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Om Mig

▪ HKK-lärare sedan-92
▪ NPF-pedagog
▪ Dipl. Coach
▪ Lärarfortbildare
▪ Föreläsare
▪ Författare



Vad bottnar jag i?

Skolansstyrdokument

Russell A Barkley

Ross W. Greene

SvennyKopp

Bo HejlskovElvén

Lars H Gustafsson

Janusz Korczak



Nuläget



Lite statistik….

▪ Elever som ej har fullständiga betyg VT17, 16.8%

▪ 23% av eleverna på gymnasiet slutförde ej eller gick ut 
med ofullständiga betyg.

▪ Kraftig ökning av psykisk ohälsa ( i åldern 10-17 år mer än 
100%)

▪ 50% av flickorna och 36% av pojkarna saknar betyg i 
SV,ENG,MA på gymnasiet (Asperger och autismförbundet 2018)



Attentions föräldraenkät
Tvungen▪ att byta skola (23 %)

Mobbning▪ (26 %)

▪ Sänkt betyg (40 %) 

Brister▪ i läs- och skrivförmåga (43 %)

▪ Eftersläpning i andra ämnen (62 %)

▪ Måste använda mer tid för läxläsning (47 %)

Eleven ▪ vill inte gå till skolan (51 %)



KIND (Våren-18)

▪ 3 av 4 lärare saknar baskunskaper om NPF

▪ 2 av 3 lärare anser att deras skola saknar förutsättningar att 
möta behovet hos elever med NPF



Vems är problemet?



Skolans uppdrag (LGR11)
Alla som arbetar i skolan ska 

▪ uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, 
och

▪ samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling 
och lärande.

Läraren ska 

▪ ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande,

▪ stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna 
förmågan,

▪ stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som 
har svårigheter



Skolans uppdrag (LGR11)

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling 
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 
och kunskaper.

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom 
fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. 
Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En 
likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på 
samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn 
ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också 
olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever 
som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.



Skollagen, Kap 1 § 4

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



Inkludering
= 

Skolutveckling





Säg ordet!

Svart

Orange

Blå

Gul

Grön



Så hur gör vi då?



Fysiska
lärmiljön 

Värdegrund

Utbildning

För att få till 
varaktiga 
förändringar 
behöver vi börja 
med en stabil grund



Utbildning

Utbildning▪ kontinuerligt för
all personal

Föreläsningar▪ för elever

Temakvällar▪ för föräldrar

Handledning▪ / coachning av
personal och elever



VÄRDEGRUND
▪ Hur ser vi på våra elever och VH?

▪ Förhållningssätt

▪ Bemötande

▪ Om lärande (bedömning, Prov och läxor)

▪ Lärarens roll och ansvar

Så att vi skapar:

SAMSYN
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▪ Handleda

▪ Utvärdera

▪ Reflektera

▪ Resonera

▪ Arbeta i team



Fysiska lärmiljön
▪ Intrycksanera

▪ Möbler

▪ Kognitiva hjälpverktyg

▪ Läromedel

▪ Glöm inte 

-Matsal, Idrottshall, raster





Förutsägbarhet  Struktur Tydlighet



Färgkodning
. 



Magiska:

▪ Tydlig start och slut på lektionen

▪ Dagordning på tavlan

▪ Lektionens syfte på tavlan

▪ Fasta placeringar

▪ Korta och varierade genomgångar

▪ Tydlig och positiv feedback

▪ Använd kognitiva hjälpmedel



Magiska:
▪ Tydlig start och slut på lektionen
▪ -Bygg broar!

▪ Dagordning på tavlan
▪ -classroomscreen.com

▪ Lektionens syfte på tavlan
▪ -Skapar motivation

▪ Fasta placeringar

▪ Korta och varierade genomgångar

▪ -Brainbreak (Decide Now!)

▪ Tydlig och positiv feedback
▪ -5-1

▪ Använd kognitiva hjälpmedel



Glöm inte prata med eleverna!



Och föräldrarna då?

▪ Hitta en bra informationskanal- vad behöver vi informera om?!

▪ Påminna föräldrar om möten mm

▪ Hur lägger vi upp våra möten?

▪ Fokusera på det positiva hos eleven!!!

▪ Magiska frågan,

Vad kan vi göra för ditt barn?







Viktigast av
allt!

Bygga relationer!



Till sist……

Vad kan du förändra 
imorgon?



Ta kort!



Tack!


