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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?



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





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.”





“Men hur ska jag säga då?”

- kommentera som om du är en 
sportkommentator! 

Verbalt och med AKK.

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

Lärande - kommunikationsstöd i undervisningen)

http://www.symbolbruket.se


Strategier 
för att 

förebygga 
och 

avleda konflikt





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!



Sociala 
berättelser, 

ritprat/datorprat 
och seriesamtal

- gärna på 
gruppnivå!



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





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


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

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


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 kan vi göra istället?

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


Samverkan med 
vårdnadshavare



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

genomförande, avslut)



Alla elever ska få svar på 
de här frågorna under sin 

skoldag!





Tydliggör och bryt ner  
instruktioner -

checklista

… eller pekprata instruktionerna!



Skapa ordning 
och reda





Didaktisk/pedagogisk lärmiljö
● Ämnesspecifika begrepp/skolspråk
● Ordförrådsträning
● Stödstrukturer för berättande
● Stödstrukturer i olika ämnen



Tydliggöra ämnesspecifika begrepp



Ämnesövergripande ord





Träna berättarförmåga





Stödmallar för 
att jobba med 

språkets form - 
formulera sig 
muntligt eller i 

skrift





Hur bedömer vi 
kunskaper?

Prov med 
flervalsalternativ





Ge exempel på kunskapskravens  progression


