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Ledning och stimulans - 
tillgänglig lärmiljö

Frågor vi bör ställa oss:

● Varför är inte eleven delaktig i 
undervisningen?

● För tråkigt eller meningslöst?
● Förstår inte?
● För svårt?



Alla elever ska få svar på 
de här frågorna under sin 

skoldag!
Mycket utmanande 

beteenden kopplat till att 
inte få svar på frågorna.



FÖRSTÅELSE
för barnens eller elevernas förmågor och 

för hur dessa ibland krockar med våra krav



Krav: 
Samarbete



Språk och 
kommunikation

● Att förstå och tolka språk är en förutsättning 
för lärande 

● i skolan ska du kunna redogöra för vad du 
kan och har lärt dig

● viktigt för att kunna delta i ett demokratiskt 
samhälle

● Social interaktion, i olika sammanhang
● Information – söka – använda - värdera
● Instruktioner, ge och ta emot
● Samtal/Resonemang/Reflektion
● Diskussioner/Argumentation
● Presentationer/Redogörelse
● Kommunicera i tal och skrift, läsa och 

analysera texter, anpassa språket till olika 
sammanhang.







Språklig sårbarhet är en 
riskfaktor för framtida 
måluppfyllelse - viktigt 
med förebyggande och 
främjande insatser



Vad är kommunikation?
 https://www.youtube.com/watch?v=Yn8j4XRxSck

sändare - mottagare

mottagare - sändare

Avsiktlig Oavsiktlig

Medveten Omedveten

https://www.youtube.com/watch?v=Yn8j4XRxSck


Pedagog-barn 
kommunikation präglas ofta 

av fråga-svar = 
kravfylld kommunikation.

Kan vi hitta tillfällen att 
bygga relation genom att 
tillgodose barnets rätt till 
kommunikation på annat 

sätt?



Tolka kommunikationen

“Nej, nej, nej, jag vill 
inte. … eller okej 
då!” 

“Va?” 
“Nej tack, du vet 
ju att jag inte 
gillar ketchup.”

“Du ställer för 
mycket frågor. Du 
vet att jag hatar 
frågor.” 

“Jag ska fan 
döda dig.” 

………………
…..

“Jag vet inte.”



BEMÖTANDE



Om tillrättavisningar och negationer
- att trigga impulser

 



Vilka förmågor krävs 
och 

vilken ingång tar vi när 
eleven inte uppför sig som 

förväntat?

Jag ser att det blir 
svårt för dig nu, jag 
hjälper dig att hitta 

ett bättre sätt!

Du får inte hälla 
ut alla pennorna 

på golvet!

… eller...





“Men vi måste ju markera inför de 
andra barnen att han gör fel!”



Hur kan vi göra istället?

● Bekräfta barnen som blir ledsna
● Bygg förståelse för olikheter

“Jag ser att du blev 
ledsen nu. Ibland 
går det lite för fort. 
Han tränar ju på att 
hinna stoppa sina 
händer och fötter. ”



“Vi gör så här istället!” - ge alternativa strategier
● Istället för att tillrättavisa - visa tillrätta (visa på önskvärt beteende)
● avleda
● plan B
● repliker - “Du kan säga såhär istället! - Jag blir arg på dig.”



Relation innan krav - 
att skapa följsamhet genom att vara följsam





Varför visuellt stöd?





SPSM’s Tillgänglighetsmodell

Fokus 
språklig och kommunikativ 

tillgänglighet

Social lärmiljö 
- AKK
- tydligggörande av 

händelseförlopp eller 
konflikter , t.ex. på rast

- bemötande, förståelse 

Didaktisk lärmiljö
- språkutvecklande arbetssätt
- undervisningen/skolspråk 
- stödstrukturer/stödmallar

Fysisk lärmiljö
- skyltar
- uppmärkning 

material
- strukturer, rutiner

Lärandet



Social lärmiljö
● klassregler/förhållningssätt i klassrummet 
● kommunikationsmaterial
● reda ut-häfte
● känsloskalor
● fritids - förskoleklass
● rollekar
● rastaktivitet
● olikheter







Styrkor och utmaningar



Kom ihåg 
att det alltid kommer att 
finnas de elever som vi 

behöver hjälpa extra mycket 
för att de ska lyckas och 
klara av att följa reglerna!



Reda ut missförstånd
När det uppstått missförstånd med eleven 
eller mellan elever. Hur kan vi på ett smidigt 
sätt reda i vad som hände? 

Strukturera frågandet!
När?
Var?
Vem?
Vad?
Hur kändes det?
Hur kan vi göra istället? - strategistöd!

https://docs.google.com/file/d/1DhtT8Oh-qSS9a3YJpgJWZ9XXD0etdC_j/preview


Sociala 
berättelser, 

ritprat/datorprat 
och seriesamtal

- gärna på 
gruppnivå!





SMS, datorprat - 
långsammar ner 

kommunikationstempot - 
ger tid för tolkning



Vad säger eleven själv?
- Hur fungerar eleven?
- Vilka situationer blir svåra?
- När lyckas eleven i relationer 

och socialt samspel?
- Hur upplever eleven sina 

egna och andras känslor?

Använd visuella skalor och 
strukturera frågandet!

Exempel på metoder:
- Samtalsmatta
- En femma kan få mig att 

tappa kontrollen

https://docs.google.com/file/d/14zo4wAOGF1OcfqzxqVEKZs-8qtqZe_Iu/preview






Känsloskalor - 

När det är svårt att sätta ord 
på känslor

- “checka in” eleven på morgonen
- förebygg konflikter - ställ rimliga krav





37:12-39:35 https://urplay.se/program/207745-superungar-gabriel-och-jacob 

https://urplay.se/program/207745-superungar-gabriel-och-jacob


Fysisk och pedagogisk lärmiljö 
● ljudvolym
● schemabilder
● uppmärkning av material
● uppmärkning av lokaler
● strukturer - dagsschema, rutiner
● instruktioner, information
● lektionsstruktur (uppstart, 

genomförande, avslut)
● ämnesspecifika begrepp/skolspråk
● ordförrådsträning
● stödstrukturer för berättande
● stödstrukturer i olika ämnen



Skapa ordning 
och reda



Vad kan jag hitta 
på i det här 
rummet?





Tydliggöra strukturer i förskola



Tydliggör och bryt ner  
instruktioner -

checklista

… eller pekprata instruktionerna!





Tydliggörande av HUR?
Uppstart, genomförande och avslut av lektion







Tydliggöra 
vad en lek/aktivitet kan 

innehålla och 
hur en den kan 

genomföras



Träna berättarförmåga



Tydliggöra ämnesspecifika begrepp



Ämnesövergripande ord
- av Julia Andersson @logopedjulia



Att arbeta aktivt med 
● ordförråd 
● förförståelse 
● läsförståelse







Ge exempel på kunskapskravens  progression





Hur bedömer vi 
kunskaper?

Prov med 
flervalsalternativ



Slutligen...

… och använd mycket visuellt stöd! 


