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Gången från anpassning till åtgärd





En korkad specialpedagog



Kognitiva basfunktioner

❖ Hantera känslor!

❖ Organisera!

❖ Språk!

❖ Flexibilitet!

❖ Självreglering



Kritiska situationer
❖ Kollektiva uppmaningar och instruktioner!

❖ Självständigt arbete!

❖ Socialt samspel utan ledning!

❖ Gruppindelning utan ledning!

❖ Övergångar mellan aktiviteter!

❖ Alla förväntas göra samma sak på samma tid!

❖ Miljön blir ostrukturerad av olika aktiviteter!
❖ Ur boken Specialpedagogik och funktionshinder, Nilsson & Jakobsson 





Affektnivå enligt Amanda (17)

❖ Vår affektnivå är spännvidden på våran tolerans och 
reaktion vid nya händelser. Vissa människor har 
naturligt en högre affektnivå och har då svårare att 
bibehålla ett lugn vid t.ex överraskningar. Detta kan 
visas i en omedelbar explosion för t.ex extroverta 
personer, men också en växande frustration för t.ex 
introverta personer. Uppgiften för en ledare är att känna 
av gruppens och individernas affektnivå och sänka den, 
för att behålla en behaglig stämning. 



Svårighet-behov-lösningar

❖ Fia har dyslexi. Hon har svårt att läsa i samma takt som 
de andra och hon presterar inte så bra på skriftliga prov. !

❖ Behov: lära sig strategier för att kompensera. Behov av 
att känna sig sedd utanför dyslexin. Behov av att själv 
komma på vad som funkar. !

❖ Lösning: talböcker, mer tid, muntliga prov, logg



Gemensam kartläggning
❖ 1. Basfunktioner!

❖ 2. Kritiska situationer!

❖ 3. Styrkor, intressen!

❖ 4. Anpassningar för att förebygga!

❖ 5. Ytterligare anpassningar!

❖ 6. Hur allsidigt är det planerade underlaget? Finns dokumentation kring informellt 
underlag? !

❖ 7. Vad exakt saknas för godkänt betyg för eleven? Vilka kunskapskrav har inte visats?!

❖ 8. Kan det som behöver visas för godkänt betyg visas i andra ämnen eller kurser, genom 
tvärämnesuppgifter eller genom en ny kurs som behandlar samma förmågor? (Lärare är 
skyldiga att ta hänsyn till uppvisade förmågor även om de inhämtats utanför klassrummet). !



Hur kan formativ bedömning leda 
till inkludering, motivation, tilltro 

till den egna förmågan?



Hjärnan är plastisk,  
feedback är det som formar hjärnan.



Relationellt 
Flexibelt 

Problemlösande 
-tränar kognitiva funktioner 

Förhållningssätt



Tre delar enligt Sadler:

1. Elev och lärare delar förståelsen för kraven och 
förväntningarna!

2. Eleven ser skillnaden mellan sin egen prestation och 
den önskvärda!

3. Eleven har ett batteri av strategier för att ta sig från den 
egna prestationen till den önskvärda



Effektiv återkoppling

❖Vem är eleven?!
❖Vad saknas för eleven?!
❖Vad ska eleven göra med 

informationen?



Från VAD !
till HUR



Vad bedöms och hur?



Bedöm både uppgift och arbetssätt

❖ Fixed mindset!
❖ Growth mindset!
❖ Hur funkar 

hjärnan?



Framåtsyftande frågor

❖ Var är vi nu?!
❖ Vart ska vi?!
❖ Hur ska vi komma dit?



Drop-in & klassdokument



Lorem Ipsum Dolor

Elevhälsoteamets 
blogg

Förebyggande tips & råd



IUP



Se upp för samtal!

❖ Utred med hjälp av 
frågebatterier!

❖ Vad ska göras med 
informationen?!

❖ Varför, vad, hur, vem, när?



Frågebatteri vid frånvaro
❖ Nu är jag så orolig för dig att jag vill ringa dina föräldrar  (även om du fyllt 18 

år ). Vill du att jag ringer mamma eller pappa?!

❖ Är det särskilda dagar eller lektioner som du inte är med vid? Varför just de 
dagarna/lektionerna?!

❖ Vet dina föräldrar om att du är borta mycket? I så fall, vad säger de om det?!

❖ Vad gör du när du är borta? Hur ser dina dagar ut när du inte är i skolan?!

❖ Vad skulle behövas för att du skulle vara mer i skolan?!

❖ Hur kan vi hjälpa till i skolan för att du ska komma hit?!

❖ Hur mår du när du inte är i skolan?!



EHT på TEG
❖ Designa undervisningen så att den passar alla. !

❖ Samarbeta om eleverna.!

❖ Förutse problemen.!

❖ Ha järnkoll på frånvaron.!

❖ Kollegialt samarbete på flera nivåer: dropin, arbetslag, 
programråd, förstelärare, ledning.!

❖ Relationellt perspektiv.



Inkludering

❖ Ett processuellt förhållningssätt där arbetet planeras 
med eleven i centrum för att undanröja hinder för 
lärande och delaktighet. Orsaken till elevers svårigheter 
ska i första hand sökas i undervisningssituationen och 
inte hos eleven själv. 



“Success is the ability to go from  
failure to failure  

without losing your enthusiasm”  
― Winston Churchill


