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Till läsaren
Är grundskolan så komplicerad att du som förälder1 måste ha en egen guide för att lotsa
ditt barn genom den? Ja, varför inte.
Skolan är den plats där ditt barn tillbringar en stor del av sin tid. Skolan är ditt barns vardag
och på sätt och vis hans eller hennes arbete. Skolan upptar en stor del av ditt barns liv,
som du också är en del av. Du har dessutom egen erfarenhet av skolan, du kommer säkert
själv ihåg hur det var att gå i skolan.
Samtidigt som skolan är en naturlig del av de ﬂesta barn och ungdomars vardag så kan den
också upplevas som en egen värld. Den kan vara svår att förstå sig på för dig som förälder.
Skolan har förändrats en del sedan du själv gick i grundskolan, eller hur?
Skolans vardag styrs av yttre ramar, regler och förutsättningar uppsatta av regering,
Skolverket, kommunen, den enskilda skolan, den undervisande läraren samt naturligtvis
även från klasskamrater och från dig som förälder. Det ﬁnns inte bara formella riktlinjer, utan
även outtalade krav och förväntningar. Alla dessa förutsättningar påverkar ditt barn, men du
har möjlighet att utifrån dina egna erfarenheter hjälpa och stödja ditt barn i hans eller hennes
kunskapsutveckling. Den viktigaste faktorn i sammanhanget, den största förutsättningen att
lyckas, är dock den lärande individen själv – ditt barn – skolans elev.
Grundskoleguide för föräldrar innehåller konkreta tips för hur du i vardagen kan hjälpa ditt
barn i hans eller hennes kunskapsutveckling. Hur kan du …
… hjälpa ditt barn med läxläsning?
… hjälpa ditt barn att ﬁnna sin lärstil?
… träna matematik med ditt barn?
… stödja ditt barns läs- och skrivutveckling?
Grundskoleguide för föräldrar är också din hjälp i att:
tolka skolans fackuttryck.
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förstå tankar och regler kring mål och betygsättning.
utnyttja utvecklingssamtalen maximalt.
förstå dina rättigheter, men också dina skyldigheter.
Grundskoleguide för föräldrar besvarar de frågor du som förälder ställer om eller till
skolan. Kanske får du också svar på frågor du inte kommit på att ställa – än. Innehållet är
relevant för dig vars barn går i grundskolan. Förhoppningsvis får du här konkreta ”verktyg”
i din roll som förälder till ditt barn i grundskolan.

1

Ett mer juridiskt korrekt begrepp i sammanhanget kanske vore att använda ”vårdnadshavare” i stället
för ”förälder”. Här används dock det senare, mindre formella alternativet.
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Inledning
Skolan är en plats, institution och företeelse som de ﬂesta har en
åsikt om. Kanske har du själv genomgått den svenska grundskolan
och minns hur det var? Eller är du inﬂyttad från ett annat land och
har andra erfarenheter med dig som du kan jämföra med ditt barns
utbildning i den svenska skolan?

Det var
bättre förr!

När begreppet ”skolan” används i detta sammanhang avses den allmänna utbildningen i
den svenska grundskolan från förskoleklassen till skolår nio, om ingenting annat anges.2

Dagens skola
är flummig.

Skolan kan ses som en spegling av det samhälle vi lever i,
men också som ett styrinstrument för makthavare som på något
sätt vill påverka samhället. Såväl utbildningsbehovet som skolan
har ändrat form och utvecklats under historiens gång. Fokus
för Grundskoleguide för föräldrar är att ge dig som förälder,
en förståelse för dagens skola, den skola där ditt barn just nu
utbildar sig.

Vad är det då som styr den svenska skolan idag?

Lagar och regler
Trots att dagens skola har en stor frihet att välja inriktning, proﬁl eller innehåll i
undervisningen så är den givetvis ändå styrd av en mängd regler.
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Staten reglerar skolan genom styrdokumenten: skollagen, grundskole- och
gymnasieförordningen, läroplanen, kursplaner och arbetsmiljölagen. Syftet med att ha
gemensamma regler över hela landet är att utbildningen ska vara likvärdig var eleven än
bor. För dig som vill veta lite mer om lagarna hänvisas till Bilaga nummer 1, ”Lagar och
paragrafer”, sidan 46.
Kommunen, i sin tur, ansvarar för att verksamheten följer riktlinjerna som satts upp av
riksdag och regering.
Lokalt är det rektorn som har det övergripande ansvaret för den enskilda skolan.
Vad är det då som ditt barn ska lära sig?

2

Skolväsendet omfattar förutom grundskola även förskola, förskoleklass, grundsärskola, specialskola,
sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för
vuxna och utbildning i svenska för invandrare. 2 kap. 1§ Den nya skollagen, Regeringens proposition
2009/10:165. Vid sidan om de allmänna grundskolorna ﬁnns också skolor som anordnas av enskilda
eller juridiska personer (fristående skolor). 2 kap. 2-5§§ Skollagen (2010:800)
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Lgr11
Läroplan
I Läroplanens två första kapitel ﬁnns skolans värdegrund, övergripande mål och riktlinjer
samlade. De här målen är generella för alla ämnen och handlar exempelvis om barn och
elevers lika värde, om elevernas inﬂytande över undervisningen och vilket ansvar läraren har.
Här kan du läsa om de normer och värden som ska gälla i skolan, men också vilka förmågor
eleven ska utveckla och om de kunskaper alla elever bör ha tillägnat sig när de lämnar grundskolan. De två första kapitlen gäller även för förskoleklassen.
De här övergripande målen pekar ut inriktningen på skolans arbete och de sätter inga
gränser för elevens kunskapsutveckling.

Kursplan
I det tredje kapitlet ﬁnns kursplanerna för respektive ämne. Här framgår ämnets:
syfte, en text som förklarar varför ämnet ﬁnns med och vad kunskaperna ska leda
till. Målen som anges här är både övergripande och långsiktiga och gäller för alla
de nio årskurserna.
centrala innehåll som beskriver innehållet i undervisningen. Det ﬁnns ett centralt
innehåll för varje stadium uppdelat på årskurs 1-3, 4-6 respektive 7-9.
kunskapskrav för de ämneskunskaper som ska bedömas. Kunskapskraven är
fastställda för årskurs 3, 6 och 93:
i årskurs 3 ﬁnns det kunskapskrav i svenska, svenska som andraspråk,
matematik samt också för de natur- och samhällsorienterade ämnena.
i årskurs 6 är kunskapskraven formulerade för alla ämnen utom för de
moderna språken
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i årskurs 9 ﬁnns det kunskapskrav i alla ämnen. För årskurs 9 ﬁnns det
kunskapskrav för de olika nivåerna i betygsskalan (mer om betyg på sidan 9).
Ett av syftena med att ha avstämningstillfällena i skolår tre och sex är att använda resultaten
som grund för ett eventuellt förändrat arbete. Det gynnar eleven om eventuella insatser
sätts in tidigt.
Kunskapskraven för betygen E, C och A är inte kompensatoriska. Det innebär att alla
kunskapskrav ska nås. I skollagen 10 kapitlet § 21 nämns dock ett undantag:
”Om det ﬁnns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 §§
bortses från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i
slutet av årskurs 9. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra
liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör
ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav.”

3

Motsvarande gäller för årskurs 3 och 6 i sameskolan, årskurs 4, 7 och 10 i specialskolan,
årskurs 6 och 9 i grundsärskolan och årskurs 9 i träningsskolan
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Avsnittet brukar kallas för ”pysparagrafen” och
kan tillämpas vid enskilda tillfällen för elever som
av olika anledningar inte kan nå alla kriterier för
betyg E, det vill säga godkänt resultat.
Det framgår inte av elevens betygsdokument
om en lärare, av särskilda skäl, bortsett från
enstaka kriterier. Det är alltså upp till elevens
familj att berätta för eventuell ny skola om
eleven erhållit betyg E, det vill säga godkänt
resultat, utan att ha uppfyllt alla kriterier.

2
För att klara sig
i dagens samhälle, är det
varje elevs rättighet
att uppnå målen.

MERITPOÄNG

Betyg och betygskriterier
I början av 1990-talet infördes dagens betygssystem med mål- och kunskapsrelaterade betyg.
Det innebär att eleven får ett betyg då eleven
visar att han eller hon når ett i förhand uppsatt
mål för en viss kunskapsnivå. Alltså kan alla
elever i en klass teoretiskt sett, få högsta betyg i
alla ämnen! Så var det inte då det tidigare,
relativa betygssystemet användes och eleverna
rangordnades i förhållande till varandra.
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Från och med hösten 2011 används en betygsskala med betygsstegen A, B, C, D, E och F.
Betygstegen A-E visar olika kvaliteter av godkända resultat och F ett icke godkänt resultat 4.
Om läraren inte har underlag för att sätta ett
betyg, exempelvis på grund av att en elev har
hög frånvaro, ska inte heller ett betyg ges. Eleven
får då ett streck i betyget 5. Observera att betyget
Icke godkänd (IG) inte existerar på grundskolan.
Det ﬁnns utarbetade kriterier för de olika betygsstegen A, C och E. Kunskapskraven för varje
ämne är fastställda nationellt och det är den
undervisande läraren som självständigt sätter
betygen. Från och med höstterminen 2012 får
elever i grundskolan betyg i slutet av varje termin
från och med sjätte klass.6 Det är på slutbetyget
från vårterminen i nian som eleven söker in till
gymnasiet.

4
5
6

Uppfyller kriterierna för A
i sin helhet

A

20

Uppfyller kriterierna för C
och till övervägande del för A

B

17,5

Uppfyller kriterierna för C
i sin helhet

C

15

Uppfyller kriterierna för E
och till övervägande del för C

D

12,5

Uppfyller kriterierna för E
i sin helhet

E

10
GODKÄNDNIVÅ

Uppfyller inte kriterierna för E

F

Underlag för bedömning
saknas helt, ”streck”

—

Om eleven inte når målen ska ett åtgärdsprogram skrivas, se mer sidan 16.
Andra regler gäller för elever med utvecklingsstörning.
I alla ämnen utom språkval, detsamma gäller grundsärskolan.
I specialskolan sätts däremot betyg från höstterminen i årskurs sju.
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”Tre magiska G”
Eleven söker alltså in till gymnasiet med sina avgångsbetyg från årskurs nio. Betygen
räknas om till poäng och ett meritvärde räknas ut genom att addera poängen från elevens
16 bästa betyg. Den maximala poängen kan därför bli 320. Poängen som krävs för att
komma in på olika program varierar från år till år.7 För att kunna söka in på ett gymnasieprogram måste eleven nå nivån för godkänd (betyget minst E) i de tre så kallade kärnämnena:
matematik, svenska och engelska (tre magiska G). Dessutom måste eleven vara godkänd i
ytterligare fem respektive nio ämnen, beroende på vilket program eleven söker in till:
Yrkesprogrammen kräver godkänt betyg i minst ytterligare fem ämnen.
Högskoleförberedande programmen kräver godkänt betyg i minst ytterligare
nio ämnen.
Det är viktigt att elever som riskerar att inte nå målen kontaktar skolans studie- och
yrkesvägledare (SYV) för att planera framtiden.
Det ska inte vara en överraskning för varken ditt barn eller för er som föräldrar vilket betyg
läraren sätter i de olika ämnena. Läraren ska kontinuerligt informera både eleven och er
föräldrar om hur det går för ert barn i skolan. Exempelvis ska ni föräldrar erbjudas samtal
minst en gång per termin (se mer om utvecklingssamtal på sidan 14).
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Betygen sätts utifrån de i förväg formulerade kunskapskraven. Den elev som inte är nöjd
med sitt betyg kan inte överklaga sitt betyg, men väl få det prövat8. Det är också möjligt att
pröva ett betyg i exempelvis engelska redan i årskurs 7. Prövningen görs mot de kunskapskrav som gäller för årskurs 9. Från och med juli 2012 införs lärarlegitimation, vilket bland
annat innebär att enbart legitimerade lärare får sätta betyg. De nya reglerna kommer att
börja gälla fullt ut från och med juli 2015.

7
8

Se: www.gymnasieguiden.se
10 kap. 23 § Skollagen (2010:800)
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Tydliga kunskapskrav
”Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har,
vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras
vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll
och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till
inﬂytande och påverkan. Det är inte minst viktigt som underlag för den enskildes
val i skolan” 9
Kunskapskraven ska vara tydliga för eleven och relaterade till Skolverkets kunskapskrav.
Exempel på kunskapskrav:
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör
samman med måltiden och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav
(hem- och konsumentkunskap, betyget E i slutet av årskurs 6).
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning
och andra fysiska aktiviteter (idrott och hälsa, betyget C i slutet av årskurs 9).
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom
att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt (matematik, betyget
A i slutet av årskurs 9).
Kraven ska baseras på kvalitet och inte på kvantitet. Kraven får inte basera sig på ordning
eller uppförande. Exempel på krav du inte ska acceptera som elev eller förälder:
För betyg E ska eleven komma i tid till lektionerna.
Rita fyra bilder i perspektiv.
En recension = E, två recensioner = C, tre recensioner = A.

Får kopieras. © Charlotta Andersson och Gleerups Utbildning AB

Närvaron i sig får alltså inte styra betyget. Däremot kan hög frånvaro försvåra för eleven att
följa med undervisningen på lektionerna och medverka vid genomgångar. Om eleven inte är
närvarande, så kan ju han eller hon inte heller visa upp sin kunskap i ämnet eller färdigheter
vid diskussioner eller i praktiska moment, för den bedömande läraren. I Sverige har vi skolplikt,
vilket innebär att eleven ska närvara. Det är den som har vårdnaden om barnet som ska se
till att barnet fullgör sin skolplikt 10.
För att bli mer framgångsrik i sina studier och för att öka chanserna för att bli rättvist bedömd
kan ditt barn påverka sina förutsättningar genom att:
närvara.
delta aktivt under lektionerna.
ta eget ansvar för sina studier.
reﬂektera över sin inlärning.
Uppmana ditt barn att be läraren om ett förtydligande eller exempel på hur han eller hon
kan nå upp till kunskapskraven och de olika betygsnivåerna. Läraren ska kunna precisera
vilka krav ditt barn når upp till, och vilka av dem han eller hon eventuellt ännu inte når.

9
10

Lgr 11 kapitel 1
7 kap. 17-23 §§ Skollagen (2010:800)
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Stoff och metoder
Även om syftet, kunskapskraven och det centrala innehållet beskriver vad eleven/ditt barn
ska lära sig, så har läraren tillsammans med eleverna stor frihet att välja vägar att nå målen.
Kursplanen anger nämligen inte arbetssätt, organisation eller metoder. Ansvaret att välja
arbetsmetoder lämnas alltså till läraren tillsammans med eleverna.
”På varje skola och i varje klass måste därför läraren tolka de nationella
kursplanerna och tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen med utgångspunkt i elevernas förutsättningar, erfarenheter, intressen
och behov.” (Skolverket)
På många skolor ﬁnns det lokala tolkningar av de nationella kursplanerna utarbetade.
Skolans lärare har då tillsammans utarbetat gemensamma referensramar för att hålla en
enhetlig proﬁl inom skolan. En del kommuner har också arbetat övergripande med att tolka
de nationella kursplanerna för sina skolor. Förutom kommunens och skolans lokala tolkning
av kursplanerna bör även den enskilda undervisande läraren presentera syfte, centralt innehåll, mål och kunskapskrav inom varje arbetsområde. Syftet med att även den undervisande
läraren konkretiserar undervisningen är att eleven tydligt ska veta:
vad som krävs för att nå de uppsatta kunskapskraven.
vilket stoff som kommer att bearbetas.
vilka förmågor eleven kommer att träna på.
hur lång tid arbetsområdet kommer att pågå.
på vilket sätt elevens kunskaper kommer att bedömas.
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Be läraren att presentera sina mål för arbetsområdet och hur ditt barn blir bedömt. Det är ju
detta som styr skolgången. Det är viktigt att alla elever känner till vad som förväntas av dem
i de olika ämnena. Om du som förälder också vet vad som krävs har du betydligt lättare att
stötta ditt barn hemifrån. Ofta ﬁnns skolans lokala tolkningar av de nationella målen upplagda på skolans hemsida, de brukar ibland kallas för Lokal pedagogisk planering (LPP).

Att bli bedömd
är inte det samma
som att bli dömd.
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Bedöma är inte detsamma som att döma
Det är viktigt att ditt barn får feedback från läraren på sina insatser i skolan och på var i
kunskapsprocessen han eller hon beﬁnner sig. Det är svårt att målmedvetet arbeta vidare
utan detta. Om ditt barn har svårt att uttrycka sig skriftligt, riskerar kanske han eller hon att
inte kunna visa all sin kunskap vid ett skriftligt prov. Diskutera då med läraren om alternativa
möjligheter att visa kunskap på. Det skriftliga provet kan exempelvis kompletteras med ett
muntligt.
Det är viktigt att vara medveten om, och skilja på, vad som bedöms. Är det skrivförmågan
eller ämneskunskaperna?
Läraren ska utnyttja all tillgänglig information om ditt barns kunskaper i förhållande till kursplanen. Alltså kan även kunskaper och färdigheter eleven fått utanför undervisningen ligga
till grund för bedömningen.

Nationella prov
I årskurs tre, sex och nio genomför eleven nationella prov. I årskurs tre genomförs ämnesprov för matematik samt svenska eller svenska som andraspråk11. I årskurs sex utförs de
nyss nämnda ämnena samt: engelska. Slutligen, i årskurs nio, genomförs nationella prov i
matematik, svenska eller svenska som andraspråk, engelska samt även ett nationellt prov i
NO12. Eleven visar då sina kunskaper i antingen kemi, fysik eller biologi. Eleven genomför
endast nationellt prov i ett av NO-ämnena.
Syftet med de nationella proven är att:
identiﬁera och fånga upp elever som riskerar att inte nå målen.
kunna visa elevernas starka och svaga sidor, samt göra kunskapskraven tydligare.
göra kursmål och betygskriterier mer konkreta.
stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning.
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ge underlag för analys av i vilken utsträckning kunskapskraven nås på skolnivå,
på huvudmannanivå och på nationell nivå.
De nationella proven är inget examensprov, utan bara ett av ﬂera underlag den undervisande
läraren har i sitt arbete att kartlägga elevens kunskaper.

11
12

För elever med ett annat modersmål än svenska.
NO = naturorienterade ämnen: kemi, fysik och biologi
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Utvecklingssamtal och
Individuell utvecklingsplan (IUP)
Läraren är skyldig att kontinuerligt informera både ditt barn och dig om hur det går i skolan.
Det är rektorn som ansvarar för att alla lärare har utvecklingssamtal med sina elever, men det
är läraren som ansvarar för att genomföra samtalet och utforma ett skriftligt omdöme. Minst
en gång per termin i årskurs 1 till 9 ska mentor/klasslärare inbjuda er till ett utvecklingssamtal om hur ditt barns kunskapsutveckling bäst kan stödjas. (enligt 10 kap. 12-13 §§
Skollag 2010:800) I förskoleklassen ska föräldrar erbjudas utvecklingssamtal minst en gång
per läsår (9 kap. 11 § Skollag 2010:800).
Samtalet ska grunda sig på utvecklingen sedan det senaste utvecklingssamtalet och sättas
i relation till mål och kunskapskrav i läroplanen och kursplanerna. Informationen ska också
lämnas som ett skriftligt omdöme, en så kallad IUP. En del skolor lämnar också skriftligt
omdöme om hur den sociala utveckling bäst kan stödjas. Det kan då handla om hur ditt
barn tar ansvar för sina studier, eller hur han/hon bemöter andra människor.
”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.” 13
Både skolan och du som förälder har ett gemensamt ansvar för ditt barns skolgång och för
att skapa de bästa möjliga förutsättningar för hans/hennes utveckling och lärande. Bådas
ansvar står inskrivet i läroplanen. Du som förälder ansvarar för att medverka vid utvecklingssamtalet och för att framföra dina tankar, frågor och synpunkter.
För att främja ditt barns utveckling kan du förbereda dig med hjälp av några frågeställningar
inför utvecklingssamtalet:
Vilka positiva saker vill jag lyfta fram om mitt barn?

Får kopieras. © Charlotta Andersson och Gleerups Utbildning AB

Kan jag berätta någonting för läraren som gör att skolan kan förstå
mitt barn bättre?
Når mitt barn målen för kunskapskraven?
Hur kan jag som förälder hjälpa mitt barn att nå målen?
Hur bemöter skolan mitt barns lärstil? (se mer om lärstilar på sidan 18)
Vilket syfte har läxorna som mitt barn gör? (se mer om läxor på sidan 29)
Vad hoppas jag att skolan kan göra för mitt barn?
Är det någon särskild fråga jag vill ställa till läraren?
Vad hoppas jag få ut av mötet?

13

3 kap. 3 § Skollagen (2010:800)
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Ditt barn ska få ett omdöme av den undervisande läraren om sin kunskapsutveckling i
relation till kunskapskraven i varje ämne som hon eller han får undervisning i. För att utnyttja
utvecklingssamtalet effektivt är det en fördel om både ditt barn och du som förälder får ta
del av denna information redan innan mötet.
Utvecklingssamtalet kan inledas med en uppföljning av föregående samtal och föregående
IUP. Tillsammans med läraren diskuterar och sammanfattar ni hur ditt barns skolgång ser ut
i nuläget och i vilken utsträckning mål och kunskapskrav nås (egna eller läroplanens). Sätt
därefter upp nya mål. Vilka mål ska prioriteras under kommande period? Hur ska målen
nås? Målen kan vara såväl kort- som långsiktiga.
Givetvis ska ditt barn arbeta mot målen och kunskapskraven i varje ämne. Men det kan vara
större chans att lyckas om ni fokuserar på något särskilt mål, krav eller ämne i taget, eller
kanske på någon speciﬁk färdighet. Bestäm individuella mål utifrån både den undervisande
lärarens omdöme och från ditt barns egna förslag.
Efter utvecklingssamtalet ska era överenskommelser sammanfattas och dokumenteras
skriftligt i en individuell utvecklingsplan (IUP), där det brukar ingå en beskrivning över:

nuläge

uppsatta mål

hur målen ska nås

Det ska också framgå:
vad skolan och lärarna kan göra för att stimulera ditt barns utveckling.
vilka insatser som behövs för att ditt barn ska nå målen och i övrigt kunna
utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läro- och kursplanerna.

Får kopieras. © Charlotta Andersson och Gleerups Utbildning AB

Här kan också ingå förslag på vad du och ditt barn kan göra. Exempelvis har ni nu en
möjlighet att under mötet besluta att du ska stötta ditt barn vid läxläsningen. Du som förälder
har tillsammans med skolan ett gemensamt ansvar för att skapa så goda förutsättningar
som möjligt för att ditt barn ska utvecklas14.
I en IUP ska det inte ﬁnnas några beskrivningar eller värderingar av ditt barns personlighet,
beteende, uppförande eller attityder till skolan.
En IUP ska främst vara framåtsyftande.
Läs igenom och kontrollera att ni alla uppfattat överenskommelserna likadant. Se till att
även du och ditt barn får en kopia av barnets IUP.
På Skolverkets sidor ﬁnns riktlinjer för arbetet med IUP och skriftliga omdömen. Gå in på
deras hemsida www.skolverket.se. Sök vidare på exempelvis ”IUP-processen”.

14

Läroplanen, kapitel 2.4
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Åtgärdsprogram
Varje skola har ett ansvar att utforma utbildningen för att stimulera alla elevers lärande och
för att varje elev ska nå de kunskapskrav som ska nås 15. Men vad händer om en elev inte
når, eller befaras inte nå, de uppsatta kunskapskraven? När en elev på något sätt uppvisar
svårigheter i skolan och behöver särskilda stödåtgärder ska skolan utreda vilka behoven är,
vilka insatser som ska sättas in och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Skolan är
skyldig att dokumentera överenskommelserna i ett åtgärdsprogram och du som förälder ska
kräva att denna dokumentation ﬁnns. Åtgärdsprogrammet ska inte vara en hyllvärmare, det
ska hållas aktuellt. När någon omständighet förändras kring barnet bör det också noteras
i åtgärdsprogrammet. Det är skolans rektor som är ansvarig för att ett åtgärdsprogram
upprättas. Om en utredning visar att eleven inte behöver särskilt stöd ska beslut tas att ett
åtgärdsprogram inte ska upprättas.
Åtgärdsprogrammet ska beskriva vilken typ av stöd eleven behöver och hur skolan ska
utforma och genomföra stödet. Det ska vara skriftligt och bör utarbetas av elev, pedagog
och föräldrar i samverkan. Syftet är att vara ett hjälpmedel för att planera och utveckla
den pedagogiska verksamheten kring eleven. Det ska utgå från elevens behov, styrkor
och svårigheter. Innehållet bör vara konkret och det ska klart framgå vem som ska göra
vad, samt när och hur åtgärdsprogrammet ska följas upp och utvärderas. Har vi lyckats?
Orsaker till det? Nödvändiga förändringar inför framtiden? Vad gör vi nu?
Det är viktigt att följa upp och utvärdera resultatet av de insatta åtgärderna.
Det är inte åtgärdsprogrammet i sig som är det viktiga, utan det förändringsarbete som
dokumentet sätter igång.
Det går att överklaga ett åtgärdsprogram16, exempelvis beslut om att ett åtgärdsprogram
inte ska upprättas, vilket alltså innebär att eleven inte får särskilt stöd. Överklagandet kan
också gälla innehållet i åtgärdsprogrammet.

Får kopieras. © Charlotta Andersson och Gleerups Utbildning AB

Mer information om Skolverkets direktiv om åtgärdsprogram. Se Skolverkets hemsida
www.skolverket.se och sök efter ”allmänna råd och kommentarer åtgärdsprogram”.

15
16

Skollag (2010:800) 3 kap 9 §
Överklagan görs till Skolväsendets överklagande nämnd, enligt Skollagen (2010:800 28 kapitlet 16§)
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Sekretess
Skriftliga omdömen och individuella åtgärdsplaner räknas som allmänna handlingar. De
måste alltså lämnas ut om någon frågar efter dem. Det är därför viktigt att dessa handlingar
inte innehåller uppgifter om ditt barn som kan vara känsligt för honom eller henne.
Om ändå känsliga uppgifter ﬁnns med så måste de strykas innan handlingen lämnas ut.
Vad som räknas som känsligt deﬁnieras dock inte av sekretesslagen. Friskolor omfattas inte
av offentlighetsprincipen och behöver inte heller lämna ut handlingarna. Läs mer om sekretesslagen på regeringens hemsida: www.regeringen.se . Sök efter ”sekretess elever”.

Anpassad studiegång
Om skolgången och studierna blir alltför betungande för eleven, och om tidigare insatta
åtgärder inte räckt till, så kan eleven få en så kallad anpassad studiegång17. Det innebär
att ett eller ﬂera ämnen tas bort från schemat. Eleven ges då möjlighet att lägga mer tid
och energi på de ämnen som han/hon fortfarande läser eller för att ge eleven möjlighet till
praktik. Att reducera antalet ämnen är ett stort steg och görs alltid i samråd mellan hemmet
och skolan. Den anpassade studiegången kan innebära konsekvenser för elevens betyg.
Elevens bästa måste stå i centrum för beslut om en anpassad studiegång. Du som förälder
måste alltid ge ditt godkännande. Diskutera med skolan både vilka möjligheter och konsekvenser beslutet kommer att innebära.

Får kopieras. © Charlotta Andersson och Gleerups Utbildning AB

Beslutet om anpassad studiegång behöver inte vara permanent. Det bör vara tidsbestämt
och omprövas efter en bestämd tid eller när eleven fått ny motivation alternativt annat stöd i
skolarbetet.

17

Skollag (2010:800) 3 kap 12 §
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Lärstilar och studieteknik
Vi är ju alla olika som individer. Varje individ, såväl barn som vuxen, uppvisar olika intressen,
fallenhet eller förmågor. Ditt barn är säkert inte annorlunda. Just nu går han/hon i skolan och
möter där många olika typer av lärare, som var och en har sina egenskaper och undervisar på
sitt sätt. Ett stort antal lärare arbetar aktivt med att möta eleverna på bästa sätt, men det är
inget lätt uppdrag att i varje undervisningssituation bemöta varje individuell elev optimalt.
Eleven upplever troligen de olika undervisningssituationerna mer eller mindre engagerande
och begripliga. För att ditt barn ska känna en ökad stimulans och lust till lärande, kan det vara
en idé att fundera över på vilket sätt han eller hon bäst lär sig på. Under vilka förutsättningar
kan ditt barn koncentrera sig, ta emot och bearbeta nytt materiel bäst? Vilken lärstil har han/
hon? Om ditt barn själv blir medveten om hur han eller hon bäst lär sig, ökar chansen att själv
kunna påverka sin egen inlärningssituation, vilket brukar leda till ökad motivation.
Även om ditt barn inte alltid kan påverka sin faktiska undervisningssituation eller på det sätt
som läraren undervisar, är det bra att vara medveten om vad som kan vara orsaken till att
lärsituationen ibland känns motigare. Det kan vara såväl en förklaring som en lättnad för
ditt barn att få den insikten.
Tänk på att lärstilen troligen till stor del är nedärvd. Men den är inte statisk utan utvecklingsbar.
Det innebär att genom att träna även på ”fel” sätt så kan ditt barns inlärningsrepertoar öka!

Ett ”bästa” sinne

Får kopieras. © Charlotta Andersson och Gleerups Utbildning AB

Ett sätt att betrakta inlärningen är att den
går direkt via våra sinnen. Grundtanken
är att de ﬂesta av oss har ett behov av att
lära sig ”med sitt bästa sinne”. Lärstilarna
delas in i tre-fyra olika typer utifrån det
sinne som dominerar 18.

Syn
visuell

Rörelse
kinestetisk

De fyra inlärningskanalerna framgår av
bilden till höger. Vanligt är att sammanföra
de två sinnen som påtagligt involverar hela
kroppen, det kinestetiska och det taktila.

Hörsel
auditiv

Känsel
taktil

Hur påverkar då ”det bästa sinnet”
inlärningssituationen?

18

VAK-modellen enligt Bandler och Grindler 1970-talet.
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Om ditt barn är
. . . visuellt lär han/hon sig bäst med hjälp av synen.
Bilder, symboler eller olika slags kartor kan vara ett stöd
vid inlärningen. Han/hon vill gärna se det som ska läras
in och lagrar informationen med hjälp av bilder i hjärnan.
Tips för inlärning:
Använd färgpennor och stryk under det viktiga.
Använd bokens marginaler för anteckningar
Rita begreppskartor/tankekartor/mindmaps
(mer om begreppskartor sidan 43).
Rita bilder och symboler.
Be läraren skriva upp det viktiga nyckelorden.
Be om skriftliga instruktioner.
Skriv på datorn.

...

auditivt lär han/hon sig bäst genom hörseln.
Han/hon föredrar att lyssna, tala eller diskutera och
lagrar informationen i hjärnan genom att höra sin egen
eller andras röster.
Tips för inlärning:
Läsa/tala högt för sig själv.
Spela in ljudﬁler och sedan lyssna på dem
(spela gärna in den egna rösten).
Repetera ord som sagts.
Ställ frågor och besvara dem.

Får kopieras. © Charlotta Andersson och Gleerups Utbildning AB

Be läraren berätta om det viktiga.
Be om muntliga instruktioner.
Be kamrater återberätta det viktiga.
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taktilt/kinestetiskt lär han/hon sig bäst
när händerna är involverade,
via kroppen och särskilt känslorna.
Han/hon vill bli berörd och vara fysiskt aktiv
och lär sig genom att praktiskt utföra rörelser.
Tips för inlärning:
Teckna och måla viktiga saker.
Bygg modeller.
Arbeta/forma med händerna.
Använd händerna, kanske krama en mjuk boll
(t.ex. en kooshboll) när hon sitter och lyssnar eller ritar.
Använda sittkudde. Det ﬁnns olika sorter exempelvis
uppblåsbara eller noppriga.
Använd datorer och miniräknare.
Lägg pussel, spela spel eller datorprogram.
Lär genom fysiska aktiviteter.
Ta isär/plocka ihop grejer.
Gör experiment.
Dramatisera och uppleva, delta i rollspel.
Anordna utställningar.
Ingen av lärstilarna är bättre än någon annan, även om de två förstnämnda passar
bättre in i de ﬂesta av dagens skolmiljöer. Den rörliga kinesteten har ofta svårare att
sitta stilla i en lektionssal, och kan av den anledningen uppleva svårigheter i skolan.
Förmodligen uppvisar ditt barn en blandning av de olika stilarna, men med en större
dragning åt någon av dem.

Får kopieras. © Charlotta Andersson och Gleerups Utbildning AB

När väl informationen nått fram till ditt barn via någon av sinneskanalerna, ska den
också bearbetas av hjärnan. Även här uppvisar vi alla olika fallenhet och läggning.
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En ”bästa” hjärnhalva
Vår komplexa hjärna är långt ifrån färdigutforskad. Det ﬁnns ﬂera teorier kring hur hjärnan
fungerar. Tack vare professor Sperry19, som ﬁck nobelpriset 1981 för sin forskning om
hjärnan, vet vi idag en del om hur hjärnhalvorna samverkar. Hjärnhalvorna har olika funktioner och Sperry menar att informationen sänds fram och tillbaka mellan halvorna, att de
”konverserar” med varandra, för att på så sätt bearbeta informationen.

Vänster hjärnhalva:
Den vänstra halvan sägs vara den logiska. Den möjliggör språket och talet, minns ord och
siffror men inte ansikten. Den räknar och skriver. Den ser detaljerna i en bild och är specialiserad på det abstrakta tänkandet. Den är analytisk, logisk, detaljerad och sekventiell. Den
har en god uppfattning om tid.

Höger hjärnhalva:
Den högra halvan sägs vara den kreativa. Den känner lätt igen melodier och kan sjunga och
teckna, men inte tala. Den är kapabel till konkret tänkande, har god uppfattning om kroppen
och det spatiala rummet. Den har intuition och kan förstå komplicerade förhållanden. Den
ser helheter och har överblick. Den minns innehållet i en mening.
Förmågorna går kanske inte rent kroppsligt att koppla till den ena eller andra hjärnhalvan.
Här används ändå Sperrys tankesätt som modell och metafor.
En av tankarna med att betrakta de två halvornas styrkor är att den ena hjärnhalvan tenderar
att dominera. Det är genom den halvan vi först uppfattar och sedan strukturerar och bearbetar information.

Får kopieras. © Charlotta Andersson och Gleerups Utbildning AB

Även om vi har en ”bästa” hjärnhalva, är det lönande att träna även den andra halvan. Genom
att öva och stimulera olika förmågor kan såväl de logiska som de kreativa talangerna öka och
därmed ﬂexibiliteten i tankesättet. Vi vidgar helt enkelt vår repertoar och förmåga till inlärning.
Vissa menar att det bästa ur inlärningssynpunkt är att först bearbeta den nya informationen
via sin dominerande halva, för att sedan repetera med den motsatta hjärnhalvan.
Hur påverkar då den dominerande hjärnhalvan inlärningen?

19

Professor Roger Sperry, 1913-1994, verksam i USA.
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Den person som domineras av sin vänstra hjärnhalva bearbetar informationen analytiskt.
I engelskspråkiga länder kallas dessa personer för inchworms, vi kan översätta det med
mätarlarv.
Han/hon vill gärna lära sig steg för steg och följer
helst en logisk ordning. Mätarlarven tycker bäst om
när detaljerna presenteras före helheten. När han/hon
tänker är det med ett språk, inkluderat det matematiska språket. Mätarlarven använder ord när han/hon
talar för sig själv, för att lotsa sig genom exempelvis
en problemlösning. Mätarlarven använder gärna formler
och följer en given mall när problem ska bearbetas.
Beräkningarna utförs med papper och penna. Mätarlarven redovisar strukturerat och tydligt, men har
svårare för att ge en egen, personlig tolkning eller
slutsats. Det måste den här personen träna på!
En mätarlarv brukar föredra en mer formellt möblerad miljö. Han/hon sitter gärna på en stol
vid ett bord med stark belysning och tyst omkring sig.

Får kopieras. © Charlotta Andersson och Gleerups Utbildning AB

Om personen däremot har en dominerande högerhalva bearbetar
han/hon gärna informationen holistiskt: han/hon ser helheten först
och detaljerna sedan. På engelska kallas en sådan person för
grasshopper, en gräshoppa.
Gräshoppan vill först förstå helheten och grundtankarna
för att bilda sig en uppfattning och bearbetar därefter
detaljerna. Han/hon tänker förmodligen mer visuellt och
föredrar bilder, grafer och diagram. Gräshoppan utför
inte beräkningarna steg för steg, utan hoppar gärna i
tankarna. Gräshoppan gör dessutom helst beräkningarna
i huvudet och ritar gärna bilder under problemlösningen.
Gräshoppan använder siffrorna i ett problem genom att
bryta ner dem och sedan bygga upp dem igen på sitt
eget sätt. Gräshoppan har svårt att redovisa sina kunskaper både muntligt och skriftligt – han/hon ”bara vet”. Den
här personen måste träna på att redovisa hur han/hon
tänker!
En gräshoppa tenderar att föredra en informell miljö. Han/hon uppskattar exempelvis att
sitta i en mjuk soffa när hon studerar och ljuset får gärna vara dämpat. Han/hon uppskattar
lite ljud i bakgrunden, kanske musik.
Men det ﬁnns ﬂer faktorer som påverkar ditt barns inlärningssituation.
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När, var och hur?
Uppmuntra ditt barn att tänka efter vilka faktorer som påverkar inlärningen och hur han/hon
önskar organisera sin omgivning för att maximera inlärningen. Om ditt barn blir medveten
om det så kanske tiden för läxläsning kan minskas från två timmar till en halvtimme.
Här får du exempel på faktorer och frågeställningar du kan diskutera med ditt barn. Tänk på
att ditt barn inte behöver uppvisa en ensidig proﬁl. Svaret kan bero på såväl ämnet, situationen eller dagsformen. Kanske någon av faktorerna inte är så viktig för ditt barn. Vad som är
betydelsefullt för ditt barn varierar vanligtvis också med åldern.
Om du och ditt barn är medvetna om hur de olika faktorerna påverkar ditt barns inlärning så
har ni ju i alla fall många möjligheter att få en så bra studiemiljö i hemmet som möjligt. I de
bästa av världar kan ni kanske också påverka miljön och situationen i skolan.

Ljud
Vill du ha tyst omkring dig?
Vill du ha ljud eller musik i bakgrunden?
Om ditt barn föredrar bakgrundsmusik kanske han eller hon kan lyssna på musik ur egna
hörlurar under lektionerna i skolan. Tänk på att sångtexter tar mer fokus från lyssnaren än
en helt instrumental melodi. Att lyssna på musik i hörlurar fungerar också som en skyddsbarriär och skärmar av barnet från andra störande ljud. En del elever uppskattar att använda
hörselskydd, vilket också effektivt stänger ute störande ljud.

Ljus
Vill du ha kraftigt upplyst eller en mer dämpad belysning?
En del reagerar negativt på lysrör och ﬂuorescerande ljus, vilket ofta ﬁnns i klassrum.

Temperatur
Vill du ha varmt eller svalare omkring dig?
Vill du ha varma kläder på dig, eller är det skönare med en lätt klädsel?

Får kopieras. © Charlotta Andersson och Gleerups Utbildning AB

Möblering
Vill du ha en formell möblering med skrivbord och stol med hårdare sits?
Vill du ha en mer informell möblering med soffa/fåtölj, runda bord och mattor?

Socialt
Arbetar du bäst själv, eller vill du hellre arbeta i par eller i grupp?

Tid
Studerar du bäst på morgonen eller på kvällen?

Mat
Tycker du om att äta medan du studerar?
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Rörelse
Behöver du resa dig upp emellanåt och röra dig en stund?
Regelbundna rörelser är bra för alla och dagliga doser borde ingå i skolarbetet. Många
elever har svårt att sitta stilla under ett helt lektionspass. När de inte får röra på sig naturligt
skapas en spänning/nervositet i kroppen som hindrar inlärningen. För att öka vakenhetsgraden, kreativiteten och därmed kvaliteten på inlärningen kan ditt barn lära sig några enkla
rörelser. Grundtanken med dessa är att kroppens mittlinje korsas, de båda hjärnhalvorna
aktiveras och stimuleras att samarbeta med varandra. Du kan lära ditt barn följande rörelser,
som går att utföra väldigt diskret utan att störa de andra i klassrummet.
Haka ihop
Bra övning för att lugna kroppen och fokusera.
– Korsa benen vid anklarna, håll dem så under hela övningen.
– Armarna ska vara raka, framför kroppen. Lägg höger handled över den vänstra.
För ihop handﬂatorna mot varandra och ﬂäta ihop ﬁngrarna.
– Böj armbågarna utåt och för försiktigt de hopﬂätade ﬁngrarna in mot kroppen
och låt de korsade händerna vila mot bröstkorgen. Stanna upp här.
– Sitt så här i några minuter, med både ben och armar korsade och ﬁngrarna hopﬂätade.
Marschera
Koordinerar vänster och höger hjärnhalva.
Ökar fokusering för läsning, skrivning, stavning, förståelse.
– För den högra handen över kroppens mittlinje till det vänstra knäet, samtidigt som
du lyfter knäet.
– Gör samma sak med vänstra handen mot det högra knäet, som om du marscherar.
– Utför övningen med att växelvis nudda och lyfta höger och vänster knä under två minuter.
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Rita åttor.
Rita liggande åttor på ett papper.
Låt rörelsen gå uppåt i mitten av åttan.
Skriv spegelvänt
Ha en penna i varje hand. Börja rita mitt på pappret. Fokusera
på din bästa hand. Är du högerhänt, så ska du koncentrera
dig på vad din högra hand arbetar med. Låt den andra handen
arbeta utan översyn och utföra sina rörelser spegelvänt, av sig
själv. Skriv ditt namn, alfabetet, siffror eller rita en bild.
Kanske behöver ditt barn röra sig något mer än vad de ovan nämnda rörelserna erbjuder?
Visserligen kan det vara bra att träna upp förmågan att behärska kroppsimpulserna och
försöka sitta stilla. Men innan det är gjort är det bättre att erbjuda det mer rörliga barnet tilllåtna alternativ. Prata med ditt barns lärare och diskutera andra lösningar för det mera rörliga
barnet. Det ﬁnns exempelvis olika sittkuddar som stimulerar det sittande barnet. Barnet kan
också uppmanas att gå eller springa ett varv runt skolan. Läraren kan också erbjuda eleven
att hjälpa till med olika saker, som att exempelvis hämta en bok. Om eleverna någon gång ska
diskutera en uppgift två och två är det ett tips att skicka ut dem på en ”walkie-talkie” . Det ger
rörelse, frisk luft och variation i skolarbetet, allt i ett!
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Diagnoser
Vi är alla olika vad gäller egenskaper, lärstilar, förmågor och viljor. I dagens skola är det
dessutom vanligt att ett par elever i varje klass har någon form av diagnos inom ramen för
neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). Exempel på NPF är dyslexi, dyskalkyli, ADHD/
ADD eller Aspergers syndrom. Skolan är skyldig att anpassa undervisningen till varje elev,
oavsett om eleven har ett funktionshinder eller inte 1 kap. 8 § Skollagen (20100:800).
Observera att individualisering inte innebär att eleverna ska arbeta en och en, utan att varje
barn ska bemötas utifrån sina individuella förmågor. I Salamancadeklarationen poängteras
att varje barn har unika intressen, vilka ska tas tillvara, och att alla barn har rätt att inkluderas
i skolorna20.
Det är inte alltid nödvändigt att utreda NPF och sätta en diagnos, men det kan fungera som
en förklaringsmodell. En positiv effekt av diagnoser är att de ger skolan en utgångspunkt
vid bedömning vilken typ av insatser som behövs för att möta elevens förutsättningar och
behov. Det kan också vara viktigt för eleven med NPF att få förståelse från omgivningen,
inte bara från lärare och klasskamrater, utan också från kamraternas föräldrar. Det är viktigt
att ha i åtanke, att alla personer är unika individer och därför uppvisar olika egenskaper och
förmågor, trots att de eventuellt omfattas av samma diagnos.
Diagnosen är alltså inte det avgörande för att skolan ska sätta in extra stöd, utan det är
elevens behov. Specialläraren har en viktig funktion i att stötta eleven, precis som elevens
övriga lärare. Så vad kan du då förvänta dig att skolan kan göra för att bemöta en elev i
behov av särskilt stöd?

Generellt
Svårigheter relaterade till neuropsykiatriska funktionshinder blir ofta långvariga
och växer inte bort. Skolan kan hjälpa eleven att ﬁnna alternativa strategier eller att
utnyttja kompensatoriska hjälpmedel och tekniker, för att hantera vardagen eller
uppgifterna. En hjälp för eleven kan vara att:
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Ta del av lärarens lektionsplanering i förväg, så han eller hon kan förbereda
sig.
Erbjuda lektionsanteckningar, kanske av en kamrat eller assistent, efter
lektionen. Anteckningarna på tavlan kan fotograferas som stöd för minnet.
Idag har många mobiltelefoner en inbyggd kamera.
Om eleven ofta måste lägga ner mer energi på varje moment, blir han/hon fortare
trött och kan behöva kortare raster emellanåt. Eleven behöver dessutom ges mer
tid till varje moment.
Eleven kan ha svårt att förstå komplexa samband, att planera och organisera sina
uppgifter. Undervisningen bör därför ha förståelse som utgångspunkt hellre än memorerande av fakta. Uppgiften bör också struktureras i kortare och tydligare moment.

20

Mer om Salamancadeklarationen i bilaga 1, sidan 48
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Eleven kan ha svårt att komma igång, hålla koncentrationen och avsluta ett arbete.
Undervisning och redovisningssätt bör vara strukturerade och erbjuda variation
(teoretisk/praktisk, muntlig/skriftlig, enskilt arbete/grupparbete).
Vanligt är problem med arbetsminnet, uppmärksamhet och motivation. Men när
motivation och intresse väl ﬁnns, kan eleven arbeta fokuserat en längre stund.
Undervisningen utgår med fördel ifrån elevens förutsättningar, förkunskaper och
intresseområden.

Egentligen är det inte så konstigt!
Man skulle kunna säga att de pedagogiska insatser som är
nödvändiga för elever i behov av särskilt stöd, är bra för alla elever ...

Neuropsykiatriska funktionshinder
Det förekommer många olika diagnoser. Nedan beskrivs fyra av dem vi ofta möter i skolan:
dyslexi, dyskalkyli, ADHD/ADD och Aspergers syndrom. Observera att ingen av diagnoserna är relaterad till lägre intelligensnivå. Beskrivningarna här ska ses som generella. Allt
passar alltså inte in på alla individer med diagnosen. Svårigheterna kan förekomma i ett
kontinuerligt spektra från mindre till högre grad. Det innebär att ﬂer elever i skolan, precis
som övriga människor i samhället, kan ha egenskaper som stämmer överens med beskrivningarna utan att en diagnos föreligger.
Kom ihåg att en person med NPF inte alls behöver vara eller känna sig handikappad.
Visserligen kan personen uppleva svårigheter, men det ﬁnns många människor som kommit
långt i livet trots, eller kanske tack vare funktionshinder och sina egenskaper. Listan över
kända personer som har, eller antas ha NPF är lång. Några exempel: Kronprinsessan Victoria,
Cher, Tom Cruise, Bill Clinton, ”Magic” Johnson, Albert Einstein, Thomas Alva Edison,
Walt Disney, Pelle Fosshaug (bandy), Leonardo da Vinci, Wolfgang Amadeus Mozart...
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Dyslexi
Dyslexi innebär speciﬁka svårigheter med att både läsa och skriva. Dyslexi är skilt från
allmänna läs- och skrivsvårigheter och beror inte på synproblem, bristande undervisning,
motivation eller sociala förhållanden.
Eleven med dyslexi kan ha svårt att avkoda text, läsa med ﬂyt och stava korrekt – bokstäverna blandas lätt ihop. Han eller hon kan däremot ha lätt för att uttrycka sig muntligt och
vara en mycket god lyssnare.
I skolan har en elev med dyslexi ﬂera rättigheter som exempelvis extra tid för prov, upplästa
prov och inlästa läromedel samt att få visa sina kunskaper såväl skriftligt som muntligt. I dag har
många förlag ljudﬁler för nedladdning av sina läromedel upplagda på sina hemsidor, fria att ladda
ner. En stor hjälp är också tekniska hjälpmedel som dator, ljudinspelningar eller talsyntes 21.

21

Talsyntes innebär att en artiﬁciell röst, skapad av dator, läser upp en text.
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Dyskalkyli
Dyskalkyli innebär speciﬁka matematik- och räknesvårigheter, skilt från allmänna matematiksvårigheter och ”matematikrädsla”. Svårigheten räknas ibland som siffrornas motsvarighet
till dyslexi. Eleven uppvisar ojämna svårigheter med beräkningar, saknar en grundläggande
känsla för tal, har svårt att automatisera tabeller och visar brister i tids- och rumsuppfattningen.
I skolan kan en elev med dyskalkyli få hjälp med att exempelvis reducera uppgifterna.
Eleven kan också i högre grad använda sig av olika hjälpmedel som tabeller, formler,
enhetsomvandlare, miniräknare eller dator. Eleven bör lära sig utifrån förståelse hellre än
att memorera kunskaper.

ADHD/ADD
Tidigare, eller närliggande diagnoser, är MBD och DAMP.
Personer med ADHD/ADD:
kan visa bristande uppmärksamhet.
kan vara antingen över- eller underaktiva.
kan ha svårt att hejda sina impulser – det ”bara händer” saker.
Kan i stunden ha svårigheter att se konsekvenserna av sitt handlande.
kan vara spontana och kreativa.
kan vara ﬂexibla och snabbt byta fokus.
uppfattar lätt vad som händer runt omkring.
undviker ofta arbetsuppgifter som kräver mental uthållighet om motivation saknas.
kan vara effektiva i korta pass.
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kan uppfattas som slarviga, tappar ofta bort saker.
I skolan bör en elev med ADHD mötas med en strukturerad och tydlig undervisning. Arbetspassen bör vara korta, varierande och med en tydlig avgränsning i tid och omfattning, samt
följas upp och utvärderas ofta. Läraren bör skriva ner instruktionerna. Intrycken bör minimeras,
kanske kan eleven skärma av sig i klassrummet med musik i hörlurar/öronsnäckor eller hörselskydd? Elevens placering i klassrummet bör vara genomtänkt. Antingen bör eleven sitta
längst fram för att slippa störas av synintrycken av alla andra elever, alternativt längst bak,
för att slippa vända sig om hela tiden för att ha koll på alla andra.
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Aspergers syndrom
Diagnosen Aspergers syndrom eller autismspektrumtillstånd (AST).
Personer med Aspergers syndrom:
har en nedsatt förmåga till socialt samspel (outtalade koder) med andra, vilket exempelvis kan innebära svårigheter vid grupparbeten, lagsporter eller rastaktiviteter.
kan vara bra på att arbeta självständigt.
har begränsade intressen, vilket kan leda till motivationssvårigheter men också till
fördjupade kunskaper inom speciﬁka intresseområden.
har svårt att vara ﬂexibel och kan vara beroende av rutiner och ha ritualer. Oförutsedda händelser, som exempelvis vid schemaändring eller vid en vikariesituation,
kan därför upplevas jobbiga.
är noggranna och passar tider (tidsuppfattningen kan dock vara begränsad).
har svårigheter att uppfatta humor, ironi eller idiom. Kan uppfatta ordspråk eller
talesätt bokstavligt.
tar saker på allvar.
I skolan bör eleven med Aspergers syndrom bemötas med tydlighet och struktur. Läraren
bör undvika för många ord, prat och muntlig information – instruktionerna bör hellre skrivas
ned, gärna i punktform. Om eleven har svårt att välja: begränsa antalet val till exempelvis två
böcker. Uppgifterna bör utgå från elevens intresseområde i inlärningssituationen.
Om motivationen ﬁnns kan eleven arbeta långa, intensiva pass.
Vid arbete tillsammans med andra bör eleven få ett eget tydligt uppdrag inom gruppen.
Svårigheter med det sociala samspelet behöver inte innebära att personen föredrar
ensamhet.

ADHD/ADD och Aspergers syndrom
Får kopieras. © Charlotta Andersson och Gleerups Utbildning AB

Frågeställningar vars svar kan förtydliga arbetsgången för eleven:
Vad ska jag göra?
Hur länge?
Med vem?
Var ska jag sitta?
Vad ska jag göra sedan?
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Läxor
Hemuppgifter eller läxor, är mer eller mindre en naturlig del av elevernas vardag. Läxor
upplevs olika från person till person. En del elever tycker att hemarbete är roligt och helt
OK, andra anser att tiden hellre borde få disponeras för fritidsaktiviteter. Läxor kan stärka
samarbetet mellan hem och skola, men också skapa konﬂikter mellan föräldrar och barn.
Läxor kan också stressa elever som upplever allt högre krav på sig själva. Visst är det viktigt
även för barn och ungdomar att få koppla av sitt arbete och ladda batterierna med en härlig
fritid – men läxor fyller också ﬂera viktiga funktioner.

Varför läxor?
Läxor är en viktig länk mellan skolan och hemmet. Du som förälder har här en möjlighet att ta
del av vad ditt barn arbetar med. Du som förälder är mycket viktig. Hemifrån kan du stötta,
uppmuntra och stimulera ditt barn i hans eller hennes kunskapsutveckling. Du har möjligheten
att väva in kunskapen från lektionerna i ett vardagligt sammanhang och chansen att sprida en
positiv inställning till att lära. Om ditt barn inte förstått vad läraren gått igenom på lektionen
så var inte rädd att förklara på ditt sätt. Kanske kan det vara så att ditt barn behöver en annan
förklaringsmodell (här får du vara lite försiktig, så att du inte förvirrar mer än förklarar).
Läxor handlar till en stor del om att låta eleven ta ett eget ansvar för sin inlärning och
planera sin tid. Här kan du som föräldrar fylla en viktig funktion genom att hjälpa barnet att
organisera och strukturera uppgiften. Hur, när, var bör läxan genomföras?
Vad är det som ska göras? När ska det vara klart?
I bästa fall har ditt barn fått några dagar på sig att genomföra sitt hemarbete. Många barn
och ungdomar har fritidsaktiviteter efter skolan, vilket måste planeras in. Om nu fotbollsträningen är på tisdagar, kan det vara vettigt att göra läxan till onsdag redan på måndagen.
En längre läxa kan också delas upp och fördelas på ﬂera dagar.
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Vilket syfte har läxan? Vilket är målet som ska nås? Vad förväntas av ditt barn? Hjälp ditt
barn att förstå varför läxan ska göras. Målet för läxan bör vara kopplad till något av kunskapskraven, exempelvis att förstå och lära sig räkna ut arean för en rektangel. Be gärna läraren
förtydliga syftet och målet med läxan!
Syftet med läxan kan vara att:
repetera.
reparera.
färdighetsträna.
fördjupa sina kunskaper.
En hemuppgift kan även bestå av att genomföra en undersökning utanför skolans väggar.
En läxa kan likaså erbjuda eleven tid att fundera lite extra över en frågeställning och att
prova olika tankebanor i sin egen takt.
En läxa bör vara nedskriven med tydliga instruktioner, ha ett uttalat mål, matcha elevens
förmåga och syfta till att förbättra elevens kunskapsutveckling och förmåga. En läxa ska
vara meningsfull.
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Din insats i läxläsningen
Som du förstår kan du bli involverad i ditt barns hemarbete på många skilda sätt och på
olika nivåer i skolarbetet. Din uppgift kan vara att
motivera ditt barn och tydliggöra varför det är bra att kunna saker.
träna glosor.
lyfta fram nyckelfakta och diskutera innehållet i en text (se tips sidan 43) .
förhöra ett avsnitt inför prov.
ställa frågor om en text, så att ditt barn tränar på att förklara och redovisa
sin kunskap.
påminna ditt barn om att göra läxan, så han/hon får den gjord.
Hur mycket du involverar dig i ditt barns hemarbete beror på. Du gör inte ditt barn en tjänst
om du tar på dig allt ansvar. Något av det bästa du kan göra är att träna ditt barn att själv
ta eget ansvar för sina studier och göra ditt barn medvetet om hur just han/hon bäst lär.
Ibland kan barn och ungdomar känna att skolans mål är för långt borta, de är inte tillräckligt
motiverade att studera. Fundera tillsammans över vad som motiverar just ditt barn. Ge ditt
barn mycket beröm och uppskattning när skolarbetet är genomfört. Kanske behöver ditt
barn mer konkret belöning: När du klarat av SO-området, så går vi på bio! Om du sitter och
läser 30 minuter, får du sitta 30 minuter vid datorspelet!

Skapa rutiner
Ta dig tid att diskutera med ditt barn vilka förutsättningar som fungerar bäst för honom eller
henne vid läxläsningen. Gör upp vilka rutiner som ska gälla, så slipper ni ha den diskussionen
inför varje läxtillfälle – då spar ni både tid och energi!
När?
Är det bra att göra läxorna direkt efter skolan, medan ditt barn fortfarande är
inställd på inlärning? Fungerar det bättre efter en paus eller lite rörelse?
Vilket optimerar inlärningen, att göra läxorna på kvällen eller tidigt på morgonen?
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Var?
Arbetar ditt barn effektivast ensam i ett tyst rum eller nära andra personer och
deras aktiviteter? Behöver ditt barn dig som förälder i närheten?
Hur?
Bör arbetsplatsen vara ett skrivbord, en skön läshörna eller behöver ditt barn
gå omkring under inlärningen?
Vilka pauser är lämpliga att lägga in?
Tio minuter efter varje halvtimmes arbete, en halvtimmes rast efter en större
uppgift eller kanske att arbeta utan rast till hela uppgiften är färdig?
Läs mer om faktorer som påverkar inlärningssituationen på sidan 23.
Tiden som avsätts för läxläsning varierar naturligtvis inte bara beroende på vilken årskurs
eleven går i, utan också mellan individer. Med rätt stöd och studieteknik kan tiden för
läxläsning göras mer effektiv och minskas till förmån för ditt barns andra intressen och
fritidsaktiviteter.
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Tips till läxcoachen
Träna ditt barn att:
Finna sin bästa lärstil.
Finna någonting meningsfullt och roligt även om arbetsområdet
upplevs motigt och ointressant.
Uttrycka sig i positiva termer om skoluppgifterna.
Sätta upp delmål och belöna sig själv när de är nådda
(eller så kanske du som förälder kan stå för en rimlig belöning).
Koncentrera sig under läxläsningen.
Sätta läxan i ett sammanhang, så att den blir lättare att komma ihåg.
Diskutera med andra och lyfta fram olika infallsvinklar,
lyssna på andras erfarenheter.
Fokusera på det centrala, det viktigaste. Hitta den röda tråden.
Sålla bort det oväsentliga.
Anteckna nyckelorden.
Förhöra sig själv.
Dela upp en större läxa, läsa regelbundet. Spara inte allting till sista dagarna.
Planera, gärna skriftligt, hur uppgiften ska genomföras.
Bocka av/stryk det som är klart (det blir en synlig framgång).
Satsa på förståelse och djupinlärning hellre än att memorera innehållet.
Repetera.
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Var positiv när du
hjälper ditt barn i skolarbetet.
Försök att ha roligt!

Även om det inte alltid
är roligt att plugga, så är det
roligt att kunna!

Tips: på internet ﬁnns ﬂera användbara sidor som kan hjälpa till att träna ditt barns
färdigheter. Sök på exempelvis ”träna multiplikationstabellen” eller ”träna glosor”.
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Skrivuppgifter
Många barn har en enorm kreativitet och älskar att skriva berättelser. Andra barn kan
uppleva det fria skrivandet svårare. Det händer också att kreativiteten dämpas när barnet
utvecklas till ungdom, vilket påverkar det fria skrivandet. Om ditt barn visar ett motstånd
till skrivuppgifter, kan du som förälder stötta ditt barn hemifrån att komma igång, eller att
slutföra en skrivuppgift.

Vad kan vara svårt?
Det kan ﬁnnas många orsaker till motstånd till skrivuppgifter. Vad är det då som kan vara
svårt?
Det kan vara svårt att komma på ett bra innehåll till berättelsen: hur ska den börja,
vad ska hända, hur ska den sluta?
Det kan också vara svårt att stava ord och komma ihåg alla skrivregler:
komma eller punkter, stor bokstav i början av mening och vid namn samt stavning
av alla ord.
En ytterligare orsak till motstånd till skrivuppgifter kan vara att rent praktiskt hantera
pennan, att forma bokstäverna och att skriva läsligt.
En skrivuppgift ställer många krav på
eleven och kanske framför allt på arbetsminnet. Den skrivande eleven måste vara
tålmodig, uthållig och ﬂexibel. Eleven
måste hela tiden skifta sin uppmärksamhet mellan olika mål och uppgifter.
Det är många bollar som ska hållas i
luften samtidigt.
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För att kunna stötta ditt barn på rätt sätt
måste du fundera på vari svårigheterna
ligger hos just ditt barn.

målförståelse

, . ! ?

idé

stor
bokstav

struktur

stavning

ord

Det är många bollar
som ska hållas i luften
samtidigt!
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Målförståelse
Om inte eleven förstår syftet med uppgiften eller förstår vad läraren menar, är det svårt att
arbeta effektivt. Hjälp ditt barn att tolka instruktionerna från läraren och förtydliga vad som
krävs i den aktuella uppgiften. Formulera gärna kortsiktiga moment och delmål som ska
genomföras i arbetet mot det långsiktiga målet.

Idé
I arbetsminnet hålls den information som för närvarande bearbetas. Arbetsminnet är begränsat, här kan inte ﬁnnas för många komponenter samtidigt. I skrivprocessen ska en idé
hållas aktiv i huvudet samtidigt som den bearbetas, utvecklas, förtydligas och färdigställs.
Förmågan att hämta information från långtidsminnet och hålla den aktiv i arbetsminnet varierar mellan olika personer. Vid stress försämras denna förmåga. Hjälp ditt barn att avlasta
arbetsminnet. En enkel insats är att formulera idéerna skriftligt, så de ﬁnns kvar på papperet
även om minnet sviker.

Struktur och röd tråd
Ju större omfattning arbetet har desto ﬂer komponenter med information är det som ska
bearbetas och hållas ihop. Om detta upplevs som en svårighet så tenderar ofta eleven att
skriva väldigt korta berättelser. Det händer att eleven börjar sin berättelse med ett innehåll,
för att sedan byta fokus ett par gånger under berättelsens gång. I en berättelse måste de
olika delarna av information sammanfogas till en meningsfull helhet med en röd tråd.
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Hjälp ditt barn att formulera en disposition. Börja identiﬁera vad berättelsen ska handla
om. Vad är det du vill berätta? För den ovana skrivaren kan det underlätta om ämnet berör
personligen. Försök att komma på någonting som berör just ditt barn, kanske om någonting
spännande som nyligen hänt: en resa, en födelsedag eller ett husdjur. Vad är huvudtemat,
kärnan i berättelsen? Vilka människor är med i berättelsen? Berättelsens olika delar och hur
de förhåller sig till varandra (strukturen) kan tydliggöras genom att ni ritar upp en enkel kedja
av rutor22. Börja med tre rutor och kalla dem exempelvis för ”Början”, ”Mitten” och ”Slutet”.

Början
text

22

Mitten

Slutet

text

text

Detta är en enkel begreppskarta, mer om dem på sidan 43.
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Diskutera med ditt barn vad som är början, mitten och slutet på berättelsen. Du som vuxen
ställer ledande frågor som: Vad hände först? Hjälp ditt barn att tydliggöra den röda tråden.
Ditt barn kan nu börja fylla text i rutorna.
Prata därefter om vad som hände sedan i mitten av historien. Om detta är för svårt, byt till
slutet av historien och tala om det sista som hände, hur slutade händelsen?
Börja med att rita eller använda bilder till händelsen som stöd för skrivandet: en bild till
början, en till mitten och en till slutet av berättelsen. Använd bilder som berör ditt barn.
Uppmuntra ditt barn att skriva en mening till varje bild. Nu har ditt barn en liten kort berättelse framför sig (tre meningar lång) innehållande början, mitten och slutet. Läs historien
tillsammans. Rutorna kan göras större, så att ditt barn kan skriva ännu mer information i
dem. Ställ frågor kring bilderna: Vad ser du? Vad hör du? Vad känner du? På så vis kan
innehållet fördjupas i varje delmoment, samtidigt som eleven fortfarande har en överblick
över ämnet och därmed har lättare att hålla den röda tråden.

Handstil
Eleven har lättare att skriva snyggt, prydligt och läsligt om hans eller hennes fullständiga
koncentration är riktat mot den mekaniska uppgiften – att skriva, att hantera pennan. Men
om ﬁnmotoriken ännu inte är fullt utvecklad, eller om arbetsminnet är begränsat, kan det
vara svårt att också samtidigt koncentrera sig på innehållet i texten. Uppgiftens alla moment
blir då för många att hålla ihop. Kvaliteten och utseendet på bokstäverna och dispositionen
försämras. När arbetsminnet överbelastas, är det de uppgifter som eleven upplever som
svårast som påverkas. Det är de moment som ännu inte är automatiserade för eleven som
drabbas vid överbelastning. Det kan vara att just forma bokstäver.
Ibland kan det hjälpa att du agerar sekreterare åt ditt barn. På så vis behöver han eller
hon inte lägga energi på att rent mekaniskt hantera pennan. Kraften kan istället läggas på
kreativt tänkande och på innehållet.
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Dator
En annan bra idé är att låta barnet arbeta vid datorn. Ordbehandlingsprogram kan lösa
många elevers skrivknutar. Arbetet får genast ett snyggt och proffsigt utseende, vilket
brukar kännas roligt.
När ditt barn arbetar med ett ordbehandlingsprogram: Var observant på att han eller hon
inte bara koncentrerar sig på layouten av texten istället för innehållet. Att lägga alltför
mycket fokus på val av teckensnitt eller storlek på rubriker kan vara en strategi ditt barn väljer för att undvika en svår skrivuppgift. Hjälp då ditt barn att komma vidare i skrivprocessen,
fokusera i huvudsak på innehållet i texten.

Ord
Ett problem för ditt barn kan vara att ordförrådet ännu inte är tillräckligt uppbyggt. Kom
tillsammans med ditt barn på många viktiga nyckelord, begrepp och termer som han eller
hon kanske kan komma att vilja använda i skrivarbetet. Gör en lista på dessa nyckelord och
låt dem ﬁnnas synliga under skrivprocessen.
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Stavning
Elever som kämpar med stavningen kan bli frustrerade när de fastnar i funderingar kring hur
ett speciellt ord ska stavas. Det kan hindra eleven från att uttrycka sina idéer kring själva
innehållet och meningen med skrivuppgiften. En hjälp kan vara att även här lista de ord
som eleven vet brukar vara svåra att stava. Använd gärna rättstavningsfunktionen i datorns
ordbehandlingsprogram.

Grammatik
Orden ska därefter fogas samman till meningar.
Läs meningarna tillsammans och låt barnet höra sin egen mening:
Är den lätt att förstå?
Är den rätt uppbyggd?
Är regler kring punkt och stor bokstav följda?

Får kopieras. © Charlotta Andersson och Gleerups Utbildning AB

Gå igenom berättelsen ﬂera gånger,
håll ett särskilt fokus varje gång.
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Att skriva bokrecension
Eleverna läser under sin tid i grundskolan ett antal skönlitterära böcker. Som ett led i en
bearbetning av böckerna och för att visa läraren hur han eller hon tagit till sig innehållet,
skriver eleven ibland en recension av boken.
Det ﬁnns ﬂera sätt att skriva en bokrecension. Läraren bör dela ut en mall för vilka punkter
som ska tas upp i recensionen och hur arbetet kommer att bli bedömt. Nedan ges ett
exempel på punkter som kan behandlas i en bokrecension. En elev i de lägre årskurserna
har naturligtvis inte lika höga krav på sig som en elev i de högre. Även om den yngre eleven
inte förväntas formulera en recension utifrån alla punkterna, så gör det ingenting om du och
ditt barn tillsammans talar om boken utifrån ﬂera infallsvinklar och fokusområden. På så sätt
växer ditt barn i uppgiften och blir mer medveten om hur många dimensioner en bok kan
innehålla.
Observera att tipsen nedan är skrivna i punktform. Uppmuntra ditt barn att svara i hela
meningar, som ger texten ett ﬂyt. Försök skapa intresse för andra att läsa boken.
Grunden för en bokrecension är:
bokens titel.
författarens namn.
kort resumé av handlingen.
beskrivning av bokens personer: huvudpersonen och
eventuella bipersoner.
miljöbeskrivning (var utspelar sig handlingen?).
när utspelas handlingen (nutid eller för länge sedan…)?
hur är språket? Lätt eller svårt?
vilken genre hör boken till (fantasy, deckare,
kärleksroman…)?
vad tycker du om boken? Motivera varför du tycker så!

Får kopieras. © Charlotta Andersson och Gleerups Utbildning AB

För eleven som vill utveckla sin recension kan följande punkter ses som ett stöd:
Reﬂektera över bokens tema och budskap
Skildra karaktärerna mer ingående. Vilka inre egenskaper har de? Utvecklas de
under romanens gång? Känner du igen dig i någon av karaktärerna?
Skildra språket mer ingående.
Citera ett kortare, viktigt avsnitt ur boken. Kom ihåg att använda ”citattecken”
samt kommentera varför du valde just detta stycke.
Visa dina egna reﬂektioner och synpunkter om boken. Skriv ett eget omdöme.
Vad tyckte du om boken? Varför tycker du så? Vad var bra/dåligt? Varför?
Kan du rekommendera boken till någon annan?
Eventuellt kan du också avsluta recensionen med lite information om författaren och/eller
illustratören.
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Matematik
Matematik används varje dag i olika situationer, vare sig du är hemma, handlar, äter på
restaurang, snickrar, sportar, har semester, tar bussen eller kör bil. Matematik är så mycket
mer än räkning. Det handlar t.ex. om både logiskt och kreativt tänkande, förmågan att se likheter och skillnader, mönster, storlek eller riktningar. Det handlar också om tidsuppfattning,
uppskattningar eller överslagsräkning, geometri, statistik, sannolikhet och mycket, mycket
annat.
Matematik handlar om både färdigheter (tekniska principer för uträknandet, t.ex. beräkna
procent) och en mer övergripande förståelse. De två aspekterna kan existera var för sig,
men när kraven ökar måste de på ett naturligt sätt samverka med varandra.
Alla föräldrar önskar säkert att deras barn ska lyckas med matematiken. Föräldrar frågar
skolan hur de kan stödja och engagera sina barn hemifrån, antingen med läxor eller utifrån
vardagliga situationer. Troligtvis är det svårt för er därhemma att veta ”hur skolan räknar
idag”. Vilken typ av uppställning används exempelvis vid division eller vilken roll bör miniräknaren ha vid beräkningar? Det kan också vara svårt att tolka kursplanen och veta vilka
kunskapskrav som gäller för ditt barn. För en kontinuerlig diskussion med läraren och
informera dig om vad som gäller inom det aktuella arbetsområdet.

Får kopieras. © Charlotta Andersson och Gleerups Utbildning AB

De fyra räknesätten – med eller utan uppställning (algoritmer)
Att ställa upp talen vid uträkningar har under lång tid lärts ut och använts i skolan. Kommer
du fortfarande ihåg hur man gör? Rätt använt är uppställningar ett effektivt verktyg för
beräkningar. Men det är också många regler som ska följas. Ska talen ställas upp med rak
högerkant? Ska decimalerna placeras under varandra? Ska jag börja räkna bakifrån eller
framifrån? Ska jag ta tre genom sex, eller var det sex genom tre? Var ska minnessiffrorna stå,
till höger eller ovanför? Hur var det nu man ”växlade”?
Många läromedel lär idag ut en alternativ metod att utföra beräkningar. Den kallas talsortsräkning och bygger på förståelse kring siffrornas värde i talet. Beräkningen utförs
från vänster till höger i samma riktning som vi läser. En sorts minnesanteckningar förs i
”mellanled”. Mellanled kan minimeras när eleven blir säkrare i huvudräkningen.
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Så här går det till:
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Metoden att beräkna division har varierat under åren i såväl svensk skola som mellan olika
länder. Det är troligt att du som förälder lärt dig och använder dig av en annan metod än
den som beskrevs på förra sidan, kort division. Denna metod använder sig eleverna av
under en stor del av den grundläggande matematiken i grundskolan. Men den har vissa
brister. Det är svårare att utföra division med tvåsiffriga nämnare (t.ex. 7431/21) eller att
hantera beräkningar som inte går jämnt ut (division med rest). För att klara något högre
studier i matematik och för att behärska en metod som fungerar i alla lägen så bör eleverna
även lära sig en längre algoritm, exempelvis liggande stolen.
För att förenkla förklaringen är nämnaren här ensiffrig:
Exempel: 710/5
Börja med hundratalet. Hur mycket är 7 delat (dividerat) med 5?
(Eller hur många femmor får plats i sju?)
Svaret 1 bokförs högst upp. Eftersom 1 5=5 ska 5 dras från
7. Femman bokförs under sjuan. 5 dras nu från 7 (=7-5). Kvar
ﬁnns 2 (hundratal) att dela upp. 1:an (från 710) förs därefter ner
till 2:an. Nu står det 21 längst ner.
21 delat med 5 är 4 (det går fyra femmor i tjugoett). Svaret 4
bokförs högst upp, bredvid 1:an. Eftersom 4 5=20 så skrivs 20
under 21 och subtraheras. Svaret blir 1.
0:an (från 710) förs ner till 1:an. Nu står det 10 längst ner.
Hur mycket är 10 delat (dividerat med) 5? (Eller hur många
femmor får plats i tio?) . Svaret 2 bokförs högst upp. Nu har
hela talet delats upp. Ingen rest återstår (bokförs: 10-10=0).
Svaret blir alltså 142.
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Krångligt? Be ditt barns lärare att visa på ett föräldramöte!

I en del familjer kan stunderna hemma med matematikläxan upplevas som frustrerande och
jobbiga både för barnet och för föräldern. Om du själv haft negativa upplevelser kring
matematik – var försiktig så att du inte överför din matematikrädsla till ditt barn. Håll en
positiv attityd, matematik är verkligen roligt! Kanske ﬁnns det någon annan som emellanåt
kan stötta ditt barn med matteläxan, kanske en storasyster eller morfar?
Du som förälder ska inte behöva vara en matematikexpert för att hjälpa ditt barn hemma
med matteläxorna, men det ﬁnns ändå en hel del du kan göra.
Du kan exempelvis hjälpa till att plocka ut det viktiga ur matematikproblem och lästal. Ställ
olika frågor till ditt barn föra att leda tankarna framåt: Vad är det som söks? Vilka fakta är
givna? Hur ska vi komma fram till lösningen? Finns det någon bra formel att använda?
Vilket räknesätt är lämpligt? Vilken metod passar att använda?
Uppmuntra ditt barn att förklara för dig hur han/hon tänkte för att komma fram till lösningen.
På så sätt blir både barnet och du medveten om eventuella fel, och ni kan snabbt rätta till
dem. Låt ditt barn redovisa sina lösningar både muntligt och skriftligt.
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Träna matematik utan matematikbok
Det ﬁnns många aktiviteter där du som förälder kan stötta ditt barn och träna matematik i
vardagen, utan att behöva ta fram läxböckerna. Här ska du få tips och idéer som du och ditt
barn kan utföra i vardagen. Fokus ligger på att:
förstå hur mycket i vardagen som faktiskt är matematik.
få en mer positiv inställning till matematik.
utveckla en känsla för tal.
öka tryggheten att använda matematik i olika situationer.

I vardagen
Uppmana ditt barn att prova på att handla med pengar. Det ger en verklig upplevelse av
addition, subtraktion, multiplikation och division.
Ge ditt barn en vecko- eller månadspeng. Det ger ditt barn en känsla av hur mycket pengar
är värda och att de kan ta slut. På Internet kan du få du tips om pengens storlek.
Lär ditt barn att vara en kritisk inköpare. Titta på jämförelsepriser för att kunna göra de
bästa inköpen. Vilket är bäst, att köpa tre för en tia eller att betala fyra kronor styck?
Visa ditt barn hur du uppskattar olika värden och rundar av när du räknar i vardagen. Ofta
räknar vi på ”ett ungefär” när vi köper material till trädgården, upprättar en budget eller
kontrollerar ett kvitto. För var och en av oss kostar inträde till parken 190 kronor, nästan
200 kronor alltså, och dagens lunch kostar ungefär 80 kr. Låt oss säga det kostar 300 kronor
per person, så är vi på den säkra sidan. Vi är 3 personer, sammanlagt kommer det att kosta
900 kronor. Om vi tar med 1 000 kronor räcker det till varsin glass också.

Får kopieras. © Charlotta Andersson och Gleerups Utbildning AB

Siffror ﬁnns överallt.
Lägg märke till siffror när ni exempelvis tittar på sport. Sport ger ett utmärkt tillfälle att tala
och tänka matte. Tala med ditt barn om poäng, rekord och tabeller. Uppmana ditt barn att
läsa sportsidorna i tidningen för att hitta slutpoäng och resultattider.
Involvera barnet i matlagningen.
Det är verkligen roligt att laga mat tillsammans och här ﬁnns massor av matematik! Receptet
är för fyra personer, men ikväll är vi åtta, hur ändrar vi receptet? Steken ska stå inne i ugnen
en timme per kilo, hur länge ska vår stek stå inne? Det ska vara två ägg till varje kilo köttfärs.
Vi har köpt 500 gram. Hur omvandlar vi mellan olika enheter?
Låt barnet vara med och planera trädgården.
Hur tätt ska lökarna sättas? Hur mycket vatten går det åt varje gång vi vattnar? Hur mycket
jord måste vi köpa för att fylla på 10 cm jord i rabatten?
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Klockan och tiden
Utnyttja tiden när ditt barn väntar på någonting, uppmuntra henne att använda klockan.
Teveprogrammet börjar klockan sju. Hur står visarna då? Hur lång tid är det kvar?
Låt barnet ta reda på när programmen börjar eller slutar i tevetablåerna.
Förklara hur tiden kan uttryckas på olika sätt. Den digitala klockan visar 14:45. Det är
samma som kvart i tre. Du kan säga både ”fjorton och fyrtiofem” eller ”kvart i tre”. Det
betyder samma sak. En del klockor kan visa 2:45 pm. Det är också samma tid.
Låt barnet använda äggklockan eller en timer för att få en känsla av hur lång tid exempelvis
en minut är, eller vad du hinner göra på fem minuter (duka bordet, gå ut med soporna).
Resonera med ditt barn om när man bör gå hemifrån för att komma fram i tid. Bussen går
klockan tre, det tar ungefär tio minuter att gå dit. Om vi går hemifrån kvart i tre så hinner vi
säkert.
Använd en väggalmanacka för familjens aktiviteter och viktiga datum. Hur många dagar är
det till julafton?

Under bilturen
Titta hur de olika mätarna ändrar värde medan ni reser:
2681,7 2681,8 2681,9 2682,0 2682,1
Hur mycket drivmedel har vi? Är tanken full, halvfull, kvartstom? Hur mycket kostar det att
tanka full tank? Hur långt kan vi färdas med full tank?

Får kopieras. © Charlotta Andersson och Gleerups Utbildning AB

Har bilen framför ett högre eller lägre registreringsnummer än vår egen bil? Vilka mönster
kan du se på bilnumren runt dig? Mönstren kan vara:
246
sekvens av jämna nummer
257
2+5=7
826
8-2=6 eller 8=2+6, notera sambandet.
Titta efter hastighetsskyltar och jämför dem med den hastighet vi kör i. Vilken hastighetsbegränsning är det i villaområdet, i staden, utanför skolorna, på motorvägen, i parkeringshusen?
Titta vad det kostar att parkera här. Hur mycket kostar det att parkera i en timme?
Två timmar? Hur lång tid behöver vi? Vi har bara pengar för en timme och klockan är tio
över ett nu. När måste vi vara tillbaka?
Titta på avstånden på vägskyltarna.
Fler tips hittar du på NCM:s hemsida (Nationellt centrum för matematikutbildning). De har
tagit fram tre informationshäften till föräldrar: Barn och matematik 0-3 år, 3-5 år och 5-7 år.
Häftena kan laddas ner gratis från deras hemsida. Från förstasidan http://ncm.gu.se klickar
du dig vidare till ”Familjematematik” och ”Föräldrabroschyrer”.
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Miniräknare
Rätt använd är miniräknaren ett utmärkt hjälpmedel för att träna matematik. I stället för att
som förr, lägga massor av tid på uträkningar och uppställningar, kan eleverna idag istället
träna problemlösning och att välja olika lösningsstrategier. Mycket av tänkandet sker redan
innan eleven sätter ﬁngrarna på miniräknarens knappar. När miniräknaren används behöver
uppgifterna inte heller vara så tillrättalagda, utan kan vara mer verklighetsnära. Det är viktigt
att eleven reﬂekterar över och bedömer rimligheten i sitt svar.
I kursplanernas centrala innehåll framkommer att eleven ska kunna använda sig av räknare
på grundskolans alla stadier.
Hur kan då miniräknaren användas på ett bra sätt? Ja, den är exempelvis utmärkt för att
upptäcka mönster och samband mellan talen:
Vilket tal kommer efter 2 499?
Vad är ett mindre än 10 000?
Vad händer om du adderar 1 000 till 4 725?

Fler roliga och bra övningar med miniräknaren:

+

3

=

=

=

Låt barnet träna tabellerna. Tryck in
och
och så
vidare. Låt barnet själv säga nästa tal innan knappen med likhetstecknet trycks ned.
Välj en startsiffra, exempelvis 100, och räkna istället nedåt, kanske i sju-hopp.
Det är lite svårt! Tänk först och kontrollera sedan med miniräknare.

Får kopieras. © Charlotta Andersson och Gleerups Utbildning AB

1

0

0

-

7

=

=

=

och så vidare.

Utgå från ett tal, låt säga 586. Uppgiften är nu att ta bort siffrorna, en i taget. Hur
ska du trycka för att först ”trolla bort” åttan? Problemet går att lösa på ﬂera sätt.
Eftersom åttan står på tiotalsplatsen kan du subtrahera med 80. Då är åttan ersatt
med en nolla i miniräknarens fönster, det står 506. Ett alternativ är att subtrahera
med 530, vilket ger resultatet 56. Då är ju åttan borta också.
Uppgiften kan vara att ändra siffrorna inom ett tal. Utgå från ett tal, låt oss välja
talet 586 igen. Ändra talet 586 till 536. Det gäller då att komma på hur man ska
trycka för att nå dit.

-

5

0

Alternativet
är ganska bra. Fortsätt sedan
med nya uppmaningar: Ändra talet 536 till 540. Barnet bör då trycka
Turas gärna om att bestämma förändringen och att räkna.
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Miniräknaren kan alltså användas på många bra sätt, men det ﬁnns naturligtvis tillfällen
när miniräknaren inte ska användas. Ett exempel är när barnet tränar på enkla talfakta som
hellre ska automatiseras. Gör ditt barn medveten om syftet med övningen. Är det multiplikationstabellerna som ska tränas, används givetvis ingen miniräknare.
Elever med speciﬁka svårigheter i matematik kan få använda hjälpmedel som exempelvis
miniräknare i större utsträckning än andra elever. Diskutera med läraren hur just ditt barn
bör använda sig av miniräknaren.
Låt gärna ditt barn använda en något mer avancerad miniräknare än de allra enklaste. Det
är en fördel om displayen/fönstret visar ﬂer än en rad. Då syns både beräkningen (de värden
som är intryckta) och svaret.

7+3
10
7

8

9

/

4

5

6

x

1

2

3

-

0

.

=

+
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Mattespel och lekar
Det ﬁnns ett otal olika spel och lekar som stimulerar ditt barns matematiska tänkande.
Schack, Master mind, Sänka skepp, Yatzy, Luffarschack, Domino, 4-i-rad och olika sorters
spel är alla exempel på bra träning av matematik. Du kommer säkert på många ﬂer. Spelen
stimulerar både det logiska tänkandet, arbetsminnet och inte minst ges tillfällen att tala matematik. Sortering, räkna poäng och hålla ordning på poängen i en tabell är också matematik.
Dessutom öppnar Internet många möjligheter till bra och roliga spel. Om du söker på olika
kombinationer av t.ex. orden matematik: mathematic, math, spel, lekar, games och fun hittar
du många spel. Låt ditt barn använda spelen för att träna olika avsnitt och förmågor: tal och
räkning, multiplikationstabellen, logik, problemlösning eller strategier. Datorn ska naturligtvis
inte ersätta dig som person, men den är ett bra kompletterande hjälpmedel.
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SO, NO och andra ämnen
I de samhällsorienterade ämnena SO (samhällkunskap, historia, religion och geograﬁ) och
de naturorienterade ämnena NO (biologi, fysik och kemi) möter eleverna ofta mycket information. Svårigheten i dessa ämnen är ofta att ta sig igenom stora textmassor och plocka ut
det viktiga ur texten. Det kan också vara svårt att förstå hur olika delmoment hänger ihop,
samverkar och påverkar varandra. Eleven ska kunna urskilja såväl detaljer (och deﬁniera
likheter och skillnader mellan dem) som att se helheten.
Du kan hjälpa ditt barn genom att bearbeta texten tillsammans och fokusera på det viktiga.
Hur ni gör det beror på vilken lärstil ditt barn har och vilken studieteknik som passar henne
eller honom bäst (se sidan 18).
För att bearbeta en text kan ditt barn:
ta hjälp av de instuderingsfrågor som ofta ﬁnns i anslutning till avsnittet.
formulera egna frågor på avsnittet. Uppmuntra ditt barn att ställa såväl övergripande frågor som rena faktafrågor.
analysera upplägget i avsnittet:
Vilka rubriker och underrubriker ﬁnns det?
Rubrikerna belyser ofta kärnan i texten.
Vad visar bilderna? Illustrationerna är oftast omsorgsfullt utvalda.
Tips: Låt ditt barn förklara vad han eller hon lärt sig utifrån bilden.
lägga märke till eventuella symboler i texten och ord som är kursiverade.
vanvända sammanfattningarna i slutet av kapitlet för repetition.
använda sammanfattningarna i slutet av kapitlet för repetition.

Begreppskartor
Ett sätt att bearbeta ett arbetsområde är att strukturera innehållet i en så kallad
begreppskarta. De kallas också tankekarta eller mind map.
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Gör så här:
Skriv in temat, huvudbegreppet, mitt på sidan inuti en ring.

TEMA

Gör huvudgrenar för varje större underrubrik.
Rita gärna in en bild i stället för ord.
Använd färger och låt varje huvudgren,
med sina undergrenar, få samma färg.
Gör din begreppskarta personlig och med enkla ﬁgurer.
Att arbeta med begreppskartor kan vara både ett kraftfullt och målriktat verktyg för både
inlärning och redovisning av kunskaper. Begreppskartorna hjälper till att organisera idéer,
koncept, viktiga slutsatser, sekvenser, hierarkier, sammanhang och konsekvenser.
Begreppskartor är lite av en pappersvariant över hur hjärnan arbetar. Vår fantastiska hjärna
lagrar och organiserar effektivt information i små, logiska buntar.
Begreppskartorna strukturerar tänkandet, belyser kopplingarna mellan gamla och nya
kunskaper och förtydligar och utvecklar nya mönster vid komplexa tankebanor.
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Den visuelle eleven får tack vare begreppskartorna ytterligare ett kraftfullt verktyg för sin
inlärning och förstärkning av minnet. Den auditive eleven hjälps av att diskutera kring
begreppen och genom att förklara hur han eller hon tänker kring begreppens placering.
Ditt barn kan använda begreppskartorna för att organisera en rapport, summera en
berättelse eller för att ta anteckningar under en föreläsning.
De enklaste begreppskartorna består endast av en rad hopkopplade ramar.
Antingen horisontellt i en process...

begrepp

begrepp

begrepp

… vertikalt över ett hierarkiskt sammanhang…

begrepp

begrepp

begrepp

begrepp

begrepp

begrepp
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… perifera begrepp som strålar ut
från mer centrala….

begrepp

begrepp

begrepp

… eller någon annan form som passar innehållet…

begrepp
begrepp
begrepp

begrepp
begrepp
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Du kan hjälpa ditt barn att plocka ut de viktiga begreppen ur en faktatext. För att göra det
kan ni använda tipsen i punktform från sidan 44. Skriv upp begreppen på små lappar som
ni klipper ut. Därefter kan lapparna ﬂyttas runt och läggas på olika logiska eller kreativa
sätt, beroende på frågeställningar och syftet med instuderingstillfället. Klistra fast lapparna i
önskad ordning och begreppskartan är klar! Det här arbetssättet uppskattas av den taktile.
Det är viktigt att du låter ditt barn sätta ord på och motivera hur han eller hon har placerat
begreppen i förhållande till varandra

Laborationsrapport
Kanske du kommer att behöva stötta ditt barn att skriva en laborationsrapport i NO?
I kursplanen betonas vikten av att arbeta naturvetenskapligt, att pröva hypoteser med hjälp
av observationer och experiment. Denna förmåga testas även i de nationella proven i NO.
Eleven ska kunna redovisa sina iakttagelser, slutsatser och kunskaper i skriftlig och muntlig
form. Vanligtvis skriver därför eleven en laborationsrapport.
Läraren bör tydligt tala om för ditt barn vad en laborationsrapport ska innehålla. En vanlig
struktur för rapporten är följande delar:

RUBRIK
Namn på laborationen.

SYFTE
En formulering över vad laborationen avser att belysa. Vilken frågeställning ska laborationen
ge svar på?

HYPOTES
Ett antagande om vad som kommer att hända. Här får ditt barn själv fundera över hur
utfallet troligen blir. Det duger inte att bara formulera en klok gissning – den måste också
motiveras med ett naturvetenskapligt argument!
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MATERIEL
Redogör för vilket materiel som användes.

GENOMFÖRANDE
Beskriv hur laborationen genomfördes. En utomstående ska kunna förstå hur laborationen
gick till. Komplettera gärna med bilder.

RESULTAT
Skriv ned resultatet med ord. Ibland är det lämpligt att använda tabeller eller diagram.

SLUTSATS/DISKUSSION
Analysera resultatet utifrån syfte och frågeställning. Stämde hypotesen?
Om inte: hur kom det sig? Finns det felkällor? Vilka? Hur skulle laborationen kunna
förbättras eller utvecklas? Kan laborationen kopplas till någon teori?
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Bilaga nummer 1, Lagar och regler
Skollagen (2010:800)
Skollagen är stiftad av riksdagen och innehåller grundläggande bestämmelser om såväl
förskolan, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Lagen anger övergripande mål för
utbildningen i skolan och ger riktlinjer för hur skolans verksamhet ska utformas. Lagen styr
de grundläggande kraven som ställs på kommunerna. Exempelvis kan du läsa:
”Alla ska, oberoende av geograﬁsk hemvist och sociala och ekonomiska
förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer
av särskilda bestämmelser i denna lag.” ( 1 kap. 8 §)
”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och
inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. (enligt 1 kap. 9 §)”
”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.” (3 kap. 3 §)
”Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och
elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och
ansvarskännande individer och medborgare.” ( 1 kap. 4 §)
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”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet
samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen
ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet.” ( 1 kap. 5 §)
I Sverige har alla barn skolplikt från och med höstterminen det år han eller hon fyller sju år
(7 kap. 10 §). På egen begäran kan barnet, eller snarare du som förälder i samråd med
barnet, begära att barnet börjar redan vid sex år ålder eller delta i förskoleklass.
Skolpliktiga elever ska delta i verksamheten (7 kap. 17§). Det är ditt ansvar som vårdnadshavare att se till att barnet fullgör sin skolplikt (7 kap. 20§, se även 23§). Kommunen har
också ett ansvar att se till att elever fullgör sin utbildning (7 kap. 22§).
Länk till skollagen:
www.skolverket.se . Under ﬂiken ”Lagar & regler” återﬁnner du Skolagen.
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Föräldrabalken (1949:381)
Föräldrabalken reglerar dina skyldigheter som vårdnadshavare. Du har både rätt och
skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11§).
Föräldrabalken återﬁnns exempelvis på Socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se,
sök på begreppet ”föräldrabalken”.

Läroplanen
Läroplanen är utformad av regeringen och ska följas. Från och med 2011 ﬁnns det fyra läroplaner – för förskolan, det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet,
de frivilliga skolformerna samt sameskolan. De uttrycker samma syn på kunskap, utveckling
och lärande. Läroplanerna beskriver värdegrund, kunskapssyn och skolans uppdrag samt
innehåller övergripande mål och riktlinjer för utbildningen.
Länk till läroplanen ﬁnns på Skolverkets hemsida: www.skolverket.se .
Under ﬂiken ”Lagar & regler” återﬁnner du ”Läroplaner”.
I Läroplanen återﬁnns också kursplaner och betygskriterier för varje ämne. Här anges syftet
med undervisningen. Här ﬁnns också angivet vilket centralt innehåll eleven ska möta i undervisningen samt de uppsatta kunskapskraven för årskurs tre, sex och nio. Betygsstegen
för årskurs sex och nio ﬁnns också preciserade.
Länk till Kursplaner och betygskriterier ﬁnns på Skolverkets hemsida:
www.skolverket.se/ under ﬂiken ”Kursplaner och betyg”.

Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Arbetsmiljöverket fastställer regler och skyldigheter för att förbygga ohälsa och olycksfall.
Med arbetsmiljö omfattas alla faktorer som påverkar arbetet: tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, sociala samt arbetets innehåll.
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Länk till arbetsmiljölagen ﬁnns på Arbetsmiljöverkets hemsida:
www.av.se. Sök på ”arbetsmiljölagen”.
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Salamancadeklarationen
Salamancadeklarationen antogs 1994 i Spanien. 300 deltagare, som representerade
92 länder och 25 internationella organisationer, deltog i mötet. De skapade tillsammans
överenskommelser om att barn i behov av särskilt stöd ska inkluderas med andra barn i
utbildningen. Enligt Salamancadeklarationen poängteras att varje barn har unika intressen,
fallenheter och inlärningsbehov och att utbildningssystemet ska genomföras på ett sådant
sätt att den breda mångfalden av dessa egenskaper och behov tillvaratas. Barn i behov av
särskilt stöd ska ha tillgång till ordinarie skolor och att dessa skolor ska tillgodose barnens
behov med en pedagogik som sätter barnet i centrum och tillgodoser dess behov.
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Länk till Salamancadeklarationen ﬁnns på skolverkets hemsida: www.skolverket.se . Under
ﬂiken ”Utveckling & bidrag” klickar du dig vidare på ”Deklarationer om mänskliga rättigheter” och därefter till ”Salamancadeklarationen”.
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