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Visualiserat & speglat lärande
– språklig undervisning i praktiken

Min stora utmaning som lärare är att

praktisera en hållbar undervisning där jag 

genom ett entreprenöriellt förhållningssätt 

guidar eleverna till effektivt lärande som ger tid till fördjupning och 
reflektion hos både mina elever och mig kring vårt lärande



Lärarens förhållningssätt 
är nyckel till elevens positiva lärande

För att alla elever ska få samma möjlighet till inlärning behöver läraren prata om/visa 
hur lärandet går till för att elevens ska kunna ta emot lärandet.

Inflytande



Motivera eleven till att äga sitt 

lärande 
individuellt och i samspel med andra

Inkludera lärmiljön 
så att den stödjer lärandet för alla elever

Modellera tydligt och tryggt 

ledarskap
med relationskapande förhållningssätt

Visualisera lärandet
och tydliggör lärprocesser



Inkluderande lärmiljö
-hela den miljö och de sammanhang eleven befinner sig i under hela 
skoldagen, SPSM 

-innebär att det är sammanhanget och miljön som ska anpassas efter 
individers behov, SKR

Social lärmiljöFysisk lärmiljö

Pedagogisk lärmiljö



Språklig undervisning i praktiken
Kommunikation den viktigaste pusselbiten i inkluderande lärmiljö.
Hur kvalitetssäkrar jag att mitt budskap (utifrån kroppsspråk, muntlig kommunikation 
och tolkningsguide) har nått mottagaren 

Vilka extra anpassningar behövs 
för att få alla elever inkluderade 
i alla vår kommunikation i 
skolan?



Språkliga förebilder som modulerar
Vilka förkunskaper har våra elever?

Hur möter vi upp i skolan?



Trygghet - en förutsättning för lärande
-Från JAG till VI, Gunilla Guvå

Hur bygger jag en trygg grupp med 
gemensamt språk?

1. Bygg upp en trygg kärngrupp

2. Styr in mellan-gruppen i kärngruppen

3. Anpassa för de elever som hamnar i 
utanför-gruppen och låt dom träna upp 
färdigheter/strategier för att kunna delta i 
kärngruppen



Lärarens förhållningssätt
Hur ser vi på elever i yttre ramen?

Elever med särskilda behov
eller……

Elever som behöver mer av DIN 
skicklighet



Lärarens förhållningssätt
-elevsyn

Elever som stör = otrygga

-socialt otrygg

-kunskapsmässigt otrygg



Lärarens förhållningssätt
&



Modellera tydligt och tryggt ledarskap
med relationskapande förhållningssätt

Relation: lärare – elev
(ansvaret ligger hos läraren)

• Skapa goda anknytningsmönster med eleverna, tydliggör dessa

• Få eleverna att känna tillhörighet i gruppen

• Modellera ett positivt lugn och en förutsägbarhet i ditt agerande

• Var lyhörd och nyfiken på elevens varande

• Ha en god självkännedom och var en förebild

Spegla eleven med 
återkommande fraser 
så eleven får förståelse 
för vad ordens 
sammansättning 
betyder.



Kollegialt lärande med gemensamt språk
-ett vinnande koncept för en välfungerande skola

Ex gemensam:
• Vision/målbild för olika situationer, hur säger vi…
• Språk för vanlig ord och begrepp, hur säger vi….
• Förhållningssätt ex. positiv uppskattning till önskvärt beteende, hur säger vi….
• Kommunikations kanal för snabb information, hur säger vi…
• Rollfördelning - vem ansvarar för vad? Hur säger vi…..
• Lektionsstruktur, hur säger vi…..



Elevunderlag
Vilka förutsättningar och behov finns i klassen?

Vilka extra anpassningar/särskilt stöd behöver 
mina elever för att kunna lyckas i skolan?

-Vad av detta kan tränas in som rutiner i helklass?

-Vad kan läggas in som träningsmoment på 
elevens egna schema?

-Vilka lärprocesser behöver tydliggöras för alla 
elever för att ge samsyn och förståelse som 
underlättar det gemensamma lärandet?



Möjliggör för elevens lärande

Workshop



Möjliggör för elevens lärande
Lär eleven att hitta och förstå sitt lärande



Vilket stöd behövs och när?



Social lärmiljö
Gemensamt förhållningssätt och samsyn  ”alla barn är våra fantastiska barn 
och de vill göra rätt”.



Social lärmiljö
Inövade rutiner för samspel med andra under skoldagen

Vinster:
• Eleven vet förväntat beteende, läraren kan fokusera på positiv förstärkning och lyfta och 

synliggöra det
• De elever som inte har en utvecklad social förmåga kan följa inövade mönster och få 

bekräftelse på rätt beteende av både kompisar och pedagoger
• De äldre är förebilder och stöttar de yngre
• Samma förhållningssätt oavsett pedagog då dessa används av alla (och sitter synligt)
• Eleverna är med och skapar rutiner vilket gör att de har förståelse för hur viktigt det är att 

de hålls eftersom de skapats utifrån deras behov
• Vi känslan, vi stöttar varandra att lyckas i mötet med varandra



Social lärmiljö
Arbeta in rutiner med gruppen
- hur hjälper vi varandra att lyckas i skolan?

Hur ska jag agera för att vara en kompis som 
hjälper istället för stjälper om min kompis börjar 
”triggas”?



Social lärmiljö Återkommande rutiner för en hållbar lärmiljö

Tydliggöra för att få samma bild:

a) Vad ska du göra?

b) Hur ska du göra det?

c) Var ska jag göra det?

d) Vilken tid får det ta?

På vilka sätt skulle ni 
kunna förtydliga ex. 
dagens schema för 
eleverna



Social lärmiljö Förbered för hållbart lärande med samsyn på rutiner

Workshop



Social lärmiljö
Hur får vi samma bild av ex studiero?

Workshop



Social lärmiljö
Återkommande rutiner för en hållbar lärmiljö



Social lärmiljö
Hur hjälper jag mina elever att 

lyckas i skolan?

1. Vilken inställning har jag som lärare till mina elever?

2. Vilken känsla får jag när ”hen” börjar bli rörig?

3. Hur speglar jag ”hen” där och då?

4. Vilken känsla ger jag ”hen”?

5. Vilken känsla önskar jag att ”hen” ska ha för att lyckas i skolan?

6. Hur kan jag tänka för att min spegling ska ge bästa tydliga effekt 

där eleven känner sig trygg och omtyckt?

Oj stackarn, nu börjar 
det bli jobbigt för 
hen…. 

Nej inte igen, kan inte 
hen skärpa sig…



Social lärmiljö

När skola och hem
samarbetar ger vi eleven de 
bästa förutsättningar till att 
lyckas i skolan.

Hur kan vårdnadshavarna 
stötta sitt barn att lyckas i 
skolan?



Social lärmiljö
När skola och hem
samarbetar ger vi eleven de 
bästa förutsättningar till att 
lyckas i skolan.

Hur kan vårdnadshavarna 
stötta sitt barn att lyckas i 
skolan?



Social lärmiljö

Träna eleven att 
lära sig strategier 

att klara av 
motgångar



Social lärmiljö
Träna eleven att lära sig strategier att 
klara av motgångar

Kom på fler förmågor 
som kan tränas på 
liknande sätt.



Fysisk lärmiljö
Inspirerats av

Peter C Lippman - arkitekt och lärmiljöforskare
Evidensbaserad design
”Designa skolor som ger förutsättningar för både lärande och 
social gemenskap”

Anne-Marie Körling
Den inre känslan av upplevelsen av rummet
”Här vill jag vara, här upplever jag lust att lära, här ingår jag, 
här saknas jag om jag är borta, här är min plats”



Fysisk lärmiljö
Starkt kollegialt lärande med samsyn och fokus på uppdraget



Fysisk lärmiljö
Egen arbetsplats, samarbetsytor, paus och reflektionsytor, plats för aktivitet 
och rörelse

Vinster:
• Alla kan jobba med olika saker utan att störa varandra
• Intränade rutiner till hur miljön används spar tid till förklaring och ”tjat”
• Genomgång i mindre grupper fast resten av klassen befinner sig i samma rum
• Kunna arbeta i olika positioner sittande, stående, liggandes, gåendes….
• ”gömma sig vid behov” elev som behöver ladda om….
• Elevernas arbetsplatser är avskärmade vilket ger trygghet och studiero
• Eleverna rör sig efter sitt lärande….allt har sin plats, läraren behöver inte plocka fram
• Skapar samsyn och förståelse för varandras förutsättningar till lärande



Fysisk lärmiljö
Elevinflytande



Fysisk lärmiljö
Elevinflytande



Fysisk lärmiljö
Pedagogiska behov



Fysisk lärmiljö
”Det bästa som finns i ett klassrum är hörn”

Peter C Lippman

Workshop



Fysisk lärmiljö
Exempel: platser för samarbete och genomgångar



Fysisk lärmiljö



Pedagogisk lärmiljö
Gemensamt förhållningssätt med positiv förstärkning och höga och tydliga 

förväntningar på varandra



Pedagogisk lärmiljö
Återkommande struktur; checklista, bedömning, förhållningssätt

Vinster:
• Spar tid till genom att inte behöva upprepa  - Enkelt att följa både för pedagoger och elever, steg för 

steg
• Spar tid från lärarens planeringstid – planerar med eleverna 
• Spar tid från lärarens planeringstid – dokumenterar planeringen och för in den i den pedagogiska 

planeringen (ex. knäppa kort på tavlan och sätt in den som bild i pp´n)
• Underlättar för eleven att hantera information (igenkänning)
• Elever övar in lärprocesser som de själva kan praktisera
• Eleven ges möjlighet till förståelse för hur de kan äga och påverka sitt lärande



Pedagogisk lärmiljö
Eleven äger sitt lärande 

Hjälpkort med namn inklusive checklista

Jag äger mitt eget lärande - skolan stöttar mig



Pedagogisk lärmiljö
Återkommande checklista för hållbart lärande



Pedagogisk lärmiljö

Tydliggör
lärprocesser 

och studieteknik

Visualisera progressionen så att eleverna kan träna på olika nivåer



Pedagogisk lärmiljö
Tydliggör

lärprocesser 
och studieteknik



Pedagogisk lärmiljö
Synliggör lärandet – återkommande checklistor



Pedagogisk lärmiljö
Exempel på egna scheman



Pedagogisk lärmiljö
Tavelstruktur för lektion och pedagogisk planering

Vad? 
Varför?
Eleven äger sitt lärande

När du är klar
Eleven äger sitt lärande

Förhållningssätt
Eleven äger sitt lärande

Tydliggör med exempel,
Vygotsky
Eleven äger sitt lärande

Hur?
Eleven äger sitt lärande

Kvalitetssäkra lärandet 
Eleven äger sitt lärande

Vilka utvecklings 
möjligheter har ni i er 
tavel-struktur?



Pedagogisk lärmiljö

Tydliggör
lärprocesser 

och studieteknik



Pedagogisk lärmiljö

Tydliggör
lärprocesser 

och studieteknik



Pedagogisk lärmiljö Hur använder du dig själv 
som ett pedagogiskt redskap?

Hur agerar du för att låta eleverna ta en del av 
ansvaret för deras eget lärande?

1. Hänvisa till redan givna instruktioner (se tavlan)
2. Lär ut studieteknik så att de kan gå vidare på egen hand 

och efter behov
3. Bolla tillbaka frågor till eleven:

- Om du skulle ge dig själv ett tips nu, vad skulle det 

vara?

- Om du var jag hur skulle du hjälpa dig själv på 

bästa sätt?

- Hur skulle du kunna ta reda på det?

- Om du skulle få en glass skulle du kunna lösa detta   

på egen hand?

Jag äger mitt ledarskap i klassrummet
– strukturerad studiero Workshop



Gemensamt språk för hållbart lärande

Använd lärmiljön som lärresurs för att ”dubblera dig själv” som elevens  individuella stöd

Fysisk lärmiljö – Varierad klassrumsmiljö med stödstrukturer utifrån 
eleven och gruppens behov i lärande och socialt samspel

Social lärmiljö– Trygga och tydliga rutiner med kommunikationsstöd för hela 
skoldagen

Pedagogisk lärmiljö– Tydliggör och synliggör lärandet tillsammans 
med eleven så att eleven äger vägen till sitt 
eget lärande och individuella strategier

Med hjälp av inkluderande lärmiljö och synliggörande kommunikation

Linda Lindkvist
linda.l.nyberg@icloud.com

mailto:linda.l.nyberg@icloud.com

