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§9
Motion om screening av läs- och skrivutveckling hos
barn och elever. KS 2016-439

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anse motionen behandlad då barn- och utbildningsnämnden redan idag säkerställer att
det genomförs kontinuerliga kartläggningar och analyser av barns och elevers läs- och
skrivförståelse.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-12-29
Motion om screening av läs- och skrivutveckling, 2016-10-27
Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14, § 166
Sammanfattning av ärendet
Peter Dygården (S) och Per Svensson (S) har inkommit med en motion om att samtliga
elever på de kommunala skolorna ska genomgå så kallad läs- och skrivscreening
återkommande under skoltiden med start från förskoleklass. Screening är en form av
kartläggning och analysering. Motionärerna menar att det är viktigt att alla barn ges
förutsättningar att lyckas med sina studier och att skolorna därför arbetar förebyggande
mot läs- och skrivsvårigheter. Ju tidigare det går att upptäcka läs- och skrivsvårigheter
desto bättre för att rätt stöd erbjuds berörd elev i tid.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bör anse motionen
behandlad eftersom det redan idag finns former och handlingsplaner för hur skolor på ett
systematiskt sätt kartlägger och analyserar barns och elevers läs- och skrivförståelse i
enlighet med vad motionärerna föreslår. För förskoleverksamheten finns en språk- och
kommunikationsplan och för grundskolan finns handlingsplan för läs- och skrivutveckling,
vilka används systematiskt. Utifrån kartläggningarna görs insatser efter behov. Barn- och
utbildningsnämnden har nyligen beslutat att säkerställa uppföljning av handlingsplanerna i
kvalitetssäkringssyfte.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärernas beskrivning av att barns och elevers
eventuella läs- och skrivsvårigheter ska identifieras så snart som möjligt för att på bästa
sätt tillskapa goda förutsättningar för vederbörande att prestera sitt bästa under skoltiden.
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Forts § 9
Barn- och utbildningsnämnden förmedlar en beskrivning av gällande arbetssätt för vad
motionärerna beskriver som screening, det vill säga kartläggning och analys av läs- och
skrivförståelsen. Syftet är att på ett proaktivt sätt upptäcka och skapa förutsättningar för att
kringgå läs- och skrivsvårigheternas hinder i enlighet med motionärernas förslag.
Motionärerna föreslår att screening ska vara obligatoriskt och göras på samtliga elever från
förskoleklass och vidare genom skolåren. Barn- och utbildningsnämnden presenterar
handlingsplaner som gäller de kommunala förskolorna, samt de kommunala
grundskolornas årskurs 1, 2, 4, 7 samt gymnasieskolans årskurs 1, där sådan screening
genomförs. Vidare använder sig verksamheterna av Skolverkets bedömningsstöd för
kartläggning och analys av elever, vilket om behov uppstår resulterar i adekvata åtgärder.
Mot bakgrund av motionens förslag beslutade barn- och utbildningsnämnden att säkerställa
att uppföljning sker enligt handlingsplanerna, vilket ska återkopplas till nämnden.
Det går således att konstatera att barn- och utbildningsnämnden redan idag arbetar med läsoch skrivscreening med barn på förskolorna därefter återkomammande med elever i
förskoleklass och de vidare årskurserna till och med gymnasieskolan. Därmed anser
kommunstyrelseförvaltningen att motionen bör anses behandlad.
Vid protokollet
Oskar Åhrén
Protokollet justerat 2017-01-26 och anslaget 2017-01-27.
Utdragsbestyrkande
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Screening av läs- och skrivutveckling hos alla elever från förskoleklass återkommande genom skolåren
Att läsa och skriva är färdigheter som påverkar hela livet.
Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer höga krav på förmågan att kunna läsa, skriva och
värdera olika texter.
Det är viktigt att skolan skapar goda förutsättningar och möjligheter för alla elevers läs- och skrivutveckling.
Ett systematiskt förebyggande arbete, både i förskola och skola, är avgörande för barns och elevers
möjligheter att lyckas.
I skolan måste läs- och skrivinlärningen prioriteras och få ta tid.
Information från förskoleklassen kan ge vägledning om de elever vars utveckling särskilt måste
uppmärksammas.
Forskning visar att brister i fonologisk medvetenhet kan innebära kommande läs- och skrivsvårigheter.
Svenska Dyslexiföreningen rekommenderar därför att elevernas fonologiska medvetenhet undersöks under
året i förskoleklass.
Den viktigaste faktorn för hur elevers läsande och skrivande utvecklas är lärares kompetens, förhållningssätt
och kunskap om olika lärometoder.
Det är viktigt att kunna bedöma var eleven befinner sig i sin läs- och skrivutveckling, samt att identifierar
elev med läs- och skrivsvårigheter och känner till hur läs- och skrivsvårigheter
yttrar sig (tidig upptäckt).
Hänsyn ska tas till elevens ålder och utveckling. I stadier skall elevens förmågor, läshastighet, läsförståelse
och stavning diagnostiseras.
Läraren är den pedagog i skolsystemet som är närmast elevens vardag och därmed den som, troligen, först
upptäcker elevens särskilda behov.
Faktum kvarstår dock att det är rektorns ansvar att utredning görs och åtgärdsprogram upprättas.
Det ansvaret förutsätts av att huvudmannen, kommunen eller fristående skola, tar de ansvar som åligger dem
enligt skollagen.
Vi yrkar att:
Läs- och skriv screening av alla elever från förskoleklass återkommande genom skolåren skall bli
obligatoriskt i Falkenbergs kommun.
Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsen

Peter Dygården
Per Svensson
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