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Vad är tydliggörande pedagogik?

Att göra händelser, situationer och uppgifter 

begripliga och mer hanterbara genom olika 

former av visuellt stöd. 

Visuellt stöd skapar förutsägbarhet och 

förståelse för sammanhanget.

Tydliggörande pedagogik används också för att 

kompensera elevers olika svårigheter att hinna 

bearbeta, uppmärksamma, tolka och förstå.



Kallelse

Idag när du kommer hem från jobbet hittar du en 

kallelse till polisen i din brevlåda.

Polisen vill att du infinner dig hos dem på tisdag. 

Kallelsen saknar annan information.

Vilka frågor vill du ha svar på för att ta dig till mötet?

Vad för typ av information saknar du?



De sju frågorna

VAD?

HUR?

VARFÖR?

GÖRA 

SEN?

VAR?

NÄR?

MED 

VEM?



Hur kan vi hjälpa? att bidra till KASAM

Meningsfullhet 

Begriplighet 

Hanterbarhet



KASAM Hur uppnår vi det?

Begriplighet -kognitivt

Att tolka och förstå sammanhanget

Genom tydliggörande pedagogik. 

Visuellt stöd. 

Sammanhangsförklaringar.

Visa förväntningarna

Hanterbarhet – praktiskt, verktygen

verktyg och hjälpmedel vi har för att klara 

av sammanhanget.

Känslan av att kunna påverka min situation

Ge personen inflytande och chans att 

kunna påverka. 

Erbjud de hjälpmedel personen behöver. 

Anpassa sammanhanget och bemötandet.

Meningsfullhet – känslomässiga
Känna drivkraft, vilja och lust. 

Förstå varför. Syftet

Genom begriplighet och hanterbarhet blir 

det mer meningsfullt.

Skapa känsla av självständighet.

Förklara och förtydliga syftet



Kort reflektion
Kan du enkelt göra uppgiften?



Lägg till visuell förstärkning!

Reflektera hur uppgiften 

känns nu?



Vad är visuellt stöd?

Bilder. Bildscheman, bildsekvenser

Ritat i stunden.

Skrivet, tex checklistor, ”att-göra-listor”

Mallar, modeller

Filmer

Qr-koder



Det här vet vi om visuellt stöd:
Minskar stress och ger personen ett lugn.

Eleven får en överblick över situationen.

Skapar förutsägbarhet.

Ger begriplighet och sammanhang.

Ökad chans till självständighet och egenkontroll vilket i sin tur ger en 

ökad självkänsla.

Vi vet också att: 
Tydlighet ökar motivationen (till att klara av situationen självständigt)

Tydlighet över hur situationen ska hanteras minskar 

problemskapande beteende.

Lund University / Dept of Clinical Sciences, Lund / Råstam
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Förberedande -övergripande
-kalender över skolåret, veckoschema, 
tidslinje…

Förberedande -dagliga rutiner
-dagens schema, ordningsföljd i rutiner på 
fritids, arbetsgång under lektion, ordningsföljd 
aktivitet

Förberedelser -inför specifika situationer
-utflykter, tandläkarbesök, resa, studiebesök



Vad kan man arbeta utifrån för att tydliggöra? 

Planeringsstöd

Tidsstöd

Strukturstöd

Delmål

Visualisering 

Språkbruk

Anteckningsstöd 

Läs och skrivstöd

Motivationsstöd 

Minnesstöd

Arbeta med andra eller enskilt?

Avskärma sinnesintryck -
koncentrationsstöd

Möjlighet till vila och extra tid -
pauser



Olika dagsscheman i klassrum

-Tavlan 

-Ipad/telefon

-På bänk



Gemensamt uttryck tavla



Olika tydliggörande arbetsordningar

-Post-it

-Tavlan 

-Märka ut i bok

-checklistor





Några tydliggjorda uppgifter och arbetsordningar



Tydliggjort veckoschema som kan utvecklas till 

färgkodade pärmar, mappar och läroböcker



Att jobba med tydliggörande pedagogik i lärmiljön

-Tydligt märka upp salar

-Överskådlig ”karta” över skolans l

lokaler

-Färg koda korridorer

-Märk upp inne i lektionssalarna vart 

man hittar olika saker

-Mappar, färgkodning ämnesvis

-Vart hittar man administration?

-Visa upp med foton vilka som jobbar 

hos er



Tydliggör!

tydliggör begrepp

tydliggör samband

tydliggör och förklara syftet

tydliggör tiden 

tydliggör dina förväntningar på eleven 

-vad förväntas hen göra? Förstår  eleven den 

förväntningen? Hur är den uttalad?

tydliggör alternativ 



Glöm inte övergångarna



… eller rasterna och ”den tomma tiden”



Vart kan man hämta bilder?

www.bildstod.se

www.widgitonline.com

www.stokk.se

www.papunet.se

http://www.bildstod.se/
http://www.widgitonline.com/
http://www.stokk.se/
http://www.papunet.se/


www.widgitonline.com 

-Stor bildbank

-Prenumeration

-Gemensamt nätverk

-Bra mallar



Bildstöd

Användarvänligt

Gratis

Webbaserat

Syftet är att skapa bilder 
digitalt som sedan skrivs 
ut och används på 
papper

Många bra bildmaterial 
finns redan färdiga, bara 

att skriva ut
http://bildstod.se/

http://bildstod.se/


fikapaus



Ritprat, påståendeformulär och skalor

-Kompenserar för bristande 

sammanhangsförståelse

-Gör personen delaktig.

-För att få veta vad personen tycker och tänker.

-För att få veta vad personen känner inför ett 

specifikt moment 

eller situation.

-Tydligare än ett muntligt samtal. Samtalet blir 

synligt!

-Lättare för personen med att få fram vad man vill 

än att ”plocka fram” muntliga svar på egen hand.



Hur börjar man? Hur gör man?

Varför ska jag rita när jag kan prata?

Förbereda

förklara

lösa

processa

analysera

förtydliga

få fram tankar och åsikter

skapa delaktighet 



Förbereda ett avslut



Lösa ett problem



Motivation

Inre motivation

En inneboende känsla som 

förstärker vårt handlande. 

Positiv upplevelse av vårt 

handlande

Yttre motivation

Något som förstärker beteendet, 

tex beröm

Två teorier

”Människan är i grunden lat och 

behöver puschas och övervakas”

”Människan har en inre strävan 

mot utveckling och är av naturen 

aktiv. Drivs av inre intresse, lust 

att nå mål samt är förmögen att ta 

eget ansvar”

Douglas McGregor ur 

”Tydliggörande pedagogik för vuxenutbildning”



Motivera mot stort mål 
- göra det hanterbart genom visuellt stöd



tankekarta



Tidslinje



Synliggöra sin egen process



Visa kunskap om jag inte har språket
Översiktsschema fakta



Tid



Lästips

Autism och ADHD i fritidshemmet 

Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, David Edfelt och Anna Sjölund

Autism och ADHD i skolan

Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, Ann Lindgren och Anna Sjölund



Grunden

- fortsättning de andra tillfällena vi träffas 
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Q and A



exit 

Vad har du tagit med dig från 
föreläsningen idag? 

Skriv gärna fler saker☺

Följ oss gärna på:
Instagram: move.pedagogic

Mail: movepedagogik@gmail.com

Hemsida: www.movepedagogik.se

mailto:movepedagogik@gmail.com


Tack för idag!


