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De anpassningar och det särskilda stöd som ges i ordinarie undervisning för 

eleven, behöver också tydligt beaktas i samband med prov. Detta eftersom 

provsituationen är en mer laddad situation och där kravnivån ökar är det ännu 

viktigare att det finns tillräckliga och adekvata anpassningar - än när allt är som 

vanligt. 

OBS! För nationella prov ska Skolverkets anvisningar 

tillämpas. 

AKK och Bliss   

Anpassningar av prov när det gäller elever som använder AKK eller Bliss är 

följande: 

Skriva kortare texter 

Det tar lång tid att skriva en text för en elev som använder AKK eller Bliss. För 

att det ska bli rimligt att göra provet, behöver kraven på texterna och svarens 

längd kortas ned. 

Flervalsfrågor 

För att skapa möjligheter för eleverna att hinna svara på texter kan man 

exempelvis testa hörförståelse och läsförståelse med flervalsfrågor samt ge 

möjlighet att motivera svaret för ett högre betyg. 

Utökad provtid som används för 

• att läraren kan anpassa provet genom att t ex förbereda relevanta symboler 

som eleven behöver för att kunna uttrycka sina kunskaper samt göra 

eventuella flervalsfrågor  

• att eleverna också behöver längre skrivtid 

Anpassningar vid bedömning 

Tydliga regler för hur bedömning och tolkning av kommunikationen kan ske. Kan 

exempelvis en elevassistent göra en tolkning av elevens svar?  

Det krävs också att den som rättar provet har kompetens om AKK eller Bliss.  

 

Synnedsättning 

Önskvärda anpassningar av prov när det gäller elever med synnedsättning är 

följande: 
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Förstoring av text 

Radbrytningen påverkas i och med förstoringen. Viktigt då  att allt går att läsa 

utan att ”scrolla” i sidled. 

Tydlig text 

Exempelvis Verdana eller Arial är att föredra. 

Möjlighet till kontraster 

Det bör finnas möjlighet att ställa in kontraster, eventuellt invertera färger.  

Centrera texten med bredare marginaler 

Möjlighet att kunna centrera texten med bredare marginaler, så att eleven slipper 

vrida huvudet vid inskränkt synfält. 

Syntolkade bilder 

Se till att alla bilder är syntolkade så att inte detta läggs på lärare eller resurs 

(likvärdighet är viktigt). 

Ljudfiler när det är tillåtet 

Ha med ljudfiler där det är tillåtet. 

Blindhet 
• Texten behöver vara åtkomlig för skärmläsningsprogram. Det är 

viktigt att elever kan använda de skärmläsningsprogram och de 

talsynteser de är vana vid att använda. 

 

• Provet måste gå att navigera med endast tangentbord. 

 

• Sidans element måste vara disponerade för att möjliggöra 

sekventiell läsning och navigering. 

 

• Bilder (inklusive ikoner och dylikt) måste vara bildbeskrivna. 

 

• I de fall en bildbeskrivning inte räcker till för att lösa en uppgift 

måste eleven ha tillgång till kompletterande taktilt material, som till 

exempel taktila bilder i svällpapper. Hänvisningar till detta måste då 

finnas i provtexten. 

 

• Eventuella filmer måste syntolkas. 

 

• Matematiska uttryck måste presenteras på ett skrivsätt som eleven 

är van vid och kan hantera. 
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Läs mer om de behov som en elev med synnedsättning har: 

https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/behovsbeskrivningar/s

ynnedsattning.pdf 

 

Hörselnedsättning  

Reflektioner och förslag på anpassningar vid provet för elever med 

hörselnedsättning är enligt följande: 

• Hänsyn behöver tas till elever som behöver alternativa styrsätt till den 

teknik som kommer att användas. 

 

• Tillgång till bra fungerande hörselteknisk utrustning och korta 

mikrofonavstånd. 

 

• God lärmiljö är även god ljudmiljö oavsett hörselnedsättning. Där måste 

bakgrundsbuller och störande ljud stängs ute. 

 

• För elever med hörselnedsättning och teckenspråkiga elever är det viktigt 

att det finns både textning och teckenspråkstolkning eller 

teckenspråksöversättning. 

 

• Möjlighet att få tillgång till visuellt stöd i form av att se personens ansikte 

som pratar i film för att underlätta avläsning eller att lyssna på en välkänd 

röst som eleven är van vid. 

 

• För elever med hörselnedsättning är synintrycken vid avläsning särskilt 

viktigt som komplement till hörselintrycken, när talat språk är den 

huvudsakliga kommunikationsformen. 

 

• Möjlighet att få tillgång till textmaterial som komplementstöd till film eller 

ljudfil. 

 

• Eleven behöver få tid att hinna med att processa budskapet i den talade 

kommunikationen. Eleven behöver även ges möjligheter att få lyssna 

upprepade gånger. 

 

• Möjlighet till tecken som stöd, teckenspråksöversättning eller 

teckenspråkstolk. 

 

• Möjlighet till att få tillgång till teckenspråkstolk som komplementstöd till 

film. 

 

https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/behovsbeskrivningar/synnedsattning.pdf
https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/behovsbeskrivningar/synnedsattning.pdf
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• Provformen med en eller flera stora öppna frågor, så kallade autentiska 

uppgifter som presenteras, bör elever med svenskt teckenspråk som sitt 

första språk få uttrycka sig på teckenspråk, till exempel genom att filma 

sig själv för att visa upp sina kunskaper. 

 

• Möjlighet till att dela upp provtillfällena i kortare sekvenser. 

 

• Vid frågor med ett entydigt svar behöver elever som har svenskt 

teckenspråk som första språk få frågor på teckenspråk.  

 

• Vid hörförståelse är det önskvärt att det finns möjlighet för eleven att välja 

manlig eller kvinnlig röst utifrån sin hörselnedsättning. 

 

• Att ge eleven med grav hörselnedsättning eller dövhet möjlighet att 

använda sig av textmaterial för att kunna svara på frågor. 

 

• Att ge eleven möjlighet att genomföra provet enskilt eller i mindre grupp 

för att skapa ett mer hanterbart och optimalt sammanhang för att kunna 

göra de anpassningar som krävs. 

 

• I prov där dialog krävs så behöver anpassningar göras vad gäller rum, 

gruppstorlek, möjlighet att kommunicera så som att göra sig hörd och att 

kunna lyssna. 

 

• Ge möjlighet att sänka hastighet på röstinstruktion och dialog. 

 

• Visuella markörer i prov som stödjer vad eleven ska göra, t.ex. ett öra vid 

lyssningsövning. 

 

• Viktigt att se till elevens förutsättningar och helhet i styrkor och svagheter. 

 

• En grundförutsättning är att elev och den som förmedlar innehållet i provet 

har tillräckligt goda kunskaper i det aktuella språket. Det innebär 

kunskaper om språkets ordförråd och grammatik samt språkets melodi, 

rytm och intensitet. 

 

 

• Provet behöver anpassas på olika sätt i samband med genomförandet, till 

exempel att befintliga hjälpmedel får användas, såsom kortare textmassa, 

längre provtid och fler pauser under provtiden. 

 

• Viktigt att läraren försäkrar sig om att eleven har förstått frågan och 

uppgiften korrekt. Den delen kanske lätt glöms bort vid prov som ställer 

höga krav på elevens exekutiva förmågor. 
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Läs mer om de behov som en elev med hörselnedsättning har: 

https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/behovsbeskrivningar/h

orselnedsattning.pdf 

 

Dövblindhet 

Se även avsnitten synnedsättning och hörselnedsättning. 

För elever med dövblindhet är det viktigt med följande anpassningar: 

• Anpassning i tid och tempo för att eleven ska kunna få information via 

tolk och genom kommunikation på teckenspråk om så krävs innan 

provtillfället. 

 

• Ge eleven möjlighet att navigera i sin egen takt efter introduktion för att 

skaffa sig en överblick över provupplägget. 

 

• Materialet som presenteras behöver anpassas individuellt (om möjligt) för 

varje elev utifrån deras hjälpmedel. 

 

• Textstorlek och bakgrundsfärg för bästa visuella funktion om det är 

svartskrift, illustrationer med mera behöver anpassas och provas fram till 

varje elev. För en del är svagt gul en bra färg men inte för alla. 

 

• Det som visas är fritt från visuellt brus, det vill säga inga extra tecken, 

bilder eller dylikt. 

 

• Möjlighet att använda talsyntes, kortkommandon, tangentbord med 

punktskriftsdisplay. 

 

• Frågorna måste gå att upprepa många gånger oavsett om de ställs via 

talsyntes eller på svart- eller punktskrift. 

 

• Ipad eller till och med Iphone kopplat till trådlös punktdisplay kan ibland 

vara den bästa lösningen utifrån synnedsättningen att tillgodogöra sig 

information och nyheter för eleven med dövblindhet. 

 

• Ifall tekniken krånglar måste det finnas support lättillgänglig.  

Läs mer om de behov som en elev med dövblindhet har: 

https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/behovsbeskrivningar/d

ovblindhet.pdf 

https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/behovsbeskrivningar/horselnedsattning.pdf
https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/behovsbeskrivningar/horselnedsattning.pdf
https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/behovsbeskrivningar/dovblindhet.pdf
https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/behovsbeskrivningar/dovblindhet.pdf
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Språkstörning 

Önskvärda och tänkbara anpassningar av  prov för elever med språkstörning är 

följande: 

• Alla texter, frågor och instruktioner finns inlästa, alternativt att det finns 

en riktigt bra talsyntes som eleven är van vid. 

 

• Uppläsningen ska ha justerbar talhastighet. 

 

• Tydlig, lättillgänglig layout. Bilder som förtydligar frågan. 

 

• Möjlighet till förlängd provtid. 

 

• Möjlighet att dela upp provet på flera tillfällen, eventuellt över flera dagar. 

 

•  Läslinjal som förstorar en rad i taget. 

 

• Möjlighet att få vissa begrepp förklarade – svåra ord kan göras klickbara 

för att få en förklaring (om det inte är just det begreppet som ska testas 

förstås). Förklaringen ska gå att få uppläst. 

 

• Vid längre läsförståelsetexter bör texten delas upp och frågorna komma 

efter det avsnitt de berör. För en elev som lyssnar på texten är det svårt att 

hitta tillbaka till rätt plats i texter som är alltför långa. 

 

• Tillgång till ett prova-på-prov där eleverna i förväg kan se hur proven ser 

ut och träna på provsituationer så att det inte är nytt för dem. 

 

• Möjlighet att använda talsyntes och ordprediktion när man skriver. 

 

• Möjlighet att spela in sina svar som en ljudfil vore önskvärt. 

 

• Möjlighet att använda en tal-till-text funktion.  

 

Läs mer om de behov som en elev med språkstörning har: 

https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/behovsbeskrivningar/s

prakstorning.pdf 

 

https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/behovsbeskrivningar/sprakstorning.pdf
https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/behovsbeskrivningar/sprakstorning.pdf
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Läs och skriv, dyslexi 

Önskvärda och tänkvärda anpassningar för elever med läs- och skrivsvårigheter 

eller dyslexi är följande: 

• Möjlighet att avbryta och ta paus under provet och sedan komma tillbaka 

och fortsätta där man var. 

 

• Möjlighet till läslinjal under raden och markering av ordet som läses. 

Många elever använder idag sitt ”läsfinger” för att stötta läsningen. 

 

• Möjlighet till att lyssna till texten. 

 

• Vid tillgång till uppläst text, ge eleven möjlighet att justera läshastigheten 

på rösten. 

 

• Texten ska vara inläst med riktig röst, ej talsyntes. Talsyntes kan fungera 

för visa elever som har arbetat med talsyntes tidigare. Det som är viktigt är 

att det finns möjlighet till paus mellan meningar och stycken. 

 

• Möjlighet att lätt navigera både framåt och bakåt i texten vid behov. 

 

• Möjlighet till att förstora texten. 

• Möjlighet att öka mellanrum mellan ord och öka radavstånd 

• Markörmedföljare 

• Möjlighet att använda skärmläsningsverktyg vid digitala prov och digital 

läromedel. 

• Tydlig struktur  

• Justerbara marginaler 

• Kunna byta teckensnitt till det som anses lättare att läsa, till exempel Arial, 

Dyslexia 

• Ge eleverna möjlighet att använda det sätt som de är vana att använda när 

de gör skolarbete. Elever med dyslexi behöver ha möjlighet att få tillgång 

till sina vanliga verktyg om det är möjligt.  
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• Möjlighet att få tala in text – både ljudfil och skriven text. Diktering kan 

vara aktuellt. 

• Rättstavningsprogram  

Inställningsmöjligheter som kan vara aktuella är:  

• Storlek - att kunna justera teckenstorleken är bra. 

• Öka avstånd mellan ord och rader.  

• Bakgrundskontraster.  

• Välja typsnitt, vissa typsnitt passar vissa elever bättre. 

• Tala in svar – skapa ljudfiler och diktering. 

• Talsyntes, möjlighet att kunna markera, förstora, dela upp text. 

• Öppet för de vanliga verktygen? Eller smidiga inbyggda egna verktyg 

– Microsoft – Learning tools kan man titta på.  

• Hörförståelse kontra läsförståelse – kunna argumentera för. 

• Även intalad skrift eller ljudfiler?  

Läs mer om de behov som en elev med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi har: 

https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/behovsbeskrivningar/l

as--och-skrivsvarigheter.pdf 

 

Rörelsehinder 

Anpassningar av prov för elever med rörelsehinder kan ses som individuella. En 

del kan använda pekplatta och andra behöver använda dator. De anpassningar som 

redan finns är viktiga för denna målgrupp, exempelvis: 

• Mer tid 

• Möjlighet att dela upp provet 

• Ljudfil/talsyntes vid behov 

• Textförstoring. 

Ytterligare behov av individuella anpassningar som kan vara aktuella är: 

• Anpassade tangentbord, exempelvis med raster, färgmarkering och större 

storlek  (Tröga tangenter) 

• Skärmtangentbord 

• Externt tangentbord till pekplatta 

• Ögonstyrning med talsyntes 

• Talsyntes  

• Joystick och andra styrsätt 

• Korta och tydliga instruktioner med stöd av bilder 

https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/behovsbeskrivningar/las--och-skrivsvarigheter.pdf
https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/behovsbeskrivningar/las--och-skrivsvarigheter.pdf
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• Att kunna redovisa svar genom kommunikationssätt inom alternativ och 

kompletterande kommunikation, AKK, exempelvis tecken, bilder och 

symboler. 

• Ibland finns behov av ett genomförande i ett mindre och lugnare 

sammanhang.  

 

Läs mer om de behov som en elev med rörelsehinder har: 

https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/behovsbeskrivningar/r

orelsehinder.pdf 

 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 

De anpassningar och det särskilda stöd som ges i ordinarie undervisning för 

eleven, behöver också tydligt beaktas i samband med prov. Detta eftersom 

provsituationen är en mer laddad situation och där kravnivån ökar är det ännu 

viktigare att det finns tillräckliga och adekvata anpassningar - än när allt är som 

vanligt. 

Det är stor skillnad i behov beroende på i fall eleven har ADHD eller autism, 

eller både och. Det är också stora individuella skillnader, därför är 

kartläggning av elevens specifika behov och det som framkommit där som 

skall ligga till grund för anpassning av prov och framförallt provsituationen. 

Elever med svårigheter inom NPF har dessutom också ofta svårigheter inom andra 

områden såsom språksvårigheter, dyslexi med mera som man också måste ta 

hänsyn till.  

• Utökad provtid, förlängd tid. 

 

• Kontinuerliga raster och pauser.  

 

• Tydliga instruktioner eventuellt upplästa eller någon form av 

tydliggörande visuellt stöd. 

 

• Dela upp provet i olika delar, uppdelning av provet i kortare delar och 

även dela upp innehållet- texten i mindre delar. 

 

• Få skriva prov på datorn. 

 

• Digital uppläsning av provuppgifter. 

 

https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/behovsbeskrivningar/rorelsehinder.pdf
https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/behovsbeskrivningar/rorelsehinder.pdf
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• Muntlig redovisning av svar. 

 

• Genomförande av provet enskilt eller i en liten grupp. 

 

• Visst stöd vad gäller att ”stämma av” frågor, för att motverka allt för stark 

oro och osäkerhet. Hjälp med att förtydliga abstrakta och vaga 

formuleringar. Vägledning i hur man besvarar frågorna. 

 

• Få frågor upplästa, t ex matematik-uppgifter. 

 

• Få skrivhjälp (sekreterare). 

 

• Visuellt tidsstöd. 

• Lokal anpassad för eleven, en lokal där eleven känner sig trygg och är en 

lokal som är ”sanerad” från intryck som kan störa eleven, gäller alla 

intryck. 

Läs mer om de behov som en elev med ADHD har: 

https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/behovsbeskrivningar/a

dhd.pdf 

Läs mer om de behov som en elev inom autismspektrumtillstånd har: 

https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/behovsbeskrivningar/a

utismspektrumtillstand.pdf 

 

Matematiksvårigheter, dyskalkyli  

Möjliga anpassningar för elever med matematiksvårigheter eller dyskalkyli när 

det gäller genomförande av prov i matematik: 

• Möjlighet till uppläsning, till exempel talsyntes. 

 

• Möjlighet till förlängd provtid. 

 

• Möjlighet att göra pauser ofta. 

 

• Möjlighet att dela upp provet i kortare sekvenser. 

 

• Möjlighet till förenklade stegvisa instruktioner som kan repeteras. 

 

https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/behovsbeskrivningar/adhd.pdf
https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/behovsbeskrivningar/adhd.pdf
https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/behovsbeskrivningar/autismspektrumtillstand.pdf
https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/behovsbeskrivningar/autismspektrumtillstand.pdf
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• Tillgång till stödfunktioner i form av inbyggd miniräknarfunktion, tabeller 

och formelsamlingar. 

 

• Möjlighet att visa lösningar. 

 

• Möjlighet till inspelning av lösningar, ”berätta hur jag tänker”. 

 

• Möjlighet att anpassa provmiljön till enskilt sammanhang. 

 

 

Digitalisering 

Det finns en del beskrivningar och allmänna riktlinjer som gäller digitalisering 

som det kan vara bra att ha med dig. 

Behovsbeskrivningar för elever med olika typer av funktionsnedsättningar: 

https://www.spsm.se/for-laromedelsproducenter/vilka-behov-

finns/behovsbeskrivningar/ 

SPSM:s rekommendationer för grundläggande tillgänglighet vid digitala 

produktioner: 

https://www.spsm.se/for-laromedelsproducenter/producera-tillgangliga-

laromedel/i-digital-form/ 

Tillgänglighetsriktlinjer på webben enligt WCAG 2.1: 

https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/wcag-tankekarta.pdf 

 

 

https://www.spsm.se/for-laromedelsproducenter/vilka-behov-finns/behovsbeskrivningar/
https://www.spsm.se/for-laromedelsproducenter/vilka-behov-finns/behovsbeskrivningar/
https://www.spsm.se/for-laromedelsproducenter/producera-tillgangliga-laromedel/i-digital-form/
https://www.spsm.se/for-laromedelsproducenter/producera-tillgangliga-laromedel/i-digital-form/
https://www.spsm.se/globalassets/produktionsstodswebben/wcag-tankekarta.pdf

