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INLEDNING

Sigtuna kommuns modell En skola för alla barn och elever bygger på en värdegrund som utgår
ifrån att alla barn och elever i Sigtuna kommun ska ha möjligheter att lära sig och utvecklas
utifrån sina förutsättningar, för att nå så långt som möjligt i enligt utbildningens mål.

Modellen En skola för alla barn och elever i Sigtuna kommun bygger på tre delar, tillgänglig
lärmiljö, lokala flexgrupper och resursenheter. Den största delen i modellen består av tillgänglig
utbildning och handlar om att bredda basen. Hur väl undervisningen fungerar för barn och elever
oavsett funktionsförmåga. I en tillgänglig utbildning får alla den ledning och stimulans som de
behöver i sitt lärande, för att utifrån sin utveckling och förutsättningar kunna utvecklas så långt
som möjligt. Fokus flyttas från eleven till de anpassningar som kan göras i lärmiljön för att arbeta
förebyggande och möta eventuella hinder på vägen.

I Sigtuna kommuns Grundpaket för tillgänglig lärmiljö konkretiseras och förtydligas tillgänglig
lärmiljö och är ett stöd i arbetet mot En skola för alla barn och elever i Sigtuna kommun. Den är
till för alla, och den centrala barn- och elevhälsan i Sigtuna kommun hoppas att den ska vara till
nytta för både elever och lärare, och bidra till en ökad inkludering och likvärdig utbildning.
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Två perspektiv
Relationellt perspektiv
Till grund för tankarna kring anpassningar ligger ett relationellt perspektiv som karakteriseras av
förhållningssättet att elevers skolsvårigheter uppstår i mötet mellan individ och skola som en
konsekvens av faktorer i den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön 1.
Fokus flyttas från individen till de anpassningar som kan göras i lärmiljön för att arbeta
förebyggande och möta eventuella hinder som kan uppstå.
Att kommunicera med elever om inlärningsstrategier, att lyssna till elevernas intressen och
erfarenheter, synliggöra deras egna resurser och styrkor – liksom att tydliggöra mål och
kunskapskrav är en insats som kan förebygga skolsvårigheter på lång sikt 2.

Sociokulturellt perspektiv
Kunskapssynen ska, i enlighet med Vygotskijs tankar 3, vila på ett sociokulturellt perspektiv, där
språket ses som det främsta verktyget för lärande, genom vilket vi lär i kommunikativa samspel
med andra människor.

Eleverna som resurser
för varandra.
1

Aspelin & Persson 2011

2

Lindqvist, 2017

3

Vygotskij, 1978
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Tillgänglig utbildning
Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats
fungerar för barn och elever oavsett funktionsförmåga 4.
I en tillgänglig lärmiljö får alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och
sin personliga utveckling, för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt
som möjlighet i enlighet med utbildningens mål 5. En tillgänglig lärmiljö innebär ett samspel mellan
pedagogisk, social och fysisk miljö.

Olikheter en tillgång – bredda basen
Olikheterna i en klass ska ses som naturliga och även som en tillgång att lära utifrån 6.
Undervisningen måste därför anpassas utifrån elevernas skilda behov, vilket framhåller vikten av
att skapa goda lärmiljöer för alla i förebyggande syfte.

Bildkälla: SPSM

Den bredare triangeln visar att om man lägger mera tid på att hitta generella strategier och
anpassningar för alla elever redan i planeringen så ökar elevernas möjligheter att lyckas och färre
elever får behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Kvaliteten i basen – förståelsen för
elevunderlaget i verksamheten, skapar en bättre kvalitet i de extra anpassningar som behövs då
ledning och stimulans inte räcker till 7.

4

SPSM, 2018

5

Skollagen, 1. Kap 4§ och 3 kap. 3§

6

Skolverket, 2014

7

SPSM, 2019
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄRANDE
Förutsättningar för lärande innehåller indikatorer som påverkas av hur lärmiljön är utformad
utifrån social, pedagogisk och fysisk lärmiljö. De har stor betydelse för att alla barn och elever
oavsett förutsättningar ska kunna utvecklas och lära utifrån verksamhetens värdegrund och
uppdrag 8.

Indikatorer:


Rätten till lärande och
trygghet



Delaktighet



Hälsa och lärande



Språk och kommunikation



Meningsskapande och
motivation



Kroppen i lärandet
Bildkälla: SPSM

I FN:s konvention om barnets rättigheter kan man läsa att utbildningens väsentligaste syfte är att
utveckla barnens personlighet, anlag och fysiska och psykiska förmåga. Det innebär ett erkännande
av att varje enskild individ har unika egenskaper, intressen, förmågor och behov av lärande 9.
Barn-konventionen innehåller också rätten till kunskap, skolan ska ge varje barn möjlighet till
optimal utveckling och varje barns kapacitet och särskilda gåvor ska tas tillvara 10.

8

SPSM, 2018

9

Unicef, 2008, SPSM, 2018

10

SPSM, 2018
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Rätten till lärande och trygghet
Skolans dubbla uppdrag
Skolväsendet har ett dubbelt uppdrag, skolan ska förmedla och förankra både kunskaper och
demokratiska värden. Det innebär att pedagoger behöver arbeta med att bygga relationer och
grundläggande värderingar – samtidigt som de stimulerar och motiverar barns och elevers lärande,
för att nå målen i utbildningen. Pedagogens förmåga att skapa relationer med barn och elever har
stor inverkan på hur väl eleven lyckas i lärandet 11.
Värdegrundsarbete
Värdegrundsarbete hör nära samman med kunskapsmålen och bör därför vara en naturlig del i
kunskapsmålen 12. Skolan ska arbeta för allas lika värde och rätten till en likvärdig och tillgänglig
utbildning, som tar hänsyn till olika behov 13. Verksamheten ska ge stöd och stimulans så att alla
elever utvecklas så långt som möjligt. I samarbete med hemmen ska verksamheten främja barnens
och elevernas allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande
individer och medborgare 14.
Skolans kompensatoriska uppdrag
Barn och elever ska ges ledning och stimulans för att nå så långt som möjligt i sitt lärande 15. Skolan
har ett kompensatoriskt uppdrag och ska ta hänsyn till elevers olika behov 16. När elever upplever
svårigheter att nå målen med utbildningen ska verksamheten ge stöd i form av extra anpassningar
eller särskilt stöd 17.
Likabehandling
Skolan ska enligt både diskrimineringslagen och skollagen arbeta målinriktat för att främja barns
och elevers lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga och förhindra trakasserier och
kränkande behandling 18.
Barnkonventionen beskriver att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden utifrån sina
egna förutsättningar. Därför måste utbildningen vara tillgänglig för barn och elever. Ett
systematiskt arbete med att främja jämlikhet och likabehandling är en förutsättning för att
verksamheten ska uppnå både värdegrundsuppdraget och kunskapsuppdraget 19.

11

Aspelin, 2013

12

Skolinspektionen, Rapport 2012:9

13

FN:s konvention om barns rättigheter, artiklarna 7,9 och 24

14

SFS 2010:800 1 kap 4§

15

SFS 2010:800 3 kap 3§

16

SFS 2010:800 1 kap 3§

17

Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd, 2014

18

Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, 2012

19

SPSM, 2018
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Delaktighet
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv blir tillhörigheten till ett socialt sammanhang centralt för
elevers känsla av delaktighet. Delaktighet är en viktig rättighet, inte minst i relation till FN:s
konvention om barnets rättigheter och skolans styrdokument 20. Alla barn har samma rätt till en
lärmiljö där de kan vara delaktiga. Det betyder att alla elever ska ha möjligheter till lärande och
utveckling genom undervisning, relationer och samspel med kamrater 21.

Delaktighet i undervisningen
Delaktighet och inflytande i undervisningen är viktigt för att elever ska må bra och nå målen i
undervisningen 22. För att elever ska kunna vara delaktiga behöver lärmiljöerna vara engagerande,
tillgängliga och präglas av gemenskap. Lärare behöver vara engagerade i att skapa gemenskap för
alla elever 23.
Planeringen av undervisningen utgår från kursplanens centrala innehåll men för att eleverna ska få
reellt inflytande över undervisningen behöver läraren samtidigt ge utrymme för elevernas
intressen, erfarenheter och frågeställningar kring det aktuella arbetsområdet 24. Studier visar att
elever som ingår i beslutsprocesser utvecklar ansvarskänsla 25. När undervisningen erbjuder
eleverna ett verkligt inflytande i klassrummet ökar elevernas ansvar för det egna lärandet genom
att de engagerar sig i undervisningen i större utsträckning 26.
När undervisningen utvärderas är det viktigt att elevernas erfarenheter och tankar finns med 27 för
att läraren ska kunna utforska och utveckla sin undervisning i förhållande till delaktighet och
inflytande 28.

20

Skolverket, 2018

21

Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2016

22

Skolverket, 2018

23

Skolinspektionen, 2018

24

Skolverket, 2011

25

Manger & Novak, 2012, Skolverket, 2015

26

Watkins, 2009

27

Skolverket, Alerby & Bergmark, 2019

28

Skolverket, 2018, Aspán

11

Skolinspektionens indikatorer som visar på delaktighet
Skolinspektionen visar på indikatorer som kan användas i arbetet med att öka elevers inflytande,
delaktighet och gemenskap 29.

29



Bygger lektionerna på elevernas olika kunskaper och erfarenheter?



Är undervisningen sådan att eleverna tycker att det är spännande att lära sig?



Förstår alla elever vad som sägs eller skrivs?



Förklaras viktiga begrepp och ges möjlighet till praktisk tillämpning under lektionen?



Kan eleverna redovisa sitt arbete på annat sätt än i skrift?



Bygger lektionerna på de språkliga erfarenheter som eleverna har utanför klassrummet?



Uppmuntras eleverna att diskutera med läraren lika väl som med andra elever?



Har elever med annan språklig bakgrund möjlighet att tala och skriva på sitt modersmål
under lektionerna?



Uppmuntras eleverna att ta del av varandras åsikter?



Hjälper eleverna varandra med att lösa problem i klassrummet?



Tillfrågas eleverna hur de tycker att undervisningen kan utformas för att öka elevernas
motivation?



Innehåller lektionerna uppgifter som kan göras parvis eller i grupp lika väl som
individuellt med hela klassen?

Skolinspektionen, 2018
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Hälsa och lärande
Flera studier visar att det finns ett tydligt samband mellan lärande och hälsa 30. Elevers psykiska
hälsa och skolprestationer hänger nära samman. Skolans uppdrag är att utforma en lärandemiljö
som främjar både hälsa och lärande. Dessutom är det viktigt att skolan och elevhälsan fångar upp
elever med ohälsa på ett tidigt stadium och sätter in relevanta åtgärder. I Sigtuna kommun ska en
närvarande barn- och elevhälsa finnas på varje skola för att stödja eleverna i deras utveckling 31.
Skolans uppdrag är alltid att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje elevs behov.
Elevhälsans uppdrag är att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och stötta elevens
utveckling mot utbildningens mål. Sambandet mellan hälsa och lärande är i fokus och elevhälsan
knyts närmare skolans uppdrag. Arbetet med elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan
mellan elevhälsans personal och övrig personal i skolan 32. I Sigtuna kommun finns en central barn
och elevhälsoplan.

Faktorer som enligt Skolverket bidrar till hälsa 33:
o

att man arbetar systematiskt med planering av främjande insatser i arbetslaget och med
värdegrundsarbete

o

fokus på det som får barn och elever att må bra, till exempel genom att man arbetar för
goda lärmiljöer med trygghet och trivsel, arbeta för goda relationer i verksamheten, samt
barns och ungas delaktighet

o

förebygga ohälsa genom att identifiera risker och arbeta förebyggande för att motverka
riskfaktorer (till exempel kränkningar, bristande relationer och utanförskap, samt öka
skydds- och friskfaktorer)

o

åtgärdande arbete i form av tidig upptäckt och tidiga insatser för att uppmärksamma
elevers behov av stöd i sin lärmiljö samt att man organiserar verksamheten för extra
anpassningar och särskilt stöd i samverkan med olika stödfunktioner, till exempel
elevhälsopersonal

30

Löwendahl, Björkman, 2018

31

Mål och Budget Sigtuna kommun, 2019-2020

32

Sigtuna kommuns Barn- och elevhälsplan, 2019

33

Skolverket, 2019 Hälsa för lärande – lärande för hälsa
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Språk och kommunikation
Språket har stor betydelse för kunskapsutvecklingen i skolans alla ämnen. Varje ämne har sina egna
begrepp, tankemönster, genrer, textstrukturer och sätt att organisera språket 34. God språklig
förmåga är nödvändigt för att ta till sig undervisningsinnehåll och för att delta i utvecklande socialt
samspel 35.
”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera
och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker
känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett
rikt och varierat språk, är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i
ett samhälle där kultur, livsåskådning, generationer och språk möts.36”
Språket genomsyrar alla ämnen, Lgr 11 lyfter fram förmågor som att reflektera, analysera och föra
resonemang. Undervisningen behöver därför stötta eleverna i att utveckla dessa kognitiva
förmågor, men också synliggöra dem för eleverna 37. Språket är av största betydelse för såväl
kunskapsutveckling som identitetsskapande 38.
I en språkutvecklande och språkinriktad undervisning får elever möta språk och skriftspråk på
många olika sätt. Språkutvecklande arbete innebär att språket används, utforskas och utvecklas
utifrån elevernas erfarenheter och kunskaper 39.

34

Gibbons, 2000, 2001

35

Sandgren, 2018

36

Skolverket, 2011

37

Skolverket, 2011

38

Gibbons, 2009

39

Tjernberg & Sourander, 2017
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En språkligt tillgänglig lärmiljö

I en språkligt tillgänglig lärmiljö ges alla elever möjlighet att förstå och uttrycka sig muntligt och
skriftligt i lärmiljöernas alla sammanhang och vara socialt delaktiga. En språkligt tillgänglig lärmiljö
förebygger språklig sårbarhet 40.
Bruce (2016) har myntat begreppet språklig sårbarhet, vilken kan uppstå i mötet mellan elev och
lärmiljö – när de språkliga kraven är högre än elevens språkliga förmåga. När det blir en obalans
mellan språklig förmåga och omgivningens högre språkliga krav, blir lärmiljön otillgänglig för
eleven.
Första steget för att skapa en mer språkligt tillgänglig lärmiljö är att bli medveten om vilka språkliga
krav som skolans och fritidshemmets miljöer ställer 41. Med en medvetenhet om de språkliga
kraven kan vi förebygga, stötta och anpassa där det behövs.
Ett sätt att närma sig de språkliga kraven som ställs på eleven i klassrumsmiljön är att utgå från
läroplanen (Lgr 11). Svanelids (2014) ”fem förmågor” som återfinns i alla ämnen som är ett sätt att
belysa språkets roll och de språkliga krav och förväntningar som ställs på elever i skolan.
Förmågorna (analysförmågan, den kommunikativa förmågan, begreppsförmågan, procedurförmågan, den metakognitiva förmågan) visar att alla skolans ämnen kräver att man kan läsa, lyssna och
ta till sig stora mängder information, värdera den och sedan uttrycka sina egna tankar och åsikter
i tal och skrift, anpassat till ämne och mottagare. Flera förmågor kräver också att eleven snabbt
kan skifta mellan vardagsspråk och skolspråk.
Utöver de språkliga krav som skolspråket och Lgr-11 ställer så möter eleverna också andra språkliga
krav och förväntningar under skoldagen. De behöver behärska och följa sociala regler som hur man
kommunicerar i klassrummet, hur man samarbetar i ett grupparbete, hur man frågar om man får
vara med i en aktivitet, hur man ber om hjälp 42.
För att kartlägga den språkliga miljön och fundera över insatser som kan göra den mer tillgänglig
kan man använda sig av fyra frågor, som har fokus på de språkliga förutsättningar och förväntningar
vi ställer på eleverna 43 :
1.

Vilka språkliga krav ställs på eleverna i skolan?

2.

Vilka inre resurser har eleverna att möta dessa språkliga krav?

3.

Vilka språkliga kunskaper/strategier skulle kunna göra elevernas språkliga bearbetning
och kunskapsinhämtning mer effektiv?

4.

Hur kan vi anpassa lärmiljön för att öka språklig tillgänglighet och inlärning?

På grupp- och organisationsnivå kan vi svara på de fyra frågorna med hjälp av det vi vet om
läroplaner, skolans språkliga krav, lärmiljöer, språkinlärning och språklig sårbarhet. Utifrån det som
framkommer kan vi skapa en språkligt utvecklande och tillgänglig miljö för alla elever 44.

40

Hallin, 2019

41

Hallin, 2019

42

Hallin, 2019

43

Nelson, 1989; Mecaux & Norris, 2018; Hallin, 2019

44

Hallin, 2019
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Från vardagsspråk till skolspråk
Många elever i skolan har behov av att få stöd i att ta till sig skolspråket och skolorden för att kunna
tillägna sig kunskaper, förstå och uttrycka sig. Det är oftast inte vardagsspråket som utmanar
elever mest i skolan, även om vissa elever även har behov av att utveckla det. Kännetecknande för
vardagsspråket är att det förknippas med hemmet och andra nära och bekanta sammanhang. Det
är ett kontextinbäddat språk, kommunikationen sker här och nu och stöds på så vis av sammanhanget 45.
Under sin skoltid rör sig elever från texter som i de tidiga skolåren i någon mån motsvarar deras
vardagserfarenheter, vardagsspråk och vardagskunskaper, mot texter som blir alltmer
specialiserade, abstrakta och skriftspråkliga 46. Skolspråket ställer avsevärt högre krav på den
språkliga förmågan än det spontana vardagsspråket eftersom det är mer informationstätt: mer
innehåll uttryckt med färre ord jämfört med vardagsspråket 47.
När det gäller ord och begrepp har skolspråket en större andel abstrakta och mer komplext
uppbyggda ord. Flera forskare menar att det är viktigt att prioritera vilka ord vi arbetar med i
skolan. Det är viktigt att vi fokuserar på de ord som allra mest ökar elevers förståelse och
uttrycksförmåga 48. Ett sätt att göra det är genom att kategorisera ord i tre nivåer 49:
o

Ord på nivå 1 förekommer ofta i talspråk och vardagsspråk.

o

Ord på nivå 2 är de ämnesövergripande och skolspråkliga orden (t ex motsvara, anta,
tolka, beskrivning)

o

Ord på nivå 3 är ämnesspecifika ord (ovanliga, har betydelse för ämnet, t ex fotosyntes).

Det som man bör lägga focus på är nivå 2-ord, dvs. ämnesövergripande ord som förekommer i
skolans alla ämnen och som ofta är abstrakta. De ämnesspecifika orden (nivå 3-ord) är också
utmanande men oftast är de förklarade i läroböcker och de gås ofta igenom i början av ett nytt
arbetsområde 50
Något annat som kännetecknar skolspråket är en mer komplex grammatik och en hög grad av
nominalisering, dvs. att verb blir substantiv genom att man lägger till ändelser, t ex. handla,
handlande, bedöma, bedömning, fungera, funktion. Skolspråkets innehåll behandlar dessutom
nästan uteslutande händelser och saker som ägt rum på en annan plats eller en annan tid, dvs. det
är kontextoberoende. Kunskapen är inte längre vardagsnära och det räcker inte att delta i en
aktivitet för att tillägna sig språkbruk och kunskap 51.
Idag talar man ofta om att bygga broar mellan vardagsspråk och skolrelaterat språk och
vardagskunskap och skolrelaterad kunskap (jfr Gibbons 2006) för att ge eleverna en möjlighet att
förankra nya kunskaper i det man redan kan och genom ett språk man behärskar 52.

45

Rosvall, 2012

46

Macken-Horarik et al., 2011

47

Hallin, 2019

48

Hallin, 2019

49

Beck, Mc Keown & Kucan, 2002

50

Hallin, 2019

51

Olvegård, Andersson Varga, 2017

52

Gibbons, 2006
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En språkinriktad undervisning

En tydlig, strukturerad och systematisk undervisning gynnar alla elevers språk- och
kunskapsutveckling 53 genom exempelvis konkreta språkliga mål som läraren formulerar utifrån
målen i kursplanerna. Det är fortfarande kursplanerna som är utgångspunkten, men språkliga mål
kan tydliggöra hur eleverna använder språket för att visa sina kunskaper. I en språkinriktad
undervisning är den språkliga dimensionen i ämnet synliggjord med språkliga mål 54.

Innehållsliga mål

Språkliga mål

Att orientera i närmiljön (idrott och hälsa)

Använda begrepp som beskriver
rumsuppfattning som bakom, bredvid, hitom,
bortanför (idrott och hälsa)

Skapa texter där ord och bild samspelar
(svenska, svenska som andraspråk)

Skapa en text i preteritum/dåtid om utflykten
(svenska, svenska som andraspråk)

En språkinriktad undervisning kännetecknas av arbete med 55:



att ämnesspråk och tänkande synliggörs genom att utgå från sammanhang som gör
innehållet tillgängligt och använda bilder och andra visualiseringar, dvs. kontextrikedom



att främja interaktion, en aktiv och medveten språkanvändning i utforskande samtal och
skrivuppgifter



språklig stöttning som visar och guidar eleverna hur de kan förstå och använda
skolspråket bättre

Lärarens undervisning och samspel med eleverna i klassrummet har en avgörande inverkan på
elevernas språkutveckling 56. Att planera för klassrumsinteraktion i olika former är en viktig del av
språkutvecklande undervisning och ingår i ett sociokulturellt perspektiv på lärande 57.
Undervisningen behöver planeras så att elever med olika språkbakgrund får möjlighet att använda
sina tidigare språkkunskaper när de ska lära sig läsa och skriva 58.

53

Rose & Martin, 2013

54

Hajer & Meestringa, 2014

55

Hajer & Meestringa, 2014

56

Dockrell et al, 2015

57

Gibbons, 2009, Skolverket, 2010

58

Cummins, 2000; Gibbons, 2009
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Flerspråkighet

En grundförutsättning för att skolan ska kunna erbjuda likvärdiga möjligheter för elever med olika
språklig bakgrund är att flerspråkiga och nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling ses som
alla lärares ansvar 59. Undervisningen bör vara verklighetsorienterad och bygga på meningsfulla
sammanhang och autentiska uppgifter för att bli kognitivt utmanande. Den behöver utgå från
elevernas egna erfarenheter och förkunskaper och bygga vidare på dessa 60. När elevernas
förkunskaper kring ett ämnesinnehåll aktiveras, kommer de att kunna läsa och använda språket på
ett mer avancerat sätt.
Det är viktigt att elevernas flerspråkighet bejakas eftersom språk är nära knutet till identitet 61. För
att flerspråkiga elever ska utveckla sitt lärande i alla ämnen behöver de få stöd i att utveckla sitt
första- och andraspråk parallellt. När en flerspråkig elev får undervisning om ett ämnesinnehåll på
sitt modersmål genom t ex. studiehandledning, kan den kognitiva nivån hållas så hög att eleven
utmanas maximalt 62.
Translanguaging är benämningen på undervisning som på ett medvetet och strategiskt sätt tar
tillvara elevernas flerspråkiga resurser i klassrummet 63. Att elever uppmuntras att använda alla
sina språkliga resurser när de lär är en framgångsfaktor för deras skolframgång. Ett strategiskt
användande av flerspråkiga elevers hela språkliga förmåga i undervisningen leder till positiva
resultat både när det gäller språk- och ämneskunskaper och identitetsutveckling 64.
När flerspråkiga elever har utvecklat det som brukar beskrivas som en språklig bas på sitt
andraspråk, behärskar de vardaglig kommunikation 65. Ordförrådet är en av de viktigaste
faktorerna för att nå skolframgång, i synnerhet för elever som studerar på sitt andraspråk 66. Ett väl
utbyggt ordförråd på modersmålet stärker en elevs möjlighet att bygga upp motsvarande
ordförråd på nästa språk. Genom att arbeta med begreppsutveckling på båda språken samtidigt
får eleverna möjlighet att befästa sina ämneskunskaper på mer än ett språk 67. För att elevernas
språkbruk ska utvecklas från vardagsspråk till att även omfatta ämnesspråk, behöver de mötas av
en språk- och kunskapsutvecklande undervisning 68 som kännetecknas av:


Kontextrikedom (variation av innehåll och arbetsformer, visuella och verbala uttryck)



Rik interaktion



Språklig stöttning

59

Skolverket, 2018

60

Cummins, 2000, 2001

61

Cummins, 2011

62

Cummins, 2000, 2001

63

Cummins, 2007

64

Creese & Blackledge, 2010,

65

Viberg, 1993

66

Saville-Troike, 1984

67

Cumins , 2007

68

Gibbons, 2009; Haijer & Meestringa, 2014
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Språkutvecklande arbetssätt innebär:

69



en rik klassrumsinteraktion: i en elevcentrerad klassrumsmiljö ges eleverna möjlighet att
delta i många olika situationer: i helklass, i smågruppsarbete och individuellt 69



betonande av läsning och skrivning, eleverna erbjuds ett varierat utbud av olika sorters
texter/media



betonande av muntlig framställning, lyssnande och visualisering



betonande av tankemässigt krävande uppgifter, kontextrik undervisning, ny kunskap
sätts i ett sammanhang



att känna till och analysera språket i sitt ämne, undervisningen är planerad utifrån
ämnes- och språkliga mål



att fokusera på en medveten utveckling av ordförrådet: nytt språk/n kunskap, nya
färdigheter kopplas till det eleven redan kan, start utifrån vardagsspråk, de nya
begreppen används i olika sammanhang



att förstå vilka texter som är ämnestypiska och vad som kännetecknar dem: undervisa
om vad som utmärker olika texter i ämnet (genrer) och lärandestrategier.



att använda olika typer av formativ bedömning av elevernas prestationer



modersmålet som resurs



studiehandledning som utgår från elevens behov och som synliggörs i den pedagogiska
planeringen

Skolverket, 2012
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Läsa skriva räkna en garanti för tidiga insatser

70

Den 1 juli 2019 trädde nya bestämmelser i skollagen i kraft rörande tidiga insatser, den så kallade
läsa, skriva räkna garantin. Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen och
lågstadiet i grundskolan. Garantin ska säkerställa att alla elever som behöver stöd får individuellt
utformade stödinsatser för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i svenska, svenska som
andraspråk och matematik. Det nya stödet kartlägger språklig medvetenhet och matematiskt
tänkande. Hitta språket och Hitta matematiken är obligatoriska att använda sedan den 1 juli 2019.
Kartläggningsmaterialet används i förskoleklass för att stödja lärare i att tidigt identifiera elever
som:
• visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som senare ska uppnås i årskurs 1 och 3 i
grundskolan och sameskolan respektive i årskurs 1 och 4 i specialskolan,
• är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar.
Kartläggningsmaterialet ger stöd i att se vilka möjligheter och hinder undervisningens utformning
kan innebära för elevernas lärande. Materialet är en länk i kedjan av styrdokument med kursplaner
och kommentarmaterial samt Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. För mer info,
se Skolverket.

Om förskolläraren vid användningen av dessa material ser att en elev visar indikation på att inte nå
kunskapskraven ska följande göras:
•

En särskild bedömning ska genomföras och stödinsatser sättas in vid behov.

•

I slutet av förskoleklassen och lågstadiet ska stödinsatserna följas upp och därefter ska
resultatet av uppföljningen överföras till mottagande lärare, det vill säga den som ska
ansvara för eleven i nästa årskurs.

•

Planering och uppföljning av extra anpassningar samt den särskilda bedömningen
genomförs som huvudregel i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens.

Garantin ska anses vara uppfylld när de åtgärder som garantin omfattar har vidtagits. I detta ingår
att de extra anpassningar som planerats också har genomförts och följts upp för att säkerställa att
de gett resultat.

70

Skolverket, 2019
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Meningsskapande och motivation
Ur ett sociokulturellt perspektiv skapas motivation i meningsfulla aktiviteter tillsammans med
andra 71. Motivation kan ses som situationsbundet och relationellt. 72. En av de enskilt viktigaste
faktorerna för elevers motivation och lärande är relationen mellan lärare och elever 73. Lärarens
bemötande av eleverna påverkar elevernas prestationer och motivation i skolarbetet 74. Lärarens
förväntningar på eleven påverkar elevens bild av sig själv och dennes motivation att lära 75.
När eleverna upplever att de har tillitsfulla relationer med lärare och när de upplever sig välkomna,
sedda, lyssnade på, bekräftade och förstådda ökar deras engagemang och motivation 76. För att
alla elever ska bli engagerande måste deras olikheter och deras olika sätt att engagera sig tas
tillvara 77. När elever får vara med och utforma undervisningen och påverka beslut som rör deras
lärande, skapas engagemang 78. Lärare i skolan behöver skapa möjlighet för varje elev att engagera
sig genom att erbjuda en variation av möjligheter att ta till sig kunskap och visa kunskap 79 .

Exempel på sådant som påverkar elevers motivation:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

80

trygga och tillitsfulla relationer mellan lärare-elev/elever kopplat till en aktivitet
upplevelsen av delaktighet och inflytande
undervisning som anknyter till elevernas erfarenheter och intressen
meningsfulla och intressanta uppgifter
utmanande och lagom svåra uppgifter
att eleven upplever sig ha kontroll över sitt lärande
feedback
tydliga och nåbara mål
att få ta till sig och visa kunskaper på olika sätt
lusten att lära
värdeskapande arbete (sid 22)

71

Vygotskij 1981, Säljö, 2000

72

Ahl, 2004, Hugo, 2018

73

Aspelin, 2012

74

Håkansson & Sundberg, 2012

75

Hattie, 2009

76

Stigendal, 2004 Tangen, 2010

77

Ainscov et. Al, 2006

78

Fredricks & Paris, 2004

79

Ferguson, Hanreddy & Draxton, 2011

80

Ahl, 2004, Aspelin, 2012, Eriksson & Bostedt, 2011, Giota, 2013, Hugo, 2018, Watkins, 2009, Åkerlund,
2013,
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Kroppen i lärandet
Lärande sker på olika sätt för olika elever och skolan behöver erbjuda en variation av olika sätt att
lära sig på 81. Kroppen har en central betydelse i lärandeprocesser. Elever lär sig med hjälp av hela
kroppen inte bara med förnuftet 82. Fysisk aktivitet under skoldagen påverkar olika kognitiva
funktioner och skolprestationer på ett positivt sätt 83. Flera studier visar ett tydligt positivt samband
mellan fysisk träning och förbättrade skolprestationer 84. Daglig undervisning i idrott och hälsa
förbättrar enligt forskning både motorik och skolprestationer 85.

Enligt neurologisk forskning är fysisk aktivitet en av de viktigaste faktorerna som påverkar hjärnans
plasticitet positivt 86. Ett flexibelt tankesätt – growth mindset – påverkar också våra prestationer 87.
Studier visar att elever motiveras av att känna till att hjärnan utvecklas och förändras positivt när
vi anstränger oss, att det är som att träna och utveckla ”musklerna” i hjärnan 88.

81

Bergmark & Alerby, 2008

82

Bergmark & Berndtsson, 2015

83

Vetenskapsrådet, 2012

84

Skolverket, 2015

85

Eriksson & Karlsson, 2014

86

Hillman, Erickson & Kramer, 2008

87

Dweck, Carol, 2015

88

Löwendahl Björkman, 2018
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Värdeskapande och entreprenöriellt lärande
Det värdeskapande lärandet handlar om att hitta verkliga mottagare för det man skapar i
klassrummet. Begreppet KASAM kan utvecklas med för vem ska jag göra detta? Ett värdeskapande
och entreprenöriellt perspektiv på lärandet ökar elevernas motivation och ger dem känslan av att
deras arbete har betydelse för någon annan, att det kan göra skillnad i samhället och i världen
redan i dag.
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att
omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt
utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Utbildningen ska
därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som
främjar entreprenörskap 89.

Skolans uppdrag är att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att
förbereda dem för att leva och verka i samhället. Eleverna är framtiden, men de är i allra högsta
grad också nutiden och de kan och bör göra skillnad redan i dag 90. Värdeskapande arbete kan ske
i stort och smått utifrån de olika övergripande perspektiven i läroplanen (miljöperspektiv,
internationellt perspektiv, historiskt perspektiv, etiskt perspektiv).
Utifrån ett värdeskapande och entreprenöriellt lärande kan många ämnen och kunskapskrav
integreras och ge eleverna större begriplighet i skolarbetet, känsla av sammanhang, motivation
och lust att lära samt bidra till att göra skolan, det lokala samhället, landet och världen lite bättre.

89

Skolverket, 2018

90

Wiman, 2019
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Lärmiljö
För att möta elevers olika förutsättningar och behov behöver vi skapa en tillgänglig lärmiljö.
Lärmiljö är den plats och. situation där eleverna har möjlighet att inhämta och utveckla kunskaper
och värden 91. Med lärmiljö avses således hela den miljö och de sammanhang som en person
befinner sig i under exempelvis en skoldag 92. Goda lärmiljöer karaktäriseras av kreativitet,
stimulans, lärande, kompetens, trygghet, kontroll, samarbete, delaktighet, ansvar och inflytande
93. Avgörande för en god lärmiljö är vilka attityder barn möts av i skolan 94. Två förutsättningar för
en fungerande lärmiljö är ett varmt och tydligt ledarskap och en genomtänkt och konsekvent
förverkligad värdegrund 95.
Ett relationellt perspektiv innebär att man ser elevers skolsvårigheter som något som uppstår i
mötet med lärmiljön – och blir då en angelägenhet för hela skolan 96. Elevernas lärande hör hemma
i de sammanhang som de ingår i. På så vis kan inte lärandet betraktas som en process som sker
inom eleverna utan i samspelet mellan lärare och elever, eller i samspelet mellan elever. Med ett
sådant synsätt förflyttas lärandet från individen till de relationer och sammanhang som eleven är
involverad i under sin skoldag. Därför är det viktigt att eleverna möter lärmiljöer där de kan vara
delaktiga i en gemenskap som utvecklar deras relationer med både vuxna och kamrater 97.
Lärarens förmåga att kunna möta och på ett mer övergripande plan anpassa lärmiljön efter alla
elevers olikheter är en central kompetens 98. Lärarens erfarenheter och värderingar formar lär99.
miljön.
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Skolinspektionen, 2016

92

SPSM, 2017
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Nilholm, 2016
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SPSM, 2017
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Steinberg, 2014, Steinberg & Sourander, 2019
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Östlund, 2018

97

Aspelin & Persson, 2011
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Håkansson & Sundberg, 2012

99

Lewitt & Red, 2013
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Skolans dubbla uppdrag
Läraren har huvudansvaret för att arbeta med tillgängliga och fungerande lärmiljöer, anpassa
undervisningen för att möta både gruppen och individen. Samstämmighet bland personalen kring
värdegrund, kunskapssyn och lärande är viktigt. Ett framgångsrikt arbete kring lärmiljöerna betyder
att personalen i skolan har en värdegrund och ett förhållningssätt som söker elevernas styrkor och
potential.
Skolan har både ett kunskapsuppdrag och ett uppdrag för att främja personlig utveckling. Gruppen
måste må bra för att individen ska må bra och kunna lära sig till fullo och tvärtom. Det handlar om
relationer mellan människor och hur vi behandlar varandra. Arbete med värdegrunden är en
ständigt pågående process som omfattar alla sammanhang i skolan 100.
Små saker – som att få någon som arbetar i skolrestaurangen att titta upp och le, att hålla upp
dörren för tre personer på väg in i skolan, eller att få den som pratar minst att bli mer delaktig – är
viktiga brickor i ett större sammanhang för att skapa en respektfull samarbetskultur på en skola.
Beteendebaserad värdegrundsutveckling syftar till att både elever och vuxna på skolan förstår att
det egna beteendet påverkar hur andra agerar. Det har betydelse för såväl relationer som stämning
i skolan, som studiero och resultat 101.
Medvetenhet om det egna ledarskapet i klassen eller gruppen och det egna agerandet påverkar
elevernas följsamhet och förtroende för lärande. Följsamheten hos eleven påverkar även av
meningsfullhet och kvalitet i undervisning 102.

100

Ekström & Öqvist, 2007

101

Steinberg & Sourander, 2019

102

Steinberg, 2014
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Fyrfältare för förändring
Använd fyrfältaren nedan för att bestämma vad ni behöver förändra utifrån det avsnitt ni just läst.
Ställ följande frågor till er själva
1.

Nuläget – vad gör vi redan nu som vi kan göra mer av?

2.

Vad var intressant? Vad ska vi göra som vi inte gör idag?

3.

Hur ska vi göra? Vad blir första steget?

4.

Hur gick/blev det? Vad behöver förändras?

1.

Var är vi?

2.

Vart ska vi?

3.

Hur gör vi?

4.

Hur blev det?

26

SOCIAL MILJÖ
Tillgänglighet i den sociala miljön handlar om att känna
gemenskap och delaktighet. Alla elever ska få
förutsättningar att kunna delta i aktiviteter inom skolan, vid
utflykter och friluftsdagar. Det är viktigt att personalen
tydliggör normer och attityder i det dagliga arbetet; alla
elever är lika mycket värda och olikheter berikar och är en
tillgång 103.

Lärarens förmåga att tillsammans med eleverna skapa goda relationer har stor betydelse för
elevernas lärande. Relationen mellan lärare och elever behöver karaktäriseras av närvaro, ett
personligt bemötande och omsorg 104. När skolan är en trygg plats där elever inte upplever oro eller
stress för att de ska misslyckas, är de också mer engagerade i sitt lärande 105.

Kamratlärande – kollaborativt lärande – kooperativt lärande
Lärande är socialt konstruerat och alla lär i och av den lärmiljö som vi ingår i. Forskning visar att
eleverna utvecklar både sociala och skolmässiga förmågor när de lär tillsammans 106.
Kamratlärande är en strategi för att öka elevernas inflytande över det egna lärandet. Forskning
visar att det finns stöd för att kamratlärandet generellt främjar elevers lärande inom olika
ämnesområden 107. Kamratlärande som bygger på att eleverna tar stöd av varandra, kan användas
som komplement till lärarledd undervisning. Det kan handla om att äldre elever stöttar yngre
elever, eller att elever som kommit längre i sin utveckling inom något område stöttar elever som
inte kommit lika långt. Kamratlärande gynnar alla parter, de elever som handleds får ökad
individuell uppmärksamhet och återkoppling. De elever som handleder får utveckla sina förmågor
och färdigheter genom att de får berätta, förklara och ge respons, vilket ökar deras självförtroende.
Genom att eleverna är läranderesurser för varandra utvecklar de också en acceptans för varandras
olikheter och en respekt för varandras förmågor. Genom att läraren systematiskt aktiverar
eleverna som läranderesurser för varandra får läraren mer tid till gruppen, men också till enskilda
elever 108.
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Begripligt sammanhang – tydliggörande pedagogik
För att elever ska lära sig saker i skolan behöver de få veta varför de ska lära sig något 109. Eleverna
behöver bli medvetna om vad syftet med undervisningen är och vad som förväntas av dem. De
behöver också förstå varför lektioner och uppgifter är utformade på ett visst sätt, t ex. för att lärare
vill stötta dem att nå mål, kunskapskrav och uttalade förmågor 110.
Flera forskare betonar vikten av tydliga mål och en undervisning som stödjer elevens utveckling i
förhållande till lärandemålet, för att eleven ska kunna utveckla sitt tänkande och lärande 111.
Tydliggörande pedagogik syftar till att göra händelser, handlingar och situationer begripliga och
hanterbara 112. Lärare kan genom tydlig information och instruktioner öka elevernas känsla av
KASAM, Känsla Av SAMmanhang 113.

KASAM-frågor
Ett tecken på en god lärmiljö är när eleverna konkret och tydligt, både muntligt och visuellt får svar
på följande frågor:
o

Vad ska jag göra?

o

Med vem ska jag göra det?

o

Vad behöver jag?

o

Var ska jag vara?

o

Hur ska jag göra?

o

När?

o

Hur länge ska det hålla på?

o

Varför ska jag göra det här?

o

Vad är målet?

o

Vad ska jag göra sedan?

109

Håkansson & Sundberg, 2012

110

Hattie, 2012

111

Black & Wiliam, 1998, Earl & Smith, 2013, Hattie, 2009

112

SPSM, 2018

113

Antonovsky, 1991
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Instruktioner
Hur läraren ger instruktioner har stor inverkan på vilka möjligheter eleverna har att utföra uppgifter
på ett framgångsrikt sätt (nedskrivna, visuella, kortfattade, strukturerade, enskilda vid behov) 114.
En bra instruktion är tydlig och gör att eleven kan sätta igång med uppgiften på en gång.

Schema
Ett tydligt schema bidrar till att skapa en känsla av begriplighet och kontroll. Det ska vara lätt för
eleverna att tyda schemat med ämnets namn, lärare, plats, start och stopptid. Eventuellt kan
schemat vara färgkodat och med bildstöd 115.

Tänk på:
o

Att skapa en positiv lärmiljö genom förtroendefulla relationer med vuxna som förebilder

o

Tydligt ledarskap i klassrummet, stödjande klassrumsklimat med tydliga rutiner, ett fåtal
positivt formulerade regler

o

Ett tillåtande klassrumsklimat där eleverna vågar träna på att uttrycka sina åsikter och lär
sig lyssna till andras åsikter

o

Arbete med gruppstärkande processer, gruppsammanstättning, dramaövningar

o

Tryggt, lugnt och positivt bemötande för att minska stress och problemskapande
beteende

o

Tydligt kommunicerade förväntningar, höga men rimliga förväntningar på att eleverna
ska lyckas

o

Kollegialt lärande, samarbetande samtal, se sig själv som lärande i sin egen undervisning,
auskultation/återkoppling, fiktiva fall

o

Samarbete och samtal med elev och vårdnadshavare

o

Övergripande trygghetsarbete på skolan, elevråd, trivselenkäter, elevintervjuer

o

Rastaktiviteter, förbereda och erbjuda rastaktiviteter

o

Strukturerade samtal med vuxna och kamrater, öppna frågor Vad? Var? När? Hur?
Varför?

Trots ett tydligt ledarskap och uppgifter som är tydliga, hanterbara och meningsfulla är det viktigt
att utvärdera undervisningen och lyssna in elevernas tankar:
-

Var instruktionerna begripliga?

-

Vad skulle kunna göra innehållet lättare att förstå?

-

Kändes uppgiften hanterbar och möjlig att genomföra?

-

Vad skulle kunna förbättras?

-

Kändes uppgiften meningsfull?

114

SPSM, Skolverket, 2018

115

SPSM, Skolverket, 2018
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Samverkan med hemmet
Det är viktigt att vårdnadshavare känner sig delaktiga och väl informerade om elevernas
skolarbete. Elever och vårdnadshavare ska känna till målen för utbildningen, vilka krav de innebär
och vad som förväntas av dem 116. En god relation mellan skolan och vårdnadshavarna underlättar
samtalen om de eventuella svårigheter elever kan hamna i. Det är skolan som har det yttersta
ansvaret för att ett sådant samarbete sker 117. Skolan behöver arbeta tillsammans med
vårdnadshavare för barnets bästa, men samtidigt visa förståelse för vårdnadshavarens situation
om den påverkar deras förmåga att stödja barnet. Ju mer tillräckliga vårdnadshavare känner sig –
desto bättre kommer de att kunna stödja sina barn 118.
Det är viktigt för vårdnadshavare att barnets förmågor och starka sidor beskrivs. Det skapar
trygghet hos vårdnadshavare att skolan uppmärksammar det som fungerar hos deras barn.
Det är viktigt att lyssna på vårdnadshavarna eftersom det är de som känner sitt barn bäst. Låt dem
berätta om hur de upplever barnets skolsituation, vad de upplever fungerar och när de upplever
att eleven hamnar i svårigheter.

I bilaga tre finns förslag på frågor som kan användas i samtal med vårdnadshavare.

116

Mål och Budget, Sigtuna kommun, 2018-2020

117

Skolverket, 2015

118

Löwendahl Björkman, 2017
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Fyrfältare för förändring
Använd fyrfältaren nedan för att bestämma vad ni behöver förändra utifrån det avsnitt ni just läst.
Ställ följande frågor till er själva
5.

Nuläget – vad gör vi redan nu som vi kan göra mer av?

6.

Vad var intressant? Vad ska vi göra som vi inte gör idag?

7.

Hur ska vi göra? Vad blir första steget?

8.

Hur gick/blev det? Vad behöver förändras?

5.

Var är vi?

6.

Vart ska vi?

7.

Hur gör vi?

8.

Hur blev det?
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PEDAGOGISK MILJÖ
En tillgänglig pedagogisk miljö påverkar förutsättningarna för lärande i mycket hög grad.
Undervisningen behöver anpassas så att den blir tillgänglig för eleverna, så att de kan förstå och bli
förstådda. Skolan behöver möta eleverna med pedagogiska strategier och stödstrukturer som gör
det möjligt för eleverna att lära sig på olika sätt 119. Pedagogiska målsättningar behöver vara tydliga
för lärare i planeringsstadiet och för elever i undervisningssituationen 120. Inom den pedagogiska
forskningen finns idag stöd för att läraren är den enskilt viktigaste faktorn i ett skolsystem 121.

Pedagogiska strategier och stödstrukturer
En förutbestämd lektionsstruktur underlättar för alla elever eftersom den stöttar arbetsminnet och
hjälper till att skapa ordning på det som ska hända under lektionen. En visuell och återkommande
struktur ger eleverna tydlighet, repetition och förförståelse inför det som ska göras under
lektionen. Om skolan använder samma lektionsstruktur i alla ämnen skapas förutsägbarhet vilket
sparar energi 122.

Exempel på rubriker lektionsstruktur:
o

Återkoppling
Syftar till att knyta an till det eleverna gjorde vid förra lektionstillfället och skapa en röd
tråd till lektionen som kommer nu.

o

Syfte
Ska tydliggöra varför eleverna ska arbeta med lektionens uppgift.

o

Uppgift
Beskrivning av lektionens uppgift.

o

Avstämning
Sammanfattar lektionen och repeterar det man arbetat med.

o

Nästa lektion
Skapar förförståelse inför nästa lektion i ämnet.

119

Löwendahl Björkman, 2018

120

Håkansson & Sundberg, 2012

121

Hattie, 2014

122

SPSM, Skolverket, 2018
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Exempel på strategier och stödstrukturer som underlättar för alla elever 123

o

Tydliga rutiner vid t ex. övergångar mellan aktiviteter
Sparar mycket energi för elever

o

Visuellt stöd – bilder, nedskriven information och instruktioner
Stöttar arbetsminnet och förtydligar informationen

o

Tankestöd, mindmaps, Venn-diagram, begreppskort
Konkretiserar, kategoriserar och ger visuellt stöd

o

Checklistor och arbetsordningar – skriv ned vad eleven ska göra, gärna i punktform
Ger elever en känsla av kontroll, hjälper elever att överblicka en arbetsuppgift

o

Färdiga exempel och mallar som stöd
Hjälper elever att visualisera den färdiga uppgiften, stödstruktur för
planering/organisering av text/uppgift

o

Bryt ner uppgiften i mindre delar
Hjälper elever att överblicka och planera

o

Tidsstöd – analog eller digital timer
Hjälper elever att åskådliggöra tiden visuellt

o

Att göra samma sak men med olika innehåll, sänk abstraktionsnivån på uppgifter med
laborativt material, konkretisera uppgifterna
Anpassar kraven efter förmågan, ger känslan av att lyckas

o

Ägna tid åt att följa upp och kontrollera om eleven uppfattat/förstått uppgiften

För att skapa eget bildstöd eller för att använda färdiga mallar som dessa, logga in på WidgitOnline, (bilder
lånade från WidgitOnline).

123

SPSM, Skolverket, 2018
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Studiero
Studiero kopplas ofta samman med att eleverna sitter still och
lyssnar under tystnad och arbetar självständigt. Samtidigt är det
inte alltid det enskilda och tysta arbetet som främjar lärandet bäst
124.
Grunden för god studiero är att det finns få störande inslag och att
fokus ligger på syftet med undervisningen. Ledarskapet i
klassrummet är grundläggande för att skapa arbetsro och ge
eleverna förutsättningar för sitt lärande 125. Ett gott ledarskap ger
eleverna möjlighet att delta i utformandet av undervisningen, vilket
ökar elevernas motivation och ger förutsättningar för studiero (se
mer om motivationens betydelse s. 19). Undervisningen ska
utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö
som präglas av trygghet och studiero 126.

Studiero främjas av 127
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

En trygg och stödjande lärandemiljö
Klassrumssamtal där läraren leder samtal om angelägna frågor för eleverna eller för
studieron
Tydliga lektionsstrukturer
Elever får hjälp att se samband mellan de uppgifter som ska göras och vad det är de ska
lära sig
Ett tydligt ledarskap i klassrummet
Att undervisningen är väl planerad
Att undervisningen har ett tydligt fokus
Att undervisningen är varierad
Längre arbetspass innehåller omväxling i arbetssätt och arbetsformer
Arbetssätt som gör eleverna aktiva och engagerade
Läraren följer upp och utvärderar sin undervisning och sina metoder 128i förhållande till
det engagemang som eleverna uppvisar
Eleverna är delaktiga i att ta fram ordningsregler och i att få reglerna förankrade hos alla

124

Grundskoletidningen nr 2,2019

125

Mål och Budget Sigtuna kommun, 2018-2020

126

Skollagen, kapitel 5

127

Skolinspektionen, 2016
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Bedömning som stöd
Formativ bedömning benämns också som bedömning för lärande, ibland synligt lärande eller
lärande bedömning. Ett aktivt arbete med formativ bedömning handlar om att sträva efter en
lärandekultur och ett tryggt och tillåtande klassrumsklimat där elever vill lära och där de får
möjlighet att lära sig lära tillsammans 129. Bedömningsprocessen kännetecknas av följande nyckelstrategier 130
o
o
o
o
o

Aktivera eleverna som ägare av sin lärprocess
Tydliggör mål och kunskapskrav
Skapa aktiviteter som synliggör lärandet
Återkoppling som för lärandet framåt
Aktivera eleverna som lärresurser för varandra

Formativ bedömning kan användas av eleven för att se var han/hon befinner sig i förhållande till
undervisningens mål. Läraren kan använda formativ bedömning för att anpassa sin undervisning.
Stödfrågor i arbetet med formativ bedömning 131
o
o
o

Vilka är målen i undervisningen och hur kan det se ut när de nås?
Hur ligger eleven till i förhållande till målen och hur skapar jag situationer som låter mig
få reda på det?
Vilken återkoppling ger bäst hjälp till eleven att gå vidare och vilka förändringar i min
undervisning hjälper mig att gå vidare?

Det är viktigt att utforma uppgifter som ger alla elever goda möjligheter att uttrycka sitt kunnande
i ämnet, genom att eleverna får visa kunskaper på olika sätt 132. Eleverna kan förmedla hur väl de
hänger med och förstår genomgången genom t ex. digitala verktyg som Mentimeter, eller genom
gröna, gula eller röda kort. Läraren får då signaler om något behöver förtydligas eller förklaras på
ett annat sätt. 133. Det är också viktigt att läraren använder sig av en allsidig bedömning, det vill
säga varierade bedömningsformer. Det kan bland annat vara muntliga eller skriftliga redovisningar,
prov, bild, ljud eller lärarens observationer i undervisningen.
Borste från enstaka delar av kunskapskraven
Det finns formuleringar i kunskapskraven som kan vara omöjliga att uppfylla för en elev på grund
av en funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig
natur. Undantagsbestämmelsen som ofta även benämns pysparagrafen, ger möjlighet för lärare
att i sådana fall bortse från enstaka delar av kunskapskraven 134. Mer info sidan 38-39 i Skolverkets
allmänna råd, Betyg och betygssättning.
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Tjernberg & Sourander, 2017

130

William, 2013

131

Skolverket 2019

132

Skolverket, 2018

133

Löwendahl Björkman, 2018

134

Skolverket, 2018
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Olika sätt att lära – Universal Design For Learning (UDL)
Universal Design For Learning (UDL) är ett forskningsbaserat förhållningssätt och ramverk för
planering, genomförande och utvärdering av undervisning som omfattar alla elever. För att skapa
inkludering, har UDL sedan 1980-talet - utvecklats av Center for Applied Special Technology (CAST)
i Boston. CAST forskar inom neurovetenskap och utbildning för att underlätta lärandet för alla
elever. Elevers olikheter och den naturliga variationen utgör grunden inom UDL. Forskning visar att
vi lär oss på olika sätt och UDL betonar att alla ska få samma chans och möjlighet att lära sig och
visa kunskaper på sitt sätt. För att alla barn och elever ska kunna ta till sig undervisningen behöver
den vara varierande. Det eleverna ska lära behöver läraren förklara på mer än ett sätt. Vissa
behöver höra informationen, andra behöver se den visuellt och en del behöver läsa den. Digitala
verktyg är bra stöd för att ge information på varierande sätt. Att elever får använda olika arbetssätt
för att redovisa sin kunskap är också viktigt. Istället för ett skriftligt prov kan eleverna visa
kunskaper genom muntlig redovisning enskilt, de kan skriva ett blogginlägg eller att göra ett
poddavsnitt. 135.
Planera för variation
UDL kan användas vid planering, genomförande och utvärdering 136. En grundläggande idé med
UDL är att alla elever lär sig på olika sätt och att variation i lärandet ska vara utgångspunkten. Det
innebär att undervisningen behöver anpassas efter elevers olikheter. För att göra det möjligt för
alla elever att delta i undervisningen efter sina förutsättningar har tre övergripande principer
utvecklats. Syftet med dessa är att de ska ge redskap för att anpassa undervisningen så att den
möter variationen av elevernas olikheter 137. De tre principerna utgår från att det ska finnas
variation i alla sammanhang som eleverna möter 138.
o

Erbjud många olika metoder för att göra uppgifter, visa kunskaper och förmågor.

o

Erbjud många olika sätt att kunna ta in och förstå kunskap.

o

Erbjud olika ingångar till motivation.

Inom UDL görs ingen skillnad mellan specialundervisning och undervisning utan utgångspunkten
är att med stöd av de tre grundläggande principerna erbjuda alla elever en utbildning som ger dem
utmaningar och inflytande över sitt eget lärande 139. Det innebär att skolan på ett aktivt sätt utgår
från en vilja att anpassa miljön såväl fysiskt som socialt och pedagogiskt för att öka delaktigheten
för alla elever 140. Det handlar om att redan på planeringsstadiet designa en lärmiljö som är
universell och som är språkligt stimulerande och språkligt tillgänglig för alla elever.
planeringsstadiet planerar för olika sätt att ta till sig kunskap, olika sätt att bearbeta kunskap och
olika sätt att visa kunskap 141. I ett UDL klassrum finns flera alternativ för att visa vad man kan.
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SPSM, 2020

136

Östlund, 2018
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Skolverket, 2018, Lärportalen, Att anpassa undervisningen efter eleverna

138

Meyer, Rose & Gordon, 2014, Löwendahl Björkman, 2018

139

Hehir, 2009

140

Skolverket, 2018, Lärportalen, Att anpassa undervisningen efter eleverna

141

Östlund, 2018
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klassrm finns flera alternativ för att visa vad man kan

Digitala verktyg
Digitala verktyg kan vara teknisk utrustning som
dator, platta, interaktiv skrivtavla, mobiler,
robotar eller en programvara som används i
undervisning, till exempel olika redigeringsprogram,
presentationsprogram
eller
plattformsprogram. Men digitala verktyg kan
också vara olika digitala tjänster som skolan
använder för administration och pedagogiskt
arbete, till exempel schema, frånvaro,
lärplattformar med mera 142.

Digital kompetens
Dagens elever finns i ett alltmer digitaliserat samhälle. Digital kompetens lyfts fram i skolans
styrdokument och är en av EU:s nyckelkompetenser för framtiden 143. För att utveckla ett breddat
och fördjupat lärande ska skolorna i Sigtuna kommun använda sig av modern teknik och
digitaliseringens möjligheter 144. Sigtuna kommun har licenser och abonnemang på ett antal digitala
lärverktyg för elevernas språk- läs- och skrivutveckling. Med digitaliseringen i skolan ökar
förutsättningarna för alla elever att få det stöd de har rätt till för att nå sina kunskapsmål 145.
Digitala verktyg för ökad tillgänglighet
Digitala verktyg har stor betydelse i elevernas lärandeprocess och kan ses som vilka andra resurser
som helst i klassrummet och bör finnas tillgängliga för alla elever utifrån behov 146. Digitala verktyg
som integreras på ett naturligt sätt i undervisningen kan skapa ökad tillgänglighet, jämlikhet,
självständighet och inkludering. För att det ska bli möjligt krävs att både lärare och elever har
adekvat digital kompetens.
Digitala verktyg – ett varierat sätt att lära
Användandet av digitala verktyg kan ge direkta vinster för alla elever. Att introducera digitala
verktyg som ett varierat sätt att lära, snarare än som ett hjälpmedel för de elever som har det svårt,
gör att användandet avstigmatiseras och elevernas självkänsla stärks när de blir mer självständiga
147. Elever vars lärare använder digitala verktyg i sin undervisning på ett medvetet och planerat sätt
kan nå högre resultat än de annars hade gjort 148.

142

SPSM, 2020
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Tjernberg & Sourander, 2017
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Mål och budget Sigtuna kommun, 2017
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Basaran, 2016
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Digitala verktyg och språkutveckling
De digitala verktygen spelar en viktig roll när det gäller att stödja den enskilda elevens, men även
gruppens språk- och kunskapsutveckling 149. Språkutvecklande arbetssätt med digitala resurser är
en tillgång för alla elever, men speciellt för elever med annat modersmål eftersom resurserna inte
är låsta till bara ett språk 150. Appar och andra digitala verktyg, som stöd för att läsa, skriva och stava
kan underlätta för den som har läs- och skrivsvårigheter 151 . God planering och systematik i
användningen av digitala verktyg i undervisningen är en framgångsfaktor 152.

Läsa med digitala verktyg
Många använder datorn eller appar i en platta eller mobil för att få en bok uppläst. För den som
har svårt att läsa en tryckt bok kan uppläst text ha en avgörande betydelse för att få en fungerande
studiesituation 153. Genom att använda text-till-tal kan elever med nedsatt läshastighet eller
begränsad avkodningsförmåga koncentrera sig på att förstå det som ska läsas.
Polyglutt
Tal- och ljudböcker är inlästa versioner av tryckta böcker. För många elever
underlättar det att få ”läsa med öronen”. I Sigtuna kommun finns Polyglutt för
yngre elever. Det är en flerspråkig digital bilderbokstjänst som bidrar till
elevers språkutveckling. För att använda tjänsten loggar eleverna in på appen
med sin edu-adress.
Inläsningstjänst
Med inlästa läromedel i undervisningen får eleverna möjlighet att ta till sig
kunskap på flera sätt, vilket ökar möjligheterna till högra måluppfyllelse.
Inläsningstjänst erbjuder inlästa läromedel som alla elever i Sigtuna kommun
har möjlighet att ta del av. Tjänsten finns tillgänglig online eller som app.
Legimus
För elever som har en läsnedsättning finns det möjlighet att genom
biblioteksansvarig på skolan, eller genom den centrala barn och elevhälsan
ansöka om ett Legimuskonto. Med ett Legimuskonto kan eleven ladda ner
talböcker via en app eller via webbsida.
Inbyggda uppläsningsfunktioner
I Office 365 och i iOS på iPad finns inbyggda uppläsningsfunktioner som alla
elever kan ha nytta av. Utöver det finns även appar med OCR-program som t ex.
Office Lens eller ClaroSpeak Free, som omvandlar en bild med text till en text
med uppläsningsfunktion.
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Eklöf & Kristensson, 2017
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Agélii Genlott & Grönlund, 2016; Morgan, Morgan, Johanson & Ruud, 2016; Voldborg Andersen &
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Skriva med digitala verktyg
Att skriva på dator eller platta underlättar för den som har svårt att forma bokstäverna själv 154.
Med dikterings- eller taligenkänningsprogram går det att tala in en text och få den i skrift. På så
sätt kan eleven fokusera på innehållet i det som ska framföras skriftligt. Genom att använda ett
talsyntesprogram kan eleverna lyssna till det de skrivit och upptäcka fel i texten. Det finns också
program och appar för stavningskontroll av svenska och engelska som är speciellt utvecklade för
personer med dyslexi. Några exempel på digitala verktyg för skrivande är rättstavningsprogram,
ljudning av bokstäver, uppläsning av text, dikterings- och taligenkänningsprogram.
o

Rättstavningsprogram

o

Ljudning av bokstäver och uppläsning av text.

o

Tal-till-text, dikterings- och taligenkänningsprogram

I Sigtuna kommun finns rättstavningsprogrammen Stava Rex (svenska) och Spell Right (engelska)
för alla elever. Programmen finns tillgängliga när eleven arbetar i exempelvis Word. För iPad finns
appen Oribi Writer Edu som är ett avancerat rättstavningsprogram på både svenska och engelska.

Klara språket med digitala verktyg
Begreppa är en flerspråkig lärresurs som finns på språken svenska, engelska, tigrinja, arabiska,
somaliska och dari. Tjänsten stöttar elever i förståelsen av centrala ord och begrepp i NO, SO och
matematik. Tjänsten består av flerspråkiga filmer, quizar, begreppslistor och läromedelsguider på
olika modersmål. Begreppa finns tillgängligt för alla elever i Sigtuna kommun.

154

SPSM, 2020
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Digitalt berättande

155

Att skapa digitala berättelser handlar i stor utsträckning om att arbeta med och utveckla de
språkliga förmågorna. Det finns en uppsjö av applikationer och webbaserade tjänster som
möjliggör ett enkelt och kreativt skapande där text, bild, foto, film och ljud kan samspela.
Multimodala texter kan bestå av skrift och bild (exempelvis en serie), tal och musik (som en
radioreklam), rörliga bilder och musik (som en musikvideo) samt rörliga bilder, tal och musik
(exempelvis en film) 156. Genom att arbeta med digitala berättelser utvecklar eleverna digital
kompetens, de lär sig hantera digitala verktyg i en lärsituation.

Bild- och fotoberättelse
Bilder har en språklig funktion – de är en naturlig del i vår vardag och en del av vår kultur. Bilden
kan används som ämnesövergripande uttrycksform och kan integreras i alla de olika skolämnena.
Bilder och foton är enkla att redigera och publicera och blir på så vis tillgängliga medier för alla
åldrar. Elever kan själva berätta och dokumentera utifrån bilder, dessa kan fungera som stöd, för
både minnet och språket.
I digitalt berättande kan alla sorters foton och bilder användas, och naturligtvis också allt som går
att fotografera. Skolverket (2016) betonar seriernas positiva effekt. Kombinationen av bild och text
i serier är en framgångsfaktor när det gäller läsutvecklingen för många elever.

Film
Film är ett sätt för eleven att visa sina förmågor på andra sätt än genom att skriva, vilket kan gynna
elever som har svårigheter med att uttrycka sig i text. En film som digital berättelse kan användas
för att utveckla berättarförmåga, redovisa kunskaper, dokumentera en laboration eller en process.
Skärminspelning är en film som spelar in det som görs på datorn/läsplattan och kan användas för
att spela in genomgångar, eller skapa förförståelse för eleverna. Elever kan spela in sitt arbete och
på så vis dokumentera sin arbetsprocess.

Ljudberättelser
Digitalt berättande kan vara allt ifrån en enkel ljudfil till en mer bearbetad podcast. En podcast är
som ett radioprogram som kan publiceras på internet genom olika plattformar, eller publiceras på
t ex. en klassblogg. Genom ljudinspelningar får eleven använda sig av sitt språk på fler sätt än bara
det skrivna. Elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter får genom ljudberättelser möjlighet
att delta och visa sina förmågor utan att snubbla på det skrivna språket.

155

Skolverket, 2016 – Digitalt berättande

156

Björkvall, 2009
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Visuellt stöd - WidgitOnline
Visuellt stöd används för förtydliganden och för att underlätta kommunikation och kan vara
avgörande för att en del elever ska kunna följa med i undervisningen och förstå. I Sigtuna kommun
finns bildstödsprogrammet WidgitOnline som gör att det går snabbt att skapa överskådligt bildstöd
för elever. Genom WidgitOnline går det att skapa struktur och förståelse med hjälp av scheman,
checklistor, ord- och begreppskartor mm.

I WidgitOnline finns även mallar för två språk, där man med ett enkelt klick kan översätta svenska
till över 200 olika språk.
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Fyrfältare för förändring
Använd fyrfältaren nedan för att bestämma vad ni behöver förändra utifrån det avsnitt ni just läst.
Ställ följande frågor till er själva
9.

Nuläget – vad gör vi redan nu som vi kan göra mer av?

10. Vad var intressant? Vad ska vi göra som vi inte gör idag?
11. Hur ska vi göra? Vad blir första steget?
12. Hur gick/blev det? Vad behöver förändras?

9.

Var är vi?

10. Vart ska vi?

11. Hur gör vi?

12. Hur blev det?
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FYSISK MILJÖ

Den fysiska miljöns utformning ska ge stöd till elevers olika behov
vid inlärning. Hur vi påverkas av miljön är olika från person till
person. För vissa elever kan en lärmiljö med många ljud, ljus eller
andra intryck upplevas stressande och påverka lärande och
utveckling 157.
Inomhusmiljön behöver ge stöd för den pedagogiska
verksamheten. I ett rum för lärande ska t ex. ljudmiljön och den
visuella miljön vara av god kvalitet 158.
En genomtänkt möblering som skapar möjlighet till interaktion
och samspel är en förutsättning för lärande. För att komma fram
till hur en bra lärmiljö ser ut, eller vilka anpassningar som behövs
är det viktigt att eleverna är delaktiga 159.

Rum för lärande
I den fysiska miljön har bland annat en öppen planlösning, med möjlighet att anpassa möbleringen
efter innehållet i undervisning och avskilda lärmiljöer för läsaktiviteter, boksamtal och praktiskt
arbete en positiv effekt på elevernas språkutveckling. Elevarbeten bör visas upp, för att stimulera
till strukturerade samtal mellan lärare oh elev och emellan elever 160.
Vid placering av elever bör hänsyn tas till elevernas behov. En placering långt fram i klassrummet
ger färre intryck, men eleven kan uppleva intryck bakifrån och då kan det vara bra att sitta längst
bak, eller i ett hörn med uppsikt 161.
Vardagen är fylld av intryck av olika slag, se därför till att det finns möjlighet till vila och
återhämtning för de elever som behöver det. Kanske finns det ett lugnt rum eller en höra att dra
sig tillbaka till, eller någonstans där eleven kan få sitta ner med egen vald musik i hörlurarna.
o

Varierad flexibel lärmiljö: kollaborativa ytor, samlingsytor, reflektionsytor, läshörna

o

Genomtänkta placeringar utifrån elevers behov: grupper, rader, enskilt, avskärmat

157

SPSM, Skolverkets lärportal

158

SPSM, 2018

159

SPSM, Skolverkets lärportal

160

Dockrell et al, 2015

161

SPSM, Skolverket, 2018
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Interaktion
Den fysiska miljön behöver vara utformad på så vis att den stärker
möjligheten till interaktion. Interaktion innebär samverkan, samspel eller
ömsesidig påverkan mellan människor och grupper av människor och sker
i alla lärmiljöer 162 . Inlärningsmiljöer som stärker barns talspråkliga
förmågor kan stödja läs- och skrivutvecklingen 163 och
kunskapsutvecklingen i andra skolämnen 164.
o

Möbleringen inbjuder till interaktion: grupper, runt bord, ovalt bord

o

Elevarbeten på väggarna som inbjuder till interaktion

Ljudmiljö
Ljudnivån är viktig utifrån samspel och undervisning. Det finns saker man
kan göra för att skapa en bra ljudmiljö, t ex. förse bordsskivor med en
ljuddämpande yta, eller se till så att stolarna glider tyst mot underlaget.
Elever kan också erbjudas hörselkåpor för att skärma av ljud och ljud 165.
o

Bakgrundsljud hålls på en sådan nivå att elever och lärare lätt kan
höra varandra

o

Medvetet arbete med att skapa studiero, läs mer sidan 31.

Visuell miljö
Den visuella miljön får gärna vara lugn och avskalad utan att för den
skulle vara torftig. Allt för skarpt ljus, blinkande lysrör, liksom alltför
starka färger och kontraster bör undvikas 166. Exempel på anpassningar
som kan göras:
o

Täck över glasväggar och glasdörrar med frostad film eller
gardiner

o

Täck över öppna hyllor med ett draperi

o

Det material som finns på väggarna ska vara aktuellt och viktigt just nu, ta bort sådant
som inte eleverna använder

o

Aktuell och adekvat stöttning på väggarna i klassrummet

o

God belysning

o

Tydligt schema med visuellt stöd utifrån gruppens behov

162

SPSM, 2018 - Värderingsverktyg

163

Snowling T Hulme, 2011

164

Mercer, 2008, 2009

165

SPSM, Skolverket lärportalen, 2018

166

SPSM, Skolverket lärportalen, 2018
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Fyrfältare för förändring
Använd fyrfältaren nedan för att bestämma vad du behöver förändra utifrån det avsnitt du just
läst.
Ställ följande frågor till er själva
13. Nuläget – vad gör vi redan nu som vi kan göra mer av?
14. Vad var intressant? Vad ska vi göra som vi inte gör idag?
15. Hur ska vi göra? Vad blir första steget?
16. Hur gick/blev det? Vad behöver förändras?

13. Var är vi?

14. Vart ska vi?

15. Hur gör vi?

16. Hur blev det?
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EXTRA ANPASSNINGAR OCH SÄRSKILT STÖD
Om skolan har:
-

utarbetat tillgängliga lärmiljöer med stödjande klassrumsklimat,

-

kompenserat elever för skilda förutsättningar,

-

använt varierande arbetssätt i undervisningen,

-

samarbetat med elev och vårdnadshavare,

-

sökt stöd från kollegor och elevhälsa för att finna vägar att möta elevens behov och det
ändå inte räcker, kan det bli aktuellt med andra stödinsatser.

Två former av stödinsatser:
Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som är möjlig att genomföra
för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det måste inte
fattas något formellt beslut om denna stödinsats. Extra anpassningar dokumenteras i elevens
skriftliga individuella utvecklingsplan i de årskurser det finns en sådan.
Särskilt stöd handlar till skillnad om stöd i form av extra anpassningar, om insatser av mer
ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal
inom ramen för den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd beslutas av rektorn och dokumenteras
i åtgärdsprogram.
Vad skiljer extra anpassningar från särskilt stöd? Det är insatsernas omfattning och varaktighet
som skiljer stödet åt 167.
För mer information, se Skolverkets allmänna råd för Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd
och åtgärdsprogram.

167

Skolverket, 2014
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Bedömning av stödinsats
Bedömning av elevens behov av särskild stödinsats görs med utgångspunkt i hur eleven utvecklas
mot att nå kunskapskraven i år 1, 3, 6 och 9.
När det krävs omfattande insatser för att en elev ska uppnå kunskapskraven görs en pedagogisk
kartläggning (se bilaga 4) i syfte att få ett bra underlag för att förstå elevens skolsvårigheter. Utifrån
kartläggningen görs av rektor, eller av rektor utsedd person - en utredning av en elevs behov av
särskilt stöd (se bilaga 5) som visar på vilka stödinsatser som är nödvändiga.

När ska stödinsatser sättas in?
Om en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de
kunskapskrav som minst ska uppnås ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar.
Om en elev efter en tid med denna stödinsats fortfarande inte utvecklas i riktning mot
kunskapsmålen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås är det viktigt att de extra
anpassningarna intensifieras och anpassas ytterligare utifrån elevens behov.
Är stödinsatsen trots detta inte tillräcklig gör lärare eller annan personal en anmälan av elevens
eventuella behov av särskilt stöd till rektorn. Till anmälan bifogas en pedagogisk kartläggning (se
bilaga 4) för att rektor eller av rektor utsedd person ska kunna göra en bedömning om eventuellt
särskilt stöd.
Det finns situationer där särskilt stöd behöver ges omgående, utan att först sätta in extra
anpassningar. En anmälan om elevens eventuella behov av särskilt stöd görs till rektorn 168 .
Det är inte möjligt att ange någon tidsgräns för hur länge extra anpassningar ska ges innan en
anmälan till rektorn görs om att en elev kan vara i behov av särskilt stöd. Tidpunkten för detta
måste avgöras i varje enskilt fall 169 .

Extra
anpassningar

168

Skollagen, 3 kap. 87

169

Skolverket, 2014

Utredning
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Särskilt stöd

Utarbeta åtgärdsprogram
Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska hon eller han ges sådant stöd och
ett åtgärdsprogram utarbetas. Beslut om åtgärdsprogram kan överklagas.
Åtgärdsprogrammet fungerar som ett stöd vid planeringen och genomförandet av den
pedagogiska verksamheten kring eleven. Det är också en skriftlig bekräftelse på elevens behov av
särskilt stöd samt vilka åtgärder som kan vidtas. (3 kap. 8-9 § Skollagen)
Särskilt stöd ska enligt Skollagen som huvudregel ges inom den elevgrupp som eleven normalt
tillhör. Inom de obligatoriska skolformerna kan en elev även under en tid få sitt behov av särskilt
stöd tillgodosett genom enskild undervisning, undervisning i särskild undervisningsgrupp, anpassad
studiegång eller elevassistent.
Anpassad studiegång: ett ämne ersätts med ett annat, vissa ämnen utgår, skoldagen kortas,
praktiskt arbete istället för ett ämne, alternativt del av skoltiden.
Studiehandledning på modersmålet, kan beroende på omfattning och varaktighet av stödet vara
särskilt stöd.

Sekretess
Viktigt att ha i åtanke är att de utredningar och åtgärdsprogram som utarbetas i kommunala skolor
blir allmänna handlingar när de är färdiga. Utredningar och åtgärdsprogram måste därför upprättas
på ett sådant sätt att de tar hänsyn till elevens integritet 170.

170

Skolverket, 2014
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Arbetsgång extra anpassningar och särskilt stöd 171
Bild lånad från Skolverkets Allmänna råd

171

Skolverket, 2015
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Bilaga 1
Observationsmall för kollegialt lärande 172
Observationsmallen kan användas vid lektionsbesök och som diskussionsunderlag i arbetet med
att skapa tillgängliga lärmiljöer.

Social miljö:


Hur interagerar eleverna med varandra?



Hur interagerar läraren med eleverna?



Hur är eleverna placerade i klassrummet? Parvis, grupp, enskilt, kön, med kamrater?

Pedagogisk miljö:


Hur startar lektionen?



Hur beskrivs målen för lektionen?



Hur sker återkoppling till eleverna?



Vilka aktiviteter/arbetssätt förekommer?



Hur avslutas lektionen?

Fysisk miljö:

172



Är rummet möblerat för grupparbete eller individuellt arbete?



Hur inbjuder möbleringen till samspel mellan eleverna?



Hur får eleverna tillgång till läromedel, teknik, lärverktyg mm?

Lindqvist, 2017
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Bilaga 2
Kartläggning lärmiljö – elevens perspektiv
För att utveckla lärmiljön så att den fungerar för alla elever är det nödvändigt att ta del av
elevernas tankar, erfarenheter och åsikter 173.

Social miljö


Hur känner du att du blir bemött i skolan?



Hur bemöter du andra?



Finns det vuxna i skolan som du kan prata med?



Vilka elever samarbetar du helst med?



Hur kan dina vårdnadshavare stötta dig?



Vilka är dina starka sidor?



Berätta om en gång när du har lyckats i skolan.

Pedagogisk miljö


Hur lär du dig bäst? (lyssnar på läraren, läser själv, grupparbeten, diskussioner,
genomgångar, se film, läsa, lyssna på text, med iPad/dator)



Vilka ämnen/arbetsområden/situationer känner du är tydliga och lätta att förstå?



Vilka ämnen/arbetsområden/situationer känner du att du klarar av/kan hantera?



Vilka ämnen/uppgifter känns meningsfulla/gör att du känner dig motiverad?



Hur vill du helst arbeta? (enskilt, par, grupp, i skrift, bild, film, muntligt, digitalt)



Vad behöver du för att känna att du klarar av skolan? (digitala verktyg, visuellt stöd osv.)



Vad gör dig trött/tar kraft och energi?



Beskriv en lärare som du tycker hjälper dig bra. Hur/vad gör denna lärare?



Vet du i de olika ämnena: Vart du är på väg? Hur du ska komma dit? Vad som är ditt
nästa steg?



Hur vill du helst visa vad du kan? (skriftligt, muntligt, med bilder, mer tid, tankekartor)



Vad behöver läraren tänka på för att du ska lära dig bäst?

Fysisk miljö

173



Hur och var vill du sitta i klassrummet?



Hur skulle du vilja att det såg ut i klassrummet?



Vad tänker du om ljudmiljön i klassrummet?



Vad tänker du om det som finns på väggarna i klassrummet?

Skolverket, 2018 Delaktighet – utforskande samtal lyfter elevers perspektiv
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Bilaga 3
Kartläggning lärmiljö, frågor till vårdnadshavare 174
Social miljö


Vad berättar ert barn/ungdom hemma om skolan? (trivsel, kamrater)



Hur uppfattar ni att ert barn trivs?



Beskriv ert barns starka förmågor, samt vad som intresserar och motiverar ert
barn/ungdom.



Hur upplever ni som vårdnadshavare samarbetet med skolan?



Är det något som behöver utvecklas så att ni kan känna ett större förtroende?



Är det något annat som ni tycker är viktigt att vi känner till?

Pedagogisk miljö


Vad berättar ert barn/ungdom hemma om skolan? (vad som är lätt/svårt/roligt/tråkigt)



Vad tror ni att ert barn/ungdom skulle behöva för stöd i skolan så att det fungerade
bättre? (social, pedagogisk, fysisk miljö)



På vilka sätt tar ni del av ert barns/ungdoms skolarbete?



Har ni som vårdnadshavare några tankar om ert barns/ungdoms roll i klassen eller i olika
undervisningssituationer?



Beskriv ert barns/ungdoms starka sidor.



Vad tänker ni om ert barns/ungdoms behov av stöd?



Vilket stöd kan ert barn/ungdom få av er?



Är det något som ni vill tillägga kring ert barns skolsituation?

Fysisk miljö


174

Vad tänker ni om hur det ser ut i klassrummet och hur det kan påverka ert
barn/ungdom?

Löwendahl Björkman, 2017
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Bilaga 4
Pedagogisk kartläggning och bedömning – lathund
Elevens namn: Elevens för och efternamn
Skola och klass: Namn på skola, klassbeteckning
Datum: Datum för kartläggning

1. Elevens uppfattning av skolsituationen:
För att utveckla lärmiljön så att den fungerar för alla elever är det nödvändigt att ta del av
elevernas tankar, erfarenheter och åsikter 175 . Lyssna in hur eleven upplever sin skolsituation,
för stödfrågor se bilaga 2, ställ gärna följdfrågor – det är oftast i de konkreta svaren som vi får
en ökad förståelse. Använd gärna uttryck som: Eleven berättar/säger/uttrycker. Återge gärna
citat av vad eleven sagt.
Linnea berättar att hon trivs i klassen och har kamrater. Linnea säger att hon tycker att lärarna
är schyssta, men det är många elever i klassen så väntan blir lång innan hon får hjälp. Linnea
tycker att det är jobbigt, både för att känner att hon ligger efter och hon känner sig dum när
hon så ofta ber om hjälp. Linnea tycker att det borde vara två lärare i klassen, då eleverna är så
många. Linnea berättar att hon tycker om specialläraren Sara och att hon gärna skulle ha fler
lektioner varje vecka hos Sara. Linnea uttrycker att hon gillar rasterna och då står hon mest och
pratar med sina kompisar.

2. Vårdnadshavarens uppfattning om sitt barns skolsituation:
En god relation mellan skolan och vårdnadshavarna underlättar samtalen om de eventuella
svårigheter elever kan hamna i. Det är skolan som har det yttersta ansvaret för att ett sådant
samarbete sker 176 . Lyssna in hur vårdnadshavare upplever elevens situation, för stödfrågor se
bilaga 3.
Julia och Aswad uttrycker att deras samarbete med lärarna och specialläraren Sara fungerar
bra, men att Linnea uttrycker hemma att hon får vänta länge på hjälp i klassen och att hon då
”tappar sugen” att jobba. De uppskattar att speciallärare och lärarna tydligt och konkret visar
Linnea vilka uppgifter som är prioriterade att hon ska arbeta med. Det hjälper Linnea till viss
del att kunna sänka de höga krav hon har på sig själv, men hon känner sig inte alls nöjd med
sitt skolarbete.

175

Skolverket, 2018 Delaktighet – utforskande samtal lyfter elevers perspektiv

176

Skolverket, 2015
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3. Faktorer på grupp och skolnivå som påverkar elevens förmågor:
Vilka av följande områden påverkar hur tillgänglig lärmiljön är för eleven och på vilket sätt
märker ni det?
Förutsättningar för lärande:


-Hur svarar skolans organisation mot elevens behov och förutsättningar?



Arbetslagets insatser för eleven? –



Delaktighet Se s. 13



Hälsa och lärande Se s. 14 –



Språk och kommunikation Se s. 15



Meningsskapande och motivation Se s. 20



Kroppen i lärandet Se s. 21

Social miljö:


Gruppens sammansättning och klimatet i gruppen? Hur påverkas eleven av det?



Möjlighet till delaktighet? Se s. 13



Bemötande?



Vilka faktorer påverkar eleven på rasterna?



Finns det vuxna som eleven känner förtroende för?

Pedagogisk miljö:


Undervisningens tydlighet, struktur, rutiner och regler t ex när lektioner/aktiviteter
introduceras, se s. 30-31



Vid övergångar och när lektioner/aktiviteter avslutas? Se s. 30



Arbetssätt, arbetsmaterial och tidslängden på arbetsuppgifterna/rasterna



Hur möter ni olikheter? Se s. 34.



Vilka arbetsformer passar eleven bra/mindre bra?



Finns det studiero i klassen? Se s. 32



Har eleven tillgång till digitala verktyg? Se s 36

Fysisk miljö:


Rum för lärande Se s 42

Av klassens 28 elever i åk 7 finns flera elever som har läs- och skrivsvårigheter Alla elever i
klassen har tillgång till olika digitala verktyg som underlättar både läsning och skrivning,
talsyntes. Kommunen har ett avtal som gör att alla skolans datorer och lärplattor har tillgång
till samma program och alternativa verktyg, samt att dessa kan användas både i skolan och
hemma. Lärarna lägger in vissa genomgångar och uppgifter via Internet så att eleverna kan
spara ner dem och få texten uppläst via talsyntes. Lärarna arbetar inkluderande på ett
målmedvetet sätt, där olikheter ses som en tillgång. Undervisningen utgår från elevernas olika
kunskaper och erfarenheter. Klassen har huvuddelen av sin undervisning i hemklassrum, vilket
underlättar för Linnea. Det råder ett tydligt ledarskap i klassrummet under majoriteten av
lektionerna.
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4. Elevernas förmågor i relation till kunskapskraven:
Beskriv elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Exempel på frågor som kan vara
till stöd:


Hur är elevens förmågor och färdigheter i förhållande till kunskapskraven?



Vilka förmågor och situationer är väl utvecklade/fungerar bra? Hur visar det sig?



Vilka förmågor/situationer är mindre utvecklade/svåra för eleven? Hur visar det sig?



Vilka kunskapskrav/situationer befaras eleven ha svårt att uppnå? Hur visar det sig?



Är eleven medveten om vad som behöver förbättras?



Hur tänker eleven kring stöd och hjälp?

Linnea har lätt för de praktisk- estetiska ämnena. I åk 6 hade Linne betyget D i bild, C i slöjd, D i
idrott, C i musik och D i hemkunskap. Det går bra för Linnea att använda information på olika
sätt i de praktisk- estetiska ämnena. Här går det också bra för Linne att koncentrera sig hela
lektionspass i och med att hon får vara mer aktiv fysiskt och får möjlighet att använda flera
sinnen. Linnea har lätt för att följa instruktioner i moderna språk och engelska.
Logopedutredningen från … visade att Linnea har svårigheter i den abstrakta delen i
matematik samt med huvudräkning och problemlösning. Utredningen visade även på dyslexi.
Detta i kombination med ett svagt arbetsminne, svårigheter att söka information och att
befästa centrala ämnesbegrepp samt med studieteknik påverkar de teoretiska ämnena. ( Har F
i dessa ämnen)

5. Elevens förmågor i skolsituationen i övrigt:
a) Vilka situationer fungerar väl?
Beskriv kortfattat vilja situationer i lärmiljöerna som fungerar väl och hur det visar sig. Se t ex.
s 25-27.
Linnea trivs på rasten och har många kamrater. När klassen arbetar med kooperativt lärande
är Linnea mån om att alla i gruppen ska få vara med och vara aktiva. Linnea är kreativ och
tycker om att måla och snickra. På fritiden spelar hon fotboll och målar akvarell.
b) I vilka situationer hamnar eleven i svårigheter?
Beskriv kortfattat vilka situationer i lärmiljöerna som medför svårigheter för eleven.
När Linnea ska läsa en längre text utan digitala verktyg hamnar hon i svårigheter. Då tappar
Linnea ofta fokus på det som ska göras.
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6. Bemötande och anpassningar under skola och fritidsverksamhet:
Beskriv vilken form av extra anpassningar och eventuellt särskilt stöd som redan har prövats.
Skriv även någonting om hur det har fungerat och vad resultatet har blivit.
Specialpedagog Lasse och speciallärare Sara har gett vägledning till arbetslaget vid två
tillfällen om vilka extra anpassningar som Linnea behöver. Linnea sitter långt fram i
klassrummet. Efter gruppinstruktioner ges individuella instruktioner. Linnea har inlästa
läromedel och dubbla uppsättningar av alla böcker, för att kunna ha dem både i skolan och
hemma. Hon får också anteckna i alla böckerna. Linnea kan själv välja när hon vill arbeta i
grupprummet för att lättare kunna koncentrera sig. Linnea får möjlighet att visa kunskaper på
flera sätt, t ex muntliga prov med ämneslärarna och prov med flervalsfrågor/visuellt stöd.
Linnea går till speciallärare två lektioner i veckan och arbetar då med läsförståelse. Vid ett
tillfälle per vecka finns specialläraren i klassen och stöttar Linnea och andra elever.

Pedagogisk bedömning – Behov särskilt stöd
Beskriv elevens behov av särskilt stöd i olika lärmiljöer. Om eleven inte bedöms vara i behov av
särskilt stöd anges att behovet kan tillgodoses genom förändringar i organisationen eller
genom extra anpassningar.
Samtala om analysera och försök förstå de svårigheter eleven hamnar i och vilka behov som
finns i skolsituationen utifrån kartläggningen. När ger lärmiljön bättre förutsättningar för
eleven att kunna utveckla och visa sina förmågor och i vilka situationer blir förutsättningarna
sämre? Hur tillvaratas elevens styrkor? Vad behöver eleven för att skolsituationen ska kännas
begriplig, hanterbar och meningsfullt?
Avgör om eleven är i behov av mer omfattande, varaktigt och/eller ingripande stöd dvs.
särskilt stöd, eller om stödet kan ges inom den ordinarie undervisningen dvs. i form av extra
anpassningar. - Skriv sedan ner elevens behov av särskilt stöd och behov av extra
anpassningar.
Följande meningar kan vara till hjälp:
NN har behov av särskilt stöd för att utveckla förmågan/färdigheten NN behöver stöd i form av
extra anpassningar när det gäller … NN:s förutsättningar att kunna… ökar när… Det fungerar
bättre för NN när…
Linnea har behov av särskilt stöd för att utveckla läsförmågan. Hon behöver regelbundet
specialpedagogiskt stöd. Linneas förutsättningar ökar när hon får använda fler sinnen i sitt
lärande. Det fungerar bättre för Linnea när hon har möjlighet att visa kunskaper på flera sätt,
t ex. muntligt.

Namn och underskrift på och befattning på den som ansvarat för utredningen, datum:
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Bilaga 5
Utredning av en elevs behov av särskilt stöd
Eventuellt diarienummer eller motsvarande:
Elevens namn:

Elevens personnummer:

Skolenhet:

Skolform, årskurs och klass:

Eventuella tidigare gjorda utredningar om
elevens behov av särskilt stöd:

Eleven har medverkat i utredningen

Ja

(Se bilaga)

Befattning:

Ja

Gjord av:

Nej

Elevens vårdnadshavare har medverkat i
utredningen

Datum:

Nej

Ja

Nej

Eventuella tidigare åtgärdsprogram:

Elevhälsan har deltagit i utredningen

Ja / (Se bilaga)

Gjord av:

Ja

Befattning:

Datum:

Nej

Nej

Andra gjorda utredningar
Ange om det har gjorts psykologiska, sociala eller medicinska utredningar i ärendet. Ange i så
fall vem eller vilka som har gjort utredningarna, vilken befattning den eller de personerna har
samt vilket datum utredningarna gjordes.
Utredning läs- och skrivsvårigheter är gjord av Kita Logoped, den 17 juni ….

Kartläggning
Beskriv elevens skolsituation i olika lärmiljöer inom verksamheten, utifrån den kartläggning
som har gjorts.
När Linnea ska läsa en längre text utan digitala verktyg hamnar hon i svårigheter. Då tappar
Linnea ofta fokus på det som ska göras.

Pedagogisk bedömning
Beskriv elevens behov av särskilt stöd i olika lärmiljöer inom verksamheten. Om eleven inte
bedöms vara i behov av särskilt stöd anges att behovet kan tillgodoses genom förändringar i
organisationen eller genom extra anpassningar.
Linnea har behov av särskilt stöd för att utveckla läsförmågan. Hon behöver regelbundet
specialpedagogiskt stöd och stöd i kommunikativt och socialt samspel.
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Ja eleven är i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogram utarbetas.
J Nej, eleven är inte i behov av sräskilt stöd. Åtgärdsprogram utarbetas inte.
a
N
e
j
Datum:

Namn och befattning på den som har
ansvarat för utredningen:

Underskrift av den som ansvarat för utredningen:
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Bilaga 6
Beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram
Eventuellt diarienummer eller motsvarande:

Elevens namn:

Elevens personnummer:

Skolenhet:

Skolform, årskurs och klass:

Eleven bedöms inte ha behov av särskilt stöd. Beslutet grundar sig på 3 kap. 8-9 §§ skollagen.
Som underlag för detta beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram ligger utredningen av
elevens behov av särskilt stöd. Utredningen bifogas till det här beslutet.
Ja

Datum:

Namn och befattning på den som har fattat
beslutet:

Beslutsfattarens underskrift:
Datum då eleven fått ta del av beslutet:

Datum då elevens vårdhandshavare har fått
ta del av beslutet:

Detta beslut kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd av elevens vårdnadshavare,
samt av elever som fyllt 16 år.
Vill ni överklaga beslutet ska ni skicka överklagandet till skolan inom tre veckor från den dag då ni
fick ta del av beslutet. I skrivelsen ska ni ange vilket beslut som överklagas, och vilken ändring i
beslutet ni begär. Mer information finns på webbplatsen www.overklagandenamnden.se.
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Bilaga 7
Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt
stöd
Eventuellt diarienummer eller motsvarande:

Elevens namn: Elevens för och efternamn

Elevens personnummer: 2010-07-01-xxxx

Skola: Namn på skola

Klass: Elevens nuvarande klass

Datum: Dagens datum
Eleven har medverkat i utarbetandet av åtgärdsprogrammet: Välj ett alternativ
Ja

Nej

Elev och vårdnadshavare har medverkat i utarbetandet av åtgärdsprogrammet: Välj ett
alternativ
Ja

Nej

Beslut om att utarbeta åtgärdsprogram grundar sig på skollagen 3 kap §

Behov av särskilt stöd
Elevens behov av särskilt stöd: Beskriv vilka behov av särskilt stöd som eleven har i olika
lärmiljöer inom verksamheten (denna del kan hämtas från den pedagogiska bedömningen).

Åtgärder
Beskrivning av vilka åtgärder som är nödvändiga för att tillgodose elevens behov av särskilt
stöd i olika lärmiljöer inom verksamheten.
Åtgärder:
1. Regelbundna specialpedagogiska insatser i form av läs- och skrivundervisning. 40 min/dag.
2. Undervisning i mindre grupp för att underlätta kommunikation och samspel. Två
lektioner/vecka.
Ansvarig för åtgärden
1. Eva Stensson, specialpedagog
2. Miriam Brown, klasslärare
Datum då åtgärdsprogrammet kommer utvärderas:
Namn och befattning på den som har beslutat
om åtgärdsprogrammet

Datum då åtgärdsprogrammet har beslutats:
Beslutsfattarens underskrift:
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Datum då eleven fått ta del av beslutet:

Datum då elevens vårdnadshavare fått ta del
av beslutet:

Detta beslut kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd av elevens vårdnadshavare,
samt av elever som fyllt 16 år.
Vill ni överklaga beslutet ska ni skicka överklagandet till skolan inom tre veckor från den dag då ni
fick ta del av beslutet. I skrivelsen ska ni ange vilket beslut som överklagas, och vilken ändring i
beslutet som ni begär. Mer information finns på webbplatsen www.overklagandenamnden.se

Resultat av utvärderingen (fylls i vid utvärderingstillfället):
Exempel på frågor vid utvärderingen:
-

Har åtgärderna genomförts och hur har de fungerat?

-

Hur utvecklas eleven i riktning mot kunskapskraven och kunskapsmålen?

-

Hur beskriver eleven sina behov och sin upplevelse av hur det särskilda stödet
fungerar?

-

Behöver åtgärdsprogrammet revideras?

Namn och befattning på den som ansvarat för utvärderingen:

66

Bilaga 8
Screeningplan för Sigtuna kommuns grundskolor
I svenska/svenska som andraspråk och matematik
Screeningplanen utgår från ett formativt förhållningssätt, med fokus på tidiga insatser – där
analysen av de resultat som framkommer ska ligga till grund för planering av den fortsatta
undervisningen på organisations-, grupp- och individnivå. Det åligger varje skola att dokumentera
varje elevs resultat.
Analysen ska sedan användas för att förebygga hinder och främja elevens utveckling i nuvarande
samt kommande årskurser. Exempelvis ska resultaten som uppvisas i årskurs 3 även vara underlag
för utformningen av undervisningen i årskurs 4 osv. Dokumentationen ska överlämnas vid läraroch/eller skolbyte.
Screeningplanen ska användas som ett komplement till den dagliga formativa bedömningen i
undervisningen.

Steg 1: Genomför obligatoriskt bedömningsmaterial.
Steg 2: Sammanställ och analysera resultaten på organisations-, grupp och individnivå (resultaten
dokumenteras för varje elev).
Steg 3: Arbetsmetoder och lärmiljö anpassas för att möta de behov som eleverna har uppvisat, för
att säkra stödet till alla elever. Viktigt är att alla elever, oavsett uppvisat resultat, ska få det
stöd de är i behov av i sin vidare utveckling.
Steg 4: Kontinuerlig uppföljning enligt Skolverkets kvalitetscirkel:
Årskurs

Obligatoriskt bedömningsunderlag

Rekommendationer

F

Kartläggning:

Bornholmsmodellen

1

9

-

Hitta språket

-

Hitta matematiken

Nationellt bedömningsstöd:
-

i läs och skrivutveckling

-

i taluppfattning

2

-

3

Nationella prov

4

-

5

-

6

Nationella prov

7

-

8

-

9

Nationella prov

Skolverkets material ”Bygga svenska”
(för nyanlända elever)
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