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INNEHÅLL



FILM

https://www.facebook.com/vagagora/videos/2096211573809707/?epa=SEARCH_BOX

https://www.facebook.com/vagagora/videos/2096211573809707/?epa=SEARCH_BOX


SAMSPEL OCH LEK



SAMSPEL OCH LEK



En kombination av olika sätt att 
kommunicera som tillsammans bildar 
en kommunikativ helhet.

MULTIMODAL KOMMUNIKATION



• Gester
• Kroppsspråk
• Pekningar
• Blickar
• Tecken

MULTIMODAL KOMMUNIKATION



• Talade ord
• Ljud

MULTIMODAL KOMMUNIKATION



• Bilder www.widgitonline.com
• Blissymboler www.blissonline.se

MULTIMODAL KOMMUNIKATION

http://www.widgitonline.com/
http://www.blissonline.se/


• Höra språkljud i huvudet
• Koppla läsning till bilder
• Janice Light: aacliteracy.psu.edu
• Läsinlärning i sju steg, Maj Örtendal

• Läsa genom att lyssna
Inläsningstjänst: www.inlasningstjanst.se

HUR GÖR VI? -LÄSNING

http://aacliteracy.psu.edu/
http://www.inlasningstjanst.se/


• Bildstöd
• Sekreterare
• Skriva av
• Talsyntes
• Ordprediktion

HUR GÖR VI? -SKRIVANDE



HUR GÖR VI? -NO



HUR GÖR VI? -NO



HUR GÖR VI? -SO



HUR GÖR VI? -ENGELSKA

• Skolplus www.skolplus.se

http://www.skolplus.se/


• Bildstöd

• Sekreterare

• Skriva av lappar

• Talsyntes

• Ordprediktion

HUR GÖR VI? - MATEMATIK
• Konkret material, t.ex. Numicons talblock
• Bildstöd
• Långsam arbetstakt
• Mycket repetition
• Prioritera det viktigaste



HUR GÖR VI? -MATEMATIK



HUR GÖR VI? –IDROTT OCH SLÖJD 



NATIONELLT PROV I ÅK 3
• Praktiskt material i matematik
• Upplästa uppgifter
• Bildstöd
• Sekreterarhjälp
• Lyssnaläsa
• Utökad tid och flera tillfällen
• Bedömning under genomförande



HJÄLPMEDEL
• Kludd
• Tejp
• Praktiskt material
• Bildstöd
• Kommunikationskartor
• Dator med anpassat 

tangentbord, hörlurar
• Arbetsstolar, rullstolar, 

gåstolar mm.



PENGAR



ORGANISATION

Elev och 
klass

Mentor
Lärare 
Fritids-

pedagoger

Skolledning

Habilitering

SPSM

Föräldrar 
Personliga 
assistenter

Resurs-
pedagog

Speciallärare



NULÄGE I ÅK 4

Att tänka på vid planering av lektion:
• Material

Vilket material ska användas och hur fungerar det för eleven att hantera det?
Behöver materialet anpassas med t.ex. bildstöd, flervalsfrågor, dator mm?

• Kommunikation
På vilka sätt kommer eleven kunna delta i en diskussion?
På vilka sätt kan eleven förmedla sina frågor under lektionen?
På vilka sätt kan eleven förmedla sin kunskap till dig som lärare eller till 
klasskamraterna?

• Den fysiska miljön
Är miljön där lektionen ska äga rum fysiskt tillgänglig?
Är eventuella förflyttningar under lektionen så få som möjligt?



FÖRUTSÄTTNINGAR

Allt går att lösa!

• Samarbete
• Lekfullhet
• Kreativitet
• Tid
• Engagemang
• Nyfikenhet



Michaela Frisk Maria Strahl
michaela.frisk@nacka.se maria.strahl@nacka.se

TACK!

mailto:michaela.frisk@nacka.se
mailto:maria.strahl@nacka.se


                     


	Bildnummer 1
	Lösningsinriktad inkludering�i grundskolan
	Innehåll
	FILM
	Samspel och Lek
	Samspel och lek
	Multimodal kommunikation
	Multimodal kommunikation
	Multimodal kommunikation
	Multimodal kommunikation
	Hur gör vi? -Läsning
	Hur gör vi? -skrivande
	Hur gör vi? -NO
	Hur gör vi? -NO
	Hur gör vi? -SO
	Hur gör vi? -Engelska
	Hur gör vi? - Matematik
	Hur gör vi? -Matematik
	Hur gör vi? –IDRott och slöjd 
	Nationellt prov i åk 3
	Hjälpmedel
	Pengar
	Organisation
	Nuläge i Åk 4
	Förutsättningar
	Tack!
	Bildnummer 27

