
Lära på egna villkor 
– utmaningar och 
utveckling



Alla har rätt att lära 
på egna villkor

Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, 

oavsett funktionsförmåga, ska nå målen 

för sin utbildning. 
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Det gör vi genom

• specialpedagogiskt stöd

• undervisning i specialskolor

• tillgängliga läromedel

• statsbidrag.



Förfrågan om rådgivning

Dövblindhet

Dövhet/hörselnedsättning

Övergripande funktionsnedsättningar

Förvärvad hjärnskada

Läs-skriv/dyslexi

Rörelsehinder

Synnedsättning

Utvecklingsstörning

Npf

och/eller

Tal & språk, kommunikation



Vinster med en tillgänglig lärmiljö

Särskilt stöd

Extra anpassningar

Tillgänglig lärmiljö
Ledning och stimulans
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Samvariation

Utvecklingsstörning

Dyslexi

Språkstörning
Autism

ADHD

Motorik
Perception

Kognition

Skrift

KOMMUNIKATION

Tal och språk

TVÅNG

Samspel

Beteende

Uppmärksamhet

IMPULSIVITET

Tore Duvner 1994



Diagnos vs ingen diagnos?

• Vilka för och nackdelar finns det med diagnoser? För eleven? 

För läraren?

• Vad har de för funktion för den pedagogiska verksamheten?
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Språk och dess funktioner
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Victoria Joffe 2015







Hur kan vi arbeta och stödja eleven i 
skrivandet utifrån dessa nivåer?



Skrivplan för historisk händelse

1. Rubrik; Händelsens namn (årtal)

2. Händelser; Vad hände? Vem var med om händelsen? Var 

hände det? 

3. Orsaker; Varför hände det? Olika orsaker? Vilka orsaker är 

viktigast? Orsakssamband

4. Konsekvenser; Vad ledde det till? Hur påverkade det 

människorna då? Påverkar det oss idag?



Exempel på skrivmall för en 
argumenterande text:

Språkinriktad undervisning, sid 125, Hajer & 

Meestringa, 2010

Skrivmall för argumenterande text

Jag vill ge min åsikt angående…

jag anser att…

I den frågan har jag följande 

argument…

För det första…

För det andra…

Avslutningsvis…

Det finns vissa som tycker 

annorlunda. Enligt dem…

Men det anser inte jag…

Nu förstår du varför jag tycker…



Perception

- hur man upplever sinnesintryck och

hur man tolkar det man upplever.

Kognition 

- hur man hanterar kunskap och

information och om hur man lär.

Exekutiva funktioner

- flera olika funktioner som samordnar 

olika typer av information och ligger 

bakom allt målinriktat beteende. 
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Annorlunda perception 
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• känna sinnesintrycken starkare (hyper) eller svagare (hypo)

• variationer hur man uppfattar sinnesintrycken

• förvrängda intryck

• svårt att förstå upplevelser

• fördröjning i att bearbeta 

• svårt att samordna intrycken från flera sinnen (lyssna – tala)

- kan få stora konsekvenser i vardagslivet

(SPSM Studiepaket NPF)



Kognition

tänkande 

uppmärksamhet

minne
inlärning

medvetande

språk

beslutsfattande
problemlösning
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• auditiv

• visuell miljö Sanera

• kunskap

• kartlägg – få förståelse 

• anpassningar – ge strategier

• systematiskt arbetssätt

• samverkan 

elevens delaktighet

Arbetsmiljön i skolan

Ljud & ljusmiljö  

Värderingsverktyget SPSM

Tillgänglig lärmiljö

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/arbetsmiljon-i-skolan-broschyr-adi565.pdf
https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/tillganglighet/auditiv-miljo/ljud--och-ljusmiljo/
https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/tillganglighet/varderingsverktyg-for-tillganglig-utbildning/


Initiera - planera – genomföra/anpassa - utvärdera
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Ha ett mål!

Exekutiva 

funktioner



• Organisation

• Planering och 

prioritering

• Tidsuppfattning

• Uthållighet

• Sätta igång med 

uppgifter

• Metakognition

• Arbetsminne

• Flexibilitet

• Uppmärksamhet

• Impulskontroll

• Affektkontroll

Planering 

och 

organisation

Självreglering



Hur kan vi stötta exekutiva funktioner?

• Tidshjälpmedel

• Visuellt stöd: bilder, skriftliga instruktioner, mindmaps

• Checklistor

• Nedbrytning av uppgifter, klargörande av tidsåtgång

• Tydliga scheman

• Lektionsstruktur

• Tät återkoppling

• Förhållningssätt

• Strategier



Anna Eva Hallin, 2018

Frigör utrymme:

Kunskap som finns, strategier,

stöttningar, anpassningar

Fyller upp:

språklig bearbetning, belastning i uppgiften 

och i miljön

• Bearbetningsförmåga

• Tid, utrymme, energi

• Bearbetningsöversvämning

sprakforskning.se

https://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2017/5/12/fordjupaordforradet


Hur ska 

jag göra?

Vad ska jag 

göra?

Varför?

Hur och 

när ska jag 

börja och 

sluta?

I vilken 

ordning?

Med vem?

Vad ska 

jag göra 

sedan?



MÅL

Vad ska eleverna kunna, förstå, göra? 

Beredskap för 
elevernas olika 

lärprofiler och behov

En gemensam 
planeringsram, 
gemensamma 

upplevelser

Justera t ex omfång 
djup och tempo i 

innehåll och aktivitet

1 2 3



Simon Anki

Jämför Simon och Anki. 

Skriv en mening om dem i 

din bok.

Jämför två karaktärer ur 

boken. Skriv några 

meningar om dem i din 

bok.

Välj två karaktärer ur boken och 

jämför dem med dig själv. Skriv 

en text där du beskriver hur de 

två karaktärerna är jämfört med 

dig.

Ung  ____________ 

_____________ Gillar att titta på tv 

______________ ______________ 



Tillgänglighet handlar om 
mötet mellan individ och 
lärmiljö
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