Inför ett diagnostiskt test för upptäckt av läs- och skrivsvårigheter på
lågstadiet
Läs- och skrivsvårigheter är idag en realitet för många människor runt om i Sverige idag. Som elev i
skolan är det ett utmanande tillstånd som i stor utsträckning kräver extra stödresurser för att
överkommas. Alla får tyvärr inte hjälp i tid och ibland ännu värre inte rätt diagnos och det stöd man
då har rätt till.
Det genomförs idag inga generella tester för upptäckandet av läs- och skrivsvårigheter. Istället ska
det upptäckas i det dagliga arbetet, i tester som lärare gör med skolverkets bedömningsstöd och i de
nationella proven i årskurs 3. Om behov identifieras så kan t.ex. en dyslexiutredning genomföras.
Det är ett system som är bra men långt ifrån felfritt. Stort ansvar läggs på den enskilda läraren att
notera elever med läs- och skrivsvårigheter och göra bedömningen om en större dyslexiutredning ska
genomföras. Det säger sig självt att lärare som råkar vara stressade på jobbet ibland drar felaktiga
slutsatser eller helt enkelt inte hinner uppmärksamma problemen. Följden blir att flera barn
fortfarande faller mellan stolarna och får sin diagnos sent. För sent i många fall.
Inga barn i Linköpings kommun ska behöva få sin diagnos och de åtgärder man därmed är berättigad
till så sent som på högstadiet eller ibland ännu senare. Det finns idag enkla test för att identifiera
barn som ligger i riskzonen för att ha läs- och skrivsvårigheter. Vi vill att kommunen utreder
förutsättningarna för att införa ett obligatoriskt sådant test i slutet av lågstadiet och hur det bör vara
utformat för att säkerställa att inga barn missas. Testet bör vara det samma för samtliga skolor och
ske vid samma tidpunkt för att skolor, politiker och utbildningskontoret ska kunna planera för den
fortsatta specialundervisningen som upptäckta elever kommer att behöva.

Med anledning av ovanstående yrkar vi:
-att Utbildningskontoret ges i uppdrag att utreda hur ett obligatoriskt diagnostiskt test för upptäckt
av läs- och skrivsvårigheter i slutet av lågstadiet i alla Linköpings skolor skulle kunna utformas.

Linköping den 14 dec 2017

Erik Östman (M)

Jerry Broman (M)

