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Frågor och funderingar
Under föreläsningen har du möjlighet att skicka in frågor digitalt. Gå in på www.slido.com och uppge Event code: 

#Kompetento 

Gilla andras frågor som du tycker är intressanta för större chans att de tas upp och blir besvarade.



SPSM’s värderingsverktyg och tillgänglighetsmodell



SPSM’s 
Tillgänglighetsmodell

Fokus 
språklig och kommunikativ 

tillgänglighet

Social lärmiljö 
- AKK
- tydligggörande av 

händelseförlopp eller 
konflikter , t.ex. på rast

- bemötande, förståelse
- relationer, gruppdynamik 

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

Fysisk lärmiljö
- skyltar
- uppmärkning 

material
- strukturer, rutiner

Lärandet



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?



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






● Språket -  vårt främsta redskap för lärande 
● Genom språk och kommunikation visar 

eleven vad hen har förstått och lärt sig
● Genom språk och kommunikation visar 

eleven vilket stödbehov hen har
● Språk är ett verktyg för kommunikation och 

därmed också ett verktyg för delaktighet 
(både socialt och pedagogiskt)

● Grundförutsättningarna för språkinlärning 
kanske egentligen finns, men skolmiljön är 
inte anpassad/kraven är för stora i förhållande 
till förmåga

● Bristande kommunikationsförmåga = 
utmanande beteenden

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

insatser



Vilka kommunikativa och språkliga strategier kan jag 
som pedagog använda för att inkludera elever i 

språklig och kommunikativ sårbarhet?



Som vuxen i skolan behöver jag 
vara en tydlig kommunikatör! 
● tydlig mimik och tydlig kropp
● visa förväntan
● rör dig runt i klassrummet
● fysisk närhet, minska distans
● minska maktförhållandet, ge hjälp 

underifrån
● dela elevernas glädje och engagemang
● dela elevernas frustration
● hjälp eleverna att ställa frågorna som de 

inte själva vågar fråga
● var en god modell - modellera sociala 

färdigheter





Social lärmiljö
● kommunikationsmaterial
● reda ut-häfte
● känsloskalor
● rollekar
● rastaktivitet
● olikheter, normkritiskt förhållningssätt
● sociala strategistöd
● kontakt med vårdnadshavare
● relationellt förhållningssätt
● lågaffektivt bemötande





Pedagogernas sociala miljö avgör graden av 
ett inkluderat klassrum 

• Samsyn i arbetet mellan pedagoger.

• Tid läggs på att arbete med gruppen och gruppdynamiken i 
klassen.

• En konfliktfri arbetsdelning - utse en rephållare för vissa elever! 
• En god personlig relation mellan pedagogerna.

• Personalkonflikter påverkar eleverna!

• Hur talar vi om eleverna, i exempelvis personalrummet?



Goda (professionella) relationer skapar trygghet 
och är grunden för allt lärande



Skapa en “vi”-känsla
Basgrupper och kooperativt lärande

● Medveten gruppindelning utifrån elevernas olikheter
● Ökad samarbetsförmåga
● Trygghet, ingen hamnar utanför
● Ansvar för varandra i basgruppen
● Ge tid åt gruppens utveckling



Hur påverkar jag som lärare 
relationerna i klassen när jag...

● … säger: “Lägg ner era mobiltelefoner med en gång. De har inte 
på lektionen att göra. Det har vi pratat om hundra gånger.”?

● … pekar ut en individ, inför alla andra: “Nu har din röst hörts hela 
lektionen Sara, nu får du vara tyst eller gå härifrån.?



Mena det du säger och säg vad du menar!
https://www.youtube.com/watch?v=w2o3-L6ACa0

● Vi tenderar att lita mer på kommunikativa 
signaler än på språk, i synnerhet om de inte 
överensstämmer. 

● En del elever är extra receptiva för röstlägen, 
små nyanser i mimik, spänningar i kroppen - 
jobba aktivt med din kroppskommunikation.

● Var transparent med dina känslor!

https://www.youtube.com/watch?v=w2o3-L6ACa0


Normkritik och attityder

● Synliggöra normer
● Ifrågasätta normer
● Synliggöra privilegier
● Granska min egen position



Relation innan krav - 
att skapa följsamhet genom att vara följsam



Krav: 
Samarbete







Att ge respons och feedback

● Tydligt ledarskap - mantra att olika är rättvist! 
● En del elever behöver få ordet/direktrespons på sin 

kommunikation oftare än andra.
● Utjämna skillnader, lyft de elever som står “lägst i rang”.
● Förstärk det positiva hos de elever som ofta misslyckas - Letar 

vi så hittar vi positiva saker kring alla elever!
● Var transparent - benämn det som kan tyckas självklart.
● Lyft upp utmaningar/konflikter utan att peka ut - se det som ett 

lärtillfälle för alla - hjälp eleverna att bli lösningsfokuserade!
● Koppla bort prestationstänket/värderande beröm och förstärk 

istället samvaron, förmågorna och lärprocessen.
● Var uppriktigt nyfiken på elevernas tänkande. 
● Ha höga, tydliga förväntningar på eleverna.



Bristande kommunikationsförmåga → 
utmanande beteenden

Vi har ett ansvar i att hjälpa eleven att hitta ett annat sätt!



Om tillrättavisningar och negationer
- att trigga impulser

 



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



Hur kan vi göra istället?

● Bekräfta barnen som blir ledsna
● Modellera hjälpsamhet/tröst/respekt
● Bygg förståelse för olikheter
● Träna perspektivtagande
● 1 tillrättavisning = 5 positiva 

förstärkningar
● Ta på dig ansvaret 

“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.”





“Men hur ska jag säga då?”

- kommentera som om du är en 
sportkommentator! 

(Kommunikationsstrategierna finns att hämta gratis på 
www.symbolbruket.se → SYMBOLER → OMTALAT → I Relation till 

Lärande - kommunikationsstöd i undervisningen)

http://www.symbolbruket.se




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!







Tydliggöra 
vad en lek/aktivitet kan 

innehålla och 
hur en den kan 

genomföras



Känsloskalor - 

När det är svårt att sätta ord 
på känslor

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



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


Samtalsmatta



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

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


Reda ut-häfte
Ibland uppstår det missförstånd 
med en elev eller mellan elever, 
eller att eleven inte kan förmedla 
något som hänt. Hur kan vi på ett 
smidigt sätt reda i vad som hände? 

Strukturera frågandet!
När?
Var?
Vem?
Vad?
Hur kan vi göra istället? Här finns ett Reda ut-häfte att ladda ner gratis! 

http://www.dart-gbg.org/public/anpassningar/Reda-Ut-skola-fria-symboler.pdf

https://docs.google.com/file/d/1DhtT8Oh-qSS9a3YJpgJWZ9XXD0etdC_j/preview
http://www.dart-gbg.org/public/anpassningar/Reda-Ut-skola-fria-symboler.pdf


Visuellt stöd i samverkan med vårdnadshavare



Fysisk lärmiljö 
● möblering, bygga rum i rummen
● avskalad miljö, belysning
● placering av elever
● skärmar, hörselkåpor
● kognitiva hjälpmedel, tidshjälpmedel
● ljudvolym
● uppmärkning av material
● uppmärkning av lokaler
● strukturer - dagsschema, rutiner, tidsangivelser
● instruktioner, information
● lektionsstruktur (uppstart, genomförande, avslut)



Rutiner och ritualer 
● skapar förutsägbarhet
● skapar trygghet
● sparar energi hos eleverna så att de 

kan fokusera på att lära sig



Alla elever ska få svar på 
de här frågorna under sin 

skoldag!



Schema över 
dagens aktiviteter

Övergripande 
veckostruktur för fritids



Tydliggörande av HUR?
Uppstart, genomförande och avslut av lektion



Tydliggör och visualisera tid
● Ger tid att ställa om/växla spår
● Underlättar i övergångar
● Minskar ovisshet och stress
● Hjälper elever att anstränga sig maximalt 

under en viss tid
● Eleverna kan se en början och ett slut





Tydliggör och bryt ner instruktioner stegvis

… eller pekprata instruktionerna!

(Pekpratshäftet hittar du under de gratis bilagorna till boken “I Relation till Lärande” här 
→ https://www.symbolbruket.se/produkter/widgitonline#tab_material)

https://www.symbolbruket.se/produkter/widgitonline#tab_material


Skapa ordning 
och reda



Hur hjälpa eleverna att 
reglera ljudvolym i 

klassrummet?



Didaktisk lärmiljö
● Språkutvecklande arbetssätt
● Ämnesspecifika begrepp/skolspråk
● Ordförrådsträning
● Stödstrukturer för berättande/skrivande
● Stödstrukturer i olika ämnen



Jag tror 
samma som 

han.

……………

Jag vet inte.

Hur kan jag som pedagog hjälpa eleverna att 
utveckla sina svar?

● Se till att eleverna inte tappar ansiktet. Vi lär 
tillsammans!

● Utvidga och förtydliga elevens svar.
● Stäm av att du har uppfattat korrekt.
● Ge en ledtråd - ordets första ljud, en startfras 

eller ett ord.
● Låt ordet gå vidare och återkom till samma elev. 
● “Kommer du ihåg?” - sammanfatta det som varit 

nytt och prata “genom” eleven.
● Visa att du är en god lyssnare och ge lagom med 

tid.



Att skapa motivation och meningsfullhet 
i undervisningen 

• Väv in elevernas intresse och skapa spänning
• Jobba med multimodal undervisning/blended learning
• Olika typer av redovisningsformer

https://www.youtube.com/watch?v=2VrX8DAqW8Y&list=PLMdK9kw9l5Ulr9
Ckd-emlhSXLL96IY68D&index=2&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=2VrX8DAqW8Y&list=PLMdK9kw9l5Ulr9Ckd-emlhSXLL96IY68D&index=2&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=2VrX8DAqW8Y&list=PLMdK9kw9l5Ulr9Ckd-emlhSXLL96IY68D&index=2&t=6s


Undervisa om ämnesövergripande ord 
- ge elevnära förklaringar

av Julia Andersson @logopedjulia



Undervisa om 
ämnesspecifika 

ord





Träna berättarförmåga









Stödmallar för 
att jobba med 

språkets form - 
formulera sig 
muntligt eller i 

skrift



Stödstrukturer och stödmallar

● konkretisera ett ämnesstoff eller uppgift
● sammanfatta det viktigaste i innehållet
● stötta i planering och strukturering av 

det egna arbetet
● visualisera en arbetsprocess
● portionera/dela upp arbetet i hanterliga 

delar
● synliggöra texters uppbyggnad
● stötta kring fokus och att hålla sig till 

uppgift/ämne
● avlasta de exekutiva funktionerna



Hur bedömer vi 
kunskaper?

Prov med 
flervalsalternativ



Sammanfatta i stödmall 
medan eleverna tittar på 

nyheterna/filmen 

- ökar möjligheten för elever i språklig 

sårbarhet att återberätta! 



Stödstruktur för faktatext





Resonera på olika nivåer - ge exempel på progression



Frågor och funderingar
Under föreläsningen har du möjlighet att skicka in frågor digitalt. Gå in på www.slido.com och uppge Event code: 

#Kompetento 

Gilla andras frågor som du tycker är intressanta för större chans att de tas upp och blir besvarade.


