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Skollagen 1 kap 4§
”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika
behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så
att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska
vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. ”
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4

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära
förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa
och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga
förmåga”
Lgr 11 sid 9
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”Rättvist är att göra olika”
”En likvärdig utbildning
innebär inte att
undervisningen ska
utformas på samma
sätt överallt eller att
skolans resurser ska
fördelas lika” (Lgr11)
Hur designar vi läruppdrag för alla – ett lärande för alla elever?
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Tillgänglig lärmiljö - i alla ämnen
Förutsättningar för lärande
•

•
•
•
•

Skapa mening och en
motiverande miljö – begriplig
och hanterbar (KASAM)
Kommunikation och språkmultimodalt
Delaktighet
Trygghet
Likvärdigt lärande

Fysisk tillgänglighet
•
•
•
•

Arbetsro
Olika rum
Tillgängliga verktyg
Ljudmiljö
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Social tillgänglighet
•
•

Delaktighet, gemenskap,
sociokulturella – vi lär i samspel
med varandra
Olika är bra – tillåtande klimat

Pedagogisk tillgänglighet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relationen – elevens röst
Tidig upptäckt – tidiga insatser
Kartlägg kunskapsutvecklingen
Varierad och anpassad undervisning
Träning och kompensation
Språkutvecklande arbetssätt
Assisterande teknik
Strukturstöd
Tid

Pedagogisk tillgänglighet

Särskilt
stöd
Extra
anpassningar

Ledning och
stimulans
orebro.se

•
•
•
•

Intensivträning
Lässtrategier
Assisterande verktyg
Tydliggör framsteg

•
•
•
•

Intensivträning
Assisterande verktyg
Tid, uppgifter
Tydliggör framsteg

•
•
•
•

Språkutvecklande arbetssätt
Tillgång till assisterande verktyg
Tydlig struktur
Varierad o differentierad
undervisning
Tydliggör framsteg
Höga förväntningar

•
•

•
•
•
•

Anpassad studiegång
Enskild undervisning
Särskild undervisningsgrupp
Specialpedagogiska insatser
under en längre tid

•
•
•
•

•
•
•
•

Ett mer lättläst läromedel
Anpassade uppgifter i varje
ämne
En dator med hjälpprogram

•
•

Anpassad studiegång
Enskild undervisning
Särskild undervisningsgrupp
Specialpedagogiska insatser
under en längre tid
Anpassade uppgifter i varje
ämne
Individuell genomgång av
program
Speciallärare ”hämtar” elever
en gång/vecka

•
•
•
•
•

Tätare mentorstider

•
•

Olika läromedel
Alltid minst två exempel på hur
man kan arbeta med en uppgift
Alla elever får introduktion till
hjälpprogram
Lärarna använder samma
plattform och stödmallar
Samma strukturer, liknande
klassrumsmiljö
Tematiskt arbete med
sambedömning
Arbetslaget hjälps åt och
grupperar eleverna

•
•

•
•
•
•

Samma läromedel
Med papper och penna
Varje lärare planerar och
genomför sin undervisning
30 elever/klass

Pedagogernas kompetens

•
•
•
•
•

Olika läromedel
En till en datorer
Varje lärare planerar och
genomför sin undervisning
Lärarna använder samma
plattform
30 elever/klass

Pedagogernas kompetens

Anpassad studiegång
Enskild undervisning
Särskild undervisningsgrupp
Specialpedagogiska insatser
under en längre tid

•
•
•

Pedagogernas kompetens

Vilken skola är ni?
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Språkets delområden
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Vad är det att läsa?
•

Kräver språklig medvetenhet – analysera ord utifrån ljud,
stavelse, ord och mening

•

Läsning = avkodning(lästeknisk del) x förståelse

•

Avkodning och förståelse förutsätter koncentration, motivation
och riktad uppmärksamhet

•

Metakognition

orebro.se

God läsförståelse förutsätter
•

God språklig förmåga

•

Ordförståelse /ordförråd

•

Fungerande arbetsminne

•

Lässtrategier

•

Metaspråklighet – veta när förstår och när inte gör det

…och vid läsande av svartskrift:
•

Automatiserad avkodningsförmåga
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Ditt läsande – mix av goda lässtrategier
Eilngt en uneörnskding på ett engskelt uivtnierset så
seplar det inegn roll i viekln odrnnig bksotrnävea i ett
ord såtr, det edna som är vtikigt är att fsötra och ssita
bavstoken såtr på rtät patls. Rseetn kan stå hlelur om
blluer och man kan ädnå lsäa tetxen uatn porbelm.
Dttea broer på att vi itne leäsr vjrae bkosatv för sig,
uatn odern som hlehet
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Läs- och skrivsvårigheter
…är en övergripande term, flera orsaker:
•Svagt språk
•Liten erfarenhet av skriftspråket
•Bristfällig undervisning – för lite träning
•Annat modersmål
•Koncentrationssvårigheter

•Intellektuell funktionsnedsättning
•Språknedsättning/-störning
•Dyslexi
•Samförekomst
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Tecken på lässvårigheter
•

Osäker på bokstäver - ljud

•

Svårt sätta samman bokstäver till ord. Blandar ihop eller kastar om

•

Behöver ”ljuda sig igenom” ord i läsande

•

Läser långsamt, osäkert och med avbrott

•

Läser fort och gissar

•

Utelämnar eller läser fel på småord och ändelser

•

…även i tal – osäker ljudbild för ord
- åtkomstsvårigheter/ lära in nya termer eller långa ord
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Tecken på skrivsvårigheter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utelämnar vokaler eller ändelser
Kastar om bokstäver i ord
Byter ut bokstäver (tonande – tonlös ex d/t)
Riktningsfel (b/d)
Lägger till bokstäver i ord
Stavar som det låter
Otydliga ljudbilder av orden
Påverkad meningsbyggnad
Enklare språk i skrivna texter jfm talat språk
Skriva av tavlan/loggbok – svårt tar tid!
Kommer efter med inlämningsuppgifter
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Läs- och skrivsvårigheter
utan rätt insatser kan ge…
•
•
•
•
•
•
•

Brister i läsförståelse
Begränsat ordförråd
Begränsad ämneskunskap och allmänbildning
Mindre uthållighet och motivation för skolarbetet (redskap
läs o skriv)
Lågt självförtroende – ”jag är en som inte kan…”
Påverkan på utbildning och arbete
Minskad självständighet och delaktighet i vardagen
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Dyslexi
•

Har en neurologisk bakgrund

•

Medför svårigheter att förstå samband mellan
ljud – bokstäver (kodning)

•

Fonologisk svaghet

•

Är ärftligt betingat

•

Är ett dolt funktionshinder, som kan få stora konsekvenser för
lärandet utan tidig identifiering och korrekta insatser, stöd och
anpassningar.

•

5-8%
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Dyslexi innebär
• Läser långsamt och osäkert
• Läsande och skrivande tar tid och energi
• Kan påverka läsförståelse
• Litar inte på sitt läsande
• Undviker läsande av svartskrift

• Ordförrådet kan påverkas
• Osäkra ljudbilder för ord
• Osäker stavning och ibland påverkad skriftlig förmåga
• Ibland ordåtkomst-svårigheter – språklig sårbarhet
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Dyslexi och matematik
•

Sekvenser – omkast siffror

•

Svårt att skriva av tal

•

Gångertabeller

•

Lästalen

•

Det matematiska språket – ex hälften, färre, skillnaden

•

Om arbetsminnessvårigheter – svårt räkna

•

Få ned alla led i boken – löser uppgift

•

Uteslut specifika räknesvårigheter/dyskalkyli

•

Kompensera – en bok, miniräknare, mallar, inläst, bildstöd,
tid, muntlighet
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Engelska och språkämnen
• Engelska är ett icke-transparent språk

(thorough, tough, which-witch, /a-i-e/)

• Dyslexi – språkljudssvaghet
• => systematisk lästräning (ex helpstart, bravkod eng)
• Muntlighet – bygg via talade språket – se, höra göra språket i aktivitet – lära och
visa kunskap
• Assisterande teknik – läsa och skriva
• Bygga ordförråd, språkförståelse, tala och
använda engelska
• Lära nya ord – befästa nya ord
• Tid, repetition
• Innehåll före stavning
• Bildmanus, nyckelord, tid öva – muntlig redovisning
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Övriga ämnen
• Ta in fakta – se på film, lyssna på texter, lärarens berättande, läs texter
gemensamt och diskutera
• Presentera sin kunskap – gör en film, Book Creator, PPT med ljudfiler
• Vid genomgångar – ta kort på tavlan, spela in din genomgång, teknik
som anteckningsstöd
• Muntlig redovisning - bildstöd som manus, nyckelord
• I grupparbeten – fördela rollerna så att ni bygger på elevens styrkor
• Korta tydliga instruktioner – spara energi, minska stress
Extra anpassningar ska finnas i samtliga ämnen
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Om du tänker på en dag i ditt
klassrum – vilka situationer och
moment kan utmana utifrån vad du
just har hört?
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FILMKLIPP
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Särskilt stöd
Utredning av elevs behov av
särskilt stöd

Extra
anpassningar

Ledning och stimulans
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Kartläggning
•

Förskoleklass – Hitta språket

•

Bornholmsmaterialet

•

Nationellt bedömningsstöd i läs- och
skrivutveckling, årskurs 1–3

•

•

Nya Språket lyfter! – bedömningsstöd i årskurs 1–6

Fördjupad kartläggning – språk-, läs- och
skrivutredning
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•

Skolans rutiner

•

Samverkan – lärare,
specialpedagog,
speciallärare, eht
med elevfokus

•

Sök
orsaksförklaringar

•

Stöd för att utforma
undervisning,
anpassningar o
möta individuella
behov

Hur ska vi tänka?

10

Träna

Träna vs
kompensera

5
0
Kategori 1 Kategori 2

Kunskapståget
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Kompensera

Träna - kompensera
•

Skilj mellan läsinlärning och läsa för att lära

•

Skilj mellan skrivinlärning och skriva för att visa kunskap

•

Vad ska kompenseras – hur? Behovsstyrt

•

Lära på sitt bästa sätt – visa sin kunskap på sitt bästa sätt!

•

Visa språklig kompetens på högre nivå – i skrivande når sin fulla språkliga resurs

•

I läsande: verktyg (att läsa med öronen) möjliggör språkutveckling, möta
skriftspråket, nya ord och begrepp samt språkförståelse

•

I lärsituationen – visuella stöd avlastar (bilder, film, modeller mm)

•

Arbetssätt i uppgifter – grad av yttre stöd – stegvis utveckling

•

Ibland lika verktyg – men olika inställningar

•

Studieteknik – hur gör jag: nöjesläsning, läsa för att lära (fakta).
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Behov i lärsituationen
•

Relation – lärare som vet och förstår!

•

Elevens röst – ”vad behöver jag?”

•

Undervisning på rätt nivå - ej utifrån läs- och skrivförmåga

•

Planera undervisningen – tillgängliggör! - formativt arbetssätt
UDL – universell design for learning (vad?, hur?, varför?)

•

Assisterande teknik

•

Nära samverkan elev/hemmet/arbetslaget/elevhälsan –
uppföljning
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Emma – går i åk 8
•

Social, fungerar bra i gruppen

•

Muntligt aktiv – särskilt samhälle och historia

•

Läser mycket lite/ ogärna

•

Läser långsamt och osäkert, nyligen i klass läsförståelse st 2

•

Hinner inte med att läsa textremsan på TV

•

Typiskt ordförråd (något svagare för mer läromedelstypiska ord)

•

Ibland lite otydligt tal

•

Ibland svårt att hitta orden

•

Vill ofta ha enskilda eller upprepade instruktioner

•

Svårt med stavning, skriver torftiga texter

•

Kommit efter med inlämningsuppgifter

•

Ej godkänd i engelska, svenska svårt liksom ibland med so-ämnen

•

Ma ok, men svårt med lästal och tabellerna

•

Presterar svagt prov

•

Börjar bli rejält skoltrött, trots målsättning att studera vidare
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Hur kan vi
tänka utifrån
anpassningar
och stöd – i
klassrummet?

Stöd - anpassningar
I läsande o genomgångar:

• Inläst i allt – ihop med bok – ILT, Legimus mm
• Assisterande teknik
• Egen bok – markera och färgmarkera

• Digitala läromedel
• Studieteknik – lässtrategier – lärstrategier
• Anteckningsstöd – spela in, fota av, ge anteckningar

• Förstärk multimodalt – film, göra, se, uppleva, BILD
• Tid, repetitioner, pauser
• Tydliggör innehåll vid behov

• Uppdelade uppgifter
• Arbetsro
• Läs högt för alla! – Språkutvecklande arbetssätt
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Stöd - anpassningar
• Tankekarta
• Dela upp uppgift i mindre delar
• Samtala som starter, mallar mm
• Assisterande teknik – talsyntes, diktering, ordprediktion,
stavningsstödsprogram/-app
• Innehåll före form, stavning i efterhand
• Tät handledning i större skrivuppgifter

• Andra alternativ till att visa kunskap – muntligt, film, praktiskt mm
• Tid, pauser
• Arbetsro

• Ibland rensa bland uppgifter – kvalitet framför kvantitet
• Muntlig komplettering – vid prov
• Sambedömning och samplanering
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Stöd – anpassningar i lärsituationen
•

Ljudmiljö – arbetsro

•

Tid för återhämtning – variera undervisningen

•

Bilden som stöd, se, höra göra för alla

•

Instruktioner – i tal och skrift – möjlighet att läsa med öronen

•

Ge möjlighet att få vara muntlig – ta in, redovisa

•

Planera så att uppgifter hinns med (jobba ikapp skapar frustration)

•

Uppdelade uppgifter – en del muntligt, alternativt och en del som skrivuppgift
med anpassningar (stöd – mindre delar, faktainsamling)
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Använda verktyg i läsande och skrivande
•

Meningsfullt

•

Likvärdigt

•

Delaktig

•

Tillgängligt lärande - inkludering

•

Självförtroende

•

Tillgängligt klimat i klassrummet – olika är bra – olika sätt är helt ok!

•

Modella

•

Assisterande teknik – mycket viktigt vid läs- och skrivsvårigheter
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Verktyg – olika funktioner
Läsa med öronen

Layout

OCR

Anteckningsstöd

- talsyntes (text-till-tal)
- tal- och ljudböcker

omvandla bild till text och
läs med talsyntes

Diktering
tal-till-text

Stavnings- & skrivstöd
stavningskontroll
ljudåterkoppling

Ordförslag
ordprediktion
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förenklat läsläge
textformat etc.
t.ex. röstanteckningar

Ordförklaringar

Översättning
Symbolstöd

Språkutvecklande
arbetssätt
Film
Var placerar ni in stödåtgärderna på er
skola?
Tid
Studieteknik

Grupparbeten
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Pedagogernas kompetens
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• Fokus på bedömning
• En del om lästräning
• Mer om assisterande teknik
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