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Upplägg eftermiddagen

15.00 Att kartlägga

16.00 paus med reflektion

16.10 Landa rätt i anpassningar

16.40 Q and A

17.00 Tack för idag! 



Varför ska jag kartlägga? 

Hur ska jag kartlägga?

Vad ska jag kartlägga?

Vad gör jag med informationen jag får?



Att kartlägga

FÖR ATT:

-få veta hur situationen ser ut 
runt eleven
-få veta vilka krav och 
förväntningar situationen och vi 
kräver
-få veta vart jag kan lägga 
mina krav och förväntningar så 
de landar rimligt hos eleven
-få veta om förväntningar och 
krav motsvarar elevens 
förmågor? 
-få veta om det är rimligt för 
mig som pedagog att tro att 
eleven fixar situationen som 
den ser ut nu 



Kartlägga för att identifiera styrkor & möjligheter 

När vi kartlagt kan vi också lättare uppmärksamma och 

identifiera elevens egna resurser.

-I vilka situationer fungerar det? 

-Vilka förutsättningar finns då?

-Vilka styrkor använder sig eleven själv av?

Fokusera på att tillsammans med eleven hitta lösningar. 
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Kartlägga förmågor 

och/eller 

kartlägga kunskaper

Kan det vara en bristande 

förmåga som ligger till grund för 

att eleven inte klarar av 

undervisningen eller situationen?



Kartläggningar för att se svårigheter 

kunskapsmässigt

Läs och skriv

DLS

ITPA, ITPA-3

LäSt

Fonologia

Hitta språket

Nationellt bedömningsstöd

Nationella prov

Matematik

Hitta matematiken

Nationellt bedömningsstöd

Diamant

ALP -Gudrun Malmer

Nationella prov 



Kartlägga för att se elevens förmåga i situationen



Att kartlägga utifrån Skolkompassen



Kartlägga utifrån ALSUP, K3 och CAS



Men även göra enklare kartläggningar för att lyssna in 

eleven och få fram elevens tankar om sin situation

Ett annat sätt att tänka/wordpress

SamtalsmattorIda Rosqvist och Julia Andresson



Jennis skolblogg

Skolqratorn på Twitter



Vad är skillnaden? 

REAKTIV                          PROAKTIV?





Framgångsfaktorer

• Var NYFIKNA

• Fokusera på elevens möjligheter & styrkor

• Ta reda på och kartlägg – elevens förmågor- situationer som 
fungerar/blir problematiska

• Utifrån situation – se om man kan kravanpassa, kompensera eller 
träna

• Gör eleven delaktig!
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Vad är rimligt utifrån den kunskap jag hämtar 

in genom kartläggning?

I vilka förmågor ser vi styrkor?

I vilka förmågor ser vi svårigheter?

Hur kan vi titta på svåra situationer utifrån förmågorna?

Vilka krav och förväntningar har jag som pedagog på 

gruppen/eleven?

Är det bäst att anpassa, kompensera eller träna?



Jobba systematiskt med kartläggning

1.
FÖRELÄSNING OM 

FÖRMÅGOR.
Riktar sig till all 

personal som möter 
elever i skolan.

2. 
FYSISK LÄRMILJÖ.

Checklistor

3.
VISUELL 

KOMMUNIKATION 
OCH 

INFORMATION.

4. 
FUNKTIONS-

KARLÄGGNINGAR
av en klass/grupp

5.
ANALYS AV KART-
LÄGGNINGARNA.
Vad möter jag som 
pedagog för grupp?

6. 
KOLLEGIAL 
ÄRENDE-

HANDLEDNING
fortlöpande….



Systematisk arbete

Vinster med att jobba systematiskt

Befästa arbetssätt och kunskaper

Skapa samsyn på skolan och i arbetslag

Berör alla, gemensam bas.

Stor möjlighet till att kunna utvärdera

Kunskap blir kompetens



Vikten av att dokumentera



Kartlägga på individ, grupp och skolnivå



Fler användningsområden

Olika miljöer och sammanhang under en skoldag

Kan även användas av skola vs hem





PAUS



Hur kan vi använda informationen vi får fram 

genom kartläggningarna för att skapa bra 

anpassningar och bra lärmiljö?



Vad räknas som extra anpassningar?

• ett särskilt schema över skoldagen

• ett undervisningsområde förklarat på annat sätt

• extra tydliga instruktioner

• stöd att sätta igång arbetet

• hjälp att förstå/tolka texter

• visuellt stöd

• digital teknik med anpassade programvaror

• anpassade läromedel

• någon extra utrustning

• extra färdighetsträning

• enstaka specialpedagogiska insatser.

Skolverket





Tänka utifrån:

kommunikation och information

• Tydlig skriftlig information eller bildstöd (tydliggörande konkreta 

instruktioner, punktlistor, checklistor)

• Anpassad kommunikation (färre ord, begränsad 

meningslängd) 

• Sammanhangsförklaringar (förklara det underförstådda, hur 

sammanhangskedjan hänger ihop och ge svar på de frågor 

eleven själv har svårt att ställa) 

• Hjälpmedel för att be om hjälp (t.ex. ett ”behöver hjälp”-kort på 

bänken) 

• Visuellt samtalsstöd när det behövs förklaras något för eleven. 

Skolkompassen 2015



Tänka utifrån: 

planering och organisation

• Att-göra-listor

• Hur-göra-listor

• Visuella arbetsordningar och planeringslinjer, tidslinjer 

• Visualisera händelser − sammanhangskedjor (framförallt i 

konflikthantering, t ex ritprat)

• Nedbrutna arbetsuppgifter i små tydliga steg, några moment i 

taget, kryssa för det väsentligaste 

• Färgkodning av schema och böcker 

• Stöd att komma i gång 

• Påminnelselistor – auditivt minnesstöd 

/Skolkompassen 2015



Tänka utifrån: 

sinnesintryck och motorik 

• Krok/skåp längst ut (inte behöva trängas med andra)

• Sitta längst bak/längst fram/närmast dörren i klassrummet

• Tillgång till hörselkåpor, öronproppar, lyssna på musik

• Använda keps/solglasögon

• Skärmvägg/ bänkskärmar

• Stol med armstöd (svårt hålla kroppen upprätt längre stunder)

• Bolldyna/kilkudde

• Särskild kost 

• Äta i enskilt rum/lugnare plats i matsalen

• Tillåtelse att vara inne på raster

• Pennor

• Skriva med dator/Ipad i stället för med penna

• Möbeltassar på stolar och bänkar (minimera stolskrap)

• Sitta långt ifrån fläktsystem/ventilationstrumma

• Anpassningar i omklädningsrum och gymnastiksal

/Skolkompassen 2015



Tänka utifrån: 

uppmärksamhet

• Uppdelade arbetsuppgifter i delmoment 

• Skriftliga instruktioner på tavla samt bänk, Tillgång till uppgifter på 

nät/dator/ipad

• Anpassade arbetspass efter hur länge eleven klarar att hålla kvar 

uppmärksamheten

• Tätare pauser, eventuellt ta en snabb rörelsepaus

• Förståelse för att eleven kan behöva resa på sig och röra sig eller sitta och 

pillra med något samtidigt som han/hon lyssnar . Hitta vägar tillsammans med 

eleven så att det blir socialt accepterat det hen väljer att göra. 

/Skolkompassen 2015



Tänka utifrån:

aktivitet och impulsivitet

• Minimera störande intryck som man tror påverkar elevens ork 

och uppmärksamhet

• Överenskommelser om att få gå ifrån lektion vid stress

• Behov av att röra sig en snabbis

• Anpassningar i situationer där man vet att det är ostrukturerat 

och ingen tydlig agenda. 

• ”Tomrums-tid”

/Skolkompassen 2015



Tänka utifrån:

Tidsuppfattning

• Tidshjälpmedel som time-timer, timstock, äggklocka

• Överskådliga kalendrar, börja arbeta in att eleven använder sig av en 

kalender

• Hjälp med tidsplanering, detta hinner du idag, i veckan etc

• Överskådligt schema hemma som förberedelse för veckan, skoldagarna och 

andra aktiviteter

• Smartphone påminnelser kring tid

/Skolkompassen 2015



Tänka utifrån:

flexibilitet

• Schema som talar om vad som ska hända, när, hur länge, med vem och vad 

som händer sedan 

• Stöd av plus- och minuslistor i uppgifter där man ska reflektera eller 

analysera 

• Ge tydliga förberedelser inför förändringar

/Skolkompassen 2015



Elever som inte klarar det med ledning och 

stimulans eller extra anpassningar kan 

behöva ett  särskilt stöd 
(Vilket också baseras på en kartläggning) 

Till exempel: 

Långvariga specialpedagogiska insatser

Elevassistent

Anpassad studiegång

Särskild undervisningsgrupp

Special klass

Reducerad studieplan



Var nyfiken, inte dömande

Walt Whitman



Förståelse

Tillfälle 1

Tydliggörande

Tillfälle 2

Funderingar och
reflektioner

Tillfälle 5

5 april

Bemötande

Tillfälle 3

Kartlägga

Tillfälle 4

Skicka in frågan du vill att vi lyfter och besvarar under 

nästa tillfälle. 

Eller berätta vilket område/ämne du vill höra mer om.

Maila till: movepedagogik@gmail.com



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 de här 4 tillfällena!


