
Garantin innebär att elever i behov av stöd 

ska få adekvata stödinsatser bl.a. genom att 

förskollärare och lärare samråder med 

personal med specialpedagogisk kompetens.

Stöd för skolors systematiska 

kvalitetsarbete kring 
läs-, skriv- och räkneutveckling

Goda läs-, skriv- och räknekunskaper är idag en viktig förutsättning för 

att fullt ut kunna delta i skola, arbetsliv och samhälle. I skollagen 

tydliggörs alla elevers rätt till en likvärdig utbildning, oavsett var i landet 

utbildningen bedrivs. Hänsyn ska tas till olika behov och en strävan ska 

vara att uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar för att alla 

ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Som ett led i denna strävan 

trädde den 1 juli 2019 en läsa-skriva-räkna-garanti i kraft i Sverige. 

Garantin innebär att alla elever som är i behov av stödinsatser för att 

klara kunskapskraven inom svenska, svenska som andraspråk och 

matematik ska få det i ett tidigt skede (Sveriges Riksdag, 2017/18: 

UbU10).

Med utgångspunkt i denna garanti erbjuder utbildnings-förvaltningen i 

Jönköpings kommun från och med läsåret 18/19 en handlingsplan som 

fungerar som stöd för skolors systematiska kvalitetsarbete kring språk-

läs- skriv- och räkneutveckling. 

Läsa och skriva

Elevers språk- läs- och skrivutveckling 

innefattar flera förmågor. I 

handlingsplanen framkommer att alla 

olika förmågor bör kartläggas för att ge 

läraren möjlighet att följa elevers 

utveckling och därmed välja 

undervisningsmetoder som är 

anpassade efter de behov som 

framkommer. 

Räkna

Räknedelen i handlingsplanen 

innehåller i huvudsak test som 

kartlägger elevers taluppfattning. Vid 

skolstarten är det stora skillnader mellan 

olika elevers förmåga att förstå och 

uppfatta tal. Utan rätt insatser kommer 

barn som börjar skolan med dålig 

taluppfattning att fortsätta prestera på 

låg nivå. Missuppfattningar måste därför 

identifieras tidigt, för att underlätta 

elevens fortsatta kunskapsutveckling.

Exempel på extra 

anpassningar inom ramen för 

ordinarie undervisning:

• Ett särskilt schema över 

skoldagen 

• Ett undervisningsområde 

förklarat på ett annat sätt 

• Extra tydliga instruktioner 

• Stöd att sätta igång arbetet

• Hjälp att förstå texter 

• Digital teknik med anpassade 

programvaror 

• Anpassade läromedel 

• Extra utrustning, t.ex. 

bildmaterial 

• Extra färdighetsträning, t.ex. 

bokstav-ljudkopplingar 

• Enstaka specialpedagogiska 

insatser, t.ex. träna fonemisk

medvetenhet 

Tidigt stöd 

utformat efter 

elevens behov

- rätt stöd i rätt 

tid.
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