.  

2.2 Läsförståelse 
Att ha en god läsförståelse innebär att kunna tolka och förstå den lästa texten.  

2.2.1 Olika nivåer av läsförståelse 
Det kontextuella läsandet är på en grundläggande nivå, vilket barn i tidig ålder ofta klarar av. 
På denna nivå krävs ingen djupare förståelse för texten, vilket de andra nivåerna kräver. Målet 
är att undervisa eleverna så att de utvecklar en utåtriktad och interaktiv textrörlighet, samt sin 
generella förmåga att tänka utifrån texters innehåll.  

Kontextuellt läsande: Eleven kan svara på frågor där svaret finns givet i texten - “läsa på 
raden” 
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Utåtriktad textrörlighet: Eleven använder sig av olika lässtrategier såsom t ex 
textkopplingar, förutspå handling, sammanfatta huvuddrag i text samt visar förmåga att läsa 
både mellan och bortom raderna.  

Interaktiv textrörlighet: Eleven kan reflektera över textens struktur, funktion, syfte och 
mottagare. 

För att eleverna ska kunna utveckla sin läsförmåga ska explicit undervisning av de olika 
lässtrategierna bedrivas i enlighet med aktuell forskning. Den explicita undervisningen 
innebär att läraren undervisar om olika lässtrategier i enlighet med cirkelmodellen. 
Kontinuerlig undervisning i läsförståelsestrategier ska ske i samtliga årskurser för att eleverna 
ska utvecklas i riktning mot kunskapskraven. Detta arbetssätt främjar läsförståelsen och är 
nödvändigt för att bli en god läsare. Målet är att de ska använda strategierna självständigt och 
kunna applicera dem på olika texttyper de möter i undervisningen.  

 

Fas 1: Läraren presenterar ämnet och målet samt undersöker vilka förkunskaper eleverna har inom det 
aktuella området. Därefter ligger fokus på att bygga upp elevernas kunskap om ett 
undervisningsområde (minilektion) och/eller valda strategier, där introduktion av nya begrepp ingår. 
Begreppen bearbetas och tydliggörs med bildstöd. 

Fas 2: Efter arbetet i fas 1 modellerar läraren de valda strategierna genom att visa och tänka högt för 
eleverna hur, när och varför strategin används. I denna fas undervisar läraren också om vilka specifika 
särdrag som olika typer av texter har (genre). Målet är att eleverna ska kunna använda lämplig 
lässtrategi utifrån olika texttyper. 
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Fas 3: Tillsammans med läraren får eleverna i denna fas aktivt träna i grupper eller par på användning 
av vald strategi eller produktion av aktuell texttyp. 
 
Fas 4: I denna fas arbetar eleverna självständigt med strategier eller textframställning (observera att 
detta inte per automatik innebär enskilt arbete). Det är i denna fas som det visar sig om eleven uppnått 
de uppsatta målen. 

2.3 Bildstöd 
I det dagliga arbetet ska i huvudsak symbolbasen Widgit användas för att skapa en likvärdig 
skola för alla elever. I samtliga lokaler och sammanhang där pedagogisk verksamhet bedrivs 
ska dessa symboler användas för att tydliggöra och förstärka språkutvecklingen hos eleverna. 
Widgit Online är det digitala verktyget pedagogisk personal ska använda för att skapa t ex 
bildkort, scheman, arbetsblad med mera. 

https://widgitonline.com/ 

  

https://widgitonline.com/
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3. Handlingsplan för respektive årskurs  
3.1 Förskoleklass 
Strävansmålet är att alla elever i Karlskoga kommun utvecklar en god fonemisk medvetenhet 
(medvetenheten om de enskilda språkljuden) och kan koppla samman samtliga fonem 
(språkljud) och grafem (bokstav). Dessutom utvecklar eleven även sin ord-, text- och 
läsförståelse samt reflekterande förmåga kring text (Karlskoga kommun, 2019). 

3.1.1 Kartläggningsmaterial 
Hitta Språket (Skolverket, 2018) är obligatoriskt att använda from hösten 2019 för att kartlägga 
elevernas begynnande läsutveckling och identifiera de elever som är i behov av stödinsatser, 
anpassningar eller särskilda utmaningar. Materialet tar sikte på kunskapskravet i läsförståelse 
för årskurs 1. Vilket kartläggningsmaterial som används ska anpassas efter elevens 
läsförmåga. Om en elev uppvisar god läsförmåga (ex eleven kan avkoda, känna igen 
ordbilder, kan koppla fonem och grafem) bedöms eleven efter skolverkets nationella 
bedömningsstöd (avstämning A, B, C). 

3.1.2 Avstämningsperioder 
Kartläggningsmaterialet Hitta språket ska vara genomfört och sammanställt på gruppnivå 
senast v.44 varje läsår. I slutet av mars ska en uppföljande kartläggning göras för att kartlägga 
elevernas förmåga att koppla fonem och grafem. För denna kartläggning används endast delen 
lärarblanketten Underlag för bokstäver i Hitta språket (aktivitet 4). 

https://www.skolverket.se/undervisning/forskoleklassen/kartlaggning-i-forskoleklassen 

3.1.3 Samråd, särskild bedömning och uppföljning 
Utifrån kartläggningsmaterialets resultat ska samråd ske mellan undervisande personal och 
elevhälsans specialpedagogiska kompetens (speciallärare/specialpedagog). Samrådet på 
respektive enhet sker i nära anslutning till sammanställt resultat (både höst- och vårtermin). 
Rektor ansvarar i samarbete med skolans elevhälsoteam för att kalla berörd personal till 
samrådsmöte. Samrådet syftar till att planera den fortsatta undervisningen på grupp- och 
individnivå. Under samrådet ska en särskild bedömning göras för de elever som indikerar 
eller befaras inte uppnå kunskapskraven. Utifrån den särskilda bedömningen görs en 
planering med fokus på ledning och stimulans inom den ordinarie undervisningen, extra 
anpassningar och eventuellt särskilt stöd. 

3.1.4 Undervisningsmaterial  
Rekommenderade läromedel med fokus på fonemisk medvetenhet som lägger grund för 
elevers fortsatta språkförmåga.  

- Livet i bokstavslandet Förskoleklass. Förlag: Liber 
- Praxisalfabetet, Förlag: Studentlitteratur  

Rekommenderade läromedel och arbetssätt med cirkelmodellen som utgångspunkt.  

- Zick Zack Förskoleklass Förlag: Sanoma Utbildning 

https://www.skolverket.se/undervisning/forskoleklassen/kartlaggning-i-forskoleklassen
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- Läslyktan utifrån boken Explicit undervisning för läs- och skrivutveckling Förlag: 
Studentlitteratur.  

För att bedriva undervisning i linje med Läsplanen behöver material från båda ovanstående 
rubriker kombineras. 

3.2 Årskurs 1 
Kunskapskrav i läsförståelse för årskurs 1 

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda 
ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. Genom att 
kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt 
visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven 
också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med 
förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv. I 
samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters 
tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter (Skolverket, 
2017). 

3.2.1 Kartläggningsmaterial 
Nationellt Bedömningsstöd i läs-och skrivutveckling (Skolverket, 2018) är obligatoriskt för att 
kartlägga elevernas läsutveckling. Materialet är en fortsättning på Hitta Språket som används i 
förskoleklass. Vid behov används Skolverkets Nya Språket Lyfter (Skolverket, 2017), 
parallellt med bedömningsstödet. Ett exempel på detta kan vara om en elev har uppnått C-nivå 
i det nationella bedömningsstödet så följs och dokumenteras elevens vidare läsutveckling med 
stöd av Nya Språket Lyfter alternativt som komplettering till bedömningsstödet.     

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling åk 1-3 

3.2.2 Avstämningsperioder 
Avstämning A genomförs i augusti/september. Om avstämning A är genomförd i 
förskoleklass bedöms eleven mot avstämning B eller C. Nästa avstämning sker i januari 
utifrån den tidigare bedömning som gjordes i augusti/september. En tredje avstämning sker i 
maj för att säkerställa elevers läs- och skrivutveckling i riktning mot kunskapskraven i åk 1 då 
kommunen har infört en läsgaranti för samtliga elever i åk 1. Skolverkets bedömningsstöd ska 
vara genomförda och sammanställda på gruppnivå vid varje avstämning.  

3.2.3 Samråd, särskild bedömning och uppföljning 
Utifrån bedömningsstödets resultat ska samråd ske mellan undervisande personal och 
elevhälsans specialpedagogiska kompetens (speciallärare/specialpedagog). Samrådet på 
respektive enhet sker i nära anslutning till sammanställt resultat (både höst- och vårtermin). 
Rektor ansvarar i samarbete med skolans elevhälsoteam för att kalla berörd personal till 
samrådsmöte. Samrådet syftar till att planera den fortsatta undervisningen på grupp- och 
individnivå. Under samrådet ska en särskild bedömning göras för de elever som indikerar 
eller befaras inte uppnå kunskapskraven. Utifrån den särskilda bedömningen görs en 

https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgrsve01_1-3/prov?p_auth=QyQxs266&p_p_id=thvtests_WAR_thvwebapp_INSTANCE_e8tt0hXKc4Wh&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_thvtests_WAR_thvwebapp_INSTANCE_e8tt0hXKc4Wh_execution=e1s1
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planering med fokus på ledning och stimulans inom den ordinarie undervisningen, extra 
anpassningar och eventuellt särskilt stöd. 

3.3 Årskurs 2 
Alla elever utvecklar sitt läsflyt samt sin ord-, text- och läsförståelse. Eleverna reflekterar och 
drar slutsatser kring innehållet med hjälp av olika förståelsestrategier.  

3.3.1 Kartläggningsmaterial 
Nationellt Bedömningsstöd i läs-och skrivutveckling (Skolverket, 2018) ska användas. Vid behov 
används Skolverkets Nya Språket Lyfter (Skolverket, 2017), parallellt med bedömningsstödet. Ett 
exempel på detta kan vara om en elev har uppnått C-nivå i det nationella bedömningsstödet så 
följs och dokumenteras elevens vidare läsutveckling med stöd av Nya Språket Lyfter 
alternativt som komplettering till bedömningsstödet. 

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling åk 1-3 

3.3.2 Avstämningsperioder 
I årskurs 2 sker två avstämningsperioder. Bedömningsstödet ska vara genomfört och 
sammanställt på gruppnivå i november och i april. 

 3.3.3 Samråd, särskild bedömning och uppföljning 
Utifrån bedömningsstödets resultat ska samråd ske mellan undervisande personal och 
elevhälsans specialpedagogiska kompetens (speciallärare/specialpedagog). Samrådet på 
respektive enhet sker i nära anslutning till sammanställt resultat (både höst- och vårtermin). 
Rektor ansvarar i samarbete med skolans elevhälsoteam för att kalla berörd personal till 
samrådsmöte. Samrådet syftar till att planera den fortsatta undervisningen på grupp- och 
individnivå. Under samrådet ska en särskild bedömning göras för de elever som indikerar 
eller befaras inte uppnå kunskapskraven. Utifrån den särskilda bedömningen görs en 
planering med fokus på ledning och stimulans inom den ordinarie undervisningen, extra 
anpassningar och eventuellt särskilt stöd. 

3.4 Årskurs 3 
Kunskapskrav i svenska för årskurs 3 

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda 
lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge 
några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven 
grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt 
framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter (Skolverket, 
2018).  

3.4.2 Kartläggningsmaterial 
Nationellt Bedömningsstöd i läs-och skrivutveckling (Skolverket, 2018) ska användas. Vid behov 
används Skolverkets Nya Språket Lyfter (Skolverket, 2017), parallellt med bedömningsstödet. Ett 
exempel på detta kan vara om en elev har uppnått C-nivå i det nationella bedömningsstödet så 

https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgrsve01_1-3/prov?p_auth=QyQxs266&p_p_id=thvtests_WAR_thvwebapp_INSTANCE_e8tt0hXKc4Wh&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_thvtests_WAR_thvwebapp_INSTANCE_e8tt0hXKc4Wh_execution=e1s1
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följs och dokumenteras elevens vidare läsutveckling med stöd av Nya Språket Lyfter 
alternativt som komplettering till bedömningsstödet. 

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling åk 1-3 

3.4.3 Avstämningsperioder 
I årskurs 3 sker två avstämningsperioder. Den ena avstämningen avser Skolverkets 
bedömningsstöd som ska vara genomfört och sammanställt på gruppnivå i oktober. Den andra 
avstämningen avser de nationella proven i ämnet svenska och svenska som andraspråk i mars-
maj. 

3.4.4 Samråd, särskild bedömning och uppföljning 
Utifrån bedömningsstödets resultat och resultatet på de nationella proven i ämnet 
svenska/svenska som andraspråk ska samråd ske mellan undervisande personal och 
elevhälsans specialpedagogiska kompetens (speciallärare/specialpedagog). Samrådet på 
respektive enhet sker i nära anslutning till sammanställt resultat (både höst- och vårtermin). 
Rektor ansvarar i samarbete med skolans elevhälsoteam för att kalla berörd personal till 
samrådsmöte. Samrådet syftar till att planera den fortsatta undervisningen på grupp- och 
individnivå. Under samrådet ska en särskild bedömning göras för de elever som indikerar 
eller befaras inte uppnå kunskapskraven. Utifrån den särskilda bedömningen görs en 
planering med fokus på ledning och stimulans inom den ordinarie undervisningen, extra 
anpassningar och eventuellt särskilt stöd. 

  

https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgrsve01_1-3/prov?p_auth=QyQxs266&p_p_id=thvtests_WAR_thvwebapp_INSTANCE_e8tt0hXKc4Wh&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_thvtests_WAR_thvwebapp_INSTANCE_e8tt0hXKc4Wh_execution=e1s1


13 
 

4. Åtgärder för de elever som inte utvecklas i 
riktning mot kunskapskraven 
Om det efter de obligatoriska kartläggningar som görs från och med förskoleklass finns en 
indikation på att en elev inte befaras nå kunskapskraven för den aktuella årskursen ska i första 
hand åtgärder sättas in i form av extra anpassningar. Om de extra anpassningarna därefter inte 
anses vara tillräckliga ska dessa intensifieras eller så görs en anmälan om elev i behov av stöd 
till rektor via den digitala elevakten.  

Forskningen visar att en intensiv och strukturerad avkodningsträning där fokus är på 
kopplingen mellan fonem och grafem är det som ger bäst effekt för elever som riskerar att 
utveckla läs- och skrivsvårigheter. 2014 presenterade Statens beredning för medicinska frågor 
(SBU) i Sverige en metaanalys gällande vilka insatser som kan gynna elever med dyslexi. 
Sammanfattningsvis kan sägas att analysen visade på att ordavkodning, stavning, fonologisk 
medvetenhet och läsförståelse främst utvecklas genom en strukturerad undervisning, att gå 
från det enklare till det svårare. Denna systematiska undervisning bör främst behandla 
kopplingen mellan fonem och grafem. Träningen ska ske individuellt mellan 3-5 
gånger/vecka och under en period på minst 6 veckor och max 8 veckor, därefter utvärderas.  

4.1 Material för lästräning  
Nedan presenteras två olika material som ska användas och ligger i linje med aktuell 
forskning och som har visat sig ge effekt gällande läs- och skrivutvecklingen för elever med 
en komplicerad avkodning.  

4.1.1 Jämna steg - individuell lästräning för elever i förskoleklass och lågstadiet 
Jämna steg (Hogrefe Psykologiförlag, 2019) är ett pedagogiskt lästräningsmaterial för barn i 
åldrarna 6–8 år. Materialet bygger på en-till-en-träning och är särskilt utvecklat för barn som 
befinner sig i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter, dyslexi eller behöver extra 
lästräning för att hålla jämna steg med eleverna inom åldersgruppen. Jämna steg är 
systematiskt uppbyggt med fokus på kopplingen mellan fonem och grafem.  

4.1.2 WIP - Wolff intensivprogram, individuell lästräning för elever i årskurs 2 och 3 
WIP (Hogrefe Psykologiförlag, 2019) är ett träningsmaterial avsett för elever med och i riskzonen 
för att utveckla läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, det vill säga elever vars primära problem 
med skriftspråket är ordavkodning och/eller stavning. Materialet är i första hand avsett för 
åldrarna 8–12 år. I WIP tränar man systematiskt tre olika aspekter av läsning: 
fonem/grafemkoppling (ordavkodning och stavning), läshastighet och läsförståelse. 
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5. Språkpedagogens uppdrag  
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs 1 

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda 
ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. Genom att 
kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt 
visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven 
också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med 
förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv. I 
samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters 
tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter (Skolverket, 
2018). 

Språkpedagogen ska på respektive enhet bedriva ett stödjande arbete gällande läs- och 
skrivutveckling på grupp- och individnivå. Detta innebär att denne tillsammans med 
pedagogisk personal på skolan arbetar aktivt för att säkerställa att innehållet i läsplanen 
efterföljs. Utifrån kunskapskravet i läsförståelse i slutet av årskurs 1 är språkpedagogens 
främsta uppdrag att arbeta förebyggande med de elever som riskerar att utveckla eller redan 
har läs- och skrivsvårigheter och därmed riskerar att inte nå kunskapskravet.  

Språkpedagogens uppdrag återfinns både på individ- och gruppnivå. På individnivå är dennes 
uppdrag att arbeta med evidensbaserade intensiva undervisningsinsatser utifrån de material 
som återfinns i läsplanen (Jämna steg, WIP). På gruppnivå handlar uppdraget i huvudsak om 
att delta aktivt i genomförandet och analysen av resultatet av Skolverkets 
kartläggningsmaterial (Hitta språket) och bedömningsstöd (Nationellt bedömningsstöd i läs- 
och skrivutveckling). Utifrån resultatet på dessa screeningar är språkpedagogens roll att 
enskilt eller i samverkan med skolans elevhälsoteam planera och genomföra adekvata åtgärder 
på grupp- och individnivå. Sammanfattningsvis är språkpedagogens huvudsakliga uppdrag att 
bidra till att öka måluppfyllelsen för godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs 1. 
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Förord 
En av skolans viktigaste uppgifter är att lära alla elever läsa, förstå och använda texter. 
Samhället ställer allt större krav på individens förmåga att kommunicera och skriftspråket har 
fått en allt större betydelse i arbetslivet och samhället. Nästan alla yrken idag kräver en god 
läsförmåga. Läsförmågan blir därmed också betydelsefull för en individs möjligheter att leva 
ett självständigt liv, samt verka och bidra i ett demokratiskt samhälle. 
 
För att eleverna ska få en god läsutveckling behöver de få en medveten undervisning i 
läsförståelse redan i de första skolåren.  Eleverna behöver sedan få fortsatt undervisning 
gällande detta genom hela grundskolan för att bli aktiva, eftertänksamma och kritiska läsare. 
God läsförståelse påverkar möjligheterna att utveckla kunskap i alla skolämnen och genom 
hela skoltiden. En förutsättning för att läsning ska upplevas som en betydelsefull aktivitet, 
både i skolåren och senare i livet, är att man förstår vad man läser och också känner 
engagemang och har intresse för det man läser.  

  



1. Inledning  
1.1 Övergripande mål  
Det övergripande målet med denna handlingsplan är att öka måluppfyllelsen i kommunen 
genom ett läs- och språkutvecklande fokus och arbetssätt i alla ämnen vilket ska genomsyra 
den pedagogiska verksamheten i kommunen.  

1.1.1 Handlingsplan för att säkerställa elevers läs- och språkutveckling 
 
Handlingsplanens övergripande syfte är att skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever i 
Karlskoga kommun att utveckla sin läs- och språkförmåga. Målsättningen med planen är att 
skapa en likartad och evidensbaserad grund för kommunens skolor gällande undervisning, 
kartläggning och bedömning. Den ska även bidra till att i tidigt skede upptäcka och vidta 
åtgärder för elever som behöver stöd i sin språk- och läsutveckling. Handlingsplanen ska 
dessutom bidra till att medvetandegöra det förebyggande arbetets och de tidiga insatsernas 
betydelse för elevers språk- och läsutveckling. Syftet är även att vara ett stöd för lärarens 
planering av undervisning, samt skapa kommungemensamma rutiner för att uppmärksamma 
och följa elevers språk- och läsutveckling på ett likvärdigt och systematiskt sätt. 
Progressionen går från nybörjaren som ska ”knäcka koden” och behöver lära sig lässtrategier 
för att förstå och tolka texter eleven läser själv eller tar del av på annat sätt. I årskurserna 4–6 
vidgas innehållet till att eleverna också ska få lära sig strategier för att urskilja texters 
budskap, både de uttalade och sådant som står mellan och bortom raderna. Fokus skiftar alltså 
från att elever i de tidigare skolåren lär sig avkoda och förstå enklare texter, till att elever 
läser för att utveckla sin textförståelse i alla ämnen. 

Elevernas lärande och personliga utveckling, enligt 3 § i skollagen 

Alla barn och elever 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 lätt når de kunskapskrav som minst ska 
uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling 
(Skollagen, 2010). 

Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 
tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2011). 
  



2. Läsförmåga 
Läsning beskrivs som summan av att kunna avkoda, alltså läsa ord och förstå det lästa. Detta 
kan sammanfattas som produkten av avkodning och språklig förståelse, vilket i sin tur kan 
sammanfattas i en formel L=A+ F. Läsförmågan (L) är alltså avhängig både avkodningen (A) 
och läsförståelsen (F). Om avkodningen eller läsförståelsen saknas, kan man inte heller tala 
om någon läsförmåga. Att ha en god läsförmåga innebär alltså att både kunna avkoda text 
samt tolka och förstå innehållet.  

 

2.1 Olika nivåer av läsförståelse 
 
Det kontextuella läsandet är på en grundläggande nivå, vilket barn i tidig ålder ofta klarar av. 
På denna nivå krävs ingen djupare förståelse för texten, vilket de andra nivåerna kräver. 
Målet är att undervisa eleverna så att de utvecklar en utåtriktad och interaktiv textrörlighet, 
samt sin generella förmåga att tänka utifrån texters innehåll. I kunskapskravet för betyget E i 
årskurs 6 står att eleven ska kunna läsa med flyt genom att använda lässtrategier på ett i 
huvudsak fungerande sätt. I årskurs 4–6 är således fokus i undervisningen på att lära sig 
strategier för att urskilja texters budskap både det uttalade och sådant som står mellan 
raderna. Även texters språkliga drag och uppbyggnad är en central del av innehållet. 

Kontextuellt läsande: Eleven kan svara på frågor där svaret finns givet i texten - “läsa på 
raden” 

Utåtriktad textrörlighet: Eleven använder sig av olika lässtrategier såsom t ex 
textkopplingar, förutspå handling, sammanfatta huvuddrag i text samt visar förmåga att läsa 
både mellan och bortom raderna.  

Interaktiv textrörlighet: Eleven kan reflektera över textens struktur, funktion, syfte och 
mottagare. 

2.2 Avkodning  
Att avkoda innebär färdigheten att omvandla grafem (bokstaven) till fonem (ljudet) och att 
koppla samman dessa till ord. 

2.2.1 Olika nivåer av avkodning 
Att läsa med flyt som finns med i kunskapskravet i årskurs 6 avses att eleven använder 
ortografisk helordsläsning som avkodningsstrategi. 



Logografisk läsning: Eleven känner igen ordbilder exempelvis sitt namn och vanliga 
ordbilder som “och”, “hej” och “jag”. Eleven har ännu inte knäckt läskoden. 
 
Enkel ljudning:  Eleven har knäckt läskoden och ljudar ihop enskilda ljud till en helhet. 
 
Avancerad ljudning: Eleven ljudar ihop orddelar till en helhet. 
 
Ortografisk helordsläsning: Eleven läser flytande, det vill säga läser ord som helheter. 
  



3. Evidensbaserad framgångsrik undervisning i 
Karlskoga kommun  
Framgångsfaktorer som ska användas i Karlskoga kommun gällande undervisning i literacy1 
samt cirkelmodellens arbetsgång presenteras nedan. Genom att arbeta med cirkelmodellen 
som arbetsgång säkerställs att undervisningen går i linje med aktuell forskning, samt att 
handlingsplanens valda framgångsfaktorer ingår i undervisningen. I Karlskoga Kommun ska 
cirkelmodellen användas i alla ämnen. Nedan presenteras särskilt framgångsrika 
undervisningsstrategier samt cirkelmodellen som vald arbetsgång. I avsnittet presenteras 
också faktorer som enligt aktuell forskning visat sig ha en låg, eller begränsad effekt för 
utveckling av elevernas literacyförmåga. 

3.1 Cirkelmodellen  

Systematiken i arbetet utifrån cirkelmodellen har visat sig ha mycket god effekt för 
utveckling av elevers literacyförmåga. Genom den tydliga återkommande strukturen 
säkerställs att eleverna ges goda förutsättningar att vidareutveckla sin läs- och skrivförmåga. 
För att få önskad effekt av undervisningen krävs dock att alla faser genomförs på ett 
fördjupande, tydligt och systematiskt sätt. Att arbeta efter cirkelmodellen i alla ämnen gör 
undervisningen språkutvecklande samt att syfte och mål görs tydliga vilket bidrar till högre 
måluppfyllnad.  

Cirkelmodellen kan kopplas samman med begrepp som den proximala utvecklingszonen och 
scaffolding. Den proximala utvecklingszonen, alltså zonen för maximalt lärande, kan 
beskrivas som det eleven kan genomföra med stöd av en vuxen, eller en mer kunnande 
kamrat. Detta är också det som skiljer den proximala utvecklingszonen från den 
utvecklingsprocess som är avslutad, det barnet kan utföra på egen hand. Den proximala 
utvecklingszonen hjälper oss inte bara att identifiera vad en elev befinner sig just nu i sin 
kunskapsutveckling, utan också vad som är nästa steg i den utvecklingen. När en elev 
behärskar ett begrepp eller en färdighet, är eleven dessutom på väg att behärska något nytt. 
En av Vygotskijs grundtankar var just att lärande är en ständigt pågående process. När en 
elev befinner sig inom den proximala utvecklingzonen behöver denne stöd från läraren för att 
kunna ta sig vidare, den kommunikation som sker i denna situation brukar benämnas som 
scaffolding. Genom scaffolding kan läraren skapa en slags byggnadsställning som gör att 
eleven kan ta sig vidare, detta innebär dock inte att läraren ska lösa uppgiften åt eleven utan 
den lärande måste själv ställas inför utmaningarna och ta sig vidare.  
 

1Individens förmåga att konstruera och skapa mening genom läsning, skrivande och samtalande om texter. 
Förenklat kan man säga att det handlar om elevernas språkliga kompetens. 



  
 

Fas 1: Läraren presenterar ämnet och målen samt undersöker vilka förkunskaper eleverna har 
inom det aktuella området/strategin/texttypen. Därefter ligger fokus på att bygga upp 
elevernas kunskap kring området/strategin/texttypen, där introduktion av nya begrepp ingår. 
Begreppen bearbetas och tydliggörs med bildstöd. 

Fas 2: Efter arbetet i fas 1 modellerar läraren den valda strategin genom att tänka högt utifrån 
texten för att visa eleverna hur strategin används. I denna fas undervisar läraren också om 
vilka specifika särdrag som olika typer av texter har (genre). Målet är att eleverna ska kunna 
använda lämplig lässtrategi utifrån olika texttyper. 

Fas 3: Tillsammans med läraren får eleverna i denna fas aktivt träna i grupper eller par att använda 
vald strategi eller produktion av aktuell text typ. 
 
Fas 4: I denna fas arbetar eleverna självständigt med strategier eller textframställning. Det är 
i denna fas som det visar sig om eleven uppnått de uppsatta målen. 
 
Läslyktan är ett framgångsrikt arbetssätt där läraren genom en strukturerad planering samt 
utförande av undervisningen ger eleverna redskap att utveckla sin textförståelse. Läslyktan 
innefattar även fokus på det kollegiala lärandet för att kontinuerligt utvärdera sin egen 
undervisning. 



3.2 Explicit undervisning i läsförståelsestrategier 
Forskning visar att elever i svensk skola från ca 10 års ålder och framåt har svårare att 
utveckla en djupare läsförståelse. Vi har inte en tradition i svensk skola att undervisa om 
lässtrategier. En riktad undervisning i lässtrategier gynnar alla elever, men störst effekt har 
det visat sig ha för elever med begränsad läskompetens, dvs elever som ännu inte behärskar 
utåtriktad samt interaktiv textrörlighet. Inom skolforskning finns en utbredd enighet om 
strategiernas avgörande betydelse för elevernas lärande, ändock har det visat sig att lärare inte 
använder dessa i tillräckligt stor utsträckning i sin undervisning.  

Kontinuerlig undervisning i läsförståelsestrategier ska ske i samtliga årskurser för att eleverna 
ska utvecklas i riktning mot kunskapskraven. För att eleverna ska kunna utveckla sin 
läsförmåga i alla ämnen, ska explicit undervisning av de olika lässtrategierna bedrivas i 
enlighet med aktuell forskning. Denna explicita undervisning innebär att läraren undervisar 
om olika lässtrategier. Först modellar läraren strategin och därefter tränar eleverna på dessa i 
helklass, parvis och enskilt.  

Målet är att de ska använda strategierna självständigt och kunna applicera dem på olika 
texttyper de möter i undervisningen, med andra ord ska undervisning gällande 
läsförståelsestrategier ske i alla ämnen.  

Följande fyra lässtrategier som är särskilt effektiva för att utveckla en eftertänksam läsning 
ska eleverna få undervisning om samt tillämpa: 

● Ställa frågor på olika nivåer till text 
● förutspå handling/ställa hypoteser 
● reda ut oklarheter 
● sammanfatta  

3.3 Utveckling av elevers ordförråd  

Att utveckla elevers ordförråd innebär undervisning för utveckling av ordförråd och 
kunskaper om ords betydelse, framförallt knutet till läsförmåga. Explicit undervisning i alla 
ämnen, gällande allmänna skolord, ämnesövergripande- och ämnesspecifika ord, har visat sig 
ha särskilt stor betydelse för elevernas måluppfyllelse. Att lära sig ett ord kräver inte bara att 
exponeras för det, utan också att repetera, sätta det i sitt sammanhang och ha verkliga skäl för 
att använda orden i samtal, läsning samt skrivande. Det är av yttersta vikt att eleven är aktiv i 
bearbetningen av orden. Dessa principer gäller i alla åldrar - från förskola till och med 
gymnasiet och för elever med både typisk och avvikande språk-, läs- och skrivutveckling. 
Orden på Nivå 2 i pyramiden nedan har visat sig ha störst betydelse för elevernas 
kunskapsutveckling.  

 
Ordförrådspyramid 



Nivå 1: De flesta vanliga orden, ex katt, häst, kniv, stol, frukost. 
Nivå 2: Allmänt beskrivande ord, ex. jämföra, reflektera, sammanfatta, beskriva. 

Nivå 3: Speciella ord för ett särskilt område, ex. klorofyll, substantiv, diktatur, 
nervsystemet. 

 

3.4 Strukturerade textsamtal - Reciprocal Teaching 

En modell för ett systematiskt textsamtal är RT, som står för Reciprocal Teaching, vilket bör 
genomföras i alla ämnen. Modellens syfte är att utveckla elevernas literacyförmåga genom att 
diskutera en text och nå en djupare förståelse. 

RT bygger på fyra strategier som introduceras och lärs ut systematiskt där syftet är att 
eleverna ska öva på att använda följande; 

● förutsäga vad som ska hända i texten 
● ställa egna frågor till texten 
● klargöra innehållet (vilket exempelvis leder till att eleverna uppmärksammar ord som 

är svåra att förstå) 
●  och slutligen sammanfatta texten. 

Förutom vikten av den systematiska och strukturerade undervisningen påtalas också i flera 
studier betydelsen av att tillräckligt med tid i undervisningen ägnas åt just detta, vilket 
betyder att dessa strategier ska ingå i all undervisning oavsett ämne. 

3.5 Klassrumsdiskussioner 
Klassrumsdiskussioner förklaras som samtal där eleverna är aktiva och de själva driver 
samtalet framåt. Kvalitetsindikationer är att eleverna är medvetna om rådande 
diskussionsregler i det specifika samtalet och vad som förväntas av eleven i ett gruppsamtal. 
Läraren tar således ett steg tillbaka och låter elevernas frågor föra samtalet framåt. Verkliga 
diskussioner sker när eleverna samtalar med varandra utan att läraren är mellanhand. 
Lärarens uppgift blir istället att skapa en struktur och trygghet för att fördjupande samtal ska 
kunna ske. En effektiv modell för klassrumsdiskussioner är förslagsvis EPA (Enskilt - Par - 
Alla) och APE (Alla - Par - Enskilt). 

3.6 Begreppskartor och grafiska scheman 
Begreppskartor och grafiska scheman är visuella stödstrukturer som används för att 
synliggöra exempelvis samband, processer, förförståelse, likheter och skillnader. De kan även 
användas för att synliggöra elevernas lärandeprocess. Begreppskartor och grafiska scheman 
är effektiva när de används som planeringsverktyg för något annat exempelvis inför 
skrivandet av en text, som stöd vid en sammanfattning eller som startpunkt för jämförelse och 



diskussion. Styrkan i en begreppskarta kommer från det kognitiva arbete som den föranleder 
då eleverna gör ett schema över vad de vet, att de planerar för att skriva, undersöka eller 
presentera. På detta sätt bidrar begreppskartor till att eleverna förflyttas från ett ytlärande till 
ett djuplärande. Exempel på olika grafiska scheman och modeller är venn-diagram, 
VÖL-schema, tidslinje, tankekartor, stapeldiagram, cirkeldiagram och begreppskartor. 

3.7 Upprepad läsning 
En effektiv undervisning för elever som ännu inte uppnått tillräckligt flyt i sin läsning är 
upprepad läsning. Denna undervisning kan och bör i första hand organiseras i form av 
ledning och stimulans eller som en extra anpassning. Vid upprepad läsning lyssnar eleven på 
ett stycke som läraren läser högt alternativt eleven lyssnar på digitalt, läser det därefter för sig 
själv ett antal gånger och sedan högt för läraren, eventuellt spelar in sin läsning digitalt. 
Läraren beräknar hastighet och bedömer noggrannhet och prosodi (intonation, tempo och 
uttrycksfullhet), därefter redovisas resultatet för eleven tillsammans med information om 
använd tid, till exempel genom visning av stapeldiagram. Det är av vikt för eleven att se sitt 
resultat som motiverande visualisering. Elever läser sedan stycket igen med målsättningen att 
förbättra ovanstående delar. 
 

 

3.8 Undervisningsområden med begränsad eller negativ effekt 
för elevers läs- och språkutveckling 

Tyst läsning: Tyst läsning i skolan utan uppföljning av läraren utvecklar inte elevers 
läsförståelse. För att utveckla elevers läsförståelse ska undervisning som aktivt stöder elevers 
utveckling av läsförståelse bedrivas. Flera studier visar att om läraren inte ger framåtsyftande 
feedback till den enskilde eleven vid tyst läsning, har inte aktiviteten de positiva effekter som 
man tidigare trott. Ett syfte med tyst läsning kan vara att bidra till elevernas läslust, men 
lärare behöver vara medvetna om att det inte bidrar till en ökad läsförståelse. Ska eleverna 



utveckla sin förmåga att förstå text och använda läsandet för att lära krävs explicit 
undervisning av alla ämneslärare gällande lässtrategier, ämnesbegrepp och texttyper. 

Enskilt arbete med läsförståelse: Att elever lämnas ensamma med text för att svara på 
efterföljande frågor har visat sig ha en mycket begränsad utveckling av elevers läsförståelse. 
När elever lämnas ensamma med läsförståelseuppgifter utan bearbetning av textens innehåll 
som skapar en djupare förståelse såsom textsamtal, användande av lässtrategier 
(textkopplingar, förutspå handling, sammanfatta osv.) sker ingen utveckling av elevens 
läsförståelse, utan blir enbart en bekräftelse på vad eleven redan kan. 

Nivågruppering: Det förekommer att elever nivågrupperas utifrån sina förmågor i literacy. 
En statisk nivågruppering, vare sig det handlar om grupperingar inom klassen eller 
klassövergripande, har mycket låg effekt för elevernas lärande. Statiska nivågrupperingar 
splittrar lärgemenskapen, utesluter vissa elever socialt och har negativ inverkan på sociala 
färdigheter. 

  



4. Avstämningsperioder åk 4–6 
Enligt språkplanen görs avstämningar på gruppnivå men vid behov kan avstämningar 
genomföras med enskilda individer. Att genomföra kontinuerliga avstämningar och därefter 
uppföljande analys av resultat, säkerställer elevers språk- och läsutveckling samt ligger till 
grund för fortsatt planering av ordinarie undervisning. Avstämningarna fyller både en 
formativ och summativ funktion, men ska främst ligga till grund för hur den fortsatta 
literacyundervisningen ska planeras på grupp- och individnivå. 
 
Syftet med avstämningarna är: 
 

- Att på ett likvärdigt sätt i kommunen kartlägga och bedöma elevers språk- och 
läsutveckling. 

- Att upptäcka behov i undervisningen utifrån elevernas språk- och läsutveckling, samt 
vidta åtgärder för de elever som indikerar eller befaras att inte utvecklas i riktning mot 
kunskapskraven. 

4.1 Årskurs 4 

4.1.1 Elever som inte har nått målen för avkodning i åk 3 
De elever som inte nått målen för läsflyt i åk 3 NP (samt de elever som inte genomfört NP åk 
3) genomför testning med LäSt för avkodning (de första 50 orden) vilket genomförs av 
speciallärare/specialpedagog. Syftet är att upptäcka elever som riskerar att utveckla eller har 
utvecklat läs- och skrivsvårigheter och ännu inte uppmärksammats. Efter att testningen är 
genomförd (inom 8 veckor från terminsstart), sker en konsultation mellan speciallärare och 
undervisande lärare. Vid detta tillfälle planeras vidare insatser såsom exempelvis upprepad 
läsning, WIP, undervisning gällande koppling fonem-grafem, vidare testning med ITPA-3, 
pedagogisk utredning, remiss till logoped. 

4.1.2 Avstämningsperioder 
Resultatet av de Nationella prov som genomförts i årskurs 3, ligger till grund för planering av 
höstterminens undervisning i årskurs 4. Vid de tillfällen där eleverna byter lärare mellan 
årskurs 3 och 4 ska kunskapsprofiler (Kunskapsprofil NP, åk 3, sv/sva) lämnas över till 
mottagande lärare på samtliga elever. I årskurs 4 sker en avstämningsperiod; avstämningen 
genomförs och sammanställs på gruppnivå mellan vecka 5–9 före samråd, som sker inom 4 
veckor efter genomförd avstämning. 

4.1.3 Kartläggningsmaterial 
Avstämningarna i årskurs 4 avser testmaterialet SOMT vilket är avsett för att testa språk- och 
textförståelse. Ansvarig för beställning av testmaterial utses på respektive enhet. Del 1 av 
SOMT är ett grupprov som genomförs med alla elever. Provet genomförs med fördel i 
halvklass och speciallärare/specialpedagog kan vara behjälplig vid dessa tillfällen. Testerna 

https://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/545/c_545644-l_3-k_32017kunskapsprofil.pdf


är normerade och standardiserade varför det är viktigt att instruktioner och tidsgränser följs. 
Genomförs: 
 

- Vårterminen: under februari månad, mellan v. 5–9 
 

Ansvarig för rättning och analys utses på respektive enhet.  
 
Del 2 av SOMT är ett uppföljande individuellt test för de elever som får ett resultat under 25:e 
percentilen på delprov 1. Detta prov genomförs efter konsulterande samtal vid samrådet med 
speciallärare/specialpedagog.  

4.1.4 Samråd, särskild bedömning och uppföljning  
Utifrån resultat på testmaterialet ska samråd ske mellan undervisande personal och 
elevhälsans specialpedagogiska kompetens (speciallärare/specialpedagog). Samrådet på 
respektive enhet sker inom fyra veckor efter genomförd kartläggning. Rektor ansvarar i 
samarbete med skolans elevhälsoteam för att kalla berörd personal till samrådsmöte (länk till 
kallelseblankett för samråd). Samrådet syftar till att planera den fortsatta undervisningen på 
grupp- och individnivå. Under samrådet ska en särskild bedömning göras för de elever som 
indikerar eller befaras inte uppnå kunskapskraven. Utifrån den särskilda bedömningen görs 
en planering med fokus på ledning och stimulans inom den ordinarie undervisningen, extra 
anpassningar och eventuellt särskilt stöd. Dokumentation sker i DF respons. 

4.2 Årskurs 5 

4.2.1 Avstämningsperioder 
I årskurs 5 sker två avstämningsperioder. Den första avstämningen ska genomföras mellan 
vecka 42–43 och vara sammanställt före samråd. Den andra avstämningen ska genomföras 
mellan vecka 18–19 och vara sammanställt på gruppnivå före samråd. 

4.2.2 Kartläggningsmaterial 
Avstämningarna i årskurs 5 avser testmaterialet LäSt vilket är avsett för att kartlägga elevers 
grundläggande färdigheter i läs- och stavningsförmåga samt läsförståelse. Ansvarig för 
beställning av testmaterial utses på respektive enhet. Testerna är normerade och 
standardiserade varför det är viktigt att instruktioner och tidsgränser följs. 
I årskurs 5 genomförs testet Läsförståelse i materialet LäSt på gruppnivå vid två tillfällen. 
 

- höstterminen: under v. 42–43 
- vårterminen: under v. 18–19 

 
De elever som ännu inte har en fungerande avkodning får texten uppläst, då syftet med 
avstämningen är att synliggöra elevers förståelse av text och inte elevens avkodningsförmåga. 
Dessa elever ska också ges möjlighet att svara på frågorna muntligt. 

http://intranatet/download/18.4a4b8dc51763e36c5ad2615d/1610544963921/Samrad-kommunovergripande%20(9).pdf
http://intranatet/download/18.4a4b8dc51763e36c5ad2615d/1610544963921/Samrad-kommunovergripande%20(9).pdf


 
Ansvarig för rättning och analys utses på respektive enhet. 

4.2.3 Samråd, särskild bedömning och uppföljning 
Utifrån resultat på testmaterialet ska samråd ske mellan undervisande personal och 
elevhälsans specialpedagogiska kompetens (speciallärare/specialpedagog). Samrådet på 
respektive enhet sker inom fyra veckor efter genomförd kartläggning, både höst- och 
vårtermin. Rektor ansvarar i samarbete med skolans elevhälsoteam för att kalla berörd 
personal till samrådsmöte (länk till kallelseblankett för samråd). Samrådet syftar till att 
planera den fortsatta undervisningen på grupp- och individnivå. Under samrådet ska en 
särskild bedömning göras för de elever som indikerar eller befaras inte uppnå 
kunskapskraven. Utifrån den särskilda bedömningen görs en planering med fokus på ledning 
och stimulans inom den ordinarie undervisningen, extra anpassningar och eventuellt särskilt 
stöd. Dokumentation sker i DF respons. 

4.3 Årskurs 6 
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt 
genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra 
enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera 
centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande 
läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och 
till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk 
samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt 
genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Genom att göra utvecklade 
sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med 
relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan 
eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl 
underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett 
utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket 
gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. 
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och 
kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket 
god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra 
välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i 
olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. 

http://intranatet/download/18.4a4b8dc51763e36c5ad2615d/1610544963921/Samrad-kommunovergripande%20(9).pdf


4.3.1 Avstämningsperioder 
I årskurs 6 sker två avstämningsperioder. Den första avstämningen ska genomföras mellan 
vecka 42–43 och vara sammanställt före samråd. På vårterminen sker nationella prov i ämnet 
svenska enligt Skolverkets riktlinjer. Därefter sker samråd i mars månad där resultat på 
nationella prov, ämnet svenska, används formativt för planering av fortsatt undervisning. 

4.3.2 Kartläggningsmaterial 
Avstämningarna i årskurs 6 avser testmaterialet LäSt vilket är avsett för att kartlägga elevers 
grundläggande färdigheter i läs- och stavningsförmåga samt läsförståelse. Ansvarig för 
beställning av testmaterial utses på respektive enhet. Testerna är normerade och 
standardiserade varför det är viktigt att instruktioner och tidsgränser följs. 
I årskurs 6 genomförs testet Läsförståelse i materialet LäSt på gruppnivå vid ett tillfälle. 
I årskurs 6 sker också nationella prov. 
 

- höstterminen: v. 42–43 
- vårterminen: nationella prov i svenska 

 
De elever som ännu inte har en fungerande avkodning får texten uppläst, då syftet med 
avstämningen är att synliggöra elevers förståelse av text och inte elevens avkodningsförmåga. 
Dessa elever ska också ges möjlighet att svara på frågorna muntligt. Nationella prov 
genomförs i enlighet med skolverkets riktlinjer. Ansvarig för rättning och analys utses på 
respektive enhet. 

4.3.3 Samråd, särskild bedömning och uppföljning 
Utifrån resultat på testmaterial samt nationella provämnet svenska, ska samråd ske mellan 
undervisande lärare och elevhälsans specialpedagogiska kompetens 
(speciallärare/specialpedagog). Samrådet på respektive enhet sker inom fyra veckor efter 
genomförd kartläggning/nationella provämnet svenska, både höst- och vårtermin. Rektor 
ansvarar i samarbete med skolans elevhälsoteam för att kalla berörd personal till 
samrådsmöte (länk till kallelseblankett för samråd). Samrådet syftar till att planera den 
fortsatta undervisningen på grupp- och individnivå. Under samrådet ska en särskild 
bedömning göras för de elever som indikerar eller befaras inte uppnå kunskapskraven. 
Utifrån den särskilda bedömningen görs en planering med fokus på ledning och stimulans 
inom den ordinarie undervisningen, extra anpassningar och eventuellt särskilt stöd. 
Dokumentation sker i DF respons. 
  

http://intranatet/download/18.4a4b8dc51763e36c5ad2615d/1610544963921/Samrad-kommunovergripande%20(9).pdf


5. Elever som inte utvecklas i riktning mot 
kunskapskraven samt åtgärder 
Om det efter genomförande av den kommungemensamma screening som görs från och med 
årskurs 4, finns en indikation på att en elev befaras att inte utvecklas i riktning mot 
kunskapskraven, ska i första hand åtgärder sättas in i ordinarie undervisning eller i form av 
extra anpassningar. De extra anpassningarna dokumenteras i den digitala elevakten. Om de 
extra anpassningarna vid utvärdering inte anses vara tillräckliga ska dessa intensifieras eller 
så görs en anmälan om elev i behov av stöd till rektor. I de fall där det finns elever som vid 
samrådet direkt bedöms vara i behov av särskilt stöd, ska en pedagogisk utredning skyndsamt 
göras och därefter en bedömning om ett eventuellt åtgärdsprogram.  

5.1 Läs- och skrivsvårigheter 
Den övergripande termen läs- och skrivsvårigheter betyder just att man har svårigheter med 
läsning och skrivning oavsett vad dessa beror på. Läsförmågan påverkas av både miljö- och 
individrelaterade faktorer och går ofta att härleda till flera faktorer i kombination. Läs- och 
skrivsvårigheter kan vara mer eller mindre omfattande. Upp emot 20–25% av eleverna i en 
genomsnittlig svensk skolklass beräknas vara i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Läs- 
och skrivsvårigheter går att förebygga genom en evidensbaserad god undervisning.  
Forskning visar att tidiga insatser minskar förekomsten av läs- och skrivsvårigheter hos 
elever, från 8–10% till 1,5–2%. 

5.1.1 Specifika läs- och skrivsvårigheter - Dyslexi 
Dyslexi är en medfödd inlärningssvårighet som innefattar specifika svårigheter att lära sig att 
läsa. Svårigheten beror på svag bearbetning av språkljud (fonologisk medvetenhet) och visar 
sig som utmaningar med avkodning. Elever med dyslexi kan lära sig att läsa men det är 
vanligt att de har vissa kvarstående svårigheter med skriftspråket - stavning.  
Dyslexi innebär att ljudande läsning och/eller automatisering av avkodningen är mycket svår 
i jämförelse med elever med en typisk läs- och skrivutveckling - trots god läsundervisning. 
Dyslexi är dock en livslång funktionsvariation (även med mycket träning har de flesta 
personer med dyslexi till exempel en nedsatt läshastighet) och därför behöver personer med 
dyslexi också få kompensera för sina avkodnings- och stavningssvårigheter i vardagen - till 
exempel genom att lyssna på texter och genom att använda bra stavningsprogram. Med 
evidensbaserad god undervisning kan elever med dyslexi utveckla en god avkodningsförmåga 
och det är inte ovanligt att det i vuxen ålder endast kvarstår stavningssvårigheter.  

5.2 Språklig sårbarhet 
Språklig sårbarhet är ett begrepp som syftar till att beskriva en individs språkliga förmåga i 
förhållande till omgivningens förväntningar och krav. Alltså, begreppet språklig sårbarhet 
riktar alltid fokus på lärmiljöns och pedagogikens betydelse för individens språkliga förmåga.  



Språkstörning är ett begrepp som beskriver individens begränsade språkliga förmåga i 
relation till den typiska språkutvecklingen. Vid språkstörning är elevens språkförmåga 
påtagligt nedsatt jämfört med andra jämnåriga. Språkstörning är en funktionsvariation som 
yttrar sig i svårigheter att tala och/eller förstå språk. En språkstörning omfattar en nedsättning 
i något eller flera av följande områden: 
 

● Fonologi - språkljud och hur de kombineras, talets rytm och språkmelodi, ordböjning 
och satsbyggnad 

● Semantik - ords betydelse och ordanvändning 
● Pragmatik - situationsanpassad språkanvändning 

 
En språkstörning är bestående men kan ändra karaktär över tid eller mellan olika situationer 
och sammanhang. 
 
Om en elev indikerar att befinna sig i någon typ av språklig sårbarhet är det viktigt att 
samverkan mellan lärare och elevhälsoteam sker kontinuerligt. Samverkan är viktig för att 
säkerställa kvalitet i både lärmiljö och undervisning. 

5.3 Flerspråkighet 
Under de senaste tjugo åren har antalet flerspråkiga elever i skolan ökat kraftigt. Under 
samma tid har synsättet i forskningen skiftat, från att se de flerspråkiga eleverna som 
personer som saknar kompetens i ett språk, till att se dem som personer med tillgång till flera 
språk. Språket är vårt främsta medel för lärande. Man vet nu att om elevers modersmål stöttas 
och ses som viktigt, kommer detta leda till bättre måluppfyllelse i skolan. När elever tillåts att 
använda sitt modersmål i lärandesituationer ökar alltså chansen till skolframgång. 
 
Flerspråkighet är aldrig orsak till en försenad språkutveckling. Däremot vet man att en stark 
riskfaktor för en försenad språkutveckling, är att växa upp i socioekonomisk utsatthet. Detta 
gäller både en- och flerspråkiga elever. I Sverige växer fler flerspråkiga än enspråkiga elever 
upp i socioekonomisk utsatthet och därigenom finns en risk för försenad språkutveckling. 
Ett interkulturellt förhållningssätt innebär att lärare ser elevens ursprung och modersmål som 
en kompetens och inte ett hinder. Elever ska mötas av positiva attityder till sitt språk och sin 
kultur. Det är viktigt att ha samma höga förväntningar på flerspråkiga elever som enspråkiga. 
Det ska alltid ses som en tillgång när elever pratar och behärskar flera olika språk. Flera språk 
ger flera perspektiv och ökar medvetenheten om språkliga strukturer och innebörden av olika 
begrepp. I Karlskoga kommun uppmanar vi alltid elever och vårdnadshavare att prata sitt 
modersmål hemma. 



5.4 Åtgärder  

5.4.1 ITPA-3 

ITPA-3 kartlägger olika aspekter av elevers språkliga förmåga och ska ses som ett led i en 
mer omfattande pedagogisk utredning, inför exempelvis remiss till logoped. Det 
sammanlagda resultatet ger en genomgripande bild av elevens allmänna språkförmåga. 
ITPA-3 avser att identifiera elever med svårigheter i tal- och skriftspråk, samt ge en bild av 
elevens språkliga styrkor och svagheter. Resultatet kan användas som en indikator på läs- och 
skrivmognad, samt att bedöma behovet av specialundervisning. ITPA-3 gör det möjligt att 
bedöma skillnader mellan tal- och skriftspråk, studera förhållandet mellan fonologisk och 
ortografisk kompetens, samt mellan kognitiv och språklig förmåga och deras relation till 
läsning och skrivning.  
 
Speciallärarens/specialpedagogens samlade bedömning av elevens språkliga förmåga, ligger 
till grund för beslut om ett eventuellt genomförande av ITPA-3. ITPA-3 genomförs endast av 
speciallärare/specialpedagog som genomgått licensutbildning. 

5.4.2 WIP - Wolff intensivprogram, individuell lästräning 

WIP (Hogrefe Psykologiförlag, 2019) är ett träningsmaterial avsett för elever med och i 
riskzonen för läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Det vill säga elever vars primära problem 
med skriftspråket är ordavkodning och/eller stavning. Materialet är i första hand avsett för 
åldrarna 9–12 år. I WIP tränar man systematiskt tre olika aspekter av läsning: 
fonem/grafemkoppling (ordavkodning och stavning), läshastighet och läsförståelse. 

5.4.3 Upprepad läsning 
En effektiv undervisning för elever som ännu inte uppnått tillräckligt flyt i sin läsning är 
upprepad läsning. Denna undervisning kan och bör i första hand organiseras i form av 
ledning och stimulans eller som en extra anpassning. Vid upprepad läsning lyssnar eleven på 
ett stycke som läraren läser högt alternativt eleven lyssnar på digitalt, läser det därefter för sig 
själv ett antal gånger och sedan högt för läraren, eventuellt spelar eleven in sin läsning 
digitalt. Läraren beräknar hastighet, noggrannhet och prosodi (intonation, tempo och 
uttrycksfullhet), därefter redovisas resultatet för eleven tillsammans med information om 
använd tid. Eleven läser sedan stycket igen med målsättningen att förbättra ovanstående 
delar. 

5.4.4 Textförståelse 
Om det vid de kommungemensamma screeningarna framkommit att det finns elever i 
gruppen, som vidare behöver utveckla sin förståelse av text i riktning mot kunskapskraven, 
ska det i första hand utredas om eleven har begränsad förmåga att förstå text och/eller en 
begränsad avkodningsförmåga. Om det handlar om en begränsad förmåga att förstå text ska 
insatserna med fördel genomföras på gruppnivå i ordinarie undervisning, oavsett ämne, och 



inte som enskilda individuella insatser. Textförståelse utvecklas främst i ett sammanhang 
tillsammans med andra, där lärarens explicita undervisning i textförståelse och 
språkutvecklande arbetssätt utgör grunden (se Framgångsfaktorer kap 3). 
Speciallärare/specialpedagog kan vid behov ha en samverkande och handledande roll. 
valbara för a 
  



6. Pedagogiska resurser 

6.1 Skolbibliotek 
Skolbiblioteket ska användas som en resurs i den dagliga pedagogiska verksamheten för att 
främja elevernas literacyförmåga. Inom språkutvecklingsarbetet som sker inom för- och 
grundskolan, är det viktigt att inkludera och tydliggöra bibliotekets centrala roll.  
Skolbiblioteket syftar till följande: 
 

● Skolbiblioteket ska användas i undervisningen för att stärka elevernas språkliga 
förmåga och digitala kompetens. 
 

● Skolbiblioteket i sitt uppdrag ska underlätta och stärka elevers literacyförmåga för att 
på så sätt utveckla sitt språk, sin fantasi och sin empati. Utöver detta ska 
skolbiblioteket bidra till att skapa en kunskapstrappa för det läsfrämjande arbetet, 
samt bistå elever och personal med lämplig fack- och skönlitteratur. 

6.2 Kompensatoriska hjälpmedel 
Forskning visar att kompensatoriska hjälpmedel såsom appar och andra program, som läser 
upp text för elever med avkodningssvårigheter bidrar till elevernas kunskapsinhämtning på 
ett effektivt sätt. Användning av talsyntes vid textläsning ökar både läshastighet och 
läsförståelse för elever i läs- och skrivsvårigheter.  Sammanfattningsvis kan kompensatoriska 
hjälpmedel således fungera både som kompensation och utveckla elevens läsförmåga. Elever 
i Karlskoga kommun som bedöms ha behov av kompensatoriska hjälpmedel ska ges 
möjlighet att få text uppläst digitalt, fotografera text för uppläsning, omvandla tal till text, 
rättstavningsprogram, bildstöd, visuellt stöd, grafiska modeller och strukturstöd. 

Länk till kommunövergripande licenser för kompensatoriska hjälpmedel: 

https://sites.google.com/utb.karlskoga.se/it-karlskoga/gemensamma-digitala-resurer 

6.2.1 Bildstöd 

I det dagliga arbetet ska i huvudsak den kommungemensamma symbolbasen Widgit Online användas 
för att skapa en likvärdig skola för alla elever. I samtliga lokaler och sammanhang där pedagogisk 
verksamhet bedrivs ska dessa symboler användas för att tydliggöra och förstärka språkutvecklingen 
hos eleverna. Widgit Online är det digitala verktyget pedagogisk personal ska använda för att skapa t 
ex bildkort, scheman, arbetsblad med mera. 

  

https://sites.google.com/utb.karlskoga.se/it-karlskoga/gemensamma-digitala-resurer
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