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• speciallärare vid Cygnaeus skola i Åbo i årskurserna 1–6 

• skolans undervisningsspråk är svenska 

• arbetar med alla skolans 400 elever med fokus på de 
första åren 

• därtill besöker jag samtliga förskolegrupper  
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Läsutvecklingens fem dimensioner 

 

 

 

fonologisk  ordavkod- flyt i   läsför-   läs-  

medveten-   ning   läsningen  ståelse   intresse  

het         

        

 

  Lundberg, I. & Herrlin, K. (2003). God läsutveckling. Kartläggningar och  

  övningar.  Natur och kultur, Örebro. 
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initialljud 

ljudsegmentering 

ljudsyntes 

SCIRA 14.10.2016    A-S Selin 
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Tove Krogh KTI, Kontrolleret Tegne-Iagttagelse 
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Läsutvecklingens fem dimensioner 

 

 

 

fonologisk  ordavkod- flyt i   läsför-   läs-  

medveten-   ning   läsningen  ståelse   intresse  

het         

        

 

  Lundberg, I. & Herrlin, K. (2003). God läsutveckling. Kartläggningar och  

  övningar.  Natur och kultur, Örebro. 
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Bokstavskontroll i årskurs 1. Den första anteckningen görs med 
blyertspenna, den andra med blå och den tredje med röd penna. 
 
Skriv in Elevens namn, klass, datum och utfört av. 

O     B     E      F     G     A     L      K     S  
b      o     l       h      j       g      a      k      e  
SE  RO SOL     ÄT     MAT      DUK 
båt   pil    duk      ren      ny  
SMAL  TRÄD    FRUKT    SKOLA  
SKED   SAX     KÖK      GET  
BO HAR EN FIN BÅT.  
Jag vill gärna sjunga och dansa.  
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”Mätvärden, Ettan” 
Kartläggningsresultaten som 
genomförs med nybörjareleverna 
införs i en överskådlig tabell. 
Augustikartläggningarna omfattar 
bland annat fonologisk medvetenhet, 
bokstavskännedom och läsnivå samt 
penngrepp, matematiska begrepp, 
hemspråket samt särskilda 
observationer i KTI.  
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”Mätvärden, Ettan” 
En första uppföjning genomförs i 
oktober med elever som deltagit 
ipecialundervisningen; anteckningar i 
blått. I januari‒februari deltar samtliga 
förstaklassare i en uppföljning; 
anteckningar i rött. 
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• vid planering av  

sittordningen och övrig klass- 

rumsadministration (KTI) 

• vid val av läseboken 

• för förebyggande  

    specialundervisning 

 

”Mätvärden, Ettan” används 
 



  

  Vid skolstarten har barnen olika 
 förutsättningar,  

 

  det tar 3 år för eleven att få 
 inlärningssvårigheter. 
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26 elever 

12 grupper 

31 ggr 

Ann-Sofie Selin specialundervisning period 2,september-oktober 2016

må ti ons to fre

1 8.15 konferens *1/2, *2/2, 5a *4/3, 2cd

*3/2 *5x2 

2 9.15 *5x2 &7x2 2d *1/3, *2/3 5b

&7x2 2 &6/3, &8/2

3 10.00 *4/1, &6/1 2 3abc *3/3 2d

rast 2d

10.40-11.10  o12/1 &8/1 rast

4 11.10/11.35 o10/1 *4/2, &6/2, 2c4a6bMO 1, 2d 2d

o9/1, 011/1, o12/2 3b5c OM

5 12.45 *1/1, *2/1, o9/2, 2c ½ MO o9/3, o11/2, 6b

*3/1 o10/2 o10/3

6 13.30 6a 5c 6a 5c

5h 5h 6h 6h/4h 6h/4h

Exempel: 26 förstaklassare fördelade på 12 
grupper får 15minuter specialundervisning 
2‒3 ggr i veckan under 6 veckor 
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Resursfördelning 
 

å
rs

k
u
rs

e
le

v
e
r

v
ik

ta
t

1 95 3 285 26

2 62 2 124 11

3 59 1 59 5

4 63 1 63 6

5 56 1 56 5

6 65 1 65 6

652 59

resurs Skolan har 59 lektioner 

A-S 24 652/59= specialundervisning 

Camilla 23 11,1 à 45min per vecka

P-O 12

59  undervisningstimmar

resurs/åk/viktat    

elevantal/resurs

Skolans viktade 
timmar per årskurs
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• årets andraklassare läser 23–104 ord/minut 

 m 59, +1s 79 och –1s 39 

 

• årets femmor läste 18–114 ord/minut då de 
gick i andra klass 

 m 58, +1s 83 och –1s 33 

 

Variationen är rätt konstant från år till år 
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The Simple View of Reading 
Hoover, W. A., & Gough, P. B. (1990). The simple view of 

reading.  Reading and Writing, 2, 127160. 
 

 

avkodning x förståelse = läsning 

 

 

motivation 
enligt Dalby, M., Elbro, C., Jansen, M. & Krogh, T. (1992).  

Boken om läsning III  om læsehandicappede og læsehandicapp. 
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Cygnæus skola, Lindahls högläsningsprov H4 
Rikard Lindahl Förlag, Hagens stationsväg 6,  

S-421 71 Västra Frölunda, Sverige 
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läsförståelseprov i åk 26 

 Proven genomförs i helklass. De inleds med en 
förklaring och en gemensam övningsuppgift 
varefter eleverna arbetar individuellt med 
texterna som kräver varierande läsförståelse 
t.ex. att läsa löpande text och att tolka tabeller 
och diagram. Uppgifterna är också av olika 
karaktär.  
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The Simple View of Reading 
Hoover, W. A., & Gough, P. B. (1990). The simple view of reading.  Reading and 

Writing, 2, 127160. 
 

 

 

 

 

förståelse 

 

 

avkodning 

god läsning 

-1SD +1SD 

-1SD 

+1SD 

M 

M 

läsning av 

”hyperlektisk” 

karaktär 

läsning av 

”dyslektisk” 

karaktär 

svag ”garden 

variety poor 

reading” läsning 



tyngdpunkten inom klass- och 
specialundervisning 

klass 1 2 3 4 5 6 

läsning 

förståelse, strategiinlärning 
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• kartläggningar och mätningar i syftet att 
identifiera och utesluta 

• åtgärdsprogram och handledning 

 

• jmfr specialpedagogen ‒ specialläraren i 
Sverige / specialläraren i Finland 
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Exempel på upplägg av specialundervisning i 
sexveckorsperioder 
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Trestegsmodellen 
Grundskollagen1998, ändrad 2010 

Allmänt stöd ges inom 
allmänundervisning 



 
specialundervisningen på den   

allmänna stödnivån 
består i 

 • de första sex veckorna i årskurs 1 

• systematiska kartläggningar i årskurs 2–6 

• samarbetet med (klass)lärarkollegerna 

• specialundervisning i perioder 

• ytterligare mätningar  

• utvärdering och nya mål 
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Trestegsmodellen 

Allmänt stöd ges inom 
allmänundervisning 

Intensifierat stöd innebär 
ökad individualisering och 
fokus 



nivån av  

intensifierat stöd 

• de första sex veckorna i klass 1 

• systematiska kartläggningar i klass 2–6 

• samarbetet med (klass)lärarkollegerna 

• specialundervisning i perioder 

• ytterligare mätningar  

• utvärdering och nya mål och därtill 

• den individuella planen 

• nätverksmöten 

• konsultation 
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Trestegsmodellen 

Allmänt stöd ges inom 
allmänundervisning 

Intensifierat stöd innebär 
ökad individualisering och 
fokus 

Särskilt stöd involverar ändå fler 
sakkunniga och ytterligare åtgärder 
och större resurs 
 



nivån av  

särskilt stöd 
• de första sex veckorna i klass 1 

• systematiska kartläggningar i klass 2–6 

• samarbetet med (klass)lärarkollegerna 

• specialundervisning i perioder 

• ytterligare mätningar 

• utvärdering och nya mål 

• den individuella planen 

• nätverksmöten 

• Konsultation och därtill 

• beredning av  åtgärder och beslut 

• undervisning 

• konsultation 

 
SCIRA 14.10.2016 A-S Selin; aselin at abo.fi 



SCIRA 14.10.2016 A-S Selin; aselin at abo.fi 

 Diagnostisering handlar i regel om att 
utesluta.  

 

Läsa, skriva och räkna  inlärning hör till 
skolans kompetensområde. 
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Några av mina husgudar: 

Torleiv Høien & Ingvar Lundberg 

Hoover & Gough 

Susan Mandel Glazer 

Pekka Niemi 

Stefan Samuelsson 

Bente Hagtvet & Jørgen Frost 

 

 



Fullt ös under nybörjaråren är 
”kostnadseffektivt”! 
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Alla vill lära sig! 

− − 
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Några principer: 

• arbete i perioder  

• 3 grupper /lektion 

• handledning av elever 

• presentation av strategier och arbetssätt 

• kompanjonlärare i klass 

• samarbetet med hemmet 
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 Återblick: 

Den professionella läraren vet varför, vad och 
hur och så gör han/hon det, utvärderar och 
bygger vidare. 

Och genomför  

• Kartläggningar och mätningar i syftet att 
identifiera och utesluta 

• Åtgärdsprogram och handledning 
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Inlärning är allas angelägenhet. 

 

Support education, ignorance is devastating! 

 

Tack! 
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