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Vägledning inför ansökan om fördjupad insats av logoped vid 
läs- skriv- och räknesvårigheter 
När svårigheter med läsning, skrivning och/eller räkning kvarstår trots skolans insatser kan en ansökan göras till 
logoped på Barn och elevhälsan. Vårdnadshavare måste ha lämnat sitt samtycke inför ansökan. Klargör för 
vårdnadshavare att denna utredning kan resultera i en diagnos. Det behövs dock ingen diagnos för att en elev ska ha 
rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd.  

Om språkliga svårigheter upptäcks under utredningen kommer dessa att utredas. Även dessa svårigheter kan resultera i 
en diagnos.  

Utredningens resultat och åtgärdsförslag sammanställs i ett skriftligt utlåtande som sparas i elevens journal. Denna 
information får både vårdnadshavare och skola ta del av.  Eleven ska även ges information om anledningen till att 
skolan gör en ansökan samt vara delaktig i beslutet. 

Vad händer när en ansökan skickats in? 
Ansökan registreras och får ett diarienummer. Rektor får ett meddelande om diarienumret för beställningen. Barn och 
elevhälsa tar upp ansökan för bedömning och avgör vilken insats som ska inledas samt prioriteringsordning. 

Om bedömningsgruppen anser att det är aktuellt med utredning kontaktas skolan och vårdnadshavare får en skriftlig 
kallelse till att träffa logoped. Utredningen sker på Fyrisborgsgatan 1. Skola, elev och vårdnadshavare får muntlig och 
skriftlig återkoppling med åtgärdsförslag. 

Om bedömningsgruppen anser att det är aktuellt med konsultation kontaktas skolan för att boka in ett tillfälle där 
logoped kan träffa specialpedagog och lärare. 

När kan skolan skicka in en ansökan till bedömningsgruppen? 
Skolan kan skicka in ansökan tidigast när eleven går i årskurs 5 och eleven ska ha gått minst 2–3 år i svensk skola.  Innan 
skolan gör en ansökan ska skolans egna insatser utvärderas och dokumenteras. Det är skolans rektor som är ansvarig 
för ett beslut om att göra en ansökan. 

För elever med andra svårigheter 
För ansökan gällande elever med läs-och skrivsvårigheter där det utöver dessa svårigheter även finns misstanke om 
mer omfattande språklig problematik och/eller koncentrations-/ uppmärksamhetssvårigheter hänvisas till 
Länslogopedin på Akademiska sjukhuset.  

Vid osäkerhet kring ovanstående ring gärna och rådgör med logoped på barn- och elevhälsan innan beställning skickas 
in. 

För ansökan gällande elever med räknesvårigheter tar vi emot elever oavsett andra svårigheter då Länslogopedin inte 
utreder dessa. Även detta gäller från och med årskurs 5. 

Vilken dokumentation ska bifogas ansökan? 

• Pedagogisk kartläggning 
• Dokumentation över vilka stödinsatser som getts och även över vilken tidsrymd.  Beskrivning av om eleven 

fått tillgång till alternativa lärverktyg och om dessa varit till hjälp. 
• Utvärdering av stödinsatser och en beskrivning av eventuella svårigheter som kvarstår. 

• Följande pedagogiska test vid läs- och skrivsvårigheter 1: 
DLS läsförståelse (bifoga endast resultatet) 
DLS ordförståelse (testledaren läser frågor och svarsalternativ högt) 
Läskedjor 2 (bifoga endast resultatet) 
DLS rättstavning (hela testblanketten bifogas) 
Ett stycke fri skrivning, orättat (för hand alternativt på dator utan rättstavningsprogram) 
Ett stycke fri skrivning på engelska, orättat (för hand alternativt på dator utan rättstavningsprogram) 

1 Läggs in i Prorenata under fliken Särskilt stöd 

Observera att denna dokumentation ska läggas under fliken särskilt stöd i Prorenata och ej skickas med beställningsblanketten till registratorerna.
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• Följande test vid räknesvårigheter2 
DLS läsförståelse (bifoga endast resultatet) 
DLS ordförståelse (testledaren läser frågor och svarsalternativ högt) 
Diamant AG 1, AG 2 och AG 6 (bifoga hela testet och anteckna tidsåtgång) 

Fattas dokumentation begär bedömningsgruppen in komplettering. 

Observera att all dokumentationen ska läggas under särskilt stöd i Prorenata. Det är endast beställningen till Barn- 
och elevhälsan som ska skickas med brev till registrator.

För frågor kontakta: 

Birgit Mikaelsson 
Enhetschef för Centrala teamet 
birgit.mikaelsson@uppsala.se 

Jakob Lundén 
Logoped, Centrala teamet  
jakob.lunden@uppsala.se 

2 Läggs in i Prorenata under fliken Särskilt stöd 

Observera att denna dokumentation ska läggas under fliken särskilt stöd i Prorenata och ej skickas med beställningsblanketten till registratorerna.
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