
HEJ!



Rita ett hus! 

Instruktion

1. Hus  

2. Fint 

3. Fönster  

4. Skorsten 

5. Med tillhörande charabang/
vurst 

6. En eller två xerofyter  

7. Tidsbegränsning  

8. Inget samarbete  

9. Inget fusk  

10.Inget prat 

11.Ingen dator  

12.Ingen mobil 

13.Börja nu! 



• Blyerts?             minus 2 poäng  

• Blå Kulspets?        plus 1 poäng  

• Röd kulspets?        plus 5 poäng  

• Två fönster?        plus 2 poäng  

• Skorsten till vänster?      plus 2 poäng  

• Fönster med spröjs?       plus 1 poäng  

• Träd på tomten?        minus 3 poäng  

• Ful charabang/vurst?    minus 5 poäng

• Felplacerade xerofyter?   minus 3 poäng









Hur...

• Förtydliga kunskapsuppdragets hälsofrämjande funktion?


• Möta olikheter och samtidigt göra bedömningar utifrån 
kunskapskrav som gäller alla?


• Möta elever som är svåra att nå?


• Få elevhälsan att stödja kunskapsuppdraget genom att 
förebygga och undanröja hinder?



”Uppgiften för alla vuxna i skolan är 
att skapa lärande miljöer som främjar 
elevernas lust att lära. I det arbetet 
ska skolans Elevhälsa aktivt bidra.” 

Lärande och hälsa, Skolverket 2019



Austin’s butterfly



1. Främjandet 
av hälsa för 
lärande

2. Främjande 
av lärande för 
hälsa och 
välbefinnande

Hälsa för lärande, Skolverket 2019
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5 framgångsfaktorer
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Elev i svårigheter

Elev med 
svårigheter



fritt efter Bengt Persson Den motsägelsefulla specialpedagogiken

Individ 
Grupp 
Skola

Lärmiljö Individ

Differentiering 
Individualisering



Elevhälsans mål är att skapa en så positiv 
lärandesituation som möjligt för eleven. 
Personal med specialpedagogisk kompetens 
kan utifrån de uppgifter som finns om elevens 
hälsa, sociala situation etc. bedöma och 
planera hur elevens problem bäst ska mötas i 
undervisningen. Syftet med en samlad 
elevhälsa är bl.a. att den ska resultera i beslut 
om specialpedagogiska åtgärder för eleven. 

Prop 2009:10/165, Elevhälsa



Kritiska situationer
• Kollektiva instruktioner och 

uppmaningar 

• Grupparbete utan tydlig ledning 
och rollfördelning 

• Långa genomgångar 

• Självständigt ensamarbete 

• Alla gör samma sak på samma tid

Jacobsson & Nilsson :Specialpedagogik och funktionshinder 2012



#1
Reflektera: utgår vi nu från det 

relationella perspektivet?  

Använd begreppet kritiska situationer!



Stödja elevens utveckling 
mot utbildningens mål

Det är viktigt att valet av arbetssätt och 
arbetsformer … gynnar elevens 
kunskapsutveckling …

Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen, Skolverket
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Elaine Kotte-Inkluderande undervisning



Individualisering
• tempo 

• nivå 

• omfång 

• metod 

• intresse
M Vinterek

Etikett på eleverna 



Differentiering
• tempo


• nivå


• omfång


•metod


• intresse

Etikett på aktiviteterna
Innehåll 
Process 
Resultat





Redogör för bilbygget!



Syfte: vad ska eleven utveckla? 
Centralt innehåll: hur ska undervisningen ge förutsättningar  
att utveckla det?  
Kunskapskrav: hur ska läraren värdera med vilken kvalitet  
eleven har utvecklat det? 
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#2
Använd begreppet differentierad undervisning



What is wrong with the child? 

What is necessary to let this child 
participate  

in this group? 

Van de Putte & de Schauwers 2015





#3

Kartlägg grupper tillsammans med lärare, förstå lärbehov  
(kunskapskrav och kunskapsmål) 
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Om de bara….

Varför kan de 
inte förstå att…?



Vänlig/hjälpsam

Förstående

Tillrättavisande

Sträng Styrande

Ogillande

Osäker Foglig

Hög samhörighet

Högt  
inflytande

Låg samhörighet
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Fritt från Anneli Frelin - Lyhörda lärare (Wubbels et al 2006)

Goda skolresultat

Motivation

Eget ansva
r

Eget ansvar

Delat ansvar 

Inget ansva
r

Explicit undervisning,  

metakognitiva strategier

Vänster: kräver hög grad av  
självreglering och exekutiva funktioner

Höger ovan: tränar och utvecklar  
självreglering och exekutiva funktioner 

Höger nedan: kompenserar för självreglering 
och exekutiva funktioner



”Jag är orolig för…” 
 



Frågebatteri
• Vilken del eller vilka delar av kunskapskravet för E är du orolig att eleven inte 

når?  

• Vilket eller vilka kunskapsmål är du orolig för att eleven inte utvecklas mot? 

• Vilka förmågor i syftet är du orolig för att eleven inte utvecklar i tillräcklig 
utsträckning?  

• Hur har ni jobbat med förmågorna i kursplanen och i läroplanen (syfte, 
kunskapskrav, kunskapsmål, examensmål)?  

• Vilka förmågor/färdigheter ska utvecklas genom uppgiften/aktiviteten? 

• Hur har undervisningen behandlat området för att utveckla förmågorna? 

• Vad ska eleven kunna och kunna göra?  

• Vilka aspekter verkar vara kritiska för elevens förståelse?



#4
Kom ner från läktaren, delta med ledarskapshandlingar  
som leder, stimulerar och modellerar





Explicit undervisning 
Kamratlärande 

Metakognitiva strategier 
Differentierad undervisning 

Allsidig bedömning

Vetenskapsrådet: Tre forskningsöversikter inom området specialpedagogik/inkludering





#5

Samtala om att ledning och stimulans, extra anpassningar och  
särskilt stöd hänger ihop med arbetssätt och metoder som 

utvecklar mot kunskapskrav och kunskapsmål. 



#1: Reflektera: utgår vi nu från det relationella 
perspektivet?Använd begreppet kritiska situationer! 
#2: Använd begreppet differentierad undervisning. 
#3: Kartlägg grupper tillsammans med lärarna-förstå 
lärbehov. 
#4: Kom ner från läktaren, delta med 
ledarskapshandlingar som leder, stimulerar och 
modellerar. 
#5: Samtala om att ledning och stimulans, extra 
anpassningar och särskilt stöd hänger ihop med 
arbetssätt och metoder som utvecklar mot 
kunskapskrav och kunskapsmål. 



Den här stunden var viktig för mig 
eftersom…. 

Mitt nästa steg blir…



Alla ligger vi i rännstenen,  
men några av oss ser på stjärnorna. 

- Oscar Wilde

HEJ DÅ!


