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Garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen 

och lågstadiet 
Skolans uppdrag är att ge alla elever det stöd de behöver utifrån deras olika förutsättningar och 

behov. Den 1 juli 2019 trädde en förstärkning av skollagen i kraft, den så kallade Läsa, skriva- och 

räknagarantin. Genom att följa elevers lärande och sätta in tidiga stödinsatser redan från 

förskoleklass ska fler elever få det stöd de behöver. Syftet med de tidiga stödinsatserna är att fler 

elever ska uppfylla de kunskapskrav som finns i årskurs 1 i läsförståelse och i årskurs 3 i svenska, 

svenska som andraspråk och matematik. Målet är att en så stor andel som möjligt av eleverna ska 

nå en fullständig utbildning. Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in under förskoleklassen och 

lågstadiet i grundskolan. 

(Skolverket, 2020) 

 

Obligatoriska kartläggnings- och bedömningsmaterial 
Elevers kunskapsutveckling ska följas och främjas systematiskt i förskoleklass och lågstadiet. Som 
stöd för en likvärdig bedömning ska nationella material användas. 

Det är obligatoriskt att genomföra: 

• kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken på höstterminen i 
förskoleklass 

• bedömningsstöd på höst- och vårtermin i åk 1 

• nationella prov på vårterminen i åk 3  

 

Barn- och ungdomsförvaltningen har beslutat att bedömningsstöden i matematik och svenska, 

utöver de nationella riktlinjerna, även ska genomföras i årskurs 2 och 3 (ht) med syfte att stödja 

lärares bedömning att tidigt identifiera elevers behov. 



Undervisning och stödinsatser 
De obligatoriska materialen visar var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling. Denna 
kunskap fungerar som underlag för läraren vid planering och genomförande av undervisning. På 
så sätt kan undervisningen utformas efter elevers behov. 

• Eventuella stödinsatser planeras gemensamt av läraren och personal med 
specialpedagogisk kompetens. 

• Extra anpassningar genomförs inom ordinarie undervisning. 

• Uppföljning sker kontinuerligt under hela året i förskoleklass och under hela lågstadiet för 
att säkerställa att stödinsatserna stödjer eleven i sitt lärande. 

• Resultatet och analysen är ett viktigt underlag för den vidare planeringen, utformningen 

och anpassningen av undervisningen. 

 

De nationella kartläggningsmaterialen i förskoleklass, de nationella bedömningsstöden samt de 

nationella proven i årskurs 3 kan ingå i det systematiska kvalitetsarbetet. Materialen kan därmed 

bidra till att ge huvudman och rektor ökade möjligheter att planera och följa upp 

resursfördelningen mellan skolenheter i syfte att alla elever ska få en likvärdig utbildning av hög 

kvalitet. 

Uppföljning och överlämning i samråd 
I slutet av förskoleklass respektive lågstadiet ska läraren tillsammans med personal med 
specialpedagogisk kompetens följa upp det stöd som eleven fått i enlighet med BUFs Rutin för 
extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Resultatet av uppföljningen ska lämnas till 
mottagande lärare. 

Ytterligare information kring Läsa, skriva, räkna garantin och de nationella materialen finns på 
Skolverkets hemsida.  

Kalendarium för genomförande  
 

 
Svenska/ Svenska som 

andraspråk 
Matematik/ Taluppfattning 

Förskoleklass ht v. 35 - 43 v. 35 - 43 

Åk 1 ht v. 35 – 39 v. 35 – 39 

Åk 1 vt v. 18 – 20 v. 9 – 12 

Åk 2 ht v. 46 – 49 v. 35 – 39 

Åk 2 vt v. 18 – 20 v. 9 – 12 

Åk 3 ht  v. 46 – 49 v. 35 – 39 

Under vårterminen i åk 3 genomförs de nationella proven.  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-tidigt-stod-och-extra-anpassningar/lasa-skriva-rakna---garanti-for-tidiga-insatser


I materialen finns tydliga instruktioner kring tidsaspekten för de olika delarna av 

kartläggningsmaterialen och bedömningsstöden. Det är av stor vikt att dessa tidsramar tillgodoses 

med syfte att säkerställa ett kvalitativt genomförande. Vid planering av perioder för 

genomförande utgår BUF från Skolverkets rekommendation.  

Rektor ansvarar för organiserandet av genomförandet under avsatta tidsperioder.  

Analys av resultat 
Genomförande lärare ansvarar för dokumentation och analys av resultat på individ- och 

gruppnivå årskursvis. Elevernas resultat dokumenteras i Unikum. Genom dokumentation i 

Unikum tillgängliggörs en sammanställning av resultatet för det aktuella läsåret på invid-, klass- 

och skolnivå.  

Analysen är en viktig del av verksamhetens systematiska kvalitetsarbete och ligger till grund för 

planering av den vidare undervisningen, särskild bedömning och/eller extra anpassningar och 

särskilt stöd. Vid analys på skolnivå samverkar skolans lärare. Analys på individ-, klass- och 

skolnivå görs i samverkan med specialpedagogisk kompetens.  

Rektor ansvarar för att: 

- organisera genomförandet under avsatta tidsperioder  

- organisera för skolgemensam kvalitativ analys av resultat i samband med genomförandet 

- skolans samlade resultat, fördelat på respektive årskurs, rapporteras in till huvudmannen 

via skoladministrativt system i slutet av vårterminen (datum anges i BUFs 

betygskalendarium) med syfte att möjliggöra en förvaltningsövergripande överblick.  

 

Stödfrågor 
Analysen av resultatet görs först av lärare på klassnivå. I nästa steg görs analys på skolnivå i 

samverkan med andra lärare och med specialpedagogisk kompetens utifrån: 

 

Hur planerar och genomför du/ni den fortsatta undervisningen med utgångspunkt i 

elevernas resultat och i förhållande till syftet med materialet?  

 

1. Stödfrågor för analys när materialet används för första gången: 

 

• Vilka undervisningsbehov har du upptäckt vid analys av resultat på gruppnivå? 

• Vilka aktiviteter bör du lägga till/ta bort i undervisningen utifrån gruppens behov kopplat 

till kartläggningen? 

• Vilka anpassningar planerar du göra i undervisningen utifrån de särskilda bedömningarna?  

• Vilka anpassningar planerar du att göra i undervisningen utifrån de elever som är i behov 

av extra anpassningar eller särskilt stöd? 

• Vilka anpassningar planerar du att göra i undervisningen utifrån de elever som behöver 

extra utmaningar? 



 

 

 

 

 

2. Stödfrågor för analysen när materialet använts tidigare i klassen.  

 

Tillbakablick:  

• Har du följt planeringen som du gjorde under tidigare termin? Vilka eventuella 

förändringar har du gjort?  

• Har undervisningen du planerade utifrån de särskilda bedömningarna genomförts?  

Varför/ varför inte?  

• Har de extra anpassningarna och det särskilda stödet du planerade för genomförts? 

Varför/varför inte?  

• Beskriv vilken effekt den planerade undervisningen haft på gruppens resultat. 

• Vad har påverkat resultaten? Är det något särskilt du gjort som påverkat lärandet? 

Framåtsyftande:  

• Vilka undervisningsbehov har du upptäckt vid analys av resultat på gruppnivå? 

• Vilka aktiviteter bör du lägga till/ta bort i undervisningen utifrån gruppens behov kopplat 

till kartläggningen? 

• Vilka anpassningar planerar du göra i undervisningen utifrån de särskilda bedömningarna?  

• Vilka anpassningar planerar du att göra i undervisningen utifrån de elever som är i behov 

av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller särskilt stöd? 

• Vilka anpassningar planerar du att göra i undervisningen utifrån de elever som är i behov 

av extra utmaningar? 

• Vilka behov av stöd/utvecklingsområden har du som lärare/arbetslaget identifierat i 

relation till undervisningen? 

 

 

Dessa stödfrågor går också att använda vid analys av nationella prov och andra resultat i 

grundskolans årskurser.  

 


