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En vis lärare frågade kandidaten: 

Vad bör en lärare 
som skall undervisa en elev 

i matematik känna till?
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Förord

Vad gör vi? Vad kan vi göra? Hur ska vi göra?
Detta är frågor som återkommer i skolan. Frågorna ställs ofta i arbetet 

kring elever som inte riktigt klarar av alla de utmaningar som ställs i 
skolans vardag. Till er som kommer i kontakt med de här eleverna och 
till er som möter dessa frågor har vi skrivit denna bok.

 Under de senaste åren har vårt intryck varit att det specialpedago-
giska ”hantverket” inte riktigt har fått det utrymme som det förtjänar. 
Vi har saknat exempel på hur man gör en omöjlig skoldag möjlig. Allt 

hos många pedagoger, men kanske inte kommer till sin rätt i alla sam-
manhang. Syftet med den här boken är att stimulera utvecklingen vid 
bemötandet av elever i behov av särskilt stöd. 

undervisningen. Vi har varit intresserade av vad man gör i skolvardagen 
för dessa elever. Som underlag har vi träffat och intervjuat ca sextio per-
soner som arbetar på Specialskolor för döva och hörselskadade elever. 
Vi lyssnade på hur man resonerar i planeringen och vilka behov man 
har för att undervisningen för dessa elever ska bli så bra som möjligt. Vi 
har sett hur olika förutsättningarna kan vara, beroende på vilken skola 
eleverna har kommit till. Olika skolor och arbetslag är bra på olika saker. 
Det är sällan en skola har träffat på alla de variationer av svårigheter 



8 | Förord

fanns gott om idéer men att det ofta saknades forum där idéerna kunde 
omsättas i praktiken. 

Utifrån intervjuerna har vi konstruerat elevfall där vi försöker be-
skriva individuella och organisatoriska förutsättningar samt ge förslag 
på pedagogiska anpassningar. 

Bokens första del handlar om de elever som vi möter i skolan idag. Vi 
berättar utifrån elevfallen vad pedagoger gör för att underlätta skoldagen 
för dessa elever. Man kan här läsa vad andra gjort i undervisningen och 
kanske inspireras i sitt arbete med egna elever. Förslagen är exempel 
på hur man kan planera och anpassa skoldagen för enskilda elever eller 
grupper.

Bokens andra del handlar om generella pedagogiska stödinsatser. 
Dessa är direkt eller indirekt riktade mot elevernas skolsituation men 
vi tänker oss att det är arbetslagen och skolan som ska genomföra och 
omsätta dem i praktiken. Dessa generella stöd är tänkta att gälla alla 
elever. Den delen kan därför vara lämplig som text då hela arbetslaget, 
ledningsgruppen eller skolan träffas. Texterna och förslagen är tänkta att 
inspirera och utveckla ett övergripande arbetssätt.

Man behöver långt ifrån göra allt som står i denna bok. Men vi tror 

att få en bättre skoldag.
I vårt resonemang kring elevers individuella förutsättningar och behov 

har vi använt oss av bilder som anknyter till odling, växter och vad de 
behöver. Växterna och deras behov återkommer även i illustrationerna. 
Vi tänker oss att växter av olika slag behöver olika växtplatser, gödning, 

-
hoven eller ta hjälp av andra kollegor som vet mer eller rent av själva 
få utbildning för att lära sig mer. Ljus, skugga, vatten eller värme i ett 
växthus kan väl vara basala behov. Några växter står i rader för att växa, 
andra växer i grupper. En annan vill växa en bit från andra. De växter 
som behöver stöd kan ibland luta sig mot varandra i en rabatt, somliga 
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vill ha en spaljé eller stöd att växa upp på, en annan behöver kupas runt 
sina rötter. De allra känsligaste behöver kanske ett varmt växthus. Frön 

-

Detta tema har inspirerat oss och vi hoppas att det passar er. För oss 
är mångfald och variation ledord.

 Vi som skrivit den här boken har arbetat med olika funktionsned-
sättningar i skolan – oftast rörande hörselskadade och döva – men vi har 
även erfarenheter av andra funktionsnedsättningar. Gemensamt för oss 
är ett stort intresse för denna elevgrupp och att vi har saknat litteratur 
kring den praktiska verkligheten.

Vår förhoppning är att den här boken ska stimulera läsaren i hans eller 
hennes arbete med elever i behov av särskilt stort stöd. Vi vill med våra 
förslag, synpunkter och frågor ge pedagoger, skolledningar och andra 
som arbetar med elevgruppen inspiration till att utveckla arbetet kring 
elever i behov av särskilt stöd.

Slutligen vill vi framföra ett hjärtligt tack till er alla som deltagit 
i intervjuerna, samt kollegor och vänner som bidragit till innehållet i 
denna bok.

Boken är  resultat av ett samarbetsprojekt mellan Specialskolemyndig-
heten och Specialpedagogiska institutet. Boken ingår i Specialskolemyn-
dighetens kvalitetsredovisning.

Den 1 juli 2008 bildades Specialpedagogiska skolmyndigheten som 
övertagit all verksamhet som ingick i Specialpedagogiska institutet, 
Specialskolemyndigheten och Sisus.

Agneta Hallberg – Specialpedagog, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Ola Hendar – Leg psykolog, Specialpedagogiska skolmyndigheten
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Bakgrund

Elever i behov av särskilt stöd – vilka är de – och vad kan vi göra för att 
underlätta för dem? Är det en diskussion om eleven som inte fungerar i 
den pedagogiska miljön eller är det en diskussion om den pedagogiska 
miljön som inte fungerar för eleven?

Den pedagogiska miljön hamnar naturligtvis i centrum när man talar 
om elever i behov av stöd i skolan. I skolans styrdokument talas det ofta 
om att det inte är eleven som ska vara i fokus utan den miljö som eleven 

När en elev inte fungerar i skolan är det vanligt att man gör en ut-
redning som kan leda fram till en diagnos. Den metoden är bra om man 
vill förstå karaktären av elevers svårigheter. Vår erfarenhet är att detta 
inte alltid räcker för att förstå vilket stöd eleven behöver. Variationen 
av hur det fungerar i skolan mellan individer varierar ibland mer inom 
en diagnosgrupp än mellan diagnosgrupper. Skillnaden mellan ett barn 
med utvecklingsstörning och ett barn med diagnos autism kan ibland 
vara mindre än mellan två barn med samma diagnos. Det kan t.ex. gälla 
förmågan att kommunicera, förmågan att lära och förmågan till delak-
tighet med barn och vuxna.

Men om man bara ser till miljöfaktorer riskerar man också att missa 
eleven. Den enskilde individen behöver uppmärksammas. Föräldrar och 
skola kan vara hjälpta av en diagnos för att få en ökad förståelse. Vi hop-
pas att det framgår i denna bok att vi bygger våra rekommendationer 
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utifrån både diagnoser och betydelsen av anpassad miljö för eleverna. 
Vi utgår från vad som är svårt i undervisningen.

I ett tidigare projekt 1 hösten 2005 besökte vi alla sex specialsko-
lorna för döva och hörselskadade elever för att göra en kartläggning 
över antalet elever i behov av särskilt stöd. Vi ställde också frågor om 
funktionsnedsättningar.  Vi använde frågor som utgick från strukturen 

WHO2.
Resultatet av vår kartläggning visade att de elever som var i behov 

av särskilt stort stöd inte gick att fånga in genom några enstaka peda-
gogiska eller medicinska frågor och begrepp. Många hade ett varierat 
antal funktionssvårigheter utöver hörselnedsättningen och detta skapade 
stora pedagogiska utmaningar för personalen i skolan. Gruppen kän-
netecknades av att ha mindre kamratkrets än övriga elever. Många hade 
tydliga inlärningssvårigheter och hade ofta svårt att ta ansvar för sitt eget 
handlande. Flera av dem hade inte heller en fungerande kommunikation. 
För att kunna ta del av sin skoldag behöver dessa elever en omgivning 
där både språknivå och dess innehåll anpassas.

Vi fann att variationen mellan eleverna var mycket stor. Elever som 
hade en likartad koncentrationsförmåga kunde skilja sig åt när det gäller 
förmågan att ta ansvar. Vår slutsats var att den pedagogiska planeringen 
måste utgå från individens behov oavsett diagnos. Variationen i den 
pedagogiska miljön behöver vara dynamisk för att kunna möta de här 
eleverna. Vi fann att specialskolan som redan har en omfattande miljö-
anpassning i den tvåspråkiga miljön (teckenspråk - svenska) ändå har 
en grupp elever med omfattande stödbehov i undervisningen. I vår rap-
port kallas gruppen för ESSS, elever i behov av särskilt stort stöd. Inom 

1

stöd inom specialskolan för döva och hörselskadade: 
En studie utifrån WHO:s klassificeringsinstrument ICF.
Örebro:Specialskolemyndigheten.

2

2003. Stockholm: Socialstyrelsen.
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grundskolan är naturligtvis de här eleverna också närvarande men då ofta 
i ental. Inom specialskolan är det en mycket stor andel av eleverna som 
har detta omfattande stödbehov. Elever med utvecklingsstörning utgör 
en del, men långt ifrån alla.

Med användning av ICF ville vi också ta fram en tydlig pedagogisk 
referensram för beskrivning av anpassningsbehov i undervisningen. De 
neuropsykologiska och medicinska diagnoserna, Asperger, ADHD, Au-
tism, etc., utgjorde inte en självklar grund för det individuella behovet. 
Det var ibland som vi tidigare beskrivit en större skillnad av anpassnings-
behov inom en sådan diagnosgrupp än mellan dem. Typiska diagnos-
kriterier riskerar i pedagogiska rekommendationer att bli lite ”kantiga”. 
Däremot är vi övertygade om att den neuropsykologiska diagnosen bidrar 
till ökad förståelse kring individen. Vi har också haft funderingar kring 
om diagnoser är de bästa kriterierna för gruppindelning. På många skolor 
skapar man autismgrupper, ADHD-grupper och Asperger-grupper. På 
andra skolor gör man på något annat sätt. En heterogen grupp kan vara 
lika rätt som en homogen grupp. Om någon är duktig på att hålla tider 
och hålla ordning i skåpen, så tror vi att den gruppen kan utvecklas med 
någon som kan vara ”ute och springa” – ”En sorterar posten och en delar 
ut den”. Vi menar att det är kommunikation, ålder, lokala förutsättningar 
och de individuella variationerna i funktionen som är grunden för hur 
man skapar undervisningsgrupper. Vår erfarenhet är att diagnoser ibland 
kan låsa möjligheten till heterogena grupper. Om funktionen är grunden 
så kan man mycket väl ha diagnosrelaterade grupper. Av den anledningen 
kommer vi i den här boken att använda både funktioner och diagnoser i 
olika sammanhang. Som vi beskrivit ser vi inte något motsatsförhållande 
mellan funktion och diagnos. 

Det är viktigt att man kompletterar diagnosen med en individuell 
beskrivning av hur den pedagogiska miljön behöver anpassas.
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Svårigheter i skolan – vad är det?

Att i ett kapitel ge en heltäckande förklaring på vad svårigheter i skolan 
är och vilka barn och skolmiljöer som de omfattar, vore att ha höga am-
bitioner. Vår avsikt med denna bok är inte att ge ett sådant svar. Men vi 
ska lyfta fram hur vi och andra ser på frågan.

En elevs svårigheter visar sig naturligtvis i skolan. Men ursprunget, 
orsaken och innehållet  kan vara av olika art. Hur dessa svårigheter 
bemöts i skolan och hur skolan anpassar sin undervisning för de här 
eleverna skiftar mellan olika skolor. Detta beror på omständigheter och 
förutsättningar hos eleven, grupptillhörighet, föräldrarna, pedagogerna 
och skolan.

Tittar vi tillbaka 10-20 år i tiden tycks det för oss som om elever i 
behov av särskild anpassning har fått det svårare i skolan. Resursför-
ändringar, förändringar i utbildningen av speciallärare och kanske en 
annan syn på olikheter mellan människor, har säkert bidragit till detta. 
Att debattera den här typen av frågor är dock inte denna boks syfte. 

Elevers svårigheter uppkommer i mötet mellan elev och skola. En 
elev som inte kan koncentrera sig får svårigheter i uppgifter som kräver 
koncentration. En skola som då inte kan hitta alternativa arbetsformer 
för en sådan elev hamnar också i svårigheter.

Om man använder individperspektivet och talar om svårigheter i 
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skolan så ger det en bild. Om man istället använder individperspektivet 
och förutsättningar i skolan så ger det ibland en helt annan bild och be-
skrivning. Vi talar då om pedagogiska utmaningar. Gemensamt för dessa 
elever är att de hamnar i svårigheter eftersom den skolvardag de möter 
inte är optimal utifrån deras förutsättningar och behov.

har haft stora ambitioner i arbetet med elever men att de ibland saknat 
uppbackning och gensvar från arbetslag och skola. Den pedagogiska 
utmaningen handlar inte bara om att hitta optimala lösningar för en elev 
utan om att hitta optimala lösningar för många elever. I praktiken innebär 
det att allas behov inte kan tillgodoses hela tiden. 

Vi är medvetna om detta när vi i den här boken ger rekommenda-
tioner. Vi tror att om skolan kontinuerligt och strukturerat arbetar med 
specialpedagogiska frågor så är det lättare att se till att eleverna får sina 
behov tillgodosedda varje dag. Om grundinställningen är att hitta varje 

att skolan är till för dem.
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vissa växter inte trivs tillsammans. För andra är det tvärtom. De behöver 
varandra för att kunna utvecklas maximalt, även om de inte tillhör samma 
art. Därför behöver man ibland ödmjukt utvärdera stödet till enskilda. 
Det som passade en elev behöver inte nödvändigtvis passa en annan 
elev. Stöd till enskilda elever ska därför alltid ges med klara mål men 
med möjlighet att ompröva.

Frågor om förutsättning för inlärning, såsom frågor om syn- och 
hörselfunktion samt frågor om eleven kan härma och repetera, är viktiga. 
Likaså om eleven klarar grundläggande uppgifter som att lära sig räkna, 
läsa och skriva. Vidare är det viktigt att undersöka om eleven klarar av 
att lösa problem, samarbeta med andra, ta ansvar, arbeta självständigt, 
diskutera, koncentrera sig, genomföra dagliga rutiner, kommunicera eller 
röra sig självständigt i lokaler och i skolan för att hela tiden ligga i fas 
med deras utveckling. 

Genom enkla pedagogiska frågor kan man få en bra bild av hur in-
dividuell anpassning kan utformas. Genom arbetslagsdiskussion kan 
variationen av förslag på anpassning breddas och den kan bli lokalt 
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Stöd i samverkan med föräldrar

Såväl föräldrar som lärare kan behöva stöd och stimulans när det 

gäller att arbeta tillsammans som jämställda partners.

(Salamancadeklarationen II:F:59)

För samverkan behövs ordnade former för möten och vardagskontakter. 
En öppen dialog mellan hem och skola skapar trygghet för alla. Om öm-

för optimal utveckling hos eleven.
Föräldrar som stöd och resurs för varandra i vardagssituationen är 

viktigt. För att skapa dessa möten mellan föräldrar är skolan en sam-
lingspunkt. Vid föräldramöten och liknande kan man ge möjlihet till 
dessa kontakter.

Vardagskontakten och kommunikationen för kommunikationssvaga 
barn underlättas om föräldrarna får veta vad barnen gjort i skolan och 
läraren får veta vad föräldrar och barn gjort tillsammans. I kontakterna 
används telefon, kontaktböcker och veckobrev, ofta med bilder. Ny teknik 
underlättar och många använder e-post, sms, bildtelefon och usb-minne. 
För de elever som vistas på fritids, korttidshem eller elevhem är det 
viktigt att dessa vardagskontakter fungerar och samordnas, så att det 
gagnar eleven.

Om man förbereder möten så blir det ofta bra. Skolan ska ha kontakt 
med alla.  Det är skolan, undervisningen och eleven som har mycket att 
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vinna på om relationen till föräldrar och anhöriga är bra och förtroen-
deingivande.

Vi vill vara ödmjuka i mötet mellan dessa elever och skolorna. Ingen 
är perfekt och ingen har alltid de bästa eller mest optimala lösningarna. 
Men vi är övertygade om att vardagen också kan bli betydligt enklare om 
skolorna kan utveckla sitt arbetssätt vad gäller samverkan med föräldrar 
och andra utanför skolan.

Undervisning av elever med behov av särskilt stöd byg-

ger på den sunda pedagogikens välbeprövade principer 

som kan komma alla barn tillgodo. Den utgår från att 

alla skillnader människor emellan är normala och att 

inlärningen följaktligen måste anpassas till barnets be-

hov snarare än att barnet ska formas i enlighet med de i 

förväg fastställda antaganden om inlärningsprocessens 

takt och natur. En pedagogik som sätter barnet i centrum 

är till nytta för samtliga elever och, följaktligen, för hela 

samhället.

(Salamancadeklarationen Inledning:4)



18 | Elever – några fallbeskrivningar

Elever – några fallbeskrivningar

Under vårt yrkesliv har vi mött många elever. Vi har dessutom i detta 
projekt träffat mellan 50 och 60 lärare som berättat om sina elever. När 
vi lyssnade på dessa berättelser blev det tydligt att alla elever är unika 
men också har stora likheter. Därmed infann sig tanken att berätta om 
några elevers individuella behov i denna bok. Berättelserna om eleverna 

många kommer att känna igen sig. Vi vill beskriva möjligheter och har 
då oftast haft ”den bästa av världar” som ledord då vi skrivit om våra 
elever. Vi är väl medvetna om att så inte alltid är fallet. Vi vill inspirera 
och berätta om sådant som vi har sett och hört och som fungerat då alla 
pusselbitarna fallit på plats. Vi har beskrivit elevernas individuella för-
utsättningar och berättat om vilka pedagogiska utmaningar som fanns 
och anpassningar som gjordes och prövades. Vi beskriver även de orga-
nisatoriska förutsättningar som behövts för att elevernas och personalens 

-
manfattat förutsättningar och anpassningar efter varje elevfall. Några 
elever är döva och använder inga hörseltekniska hjälpmedel, andra har 
hörapparater och en del använder cochleaimplantat. Cochleaimplantat 
förkortas ofta CI och är ett inopererat tekniskt hjälpmedel som stimulerar 
hörselnerven. CI gör att man uppfattar ljud som man lär sig att tolka. De 

-
ljud som ger viktig information. I Sverige erbjuds döva barn med CI att 
lära sig teckenspråk parallellt med svenska (i tal och skrift). Vi har sett 
att detta fungerar.

Vi berättar här om tretton barn och ungdomar med olika behov, för-
utsättningar och miljöer. Många av eleverna i våra beskrivningar går på 

i andra grundskolors klasser, specialgrupper och särskoleklasser.
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Eleverna och deras ”behov”

OTTO

– strukturerad 

skolstart

IVO 

– utan tidigare språk

FREDRIKA

– skolbyten vid 

nya behov

TYRA

– anmälningsplikt

EMMA

– individualiseringar 

inom en grupp

SIXTEN

– förändrad hörsel

JUANITA

– dövhet i kombination

med synskada

LOTTA  

– struktur i aktiviteter

NISSE

– koncentrationssvårigheter 

till följd av orolig hemsituation

IAN

– dövblindhet

ELLEN

– långsam inlärning och 

stora omvårdnadsbehov

OLOV

– vuxenstöd

TINA

– ”svag elev”
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Jag heter Otto. Jag är 7 år och 

har ett CI. Det sitter på huvudet och jag 

hör när jag har det på mig. När jag föddes

 var jag helt döv. Jag blev opererad när 

jag var ett år. Jag kan teckenspråk.
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Skolstart

Otto är en liten kille som går i år 1 på en specialskola. Han har tidigare 
gått i en specialförskola för barn med hörselskada och dövhet. I klas-
sen arbetar en lärare heltid, samt en klassassistent. Undervisningen är 

eleverna använder CI, en elev har hörapparat och två elever som är helt 
döva använder inga hörseltekniska hjälpmedel alls. Ibland arbetar man 
tillsammans med parallellgruppen och är då totalt 10 elever.

tal, men har inte åldersadekvat utveckling i något av språken.
Otto har svårt att sitta stilla och är impulsstyrd. Han tappar lätt fokus 

p.g.a. koncentrationssvårigheter. Ljud som tränger in utifrån korridoren 

störande för Ottos kamrater och lärare och inte minst för honom själv.
Ottos familj har lärt sig teckenspråk efter upptäckten av hans hör-

selskada. Då Otto var sex månader misstänkte familjen att han hade en 
hörselskada och började då gå på teckenspråkskurser. I familjen använder 
man både teckenspråk och tal. Inga andra släktingar kan teckenspråk.

kännedom om Ottos behov av strukturerad inlärning. Då han behöver 
förberedas väl för alla förändringar, gjorde man en omsorgsfull inskol-
ning. Besök under vårterminen före skolstart skedde både individuellt 
anpassat till Otto, och i grupp tillsammans med övriga barn. Besöken 

OTTO
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var korta och aktiviteterna anpassade för Otto. Han var väl förberedd på 
innehållet innan han kom.

insikter i Ottos speciella behov. När skolan startade, lades stor vikt vid 

personligt schema med anpassade arbetsuppgifter.
Otto går nu i en klass där undervisningen är baserad på teckenspråk. 

Varje dag är han vid något tillfälle tillsammans med andra barn där tal 
tillsammans med hörselteknik används i undervisningen. Det kan vara 
lektioner med både praktiskt och teoretiskt innehåll.

Ottos tal är ganska svårt att förstå så han går dessutom till talpedagog. 
Han behöver omgivningens stöd då han glömmer att förstärka sitt tal med 
tecken och inte blir förstådd. Talpedagogen är den person, som har mest 
kontakt med CI-teamet på det sjukhus där Otto opererades och hon får 
även handledning kring Ottos hörsel av dem.

Den största utmaningen för lärarna är att hitta strategier för lärandet 
eftersom han har svårt med koncentrationen . Till sin hjälp har han ett eget 
arbetsschema som i text och bild visar vad han ska göra hela dagen.
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Individuella förutsättningar

Pedagogiska anpassningar

i både tal och teckenspråk. Detta får eleven i talgrupp resp. teck-

enspråksgrupp

Organisatoriska förutsättningar
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Jag heter Ivo. Jag är 12 år. Jag kom 

till Sverige för två år sen. Jag är döv. Jag går 

i skolan i Sverige. Jag lär mig mycket 

i skolan. Jag lär mig svenska 

och teckenspråk i skolan.
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Ivo är en tolvårig pojke med invandrarbakgrund. Han går på en special-
skola. Familjen kom till Sverige för två år sedan. Ivo hade i sitt tidigare 

trots att hans enda funktionshinder är dövhet. Ingen hörselinriktad under-
visning förekom på den skolan. Han har därför tidigare inte haft tillgång 
till teckenspråk. Hemma kommunicerar man med hemmagjorda tecken.

Familjen består av föräldrar och fyra syskon. Sedan ett år tillbaka, vid 
familjens ankomst till Sverige, erbjuds familjen teckenspråksundervis-
ning, men bara syskonen deltar. Föräldrarna går på svenskundervisning 
och därmed får teckenspråksundervisningen vänta.

Vid ankomsten till Sverige placeras Ivo i en liten undervisningsgrupp 
på specialskolan tillsammans med två elever från andra länder. Det första 
målet i skolan är att bygga upp en grundläggande teckenspråkskom-
munikation. Man arbetar med praktiska aktiviteter som även innebär 
besök i olika miljöer. Med hjälp av foton bearbetar man upplevelserna 
språkligt och det ökar möjligheten att använda teckenspråk. Personalen 
använder ett anpassat teckenspråk med färre ord och långsammare tempo. 
De observerar Ivo noga så att han förstår ordentligt och inte bara nickar 
till svar.

För att bygga upp ett socialt samspel med jämnåriga elever ingår Ivo 
redan från början i en klass, där han deltar vid idrotts-, slöjd- och bild-
lektioner. Hans egen lärare förbereder och efterbearbetar dessa lektioner. 

IVO
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-
rätta och förklara, hjälper de till så att alla inblandade ska förstå vad som 
hänt. Förberedda aktiviteter och situationer fungerar bättre. Ivo börjar 
förstå betydelsen av det språkliga samspelet mellan människor och får 
mer insikt i kommunikationens betydelse. Vuxna behöver fortfarande 

Nu är hans grundplacering i klassen med jämnåriga kamrater. Där 

kommunikation. Förut härmade han mest.
Då han förstår visst teckenspråk, börjar han nu parallellt arbeta med 

skriven svenska – bild - tecken. Det kan innebära korta meningar på 

kommunicera med kring texten och bilderna. Ivo tycker att det är roligt 
att arbeta med foton på sådant han varit med om. Man arbetar i små 
steg med mycket repetition. För att inte arbetet ska bli för enahanda och 

måste också beakta hans biologiska ålder. Materialet måste anpassas 
både innehålls- och bildmässigt.

På skolan pågår ett försök med läxhjälp på eftermiddagstid en gång 
i veckan. Där får Ivo hjälp med sin läxa som då vanligtvis är en svensk-
läxa. Andra dagar får uppgiften anpassas och formuleras som en repeti-

behärskar både teckenspråk och svenska. Syskon kan vara behjälpliga, 
men får inte känna detta som en belastning.
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Individuella förutsättningar

Pedagogiska anpassningar

-

velser och bilder

repetitionsövningar

Organisatoriska förutsättningar

-

dersadekvat klass där han ges möjlighet att bygga upp ett socialt 

samspel med jämnåriga

elever utan tidigare språk

av skriftlig information
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Jag heter Fredrika.

 Jag är 16 år och är hörselskadad. När 

jag var liten gick jag i skolan hemma. Jag 

använder rullator när jag går och om vi ska på 

utfl ykt tar jag rullstolen. Min assistent hjälper 

mig. I sjuan började jag i hörselklass. Det är 

skönt, eftersom det inte är så många 

i klassen där. Nu håller jag på 

att lära mig teckenspråk.
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Skolbyten vid nya behov

hemma skolan i det lilla samhälle där hon bodde. Under första skolåret 
hade hon besök av en kommunal hörsellärare. Läsinlärningen gick trögt 
och skolans speciallärare kopplades in.

Skolan försökte med stor välvillighet att utifrån sina resurser mobilisera 

men när det var dags för musik måste Fredrika ta sig upp till skolans 
övervåning. Hiss fanns, men i andra änden av skolhuset. Hissen var låst 

Bildlokalen var placerad en halvtrappa upp i ett annat hus och där 
fanns ingen hiss. Där behövde Fredrika hjälp med att ta sig upp för 
trappan och få med sin rullator. Vintertid med mycket snö hände det att 
Fredrika istället bad att få sitta kvar och rita i klassrummet, eftersom 
transporten utomhus blev så jobbig. Det fanns heller ingen akustikbe-
handling i bildsalen.

mycket över Fredrikas långsamma inlärningstakt. Tidigare hade man 
trott att det berodde på hennes hörselskada, men nu förstod man att hon 

FREDRIKA
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också hade läs- och skrivsvårigheter. Efter samtal med föräldrarna kom 
man överens om att en utredning skulle göras. Den genomfördes i slutet 
av skolår 4 av personal från kommunens stödteam. Där konstaterades att 
Fredrika hade grava läs- och skrivsvårigheter. Eftersom hennes hörsel 
var den primära funktionsnedsättningen, började man i detta läge att 
söka efter en hörselklass. Den lämpligaste lösningen hittade man på en 
specialskola, där hörselklasser fanns.

Nu går Fredrika i år 10. Åren på specialskolan har gett Fredrika 
möjligheter till en positiv utveckling. Hon mår bra av den anpassade un-
dervisningen, de mindre grupperingarna, samt de tillrättalagda lokalerna. 
Fortfarande behöver hon tid för att ta till sig kunskaper. På specialskolan 
har hon haft möjlighet till fortsatt individuell undervisning i svenska. 
Hon har många kamrater och hennes teckenspråk utvecklas.

Nu närmar sig gymnasievalet. Fredrika är orolig över att inte komma 

att nå målen. Vid ett samtal tillsammans med kurator, yrkesvalslärare och 
klasslärare, får Fredrika och föräldrarna veta, att hon har möjlighet till 
ett extra år på specialskolan. De elever som får denna möjlighet bedöms 
att nå målen i kärnämnena under det extra året, för att sedan kunna söka 
gymnasieskolans nationella program.



Fredrika – skolbyten vid nya behov | 31

Individuella förutsättningar

Pedagogiska anpassningar

Organisatoriska förutsättningar

personal och vid byte av lokaler
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Jag är döv. Jag bor inte hos mamma och 

pappa. Jag träffar dem ibland.  Jag vill 

inte åka till dem när mamma är full.
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Anmälningsskyldighet

Tyra går i år 5. Hon har bott tillsammans med pappa och mamma fram 
till tre års ålder. Därefter har hon bott ensam med sin pappa under perio-
der. Mamman har missbruksproblem och bor bara periodvis hemma. Då 
mamman bor hemma visar Tyra uppenbar oro. Det är i huvudsak pappan 
som har kontakterna med skolan. När Tyra var två år började hon på 
hörselförskola för att sedan i år 1 börja på en specialskola.

verkar håglös och går ensam på rasterna. Tyra är alltid trött, äter dåligt 
och säger ofta att hon har ont i magen. Man kallar föräldrarna till skolan 
för ett samtal. Pappa kommer ensam. Han säger att Tyra har kommit 
sent i säng några kvällar och det är troligen därför hon varit så trött. 
Han nämner i förbifarten att det under sista tiden också uppstått gräl 
mellan föräldrarna.

bl.a. en scen där två vuxna grälar. Tyra reagerar starkt och springer ut från 
klassrummet. Läraren ser vad som händer, följer efter Tyra och frågar 

sig och få tröst. Efter en liten stund berättar hon om situationen hemma. 
Igår grälade föräldrarna jättemycket. Pappa låste in sig i ett rum. Flickan 
har då, som hon ofta gör, iakttagit hela scenen. Mamma ser Tyra och blir 
rasande. Hon knuffar henne in i dörren. Tyra säger till läraren att det är 
hennes fel, eftersom hon inte orkade äta upp maten. Då blev mamma 

TYRA
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arg och det blev bråk. Fröken tröstar och förklarar att det inte var Tyras 

sig illa. Tyra berättar att hon har lite ont i armen. Fröken ber att få titta 
och upptäcker då ett stort blåmärke. Tyra fortsätter ”Hon drog mig i alla 
fall inte i håret den här gången. Det har hänt jättemånga gånger förut.” 
Fröken förklarar, att så här ska inga barn behöva ha det.

Nu återvänder Tyra och läraren tillbaka till klassrummet. Läraren 
kontaktar kuratorn, som gör en polisanmälan. Sociala myndigheterna 
kopplas in. Tyra placeras i fosterhem. Man har hittat ett lämpligt hem 

Tyra får stöd och hjälp genom BUP på hemorten eftersom det var 
för långt till närmaste dövpsykiatriska mottagning. Där träffar hon en 
psykolog som med hjälp av teckenspråkstolk har kontinuerliga samtal. 
Man bearbetar de upplevelser hon varit med om. Tyra börjar må bättre. 
Detta visar sig också i Tyras skolarbete. Hon börjar öppna sig gentemot 
kamrater, men behöver fortfarande viss stöttning från skolpersonal.

Föräldrarna får hjälp på annat håll kring stöd i umgänget med Tyra.
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Individuella förutsättningar

Pedagogiska anpassningar

Organisatoriska förutsättningar

mottagningen)



 36 | Emma – individualiseringar inom en grupp

Jag heter Emma.  Jag är 11 år. 

Jag kan inte prata, fast jag hör. Jag kan 

teckenspråk. Jag tycker om att vara 

i skolan men jag jobbar långsamt.
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Individualiseringar inom en grupp

som innebär utvecklingsstörning, hörselskada och missbildningar i gom-
men. Hennes tal är svårt att förstå. Emma går på hemskolan i en särskole-
grupp tillsammans med ytterligare tre elever med behov av särskilt stöd. 

Emmas personlighet präglas av långsamhet. All kommunikation sker 
i ett anpassat tempo. För att aktiveras i skolarbetet behöver Emma ett 
”hjälp-jag”, d v s en vuxen vid sin sida. Inlärningen sker långsamt och 
med mycket repetition. Hennes inlärning sker bäst då hon får arbeta 
utifrån en väl invand struktur ensam med en vuxen.

Emma har stöd från barn- och ungdomshabiliteringen för att få hjälp 
med sitt tal. Även arbetsterapeut och sjukgymnast är inkopplade.

Vid gemensamma aktiviteter kombineras arbetsuppgifter som är olika 
för de olika individerna i gruppen. När man arbetar med matematik kan 
man t ex ha fruktsallad som tema. En elev ska räkna med två päron ge-
nom att dela dem och räkna antalet bitar. En annan elev luktar, smakar 
och skivar bananer. En tredje elev räknar vindruvor och fördelar antalet i 
skålar mellan kamraterna. En fjärde elev ”läser recept” genom att arbeta 
med bilder och ordbilder på frukternas namn.

Emma har hållit kontakt med sina kamrater från förskolan under 
hela sin skolgång. Hon är tillsammans med dem då det är bildlektion, 
klassråd och andra gemensamma aktiviteter som t ex friluftsdagar. Detta 

EMMA
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har inneburit att hon fortfarande räknas som en kompis i klassen. Det-
samma gäller de andra eleverna i Emmas grupp som var och en ibland 

lärare planerar vad man ska ta upp och Emma har därmed möjlighet att 
få förförståelse inför arbetet i klassen.

Emma bor på korttidshem vissa veckor. Skolan och korttidshemmet 
-

taktbok som följer Emma mellan föräldrar, skola och korttidshemmet. 

informationen. Emma har i skoldatorn ett bildsystem, där hon lärt sig 
att skriva ut bilder. Varje dag klistrar hon in bilder i sin kontaktbok för 
att visa vad hon gjort under dagen.

Emma är alltid i skolan. Hon älskar att vara i skolan och kommer även 

anpassade miljö är viktig för Emma. Därför vill hon så gärna komma 
och vill absolut inte missa något av det som händer i skolan.
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Individuella förutsättningar

Pedagogiska anpassningar

ålder

Organisatoriska förutsättningar

-

habiliteringen

grupptillhörighet i olika aktiviteter, lärare, assistent och rasttillsyn



 40 | Sixten – förändrad hörsel

Jag heter Sixten. Jag är 16 år. 

Jag går på en specialskola med 

döva kompisar nu. När jag var liten 

hörde jag mer.



Sixten – förändrad hörsel | 41

Förändrad hörsel

Sixten är en pojke som nu går i en teckenspråksgrupp, år 9, på en special-
skola. Med åren har hörseln sjunkit. Vid 4-årskontrollen upptäcktes en liten 
hörselnedsättning och när det var dags att börja skolan fanns ingen anledning 
att diskutera annan skolplacering än aktuell skola nära hemmet.

Sixtens skolgång började i hörande klass i hemstaden. Under andra skol-

regelbundet. Han informerade och handledde även personalen om hörsel-
skador.

I år 4 slogs klasser samman och Sixten kom att ingå i en större grupp. 
Sixtens hörsel förändrades och han blev helt beroende av sina hörapparater. 

kontakterna med kamraterna.
Hörselläraren informerade då om de kommunala hörselklasserna och 

besöket mycket positivt och det bestämdes att han skulle börja där. Efter 
inskolning började han i hörselklassen vid nästa terminsstart. Första året 
fungerade mycket bra och han trivdes.

kunde några tecken, men kommunikationen dem emellan var baserad på tal. 
Lärarna kunde mer teckenspråk och använde tecken som stöd eller skriven 

SIXTEN
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information för att Sixten skulle hänga med i undervisningen. Skolpersonalen 

teckenspråksläraren för individuell träning två tillfällen per vecka. Han hade då 
med sig material som han arbetade med eller skulle arbeta med i klassen. De 
kunde då repetera eller gå igenom allt på teckenspråk och träna nya tecken.

Sixten ville inte använda tecken utan föredrog tal, men blev allt mer be-
roende av teckenstöd för att förstå andra.

hjälpte honom att acceptera sitt behov av teckenspråk. Han blev i samband med 
detta också erbjuden besök vid en specialskola, som låg sju mil bort. Miljön 
kändes till en början främmande, men han såg att det var lättare att hänga med 
i undervisningen, som vid olika tillfällen antingen var baserad på teckenspråk 
eller talad svenska. Han besökte också ett av skolans elevhem, men hade svårt 
att acceptera tanken på att inte bo hemma. Att ordna dagliga resor diskuterades 
som ett alternativ och med det perspektivet kändes det lättare för Sixten. Sent 
under vårterminen bestämde han sig för att byta skola och hann före termins-
slutet genomföra en hel besöksvecka på den nya skolan.

lektioner i teckenspråk och det skedde en snabb utveckling. Talet kändes dock 
fortfarande som hans första språk och det kommunikationssätt som han helst 
använde. För att han skulle utvecklas mer i sin kommunikation med kamrater 
samtalade man kring den teckenspråkliga miljöns betydelse. Detta hjälpte 
Sixten och hans klasskamrater, eftersom irritation uppstod då han talade och 
glömde att teckna.

Längre fram under terminen började resorna kännas tröttande. Han erbjöds 

i fritidsverksamhet. Detta var något han saknat och han fann här en gemenskap 
tillsammans med ett större antal kamrater.
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Individuella förutsättningar

Pedagogiska anpassningar

stöd

skolbyten

Organisatoriska förutsättningar



 44 | Juanita – dövhet i kombination med synskada

Jag heter Juanita. Jag är 16 år. 

Jag är döv och går på en specialskola. I skolan 

märkte de att jag också såg dåligt. Då kallas 

man dövblind. Det är jobbigt ibland, 

men jag får mycket hjälp.
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Dövhet i kombination med synskada

specialskola. Hon går i en klass med sju elever. Vid en hälsokontroll under 
det första skolåret upptäckte man en synförändring. Juanita remitterades 
till en specialist, där synutredning genomfördes. Det konstaterades att hon 
hade en synnedsättning, som med åren sannolikt skulle förändras.

Då synskadan konstaterats tog skolans samordnare för elever med 
dövblindhet kontakt med syncentralen, som kom och informerade sko-
lans personal om Juanitas synskada. Man visade också på de behov av 
anpassningar, som skolan förväntades vidta. Lärare och assistenter deltog 
i synkurser anordnade av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

synnedsättning. Juanita själv, tillsammans med synläraren, berättade. Alla 

hur Juanita ser.

specialanpassad arbetsplats nära tavlan med ryggen mot fönstret. Bän-

vita whiteboardtavla byttes ut mot en tavla i mer dämpad nyans. Läraren 
-

lysningen ersattes med en modell, där man kunde reglera belysningen 
med indirekt eller direkt ljus. En dimmer i strömbrytaren tillät ytterligare 
anpassning av ljuset. Den nya ljusmiljön uppskattades också av Juanitas 

 JUANITA
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klasskompisar. Det kändes vilsamt för ögonen.
På skolan har tidigare funnits elever med synskador, så en hel del andra 

anpassningar, så som trappmarkeringar, dörrkarmar i avvikande färg och 
tydliga gångmarkeringar i korridorgolvsmönstret, var redan gjorda. 

Alla har fått information om Juanitas synnedsättning men tagit den till sig 
i olika grad. Juanitas synfält har minskat. Även om lärarna försöker att 
tydligt markera turtagningen har Juanita svårt att hinna se vem som tecknar, 
vem som svarar eller själv hinna få ordet. När hon väl ser den tecknande 
personen, är risken stor att hon redan missat vad som sades. 

En ytterligare svårighet är att en del personer tror att de tydliggör sitt 
teckenspråk genom att stå nära Juanita, vilket i realiteten bara gör det 
svårare för henne att se. Samtidigt som synen förändras försämras också 
hennes möjligheter att se i skymning.

Juanita trivs i skolan, men tempot har ökat och därmed kraven på an-
passningar för att kunna följa undervisningen. Det händer att Juanita inte 
orkar hänga med och därmed mer eller mindre sitter av en del lektioner. 
Om anpassningarna inte uppfyller hennes behov, tycker hon inte ens att 
det är lönt att försöka. Det inbegriper också rasterna. Tidigare betydde 
rasten avkoppling, men nu känns den ofta ansträngande eftersom det då 
är för mycket liv och rörelse.

I mörker är Juanita i princip funktionellt blind. När höstmörkret kom-
mer, uppstår det hemma en diskussion om färdsätt till och från skolan. 
Hon vill gärna åka buss tillsammans med kompisarna. Ibland händer det 

Juanitas föräldrar hävdar att det medför alltför stora risker och nu är det 
taxi som gäller.

Juanita vänjer sig vid taxiresorna och när någon kamrat får följa med 
hem, känns det t o m som en bonus. Taxiresorna underlättar också då snön 
kommer, eftersom kantmarkeringar utefter gångbanor och vägar som hon 
har som vana att orientera sig efter, då inte syns.

Juanitas mamma, som genom eget engagemang är mycket insatt i dot-
terns synproblem, ber att få komma till skolan för att informera. Skolan ord-
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nar då en studiedag kring olika typer av synskador, där mamman deltar.

för elever med dövblindhet förmedlar kontakt, så att Juanita får möjlighet 
att delta i träffar, där elever med liknande synproblem från olika skolor 
träffas. Det känns skönt att få utbyta erfarenheter och funderingar med 
andra i samma situation.

Individuella förutsättningar

sjukdomsförlopp)

Pedagogiska anpassningar

Organisatoriska förutsättningar
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kan kolla vad jag ska göra.  Jag jobbar 

helst med min assistent.
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Struktur i aktivitet

och har diagnosen autism. Gruppen består, förutom Lotta, av tre andra 
elever i blandade åldrar. Här undervisar två lärare och två assistenter. En 
av lärarna har huvudansvar för Lottas undervisning.

Inför skolplaceringen gjordes en specialpedagogisk utredning av perso-
nal från Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter döv/hörsel. I 
samråd mellan föräldrar, förskolepersonal, mottagande skola, habilitering 
och resurscenter, kom man fram till att bästa skolplacering var vid en 
specialskola. Lotta hade behov av placering i mindre grupp, vilket kunde 
ordnas på den mottagande specialskolan.

Lottas undervisning är mycket strukturerad. Hon kommunicerar med 
både teckenspråk och bilder. Lottas föräldrar är mycket engagerade och 
tar aktiv del i arbetet kring dottern. Man hjälps åt att bygga upp en struk-
tur, som följer henne hela dagen, såväl i skolan som i hemmet.

Lottas skoldag börjar med en genomgång av dagens schema och om 

innehålla t ex tre olika moment. Varje moment har sin egen planering. 
Lottas arbete ligger förberett och ordnat i olikfärgade mappar på en hylla 

vad hon förväntas göra.
Varje arbetsmoment innehåller ett eget arbetsschema, där Lotta ser 

vad hon behöver för utrustning och i viken ordning hon ska utföra sitt 

LOTTA 
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arbete. Det här systemet arbetades upp när hon var yngre. Då sym-
boliserades uppgiften med en bild, som var uppsatt på kardborrband. 
Bilden plockades bort då arbetet var färdigt och Lotta gick vidare till 
nästa arbetsuppgift. När alla bilderna (uppgifterna) plockats bort, var det 
dags för rast, vilket också visades med en bild. När Lotta kom tillbaka 
efter rast, fanns nya bilder uppsatta. Nu i år 3 används dessa rutiner då 
nya typer av arbetsuppgifter införs. Nu har hon ett mindre eget schema 
med bilder där hon kryssar över bilden då hon är färdig med en uppgift. 
Lottas lärare får hjälpa henne att gå vidare till nya moment, så att hon 
inte stannar upp. Lottas lärare hjälper henne att påbörja, upprätthålla, gå 
vidare och avsluta arbetsmomenten. 

Plötsliga förändringar kan vara svåra. Lotta blir då arg – vill inte! Om 

låser sig allt för Lotta och kaos kan lätt uppstå. Om hon istället får 
fundera på detta i lugn och ro en liten stund, är hon mer mottaglig för 
förklaringar och förändring.

På rasterna vill Lotta alltid ha gungan själv. Om någon annan sitter 
där, puttar hon antingen av eleven och tar gungan eller springer iväg. Vid 
några tillfällen gömmer hon sig och ”hittas” först efter 30 minuter. Efter 
detta turas personalen om att hålla ett öga på Lotta under rasterna. Om 
den personen måste gå ifrån och göra något annat måste alltid en annan 
lärare ta över innan man kan gå ifrån Lotta. Lotta tycker fortfarande om 

hon har tillträde till gungan. Det vet också de andra barnen på skolan. 
Övriga raster får Lotta välja mellan två aktiviteter som hon själv har 
varit med och hittat på.

Matrasten schemaläggs tio minuter före övriga elever. Lotta kan då i 
lugn och ro hämta maten. Hon sitter alltid på en bestämd plats i utkanten 
av matsalen, varifrån hon kan se ut över övriga elever.

I praktiskt/estetiska ämnen har gruppen andra lärare. För att kunna 
förbereda Lotta på vad som ska hända, får Lottas klasslärare information 
om lektionsinnehållet som planeras. På idrottslektionerna ingår Lotta i 
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en större grupp. Vissa dagar då hon har det jobbigt, har hon möjlighet 

på dessa lektioner.
Lottas dagsform kan variera mycket. Orsaken kan exempelvis vara 

att hon håller på att bli sjuk eller är sjuk, men inte kan förklara detta 
för andra. Det kan också bero på att något har hänt, som hon inte kan 
berätta eller att något nytt ska hända som hon tycker är spännande. Hon 
försjunker då i sina egna tankar och är mer svårfångad än vanligt. Det är 
mycket viktigt att vuxna kring henne har tät kontakt för att kunna fylla 
ut de luckor som hon inte själv kan förklara. Det behövs för att man 

Alltför många nya händelser under en viss tidsrymd stressar Lotta.
Lotta vistas i många olika miljöer och det är viktigt att alla vuxna 

kring henne samverkar och arbetar efter samma strategier. Lotta vistas 
en helg i månaden på korttidshem, där hon får möjlighet att träffa andra 

som avlastning för föräldrarna.
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Individuella förutsättningar

vuxenstöd för att utföra aktiviteter

Pedagogiska anpassningar

på vad som ska hända
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Organisatoriska förutsättningar

avlämnande förskola, mottagande skola och resurscenter

lärare, assistent och rasttillsyn

-

gare på kommunen
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Jag heter Nisse. Jag är 15 år. 

Jag tycker att skolan är jobbig och orkar inte 

sitta hela dagarna. En dag i veckan jobbar 

jag. Där får jag laga saker, kratta 

och hjälpa till. Det är bra.



Nisse – koncentrationssvårigheter till följd av orolig hemsituation | 55

Koncentrationssvårigheter 
till följd av orolig hemsituation 

Nisse är en pojke med dövhet som nu går i år 8 på en specialskola. När 
Nisse började år 1 gick han i en grupp med fem jämnåriga elever.

Redan från början har Nisse svårt att koncentrera sig på skolarbetet 
och att sitta still. Han vill helst hålla reda på alla andra. Han är mycket 
motiverad av uppgifter som berör honom själv, men det är svårt att hitta 

I skolan förstår man tidigt att han har en svår situation hemma. Stödet 

etc. Familjen var känd hos socialtjänsten redan innan Nisse var född.
Det Nisse berättar om hemsituationen gör skolans personal orolig. 

Skolan söker kontakt med socialförvaltningen för att få stöd, men se-
kretessreglerna omöjliggör dubbelriktad kommunikation. I överenskom-
melse med socialförvaltningen erbjuds skolan en kontakt, dit man kan 
vända sig för att rapportera och överföra information. Skolans personal 
påminns om, att vid allvarligare händelser, ska även en polisanmälan 
omedelbart göras.

I klassen anställs en assistent. Hon ska stötta Nisse då han har svårt 
att sitta still och koncentrera sig. Läraren ordnar också en avskild arbets-
plats åt honom. Assistenten har dock inte pondus att bemästra situationen 
och läraren måste räcka till för både Nisse och övriga elever. Om Nisse 
får anpassade arbetsuppgifter som han tycker är roliga kan han jobba 

NISSE
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koncentrerat långa stunder, men kan då istället ha svårt att avsluta sitt 

hans skolarbete. 
En ny assistent, med erfarenhet av elever med liknande problem, 

anställs till höstterminen i år 3. Nu fungerar det bättre och Nisse och 

Hon stöttar honom dessutom i vissa arbetspass tillsammans med övriga 
elever i klassen. Den nya assistenten har förmåga att anpassa arbetsupp-
gifterna och ser vad Nisse behöver. Han känner sig nu ofta nöjd med 
sitt arbete.

I det skedet kommer assistenten in på en utbildning. Efter den posi-
tiva utveckling som skett med Nisse, försöker man nu fortsätta arbetet 
utan extra hjälp i klassen. Till en början fungerar det tillfredsställande. 
I mitten av terminen förändras dock situationen i hemmet vilket tydligt 

kommer inte till skolan. Skolans elevhälsoteam kopplas in. De har nu 
-

äldrar är minimal.
Till klassen kommer en ny elev. Personalen utökas p g a detta med 

ytterligare en halv lärartjänst och en assistent som anställs på halvtid. 
Den nya läraren avdelas att arbeta med Nisse, vilket också assistenten 
gör. Man strävar efter att ha undervisningen tillsammans med kamraterna 
i klassrummet, men dagsformen avgör hur arbetet ska ske; tillsammans 
med kamraterna eller individuellt. Assistenten har byggt upp en god 
relation med Nisse och har genom samtal med honom möjlighet att 
bearbeta händelser. Man bestämmer också att assistenten ska närvara 
vid all rastverksamhet. Hon bör vara ett stöd för både Nisse och hans 
kamrater. Skolans organiserade rastaktiviteter är en stor tillgång för Nisse 
och många av hans kamrater.

För att stärka kamratkontakterna startas verksamhet med gruppstär-
kande syfte. Ett par gånger i veckan arbetar klassen med ett program, som 
ska höja elevernas självkännedom och förmåga att hantera sina känslor. 
Att förstå egna och andras känsloyttringar, att läsa av sociala situationer 
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samt att öka den egna motivationen för att nå sina mål, är delar som är 
viktiga på vägen mot en fungerande social och emotionell kompetens. 
Nisse medverkar aktivt i dessa övningar. Det ökar förståelsen från kam-
raterna, som nu får förklaringar till delar av Nisses beteende.

Nisse kan från år 5 delta fullt ut i alla praktiskt/estetiska ämnen men 

dagsform. Assistenten och halvtidsläraren avlöser varandra i stödet kring 
Nisse. Hans hemsituation är fortfarande mycket turbulent, men han kän-
ner sig tryggare i skolan. Han tar t ex själv initiativ och säger till persona-
len när han har behov av att arbeta ensam tillsammans med en vuxen.

Flytten till år 8 innebär stora förändringar med nya lärare, ny assistent 
och nya lokaler. Ämneslärarsystemet i år 8 – 10 är svårt att påverka till 
förmån för Nisse. Sju nya lärare kommer att möta honom och information 

Nisse har det ändå svårt. Assistenten blir en viktig person för att stötta 
honom. Trots detta stöd orkar inte Nisse med alla ämnen. Hans frånvaro 
ökar. Efter samtal med skolans kurator framkommer att han känner sig 
pressad av skolarbetet.

Med föräldrarnas medgivande ordnas en anpassad studiegång. Nisse 
får två dagar i veckan arbeta tillsammans med skolans vaktmästare. För-
ändringen är positiv för Nisse och de dagar han vistas i undervisningen 
fungerar allt bättre. Men vaktmästarsysslorna blir i längden lite enahanda 
och arbetet fyller inte all den tid han har tillsammans med vaktis. Nisse 
börjar förlänga sina raster och slarva med sitt arbete. Han väntar utanför 
klassrummen på sina kompisar eller i elevkaféet där han söker upp de 
äldre pojkarna.

Skolarbetsdagarna fungerar fortfarande bra, så man försöker hitta 
en annan lösning för det praktiska arbetet. Den ska vara på annan plats, 
utanför skolan. Nisse behöver en teckenspråkig handledare och är själv 
med och diskuterar olika förslag. Så hittar man en lämplig praktikplats 
tillsammans med en fastighetsskötare i kommunen. Denna anpassade 
studiegång med arbete utanför skolan, kombinerat med några dagars 
skolarbete, visar sig vara en utvecklande lösning för Nisse.
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Individuella förutsättningar

Pedagogiska anpassningar

-

plats

elevens dagsform
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Organisatoriska förutsättningar

-

förvaltning

beredskap till de elever som behöver extra stöd. Exempelvis kan 

lärarna arbeta i team, där olika ämneskompetens ingår, så att an-

talet lärare per klass minimeras



 60 | Ian – dövblindhet 

Jag heter Ian. Jag är 11 år. 

Jag är dövblind. Jag hör inget men ser 

lite grann. Jag vill helst vara tillsammans 

med dem jag känner.
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Dövblindhet

Ian är en pojke på 11 år som går i år 4 på en specialskola. Ian är döv-
blindfödd, vilket innebär att han är helt döv och har en grav synskada. 
På specialskolan har Ian också plats på ett elevhem. En helg i månaden 
är han på korttidshem, vilket också utnyttjas under lov.

Ians föräldrar hade före skolstarten kontakt med Resurscenter döv-
blind och dövblindkonsulenten i hemregionen. Vid skolstart diskuterades 
möjligheten att vara kvar i hemkommunen men valet föll istället på en 
specialskola.

Ian har alltid haft en egen lärare och en personlig assistent. Under de 

Dessa personalbyten har alltid påverkat honom mycket eftersom det är 
viktigt med kontinuitet för Ian. Skolledningen har nu ändrat rutinerna 

vetskap om Ians behov. Denna person ska gå in då den ordinarie perso-
nalen slutar eller är frånvarande. Den här lösningen har ökat tryggheten 
för alla. Behovet av kontinuitet upphör inte vid skoldagens slut. Skolans 
personal och Ians föräldrar har noggrant pratat igenom betydelsen av 
fasta rutiner. Alla, både i hemmet och på fritiden, har nu full förståelse 
för Ians behov av struktur och kontinuitet. 

Ian kommunicerar med taktilt teckenspråk och kroppsrörelser. För 

av sitt arbete. Man analyserar de inspelade sekvenserna i efterhand och 

IAN



62 | Ian – dövblindhet 

kan då i lugn och ro iaktta vad Ian uttrycker i kommunikationen. Detta 
sätt att arbeta är tidskrävande men ett utmärkt redskap för att upptäcka 
de ibland små och kanske svårtydda tecken, som Ian gör. Efter att han 
iakttagits på video, är det lättare att känna igen uttrycken i den vardagliga 
kommunikationen.

Ian har, på grund av sin funktionsnedsättning, en mycket långsam 
inlärning. Hans dagliga rutiner är viktiga och vissa aktiviteter återkom-
mer varje dag. Vid skoldagens början tänder man exempelvis ett ljus och 
blåser ut. Ian kan uppfatta ljus i rörelse och känner lukten av rök. Det är 
signalen för att skoldagen startar. Lärarna hjälper Ian att ta reda på vilka 
personer som är med i rummet idag. Alla i rummet hälsar på varandra 
och dagens schema presenteras med hjälp av föremål, som symboliserar 
olika aktiviteter.

Inför varje ny aktivitet får sedan Ian känna på dessa saker. När det t ex 
är dags att baka med Play Doo får han känna på en leksakskavel. Han 
får en plastspade då han ska gå ut på rast och en sked när det är dags för 
mat, en blöja när det är dags för toalettbesök, en boll för gymnastik och 

man också taktila tecken. Ian kan några tecken som han använder.
Idrott, bad, uteskola, lunch och en del andra aktiviteter har Ian till-

sammans med andra elever. Vid aktiviteter i idrott och badhus där kläd-
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ombyten förekommer, försöker skolan ordna så att en manlig assistent 

En dag i veckan åker Ian till ett närbeläget ridhus. Det är hans favo-

makligt tempo. Personalen går bredvid och leder hästen. Ian ligger gärna 
framstupa över hästens hals för att känna dess rörelser.

För sociala kontakter är Ian beroende av andras initiativ. När någon 
-

nom. Detta gäller även skolkamrater. De elever han träffat under många 
år känner han väl igen. 

Hon är Ians kompis och de kan hitta på små lekar tillsammans, t ex 
gunga. Om klassen väntar besök av någon ny, okänd person, förbereder 
personalen Ian med hjälp av en symbol för den nya personen, t ex en 
särskild kaffekopp.

Skolan och elevhemmet har daglig kontakt. Genom sms, mail eller 
telefon meddelar man vad som hänt i skolan respektive på elevhemmet. 
Föräldrakontakterna är också mycket frekventa. Sms och mail, ibland 
kompletterade med foton, är det som oftast används. Varje fredag skrivs 
ett veckobrev. Detsamma gör föräldrarna efter en helg.
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Individuella förutsättningar

Pedagogiska anpassningar

-

ens behov

personlig assistans där övningarna anpassas utifrån elevens för-

utsättningar

hälsa
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Organisatoriska förutsättningar

alternativ för skolplacering i hemkommunen eller i specialskola?

och bad

och förutsättningar



 66 | Ellen – långsam inlärning och stora omvårdnadsbehov

Jag heter Ellen. Jag är 13 år. 

Jag har CI, rullator och en rullstol. 

Jag pratar med bilder.
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Ellen är en 13 år och går i år 6 på en specialskola. Hon har cp-skada och 

-
skada under småbarnsåren. När hon första gången skulle hörseltestas, 
hade man svårt att få fram ett rättvisande audiogram, så hennes dövhet 
upptäcktes inte förrän vid tre års ålder. Hon CI-opererades vid fem års 
ålder. Ellen hade mycket begränsade möjligheter att kommunicera och 
förhoppningen var att operationen skulle öppna för en ny kommunika-
tionskanal. Man är osäker på vad Ellen idag kan höra med sitt CI. Hon 
använder gärna sitt CI och reagerar på omgivningsljud..

Inför skolstart gjorde Resurscenter döv/hörsel på Specialpedagogiska 
skolmyndigheten en specialpedagogisk utredning på Ellen. Efter den 
enades man om att hon skulle gå i en träningsskoleklass för att få sina 
behov till godosedda.

Ellen går i en åldersblandad grupp på fyra barn, som alla har olika 
typ av särskilda stödbehov. I gruppen arbetar två lärare och en assistent. 

gick klassen en våning upp. Där var det trångt och bökigt och alla hjälp-

för hjälpmedel i nära anslutning till klassrummet. Ellen har många typer 
av hjälpmedel: innerullstol, uterullstol, arbetsstol i klassrum och ståskal 

ELLEN
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och har stretching.
Ellen bor under skolveckorna på ett av skolans elevhem och reser hem 

till sina föräldrar varje helg. När Ellen på morgonen kommer till skolan 
möter en assistent henne vid taxin. Assistenten hjälper sedan Ellen in i 
klassrummet där hon byter till sin innerullstol.

I klassrummet börjar dagen med gemensam samling. Läraren går 
igenom bildschemat. Hon använder ett anpassat, långsamt teckenspråk 
och talar. Ellen svarar med enstaka tecken och kan säga vissa ord. Hon 
har också bilder att tillgå för att bli förstådd. Efter samlingen har alla 
elever ett individuellt arbetspass.

Så här kan Ellens aktiviteter se ut : Ellen tränar idag ordbilder. Nu 
arbetar man i klassen med tema ”Hösten” och Ellen tränar namn på olika 
frukter. En annan elev arbetar med färgernas namn. I slutet på arbets-
passet får dessa två elever arbeta tillsammans och göra en gemensam 
övning av sina ord. Läraren styr, så att eleverna får lägga de ord som de 
själva tränat.

Före rasten får Ellen hjälp att byta blöja. I samband med det får hon 
också hjälp med sin stretching. Stretching är viktigt för Ellen så att hon 
inte får felställningar och att hon behåller rörligheten i sin kropp. Hon 

-

bättre plats i närheten av klassrummet. Vid andra tillfällen stretchar de 
i samband med idrottslektioner.

På rasten är Ellen ute tillsammans med sin assistent. Hon tycker om 
att gunga.

Efter rasten ska hon arbeta stående i sitt ståskal. Lärarna hjälper henne 
att komma på plats. Ellen tycker det är lite jobbigt, men nu får hon räkna 
under tiden och då går det lättare. Matte är kul! Ellen arbetar med klockan 
tillsammans med en lärare. Man tittar på olika klockslag och pratar om 
vad som då händer, t ex skolan börjar, lunch, bad. Ellen har ett arbetsblad, 
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där hon kombinerar klockslag med illustrationer från olika aktiviteter. 
Efter en stund ska hon sitta i sin arbetsstol och arbeta med klockan vid 
sin anpassade dator.

Nu är det lunch och Ellen sitter tillsammans med sina klasskamrater i 
skolmatsalen. Ellen äter själv, men använder alltid en speciell sked, samt 

mugg som hon dricker ur och hon använder haklapp. Det gör också en 
annan av hennes kamrater. Ellen tycker ibland att det känns obehagligt 
då andra barn tittar på henne, så hon sitter nu i matsalens ytterkant med 
ryggen mot övriga skolkamrater.

Efter lunch går Ellen till rörelse- och dramalektion tillsammans med 

behöver framför allt hjälp med att få anpassade instruktioner, som vänder 
sig direkt till henne i ett anpassat teckenspråkstempo. Hon deltar på sina 
villkor och kamraterna, som känt henne sedan skolstarten, accepterar 
Ellen utifrån de förutsättningar hon har att delta.

Alla elever i klassen har behov av individuellt anpassad undervisning. 
Därmed är det också viktigt att personalen ges tid till samordning och 

i deras arbetsscheman. Dessutom har man varannan vecka möte med 
elevhemmets personal.

Under sista arbetspasset återvänder Ellen till sitt klassrum. Nu ska 
man tillsammans i klassen göra en inköpslista. Nästa dag ska man handla 
ingredienser för att sedan baka äppelkaka. Läraren har ett recept med bil-
der. Man resonerar om hur mycket ingredienser man behöver och skriver 
en inköpslista. Äpplena ska plockas från ett äppelträd på skolgården.

Dagen avslutas med en samling då läraren delar ut kontaktböckerna. 

gjort under dagen. Innehållet på den sista sidan visar nästa dags aktiviteter. 
Dagens bild är idag ett äpple, samt en äppelkaka. Detta får symbolisera de 
äpplen man ska plocka och den äppelkaka som ska göras. Med stöd av bil-
derna kan Ellen själv berätta vad klassen gjort idag och vad som ska hända 
nästa dag. Man påminner också om att man i morgon ska gå och handla.
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Individuella förutsättningar

ståskal, speciell toalettsits, brits, särskild specialsked, tallrik med 

”kant” och mugg

Pedagogiska anpassningar

-

duella behov

innehåll och kanske en ”morot”

med bilder
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Organisatoriska förutsättningar

klasstorlek, fysisk omvårdnad och antal personal i gruppen

helg

arbete i större grupp

behov



 72 | Olov – vuxenstöd

Jag heter Olov. Jag är 12 år. 

Jag är döv och går på specialskola. 

Jag tycker att det är jobbigt att sitta still och 

jag tappar saker hela tiden. Jag vill veta 

i förväg vad som ska hända. Min assistent

 eller lärare brukar berätta för mig. 

Det känns skönt.
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Vuxenstöd

Olov är en döv pojke som går i år 5 på en regional specialskola. Förutom 

för Olovs del att han har stora koncentrationssvårigheter, är impulsstyrd 
och har svårt att hålla reda på sin kropp.

Olovs skoldag börjar alltid i klassrummet och assistenten håller ett 
extra öga på Olov, så att han kommer i tid till lektionen. Olov har sin 
bänk närmast läraren, på ena sidan i klassrummet. Bänkarna är placerade 

av lärarna eftersom han inte låter sig påverkas av Olov.
När Olov ska arbeta självständigt, behöver han oftast hjälp att starta 

arbetet och assistenten upprepar vanligen genomgången för att Olov 
säkert ska veta vad som förväntas av honom. När han förstått uppgif-
ten, arbetar han fokuserat och ofta intensivt och snabbt. Saker som han 
har på bänken trillar ner, pennspetsarna ”ryker” och när han suddar går 
pappret ofta sönder. När Olov anser sig ha jobbat färdigt, vill han snabbt 

vid hans sida, går hans fokus över på kamraterna. Om läraren föreslår 
ytterligare uppgifter, är det svårt att få honom motiverad att börja om. Vid 
andra tillfällen kan han reagera tvärtom. Om uppgiften tilltalar honom, 
vill han inte sluta jobba.

Detta kräver att de vuxna i klassen ligger steget före Olov och är be-

OLOV
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redda på hans reaktioner. Han ska ges tydliga ramar för sina aktiviteter 
och stöd för att kunna följa dessa. Tydliga ramar innebär att Olov får 
veta vilka, och hur många, moment han ska arbeta med. En bra metod 
är att använda ett arbetsschema, där han ser antalet uppgifter, kryssar 
för avslutade uppgifter och eventuellt också kan motiveras att själv välja 
arbetsordning. Han får också hjälp att hålla de tidsramar som är bestämda 
för uppgiften.

Eftersom Olov har ”myror i benen” skaffar han sig tillfällen att röra 
på sig. Det kan innebära att han under ett och samma arbetspass dricker 

gå obemärkt förbi eftersom de känner till Olovs rörelsebehov.
Rasterna är jobbiga för Olov. Han är glad och vill leka, men hamnar 

ibland i svåra situationer eftersom han tar i för hårt och de andra barnen 
blir ledsna eller arga på honom. De dagar skolan ordnar rastaktiviteter 
fungerar det bättre för Olov. Speciellt om det är fotboll, eftersom han då 

och ser till att reglerna följs. I andra situationer behöver Olov någon för 
honom känd person, som är med ute på rasterna och har till uppgift att 
vara hans hjälp-jag.
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Olov älskar gymnastiken! Där har läraren en fast struktur på lektio-
nerna. Det innebär att han med ord och bild går igenom dagens program. 
Det kan t ex se ut så här: Uppvärmning – aktivitet i lag med färdigställda 
uppgifter och bestämda lag – avslappning.

Vid tillfällen när strukturen bryts eller i större samlingar kan Olov bli 
motoriskt orolig. Han kan då få hjälp genom att hålla i något, exempelvis 
en mjuk ”boll”, som är skön att krama. Med den i sina händer kan det 
kännas lättare att samla sig kring innehållet.

Vid klassens gemensamma samlingar utgör assistenten ett viktigt stöd. 
Det är svårt för Olov att hålla koncentrationen långa stunder. Assistenten 
har sin plats nära honom. Lugnt och bestämt lotsar hon honom rätt, när 
uppmärksamheten lockas av annat. Då har de också möjlighet att gå iväg, 
om samlingen blir för lång eller är för svår. Assistenten bryter innan Olov 
själv har straffat ut sig. I tillfällen då protesterna blir kraftiga behöver 
han hjälp att bryta sitt beteende och få alternativ, så att han kan välja 
mellan två utvägar. Exempelvis att hoppa fem minuter på studsmattan 
eller springa ett varv runt fotbollsplanen.



76 | Olov – vuxenstöd

Individuella förutsättningar

impulsstyrd, svårt att hålla reda på sin kropp

Pedagogiska anpassningar

behöver skolas in

-

gifter i klassen

behov

före eleven

omväxling i aktiviteter

vid behov

hem och skola

-

boken sammanfattas, helst tillsammans med eleven, viktiga hän-

delser. Speciellt det som har fungerat bra eller det som behöver 

bearbetas
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Organisatoriska förutsättningar

skolans psykolog



 78 |

Jag går sista året på specialskola. Det 

är svårt att välja till gymnasiet. Jag kan 

ju inte söka alla program!
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”Svag elev”

Tina är 17 år och döv. Hon går i år 10 på specialskola. När Tina skulle 
börja skolan tyckte hennes förskollärare och föräldrar att hon fortfarande 
var lite omogen. Hon hade svårt att koncentrera sig på en uppgift eller att 
sitta still längre stunder i en samling. Medan andra barn började intres-
sera sig för att skriva och läsa små ord, kunde Tina nätt och jämt få till 
bokstäverna i sitt eget namn.

När det var dags för skolstart bestämde man att hon skulle börja i spe-
cialskola för döva och hörselskadade. Tina tillhörde en ganska stor årskull 
barn som det året började specialskolan. Många av klassens aktiviteter 
genomfördes gemensamt i den stora gruppen, men när det var dags för 
läs- och skrivövningar och matematik delades klassen i mindre grupper. 
Tina arbetade då tillsammans med två andra elever. Innehållet var ungefär 
detsamma i de olika grupperna, men arbetet i Tinas grupp varvades med 
mycket praktisk aktivitet, ofta med anknytning till det ämnesinnehåll man 
för tillfället arbetade med. Under idrottstimmar, rörelse-dramalektioner1,

gemensam aktivitet.
Efterhand tillkom ytterligare praktiskt estetiska ämnen på schemat. I 

slöjd, bild och hemkunskap blandades elever från de parallella grupperna. 
Under de mer teoretiskt inriktade passen har Tina under hela skoltiden 

1 Inom specialskolan ersätter man ämnet musik med Rörelse-drama.

TINA
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fortsatt i den lilla gruppen.
Under år 3 genomfördes ett test av skolpsykologen. Testet visade att 

Tina låg inom gränsen för möjlighet till särskola. Föräldrarna ställde 
sig tveksamma till att skriva in Tina i särskolan. De hade svårt att 
acceptera tanken på att hon hade en utvecklingsstörning. Tina gick 
kvar i samma klass, eftersom det där också fanns andra elever med 
speciella behov.

I början av år 8 tillkom ytterligare en elev och i samband med det 
anställdes också en assistent i klassen. Tina hade många av sina kamrater 
som hon umgicks med i de andra grupperna, men ibland kändes det skönt 
att i lugn och ro få arbeta i det anpassade tempo, som hon behövde.

Tina insåg ganska tidigt skillnaden i arbetstempo mellan olika elever 
då man arbetade tillsammans i storgrupp. Redan från skolstart blev det 
en vana att i klassen hjälpas åt vid grupparbeten och andra gemensamma 
aktiviteter. Lärarna förberedde så att det alltid fanns uppgifter där var 
och en kunde arbeta utifrån sina förutsättningar.

Under årens lopp uppenbarades dock olikheterna alltmer och under 
en period i år 6 funderade Tina mycket på varför inte hon kunde göra 
samma saker som sina kamrater. Frågor som dök upp var ”Varför kan 
inte jag skriva lika mycket som de andra kompisarna? Varför kan inte 
jag chatta som alla andra? Varför kan inte jag läsa Harry Potter?” Hon 
behövde hjälp att bearbeta dessa frågor tillsammans med någon vuxen. 

Inför den första PRAO-perioden förbereddes klassen noga med infor-

om hennes svårigheter, men hade ändå inte förstått hur omfattande de var. 
Tina utsattes för höga krav, och i tanken på framtida yrkesval uppkom 
många frågetecken.

Tina har dock fått mycket stöd från förstående föräldrar och i den 
lilla undervisningsgruppen har man haft många bra och stärkande dis-
kussioner. Hon har också fått samtalsstöd av skolans psykolog. Även 

nu stärkt i sitt självförtroende och kan när så behövs säga ifrån eller för-
klara. T ex vid tillfällen då klassen har vikarie, har Tina nu själv styrka 
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att förklara sin situation och kräva anpassning. Förr försökte hon mest 
dölja och bortförklara.

Nu är det snart dags för Tina att byta skola och börja på gymnasiet. 
Den stora klass med alla kamrater som hon gått i ska snart splittras. Valet 
till gymnasiet har inte varit lätt. Man har fått mycket information om 
de olika möjligheter som erbjuds: nationella program, individuella pro-

SYO-läraren. Också klasslärare och föräldrar har stöttat i de här diskus-

vara behjälpliga då eleven behöver diskutera kring sina framtidsplaner.
Tina är medveten om att de nationella programmen inte är aktuella för 

hennes del, eftersom hon inte är godkänd i kärnämnena. De möjligheter 
som då återstår är individuellt program eller särskolegymnasiet. Hon 
har besökt båda och känner mer för det förstnämnda. Dit ska också ett 

tillsammans med några man känner. Om Tina ska söka till rikssärsko-
legymnasiet för döva och hörselskadade måste föräldrarna acceptera en 
inskrivning i särskolan. 

Frågetecknen är många. Det är inte bara det svåra skolvalet med en 
ny skola som väntar. Gymnasieskolan ligger i en annan stad, långt he-
mifrån. Det betyder boende på elevhem tillsammans med nya kamrater 

elevhem varje år möter dessa elever från Sveriges alla hörn och kan 
hjälpa dem tillrätta. 
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Individuella förutsättningar

Pedagogiska anpassningar

från skolstart

Organisatoriska förutsättningar



| 83

…skolorna måste erkänna och tillgodose sina 

elevers olika behov och ha utrymme för både 

olika inlärningsmetoder och inlärningstempon 

och därvid ge alla en kvalitativt bra undervis-

ning genom lämpliga kursplaner, organisatoriska 

ramar, pedagogiska metoder, resursanvändning 

och samarbete med lokalsamhället.

Stöd och tjänster ska tillhandahållas kontinu-

erligt och svara mot uppkomsten av särskilda 

behov i varje enskild skola.
(Salamancadeklarationen I:7)



84 | Pedagogiska anpassningar

Pedagogiska anpassningar

I detta kapitel tar vi nu steget från individens behov, vilka beskrevs i de 
tidigare elevfallen, över till möjliga anpassningar av gruppen och skol-
miljön. Vi talar inte längre om enskilda växter utan om växtplatsen. Som 
pedagog och skola behöver man utforma en plan för hur elevens växtplats 
ska se ut, inte bara för de närmaste månaderna utan också för många år 
framåt. En liten växt blir snart en stor växt – storväxt. Är platsen rätt vald 
för eleven i ett långt perspektiv? Vi vill här ge exempel på anpassningar 
som är möjliga, nödvändiga och som fungerar. Här är tanken att läsaren 

diskutera sig fram till lösningar i sin skolmiljö.
Det är viktigt att skapa en gemensam färdriktning. Vi vuxna måste 

och mål. Alla elever ska ha möjlighet att gå vidare utifrån sina förutsätt-
ningar och sin förmåga.

Vår erfarenhet säger att det inte är ovanligt att många elever med kom-
plexa svårigheter har problem att nå skolans mål. Även om elever inte når 
vissa mål i skolan får man inte ge upp strävan helt och hållet utan se till 
varje enskild elevs möjligheter och åstadkomma maximala förutsättningar 
inom vart och ett av skolans olika arbetsområden. För de elevgrupper som 
vi fokuserar på i denna bok handlar det i första hand kanske inte om att nå 
alla skolans mål, utan framför allt om att eleverna varje dag kommer till 
en skola som skapar en intressant och innehållsrik skoldag.
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För att skapa en grund för den planeringen har vi i detta kapitel tagit 
upp sex områden som visat sig vara viktiga för den långsiktiga plane-
ringen:
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skolans personal arbetar med värdegrundsfrågor. Lärare, skolledning 
och annan personal bör tillsammans hitta gemensamma synsätt i olika 
frågor och ventilera sakfrågor. På det här sättet lägger man grunden till 
ett klimat på skolan där framtidens utmaningar kan lösas och skoldagen 
göras mer genomtänkt. 

Förutsättningarna för en gemensam färdriktning som vi tagit fasta 
på är:

För att underlätta och ge stimulans till samverkan behöver all personal, 
genom utbildning och information, ges förutsättningar till en gemensam 
grund. Alla behöver vara med och diskutera för att få en samsyn kring 
skolans värdegrundsfrågor. En viktig del är att man i denna diskussion 
funderar hur arbetet kring elever med i behov av särskilt stöd ska fungera 
i praktiken. Skolan och arbetslaget behöver en praktiskt förankrad vision. 
Det gäller personal på såväl elevhem, som på skola, fritids och förskola.

Det är viktigt att skolans vision genomsyrar verksamheten och blir 
tydlig så att elever och föräldrar känner till den. Utbildad personal i 
skolan är en självklarhet. För arbete med elever i behov av särskilt stöd 
är det, förutom grundkunskaper inom specialpedagogik, dessutom extra 
viktigt med kontinuerlig fortbildning.

elever.  Utbildningsområden som är speciellt efterfrågade gäller autism, 
utvecklingsstörning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi 
menar att denna utbildning är viktig men att den måste kompletteras 
med ett lokalt arbete kring den enskilde elevens förutsättningar och be-
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aldrig ersätta den kunskap man måste ha om den enskilda eleven. Att 
hitta en relation till eleven är A och O. När vi vet att vår växt behöver 
lite extra solljus är det också lättare att planera odlingarna. I våra möten 
med pedagoger har vi genomgående sett hur viktigt det är att man tycker 
om utmaningen att planera, genomföra och utvärdera undervisningen för 
den här gruppen elever.

För elevens motivation har lärarens lust, fallenhet och tålamod avgö-
rande betydelse. Elevers motivation ser olika ut. För några elever är målet 
det som skapar motivation. För andra elever är det vägen. Det arbetslag 
som uppmuntrar sina elever på olika sätt lyckas också bra.

För lärarnas möjligheter att i längden mobilisera kraft för denna 
utmaning behövs en uppbyggd organisation som ger stöd och uppback-
ning i arbetet. Flera av de lärare vi träffat på har i intervjuerna beskrivit 
en avsaknad av tillgänglig stödresurs. En stödresurs kan se olika ut och 
ska naturligtvis anpassas efter lokala förutsättningar. Det kan t ex vara 
en kontaktperson i elevhälsan eller någon annan erfaren person. Om 
lärare har tillgång till olika former av stödresurser lyckas de bättre. En 
uppgift för den lokala skolutvecklingen är att tydliggöra hur en stödre-
surs ska utformas så att den är anpassad efter lärarens behov i arbetet 
med eleven.

Vid våra möten med skolans lärare gavs många kreativa exempel 
på hur en fungerande föräldrakommunikation gynnar arbetet kring 
eleven. Föräldrar som känner sig välkomna till skolan gagnar ett gott 
samarbetsklimat kring eleven. Vår erfarenhet säger att föräldrasamverkan 
varierar mellan skolor och familjer. Av den anledningen är det av stor 
vikt att föräldrakontakten och föräldrasamverkan blir en del av skolans 
övergripande planering. Ett nära samarbete mellan hem och skola är av 
stor betydelse för hur det ska gå för alla elever, men inte minst för dem 
som tillhör denna grupp.
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SAMORDNAD DOKUMENTATION

IUP
Åtgärdsprogram

-
viduella utvecklingsplanen (IUP) är obligatorisk för alla elever. Åtgärds-
program och överenskommelse om anpassad studiegång ska skrivas då 
stödåtgärder eller speciella anpassningar behöver sättas in.

För de lärare som i skolan arbetar med elever i behov av särskilt 

dokument.
Vad är då målet med en fortlöpande dokumentation?  
Som namnet beskriver ska den individuella utvecklingsplanen följa 

hela elevens utvecklingsgång, från skolår 1 till det att eleven lämnar 
sista året i grundskolan. De som gemensamt ska upprätta elevens IUP - 
eleven, föräldrar och pedagoger – är alla olika som personer och arbetar 
på många olika sätt, men genom skolans IUP ska de ha ett gemensamt 
arbetsredskap. För att dokumentet ska bli levande krävs en utformning 
som gör det lätt för eleverna att förstå, lätt att fylla i och kan användas 
i den praktiska vardagen.  Vi har mött olika modeller, många med en 
symbolisk utformning där eleven själv kan överblicka de olika stegen 
i sin utveckling. Varje del, med tillhörande målbeskrivning, utgör ett 
delmål som efter avslutad genomgång målas eller på annat sätt marke-
ras. Beroende på bl a barnets ålder kan det handla om blommor, träd, 
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trappor eller varför inte bilar.  Det viktiga är att skapa en motiverande 
och strukturerad översikt där eleven lätt kan överblicka, utvärdera och 
samtala kring sin egen utveckling.  Underlaget bidrar dessutom till ett 
praktiskt stöd i lärarens planering.

-
delsmarknaden bra förslag som utformats utifrån en tydlig struktur. Dessa 
underlag är relaterade till de nationella kursplanerna och läroplanerna. 
För många elever i behov av särskilt stöd behöver de därför specialan-
passas. För att fungera måste de för en del elever kanske helt omarbetas 
och inriktas på ett innehåll som inte till så stor del fokuserar på ämnens 
kunskapsmål. Utveckling måste ses ur många perspektiv.  Varje barn har 
rätt att uppleva framgång och utifrån sin förmåga formulera egna mål för 
att därigenom också stärka sin självkänsla och framtidstro.

åtgärdsprogram behöver 
utarbetas. Ofta handlar det om någon form av stöd eller åtgärd i under-
visningen, antingen individuellt utformad eller i relation till gruppen. Det 

kan frågor kring stödåtgärder vara av varierande slag. 
Tid för utvärdering och uppföljning av åtgärderna bestäms gemensamt 

av de inblandade. Det vanliga är att innehållet ses över och revideras i 
samband med utvecklingssamtalet en gång per termin. Vår erfarenhet 
säger dock, att man utifrån behov i varje enskilt fall eventuellt bör träffas 
oftare. Precis som med IUP handlar åtgärdsprogrammet om ett levande 
dokument där elev – lärare – förälder kontinuerligt ska följa och utvär-
dera utvecklingen.

Förutom de mer formella dokumenten hittar många pedagoger andra 
former för sin dokumentation. Att skriva dagbok/loggbok är ett exempel. 
Det kan vara tidsödande men bidrar med viktig information vid t ex 
utvecklingssamtal .

Tillgången till växthus och trädgårdsmästare är en bra jordmån för många 
växter. När det gäller undervisning av elever så skulle man kanske säga 
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att tillgång på klassrum och lärare motsvarar växthus och trädgårdsmäs-

säga förebilder med olika kön, etniskt ursprung och med egna funktions-

grund för god undervisning av elever i behov av stöd. Vi har utifrån 
intervjuerna valt tio delar som våra pedagoger bedömt vara viktiga för 
undervisning av de här eleverna inom den svenska skolan. 

Vi förutsätter att all personal har en grundläggande pedagogisk ut-
bildning, samt helst även specialpedagogisk kompetens. Ska man arbeta 
med elever med exempelvis dövhet, hörselskada, språkstörning eller vissa 
elever med utvecklingsstörning bör man därutöver ha teckenspråkskun-
skaper. För det fortlöpande arbetet krävs dessutom fortbildning och 
tillgång till handledning. Fortbildningen kan se ut på olika sätt. När det 
gäller fortbildning kring elever i behov av särskilt stöd kan en del, som 
t ex utbildning kring autism eller utvecklingsstörning, ges till all personal 

-
dervisande personal i specialgrupper. Personal som använder teckenspråk 
eller tecken som stöd behöver dessutom kontinuerlig fortbildning.

Hemklassrummet är den plats i skolan som eleven utgår ifrån. I 
hemklassrummet hittar eleven sitt schema och sin planering och här 
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bedrivs också största delen av undervisningen. Med hemklassrummet 
öppet på morgonen och med personal på plats, ger vi förutsättningar till 
en lugn start av skoldagen, där risken för trängsel och irritation i kor-
ridoren minskar. Att planera så att eleven har en plats att utgå ifrån är av 

välkommen injektion för ökad motivation, medan det för andra kan vara 
orsaken till att de tappar hela dagsstrukturen. Vi rekommenderar därför 
att man i planeringen av skolan utgår från en fast punkt för eleven. Den 
punkten kan liknas vid en spaljé där växten ömsom kan växa sig stor 
med stöd av spaljén men även växa fritt uppåt.

Kontinuitet bland personal kan vara svårt att skriva om. Orsaken till 
detta är att intressen krockar i verksamheten. Eftersom vi skriver om elevers 
behov i första hand vill vi ändå betona vikten av detta. Elever i behov av 
särskilt stöd behöver en trygg och lugn arbetsmiljö för att fungera optimalt. 

känna eleverna väl, så att elevens energi kan ägnas åt skolarbetet. När 
personalbyten kring dessa elever är nödvändiga behöver de förberedas väl. 

som backar upp och går in i dessa klasser. Det belönar verksamheten med 
lugnare elever, nöjda föräldrar och friskare personal.

Genom att ha minst två pedagoger i klassen får eleven mer än en 
vuxen att relatera till. Elever med speciella behov har lika stora indi-
viduella olikheter som alla andra och behöver också få möjligheter till 
val. ”Personkemi” och förståelse fungerar olika för olika individer. Som 
kollegor i samma klass skapas dessutom möjligheter till utvecklande 
diskussioner som i sin tur ger förutsättningar för ett kreativt arbetssätt. 
Det ger möjligheter att se nya lösningar och metoder i anslutning till det 
dagliga arbetet kring elevernas behov.

Inom några områden behövs fördjupad kompetens. Innehavare av 
denna kunskap kan i olika former ha ett övergripande ansvar för att ut-
veckla undervisningen inom området. Det kan t ex innebära avsatt tid för 
att hålla sig uppdaterad och att informera och utbilda annan personal.
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Dessutom är det viktigt att fördela belastningen på den enskilde lära-
ren eftersom risken för stress och nötning är stor i arbete med elever med 
stora behov av anpassning. Det är emellertid viktigt att samtidigt med 
denna strävan, försöka begränsa antalet vuxna som arbetar med klas-

i olika verksamheter och bör därför ges möjlighet att i skolan knyta an 
-

hov. Viktigt är också att kända personer anlitas vid elevtransporterna till 
och från skolan. Om ordinarie personal är borta, behöver en reservplan 

verksamheten och känna eleverna.
Skolledarna, vilka har det övergripande ansvaret för undervisningen, 

behöver också ta del av fortbildning och information. Skolledarna har 
många arbetsuppgifter. Därför behöver skolledningen kompletteras med 
en särskild kontaktperson med specialkompetens. Denna funktion har 
då det övergripande ansvaret på skolan för elever i behov av särskilt stöd. 

-
ledning, mötesrutiner och externa kontakter. Här kan också personalen 
få stöd och bekräftelse i sitt dagliga arbete.

I det dagliga arbetet med eleverna händer mycket. Personalen kan 
behöva olika former av stöd för att utveckla verksamheten. Stödet kan 
vara tillfälligt, kontinuerligt och i form av uppbackning vid enstaka akuta 
ärenden. Ofta handlar det om kollegial handledning, antingen i kor-
ridoren eller i mer ordnade former. Ibland ordnas mötesplatser i form 
av pedagogiska caféer, kategoriträffar eller schemalagda pedagogiska 
kvartar. Här ges tillfälle att diskutera förhållningssätt, lektionsinnehåll, 
nya idéer, osv.

Tillgång till professionell handledning är särskilt viktig då man har 
elever med särskilt komplicerade funktionsnedsättningar eller sociala 

att i lugn och ro prata, få stöd, diskutera och utveckla sitt arbete. Här 
ges också möjlighet att ta upp mer komplicerade frågor och i möjligaste 
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mån avlasta personalen och diskutera möjliga lösningar.
 som ibland även är schemalagd, ger personalen ytter-

ligare utrymme för utveckling av sin egen kompetens i att stötta varandra 
i arbetet.

Lärarna använder en stor del av sin arbetstid till att framställa läro-
medel. För att underlätta detta många gånger nödvändiga arbete behövs 
tekniska lösningar och utrustning såsom: datorer, dataprogram, databa-
serade bildsystem, datasystem för projicering på storbild, utrustning för 
tillverkning av egna småböcker och häften, digitalkamera, videokamera 
och färgkopiator.

De läromedel som framställs är många gånger av likartad karaktär. 
Hur skulle en samordning kunna ske där man lättillgängligt kunde ta del 
av varandras arbeten, ge boktips och utbyta idéer?

dataprogram som kan användas i 
undervisningen för att ge eleven stöd i sin kommunikation. Där kan man 
med hjälp av bilder, talsyntes och skrift utveckla sina förmågor. 

STRUKTUR

”Alla mår bra av struktur!” Frasen används frekvent av de lärare vi mött 
i samtalen kring elever i behov av särskilt stort stöd. Men struktur kan se 
ut på många olika sätt. Med struktur skapar man inte bara en överblick 
utan också metod för inlärning av rutiner och aktiviteter som annars 
skulle vara omöjliga att förstå för eleven. Vi har några förslag på hur 
tydlighet kan skapas:
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Skolan är elevernas arbetsplats och alla känner sig mer trygga om de 

tillgänglig planering med dagsschema, veckoplanering och almanacka. 

för att utveckla deras tidsuppfattning, kan det vara viktigt att spara dessa 
scheman och planeringar så att de är tillgängliga för eleverna. De kan då 
användas som ett kommunikationsstöd för att prata om saker som har 
hänt tidigare och bearbeta olika händelser.

Ett tydligt schema ska vara utformat utifrån elevgruppens behov. 
För en del innebär det ett schema med bilder och ordbilder, för andra 
enbart ett stort schema med ordbilder och för vissa passar det bättre med 
en förstoring av ett vanligt dataskrivet schema. Många elever behöver 

innehåller förändringar eller speciella händelser. Andra elever har en egen 
almanacka för planering och stöd för minnet, där eleven själv, lärarna 
eller föräldrarna skriver. Tidsangivelserna på schemat kan se olika ut, 
allt ifrån bilder på klockor med tidsangivelser till digitala siffror.

Skoldagens början och slut är viktiga tillfällen för att skapa en 
trygg ram kring skoldagen. Med en gemensam start på dagen har man 
möjlighet att tydligt gå igenom dagens schema, prata om förändringar, 

och kolla att all information gått fram. På liknande sätt har man en ge-

frågor, informera om morgondagen samt skriva i och dela ut eventuella 
kontaktböcker mm. Innan man går hem för dagen hjälps man också åt 
att plocka i ordning i klassrummet.

Likväl som skoldagen för många elever känns trygg då den inramas 
med en tydlig början och ett tydligt slut, kan också lektioner struktu-
reras på liknande sätt. Då kan det handla om en inledande genomgång 
av lektionspasset, där läraren tydligt klargör vad som ska hända och vad 
som förväntas. Somliga elever behöver för detta ett eget schema med 
strukturerade arbetsuppgifter, där en bild motsvarar ett moment eller 
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en arbetsuppgift. Andra elever har sina arbetsuppgifter nedskrivna i en 
planeringsbok, där uppgifter som ska utföras under exempelvis en dag 

arbetsuppgifterna utformas efter elevens förmåga. Ibland hinner eleven 
mer än man beräknat. Sådan tid kan lätt skapa oro i klassrummet. Därför 

arbetssätt som hjälper eleven att överblicka sitt arbete och genomföra det 
mer självständigt. Det omvända, att eleven inte hinner allt det man tänkt 
sig, är minst lika förekommande. Om detta händer ofta behöver läraren 
troligen se över sin egen planering för den enskilde eleven. 

Somliga elever har behov av att man tydligt markerar när en lektion 
är slut. Då måste schemat vara utformat så att lektionsbilden plockas bort 
efterhand eller på annat sätt markerar att lektionen är slut, t ex genom 
att kryssa över motsvarande tillfälle.

En tydlig och väl förberedd arbetsfördelning mellan de vuxna i klass-

i klassen samtidigt behövs en genomtänkt organisation för hur deras 
arbete ska läggas upp så att det inte blir rörigt. Detta kan innebära att 
man på arbetsschemat för lektionen anger vilken vuxen som ska arbeta 
med respektive barn.

De delar av skoldagen som innebär friare arbetsformer kräver också 
sin planering och förberedelse. Struktur i fria aktiviteter kan gälla vid 
praktisk-estetisk verksamhet, så som idrott och rörelse-drama, eller under 
speciella temaveckor där eleverna har möjlighet att själv välja ”stationer”. 

gynnar eleverna. I början på varje lektion ges tydliga instruktioner på 
vad som väntar, såsom arbetsordning och vilken hjälp de kan få. Likaså 
avslutas lektionen oftast gemensamt. En gymnastiklektion är slut först 
efter dusch och omklädning, vilket innebär att även den tiden bör vara 
strukturerad framför allt med personal som följer eleverna. Vissa elever 
behöver långt upp i åldrarna vid den här typen av aktivitet en vuxen i 
sin närhet för att lyckas med dessa ”fria” situationer.
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En del elever behöver även struktur under rastverksamhet och lunch-
tid. Bra förslag på åtgärder vi mött av organisatorisk art är exempelvis 
schemalagd lunchtid och bestämd plats i matsalen med vuxen vid bordet. 
Organiserad rastverksamhet där vuxna har en ledande roll fungerar 

lämpliga aktiviteter: olika bollsporter med en vuxen som domare, kort-

För andra barn kan rastaktivitet vara promenader, cykling, datorlek, 
vila, att läsa serietidning, musiklyssning eller att tillbringa tid i ett särskilt 
lekrum. Vissa barn mår bäst av struktur även när de är ”lediga”. Då får 
de inför rasten, med stöd av en vuxen, välja mellan några aktiviteter som 
de tycker om.

Kontinuitet i strukturen är viktigt. Vid förändringar i vardagen är 
förberedelse ibland nödvändig för att eleven ska förstå vad som ska 

RAST

PLANTERA VATTNA
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hända. Bilder, almanackor, klockor och andra tidshjälpmedel är ett gott 
stöd i samtalen kring detta. Samverkan med föräldrar är ovärderligt i de 

såväl i hemmet som i skolan.
Vid stora förändringar som t ex byten av lärare eller skola fordras god

framförhållning. Genom samtal, foton och upprepade besök ger man elever 
och föräldrar en chans att komma väl förberedda till den nya skolan.

Vardagsnära upplevelser med koppling till olika ämnen är utan tvekan 
den bästa vägen till kunskap för våra elever. Men allt kan inte beställas 
på speciella tider eller platser. Flyttfåglarna kommer inte på schemalagt 
datum, den första snön faller inte på bestämd tid, temaarbeten tillsam-
mans med andra måste anpassas, etc. Hastigt påkomna förändringar är en 
del av vår verklighet. För att underlätta för de elever som har stora behov 
av struktur kan man underlätta om man även har en förberedd och färdig 
struktur för förändring såsom en schemasymbol, en snabbgenomgång 
eller liknande. Denna kan användas vid mindre dramatiska förändringar 
för att inte strukturen ska vara för bindande i vardagen. 

Det är viktigt att elevens behov styr hur strukturen utformas i skolan. 
Alla elever utvecklas och klarar efterhand mer vilket också innebär att 
strukturen måste förändras. Vi som vuxna är också till olika delar förtjusta 
i struktur, därför måste vi hjälpas åt att vara medvetna om när våra egna 
behov att hålla strukturen riskerar att gå före elevens.

En grupp förutsätter åtminstone två individer och lever bara så länge 
den fyller sitt syfte. Gruppsammansättning behöver alltid ett syfte. Det 

en period i ett visst ämne. Utan gemensamma mål kommer gruppen att 
sakna ett ordentligt kitt för sin sammansättning. 

Att sätta samman en fungerande grupp har varit en utmaning för sko-

är en åldersgrupp – en klass. I olika ämnen och aktiviteter kan man hitta 
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sammansättningar av grupper som grundar sig på kön, intresse och stöd-
behov. För många av de elever som är i behov av särskilt stort stöd är det 

från sin klass och sina klasskamrater.
Vi har mött många orsaker till och avsikter med att olika grupper 

bildats.
till en grupp för att få en bättre lösning eller har elev-

från en grupp för att underlätta för gruppens övriga elever?
Att en skola behöver använda gruppen som ett verktyg i arbetet kring 

elever som är i behov av särskilt stort stöd är naturligt. Att skapa fram-
gångsrika gruppsammansättningar är svårt. Vi vill här lyfta fram några 
tankar som skolan och arbetslaget kan arbeta med vid planering av grupp-
sammansättning för elever.

Många betonar vikten av samarbete mellan olika personalkategorier 
för att skapa en så lyckad sammansättning som möjligt. Vi vill också 
poängtera hur bra det kan bli då skolledningen, personal från elevhälsan 
och pedagogerna planerar tillsammans.

För att bibehålla det sociala samspelet är det viktigt att placering av 
den särskilda undervisningsgruppen har närhet till jämnåriga skolkam-
rater på skolan. För att eleverna och personalen i den särskilda under-
visningsgruppen ska känna sig som en del av skolan, ska benämningen 
av den klassen utgå från samma system som övriga klassers.

Vilka de bakomliggande orsakerna än är, måste det alltid noga övervägas 
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och prövas hur förändringar kan påverka eleven.  Ett beslut måste alltid 
föregås av en väl genomtänkt strategi och vara väl förankrad hos elev, 
föräldrar och skola. Risken är stor att en icke genomtänkt exkludering 

klass behöver skolan se över förutsättningarna för elevernas möjligheter 
till fortsatt kontakt med tidigare klasskamrater. Närhelst förändringar sker 
är det lika viktigt att ge möjlighet till bibehållen kontakt.

Här följer några varianter av gruppsamverkan som har prövats i de 
skolor vi besökt.

estetiska ämnen eller i elevens val

på schemalagd tematid

-
munikationssätt eller hemspråk

Om alltför få lokaler på en skola är anpassade för elever med funk-
tionsnedsättningar utestänger man dem från deltagande i andra grupper 
än den egna. Det är vanligt att elever med hörselskada är hänvisade till 
aktiviteter som är förlagda till det egna hemklassrummet för att det är där 

att välja en viss aktivitet eftersom det bara är där de kan få tillgång till 
tolkar. Inte helt oväntat styrs även elever med rörelsehinder ofta av be-

funktionsnedsättningar inte har möjlighet att göra helt fria val, val som 
anses självklara för elever utan funktionsnedsättning.
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-

het innebär en möjlighet för personen att ta del av något.” (ICF)

I skolan möter vi elever som kräver större eller mindre anpassningar för 
att känna sig delaktiga. I arbetet har vuxna en viktig roll för att skapa 
förutsättningar och ibland tillrättalägga för att varje elev ska få möjlighet 
till delaktighet och tillgänglighet. Det kan gälla själva undervisningen, 
det kan gälla arbetssätt och det kan gälla kommunikation och den sociala 
situationen för eleven. Alla är överens om att elevens möjlighet att ta del av 
arbetet i skolan handlar om hur skolan och arbetslaget utformar skoldagen 
och hittar bra lösningar på tillgänglighet och delaktighet.

För att skapa en grund för skolan att utveckla bra lösningar för delak-
tighet och tillgänglighet ger vi här ett antal teman. Dessa är valda utifrån 
vad de intervjuade pedagogerna nämnt vara betydelsefullt för den här 
gruppen elever.

Vi föreslår att arbetslaget utifrån rubrikerna nedan för en diskussion 
och försöker hitta strategier för hur man behandlar uppkomna situationer 
med tanke på allas rätt till delaktighet. Försök att se hinder, möjligheter 

Alla elever på skolan har kamrater. 
Det är skillnad på barn och tonåringars behov av relationer.

Eleven behöver kanske ett aktivt stöd för sina kamratrelationer. D.v.s. 
en vuxen som initierar och genomför aktiviteter där eleven tillsammans 
med andra hoppar rep, spelar fotboll eller kanske lägger ett pussel. Även 
sociala samtal ”tjejsnack/killsnack” kan genomföras tillsammans med 
aktiva vuxna. 

Andra elever kanske behöver hjälp med att hitta mötesplatser. När de 
sedan har kamrater runt omkring sig hittar de ofta på egen hand relationer 

kan vara svårt ur ett kompisperspektiv. Men även på skolor där man har 
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många elever med funktionsnedsättning händer det att elever har svå-
righeter att hitta rätt kamratrelationer.

Alla elever som tillhör en särskild undervisningsgrupp kan bibehålla 
kontakter med sina kamrater i ordinarie undervisningsgrupper.
Barns möjlighet till kontakt med jämnåriga är viktig, även för de elever 

ska behålla kontakten med kamraterna i sin ursprungliga klass?

Alla elever kan vara med och delta i gemensam samvaro på tema-
dagar, skolidrottsdagar, etc.
Det är inte ovanligt att specialgrupper glöms bort. 

Ofta hör man:

”Vi har ordnat ett författarbesök, ni får gärna vara med på torsdag 

om ni kan”

En variant av samma frågeställning kan se ut så här:

”Vore det inte kul med ett gemensamt författarbesök. 

Kan vi samordna tid? Vilken dag kan ni?”

En elev med utländsk bakgrund som aldrig tidigare har gått i svensk 
skola eller haft möjlighet att lära sig något etablerat språk, och inte 
heller haft tillgång till hjälpmedel, ges vid ankomst till svensk skola 

en del av en social gemenskap.
Elever som ska lära sig ett nytt språk i ett nytt land behöver särskild 
uppmärksamhet och planering. Undervisningen behöver varieras med 
konkreta upplevelser, som ger egna erfarenheter och stimulerar den språk-
liga utvecklingen. För barn med dövhet behövs särskild uppmärksamhet 
och planering eftersom det svenska teckenspråket kan vara deras första 
kontakt med ett utvecklat språk.
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Placering i särskild undervisningsgrupp följs upp och omprövas 
kontinuerligt.
Omprövar ni beslut om placering i särskilda undervisningsgrupper? 
Orsaker till, samt de pedagogiska anpassningar som görs kring en elevs 

Vad är det som ett halvår eller ett år senare hindrar att eleven går tillbaka 
till sin ursprungliga klass?

Meddelanden på informationstavlor, anslag och interna TV-moni-
torer framställs alltid med lättläst tydlig text och vägledande bilder 
för att alla ska ha möjlighet att förstå budskapet.
På många skolor är informationen mer anpassad till vuxna än till barn 
och ungdomar. Har alla elever på er skola en möjlighet att läsa all in-

lässvårigheter. Med informativa bilder och  ett enkelt, tydligt ordval kan 
vi ge var och en chans att förstå vad det handlar om. Även de som har 
mycket svårt att tolka text kan kanske genom att läsa sin klassbeteck-
ning, aktuell tid och se en bild som stöd, förstå något av innebörden i 

läser du helst?
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Tekniska lösningar är en självklar tillgång för 
att öka delaktigheten i skolan.
Har ni tillgång till god belysning? Har ni hörselteknisk utrustning? An-
vänder ni olika typer av kommunikationsstödjande hjälpmedel, som t.ex. 
bildstöd och förstorad text? Används tidshjälpmedel? Används dessa 
hjälpmedel alltid vid gemensamma aktiviteter eller samlingar oavsett 

själva ta ansvar för att teknik på skolan fungerar. Genomför kontinuerlig 
översyn av den tekniska utrustningen som är ämnad för elever med olika 
funktionsnedsättning. Elever vet inte alltid vart de ska ta vägen när de 
vill arbeta i lugn och ro. En elev ska inte behöva fråga – det ska vara en 

(även utemiljö) med kontinuerlig tillsyn?

funktionshinder (syn, hörsel, rh)?

Inom specialskolan för döva och hörselskadade ska detta givetvis vara 
en självklarhet. Med professionell teckenspråkstolkning ges likvärdig 
information till alla. Man kan dock inte förutsätta att alla förstår en pro-

olika nivåer. Elever med språksvårigheter, utvecklingsstörning, percep-
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tionsstörningar, utländsk bakgrund eller annan orsak måste speciellt 
uppmärksammas.

Elever som är teckenspråksanvändare eller använder tecken som stöd 
på skolor där alla andra elever talar, har samma rätt till kommunikation 
och stöd på sitt eget språk.

en speciell strategi för hur meddelanden ska nå samtliga elever.
Det händer att skolan snabbt vill sammankalla alla elever eller meddela 

på skolan eller annat som kan vara orsaken till ett sådant beslut. Vi 
har ur olika synvinklar i föregående stycken pratat om vikten av att all 
information når alla. Hur gör ni när saker med kort varsel förändras på 
skolan? Finns rutiner för att även i brådskande situationer tillmötesgå 
allas behov? 

Alla föräldrar känner sig delaktiga i sitt barns skolgång.
Varje förälder har samma rätt att kunna ta del av sitt barns skolgång. En 
fungerande kommunikation är en första förutsättning för att hem och 
skola ska ha möjlighet till en fullgod kontakt. Olika språkliga bakgrun-
der kan vara ett hinder, men med upparbetade rutiner för språktolks-

sammanhang fungera. Men kommunikation handlar också om budskapets 
innebörd. Med annan kulturell bakgrund och annan skolerfarenhet kan 
andra frågetecken uppstå. Inte minst gällande skolsituationen för ett barn 
med funktionsnedsättning, liksom andra sociala rättigheter.

Vilket stöd behövs på skolan för att alla föräldrar ska känna sig del-
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Alla klassrum har den anpassning som behövs utifrån varje enskild 
elevs behov.
Tidigare talade vi om vikten av att elever i behov av särskilt stöd behö-

många lokaler anpassas - inte bara hemklassrummet - ökar möjligheten 
för eleverna att bli delaktiga. Men man behöver också planera för hur 
lokalerna är placerade i förhållande till varandra.

- i förhållande till jämnåriga,
- i förhållande till andra grupper att samverka med,
- med möjlighet att arbeta utan att bli störd,
- i förhållande till andra lokaler, så som matsal och idrottshall?

Och varför har man valt de lokaler man valt?

vill ibland hämta material)?



106 | Pedagogiska anpassningar

Elever som får en anpassad arbetssituation har större möjlighet att lyckas 
med sitt skolarbete. Det genomgripande är att varje elev ska ha möjlighet 
att arbeta utifrån sina premisser. 

Här följer några kreativa förslag på anpassningar i arbetet med elever, 
-

hanget tar vi också upp några praktiska rutiner som underlättat i det 
vardagliga arbetet: 

Ett ämnesintegrerat arbetssätt är ett sätt att ge eleverna möjlighet 
att arbeta utifrån sina förutsättningar. Genom ett sammanhållet tema 
som går som en röd tråd genom undervisningen får eleverna möjlighet 

arbetsuppgifterna är utformade utifrån elevens kunskaps- eller språknivå. 
Ett rött äpple kan t.ex. vara en röd tråd från matematik till slöjd. Med 
enkla röda trådar blir dagen en spännande erfarenhet.

I den här arbetsformen får eleven också på ett naturligt sätt möta 

befästa innehållet. 
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Repetition, -
vända sin kreativitet. Upprepning kan ske i många olika sammanhang, i 
olika ämnen, kring olika händelser och formen kan varieras i näst intill 
oändlighet.

Beting är en annan arbetsform där man på ett enkelt sätt kan utforma 
uppgifterna utifrån varje individ. Här ges vi möjlighet att inbegripa ett 

förutsättningar. Ett beting kan sträcka sig över en dag, en vecka eller 
längre tid.  Vissa elever behöver tydligt kunna markera då uppgifterna är 
färdiga. Många väljer ordningsföljden själva, medan andra får en given 
ordning, ibland i form av ett schema.

För en del elever kan en anpassad studiegång vara lösningen. Van-
ligast är att ett ämne ersätts med ett annat. Det kan även handla om att 
vissa ämnen utgår eller att skoldagen kortas. Vi har dessutom mött fall där 
praktiskt arbete erbjuds istället för ett ämne, alternativt del av skoltiden. 
Varje anpassad studiegång bestäms i samråd mellan skola, föräldrar och 
eventuellt eleven själv.

Ytterligare ett sätt att tillmötesgå elevens behov och utmaningar är 
bildandet av läs- och mattegrupper. Dessa kan vara nivågrupperade, ål-
dersintegrerade eller uppdelade utifrån kommunikations-
sätt eller kommunikationsnivå. Ibland kan det 
betyda att enbart en eller några få elever 
arbetar i en annan klass eller grupp 
under vissa lektioner.

Även om vi gör anpassning-
ar kan en del moment kännas 
tunga för eleven. För 
många barn 



108 | Pedagogiska anpassningar

går det åt mycket energi att lära sig läsa och skriva. Då kanske det t ex 
inte är så dumt att ha en lärare som kan vara coach och skriva vartannat 
ord. Det här är ett exempel vi fått tips om i arbetet med små barn. Säkert 

I anpassning av material handlar det nästan uteslutande om att till-
godose elever som inte når nivån för användandet av ordinarie material. 

som sina kamrater. De vill inte vara annorlunda. Detta kan man bemöta 
genom att läromedlet eller uppgiften ges samma layout för alla elever, 
men innehållet anpassas till det enskilda barnet. T ex kan ett prov ha 
samma framsida men ett innehåll som är anpassat till olika nivåer. 

Att göra samma sak, men med olika innehåll, kan också handla 

målet för några elever är en plats i skolans närområde medan andra åker 
till ett museum. Vid ett annat tillfälle handlar det kanske om rollfördel-
ning vid klassens julspel. Här gäller det för läraren att tänka kreativt 

oavsett förmåga.

. De intervjuade lärarna 
har beskrivit två olika tekniker som de upplever fungerar.

Sociala berättelser: Här använder man bildserier för att samtala kring 

De ger större möjligheter att bidra till förståelse för andras reaktioner 
på eget beteende.

”Lugna stolen”: Här använder man en speciell plats, t ex en stol i ett 

en vuxen dit för att ostört kunna prata genom det som hänt. Inga samtal 

Det är viktigt att ha tillgång till visuellt stöd i form av bilder. Då 
krävs tillgång till datorbaserade bildprogram, digitalkamera och skri-
vare.
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För övrigt arbetar man mycket med att förstärka elevernas självförtro-
ende och självkänsla, Det är framgångsrikt att använda ett förhållnings-
sätt där positiv förstärkning ges, vilket får till följd att mindre önskade 
beteenden får en mer underordnad plats. 

Praktiska frågor tar mycket tid i anspråk. Det underlättar i verk-

ibland viss tid att ta sig mellan lektionssalar. För de elever där risken 
-

maläggning.

stort behov av upplevelser utanför skolans väggar. Att använda och upp-
täcka skolans närmiljö fungerar kanske bra med framför allt små barn, 
men snart växer man ur området och behöver ta sig ut på mer avlägsna 
”äventyr”. Att koppla verkligheten till skoldagens innehåll stimulerar 
elevens utveckling. Tillgång till buss eller annat färdmedel för studiebe-
sök och annan pedagogisk verksamhet bör tas med i skolans verksam-
hetsplanering. En översyn av vardagliga rutiner kan över huvud taget 
vara motiverad. Den tidsbesparing som kan skapas används mer givande 
för pedagogisk planering i arbete med eleverna. 

Några andra exempel är rutiner kring tolkbeställning. Det kan gälla 
såväl teckenspråkstolkar som språktolkar. I användning av språktolkar 
handlar det ibland om stora textmassor som ska översättas och framföras 
muntligt alternativt skriftligt till mottagaren. Modern teknik är en tillgång. 

bara någon minut. Om det är material som skickas centralt från skolan 
vilar det inte på den enskilde lärarens ansvar att få det översatt. Alltför 
många gånger kommer barn tillbaka till skolan med brev och säger: 

fastställda rutiner för  material som ska skickas till familjer som behöver 
översättning till annat språk.
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Vi har i detta kapitel om pedagogiska anpassningar, tittat på den miljö 

möjlighet att omsätta alla sina ambitioner måste rimliga grundförutsätt-
ningar ges. Här handlar det om frågor på en övergripande, organisatorisk 
nivå.

För att våra plantor ska utvecklas och må bra måste växtplatsen noga 
förberedas.  Växter som inte trivs, måste omplanteras i en ny miljö och 
nytillkomna plantor ska ges plats och vård för fortsatt utveckling uti-
från sina behov. Trädgårdsmästaren har en viktig roll så att alla plantor 
utvecklas på bästa sätt i hans odling.

-
sett var dessa elever har sin skolplacering fordras en väl genomtänkt pla-
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som har insikt om varje barn och därmed en samlad bild av verksamheten. 
Det är inte sällan det uppstår en balansgång mellan ett demokratiskt 
förhållningssätt och styrning då frågor kring elevgrupperingar, lokal-
placering och personalfördelning ska bestämmas. Grunden bör vara att 
i samråd med lärare, skolledning och elevhälsa, lyssna och avväga för- 
och nackdelar kring ett förslag. Med bra argument och väl genomtänkta 
beslut är det lättare att acceptera även en obekväm förändring.

För att arbetssituationen både för pedagoger och elever ska bli så 
gynnsam som möjligt bör en rad anpassningar beaktas: 

och innehåll? Planeringstid tillsammans med arbetslaget? 
Utbildning, erfarenhet och möjlighet till fortbildning? 
Manlig eller kvinnlig i förhållande till elevgruppen.

yrkesroll?

verksamhet?

ansvar, och sköter kontakter för verksamheten kring elever 
med behov av särskilt stöd?



Vi tror att lärarens fråga till kandidaten nu har fått sin förklaring. Nyckeln 

bara på individnivå utan också på andra nivåer såsom i arbetslaget och 
på skolan. Och för att kunna göra det måste man pröva olika vägar och 
metoder.

Vi önskar nu att denna bok har inspirerat er till att börja utveckla det 
specialpedagogiska arbetet på er skola.

Författarna

Frågan:

Vad bör en lärare 
som skall undervisa en elev 

i matematik känna till?

Svaret:  

Eleven!

Alla barn är lika mycket värda. 

Därför ska alla barn behandlas olika.
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Vad gör vi? Vad kan vi göra? Hur ska vi göra?
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