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Vad krävs för att lyckas?

• Kunskap om språkstörning och andra 
intilliggande funktionsnedsättningar/språklig 
sårbarhet

• Samsyn kring bemötande/värdegrund

• Flexibel organisation av lärmiljöer på skolan

• Kunskap om läroplanens mål

• Kunskap om språk- och 
kommunikationsutvecklande strategier
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Kopplingar till språkstörning

språk-
störning

autism

adhd

dyslexinytt språk

exponering
stimulans
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Bakomliggande faktorer

• Fonologi

• Semantik

• Grammatik

• Pragmatik

• Arbetsminne

• Planering

• Flexibilitet

• Social förståelse

• Organisationsförmåga

• Inhibering/impulskontroll

• Sociokulturella förutsättningar

• Begåvningsprofil

Ulrika Aspeflo Det här fotot av Okänd författare 
licensieras enligt CC BY-SA
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Inkludering

Att tänka in och räkna med ALLA elever som valt 
att gå på den skola som man själv arbetar på…

Medför ansvar att få till en bra relation och hitta 
sätt att undervisa ALLA elever …

Ulrika Aspeflo

Tanke
Handling



I RELATION TILL LÄRANDE

Ulrika Aspeflo

Stöd och 
dokumentation 
på olika nivåer

Relations-
skapande

bemötande

Språka, läsa 
och skriva

Fungerande 
lärmiljö



Såhär är det för mig i skolan:
Jag tycker det 

är rörigt och för 

mycket ljud

Jag vet inte vad 

jag ska göra på 

lektionen

Jag tycker inte 

att det vi gör är 

roligt

Jag klarar inte 

av vissa 

uppgifter

Jag orkar inte 

arbeta hela 

lektionen/ göra 

färdigt

Det är svårt att 

förklara och 

berätta

Vissa bråkar, 

det är jobbig 

stämning i 

klassen

Jag tycker 

uppgifterna är 

för svåra/för 

enkla

Jag får inte vara 

med och 

bestämma 

vad/hur jag ska 

göra

Vissa ämnen är 

svåra eller 

väldigt tråkiga

Det är svårt 

med saker som 

måste göras i 

en viss ordning

Det är jobbigt 

att sitta still 

och lyssna

Jag får inte den 

hjälp jag 

behöver av 

lärarna

Jag får inte 

reda på hur jag 

ska göra för att 

lyckas

Jag förstår inte 

när läraren 

förklarar

Jag glömmer 

bort vad jag ska 

göra

Det är svårt att 

förstå det jag 

läser

Det är svårt att 

välja

Jag känner mig 

rädd/orolig/

ledsen/arg

Jag får inte 

reda på vad 

som ska hända

Jag får inte 

reda på vad jag 

ska lära 

mig/kunna

Jag vet inte hur 

jag ska börja 

med 

uppgifterna

Det är 

jobbigt/svårt 

att skriva

Jag tänker på 

andra saker 

hela tiden

Annat:
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Kartlägg och arbeta med 
stress- och konflikthantering

www.pedagogisktperspektiv.seUlrika Aspeflo



Språk och kommunikation i skolan

• Lek – 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.
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Läroplanen

• Tre delar: Värdegrund och uppdrag, övergripande 
mål och riktlinjer, kursplaner med kunskapskrav

• Kunskapsmål och kunskapskrav

• Starkt fokus på social kommunikation, språk och 
läs- och skrivning

• Begrepp, Informationsbearbetning, 
Kommunikation, Förståelse av samband, 
Reflektion
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Kunskaps-
mål

Respekt  
Förståelse 
Samarbeta

Ansvar och 
inflytande

Arbeta 
självständigt 
Studieteknik

Hantera 
verktyg

Fatta 
beslut 
Välja

Omsorg om 
lär-/miljön

Lösa 
problem



Den fysiska lärmiljön

• Perceptionssanering

• Lokaler – stora – mindre lärsammanhang

• Ordning och tydlighet

• Synlig information

• Möbler

• Material

• Placering

• Rutiner/Strukturer
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Ledarskap i klassrummet för att skapa: 
Positivt klassrumsklimat

Samarbete 

• Tydliga strukturer – www.kooperativt.com  

• Tillgänglighet – DATE lärmaterial -
www.spsm.se/date-larmaterial/  
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Den sociala lärmiljön

• Olikhet är OK!

• Alla kan bidra på olika sätt!

• Allas röster är värda att lyssnas på!

• Frågor är bra!

• Olika är rättvist!

• Vi hjälps åt!

• Vi tar hand om varandra och vår skola!
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Synliggör förväntningar
Ulrika Aspeflo



Den pedagogiska lärmiljön

Ulrika Aspeflo

Lärarens 
undervisning

Relation

Ledarskap

Planering och 
struktur

Dialog och 
återkoppling



Varför gör inte eleven det som ska göras?

Elever deltar i aktiviteter som är meningsfulla, 

begripliga och hanterbara!

Vad är problemet?

För tråkigt/ för svårt/ förstår inte???

När jag förstår vad det är som gör det svårt att

delta, förstår jag vilka anpassningar som behövs.
Ulrika Aspeflo

Meningsfullhet

BegriplighetHanterbarhet



Meningsfullhet – på vilka sätt kan man öka 

känslan av meningsfullhet?

• Elevnära

• Intresse

• Tillsammans 

• Ämnesöverskridande

• Användbart/verkliga, riktiga uppgifter

• Spännande/ovanligt/oväntat

• Entusiasm

• Kunnighet

• Förstår

• Klarar – lagom svåra utmaningar/problem
Ulrika Aspeflo



Hanterbarhet - på vilka sätt kan man öka 
känslan av hanterbarhet?

• Överblick – delmoment

• Begriplig information som stannar kvar

• Samarbete

• Tillgängligt stöd

• Egen kontroll

• Bra återkoppling

• Våga prova

• Våga fråga

• Orka träna Ulrika Aspeflo



Begriplighet – på vilka sätt kan vi öka 
känslan av begriplighet?

• Schema

• Väljatavla

• Korta instruktioner

• Checklistor

• En sak i taget

• Exempel

• Highlightad
information

• Tabeller

• Förklaringsmodeller/

Flödesscheman

• Tankekartor

• Utvärderingar

• Skalbedömning
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Planering av ett arbetsområde

• Mål? Vad ska eleven lära sig?

• Elevernas förkunskaper? Vad kan eleven redan?

• Arbetsuppgifter? Vad ska eleven göra? Hur?

• Bedömning? Hur ska eleven visa vad hen har lärt sig?



En tydlig och synlig undervisning

Information om 

vad, var, när, med 

vem, hur och gärna 

varför - i förväg, 

visuellt, tillgängligt.

Tydliga 

instruktioner –

förstå och kunna 

själv.
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Hjälp att välja bland, sortera, 
jämföra information – synliga 
valalternativ, tabeller, 
begreppskartor, tankekartor.
Hjälp att minnas, beskriva, 
redovisa, utvärdera – bildstöd, 
begrepp, mallar. 
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Att kunna läsa och förstå

Avkodning
• Fonologisk medvetenhet

• Bokstav-ljud

• Stavning

• Ordförråd

• Flyt

Läsförståelse
• Tänkande

• Meningsskapande

• Förståelse

• Metakognition

Adrienne Gear



Exekutiva förmågor och läsförståelse

Läsförståelse

Planering

Organisering

Flexibilitet

Arbetsminne

Impulskontroll 
och inhibering

Social 
förståelse

Ulrika Aspeflo
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Planera 
inför 

textläsning
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Skolord/Nivå 2 - ord
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Tankekartor och stödmallar – som stöd vid 
berättande text

Ulrika Aspeflo



Bildstöd för konversation
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Bildstöd vid spel
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Vad gör man när…?

• Beskriv hur svårigheterna visar sig.

• Kartlägg bakomliggande orsaker.

• Undervisa kring det eleven behöver utveckla.

• Använd elevens styrkor.

• Erbjud och använd kompenserande strategier.

• Följ upp och utvärdera insatsernas effekt.
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Använd intressen i undervisningen - Beskriva
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Dokumentera och 
redovisa – med 
bildstöd, på olika 
sätt



Olika 
nivåer av 

stöd

Trygg och 
lugn miljö

Tydlig och synlig 
information

Tydliga  visuella 
instruktioner

Språkutvecklande 
undervisningAnpassade 

uppgifter och 
läromedel

Kompensatoriska 
strategier

Explicit 
undervisning i 

mindre 
sammanhang

Enskild 
undervisning 

Intensivträning
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