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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver utformningen av den produkt som skapats under vårt självständiga 

arbete VT- 2015, vilket resulterade i en bok med konkreta tips för grundlärare i de yngre 

åldrarna. Tipsboken är till för att ge grundlärare, som undervisar i årskurs 1, nya idéer om hur 

de kan organisera klassrummet och planera undervisningen. Detta för att få ett mer balanserat 

och strukturerat klassrum anpassat för alla elever redan från start och för att underlätta för 

elever med exekutiva svårigheter. Tipsboken är baserad på fyra delar av de exekutiva 

funktionerna, vilka är planering och organisering, struktur, tid och fokusering av 

uppmärksamhet.  

Tipsen har främst tagits fram genom en expertgrupp av erfarna lärare och en specialpedagog. 

Vi har även utgått från vad forskning säger inom ämnet. Vår vision är att med tipsboken 

hjälpa lärare att införa ett mer specialpedagogiskt synsätt för hela klassen. Detta då alla elever 

mår bra av tydliga rutiner och struktur. Vi anser även att små insatser i den ordinarie 

undervisningen kan leda till underverk. 

 

Nyckelord: Exekutiva funktioner, Balanserad klassrumsmiljö, Struktur, Grundlärare,  

Årskurs 1. 
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1. Inledning 

Barn tillbringar en stor del av sin dag i skolan. Därför är det viktigt att alla får samma 

förutsättningar för att lyckas med sina skolprestationer oavsett svårigheter och sociala 

faktorer. Att lyckas förebygga eventuella problem är en avgörande faktor för hur 

framgångsrika eleverna blir i sina skolprestationer (Kadesjö 2010:41). På grund av detta är det 

viktigt att eleverna  tidigt får hjälp och stöd i form av extra anpassningar och tydlig struktur 

under skoldagen (Kadesjö, 2010:3). De elever som har en bristande trygghetskänsla är i större 

behov av struktur och behöver tydliga instruktioner om vad som skall hända inom den 

närmsta tiden. Det är viktigt att läraren så långt som möjligt är konsekvent i sitt 

förhållningssätt så att eleverna känner att det som skall hända är förutsägbart (Kadesjö, 

2010:48). Det spelar inte heller någon roll i vilken årskurs eleverna befinner sig i, då det alltid 

är positivt med rutiner (Steinberg, 2013:35). I 2011 års läroplan uttrycks att skollagen ”ska 

främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Skolverket, 2011:7). 

Därför måste den undervisning som lärarna bedriver hela tiden vara anpassad utifrån enskilda 

elevers förutsättningar och eventuella behov (Skolverket, 2011:8). Skolan skall även se till att 

alla elever skall ”[…] stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper […]” (Skolverket, 

2011:9). 

Innan individanpassade stödinsatser tillsätts är det viktigt att kontrollera att problemen inte 

beror på brister i lärarens klassrumsstruktur (Skolverket, 2014:10). Bristande struktur runt 

eleverna kan leda till oroliga och stökiga elever. Ofta kan läraren endast genom små 

justeringar i strukturen bidra till att få en mer balanserad klassrumsmiljö. Vi har valt att göra 

en tipsbok som baseras på vad forskning och expertuttalanden säger inom området. Tipsboken 

kan fungera som redskap för grundlärare när de planerar undervisningen. Detta för att i likhet 

med Skolverket betona  att extra anpassningar skall passa den stora massan elever och inte 

enbart som stödinsatser för enskilda individer (Skolverket, 2014:11).  

En kartläggning gjord av Skolverket visar på att antalet skolor för elever i behov av särskilt 

stöd ökar (Lika värde, 2014:5), utifrån detta hoppas vi med vår bok kunna vara med och bidra 

till att fler elever integreras i ordinarie klasser. De konkreta tipsen i boken är anpassade för att 

grundlärare som undervisar i årskurs 1 skall kunna applicera dem på klassen, då denna årskurs 

är starten på elevernas skolkarriär. Det är viktigt att eleverna redan från början får möjlighet 

till bästa möjliga lärande där struktur är en viktig del i arbetet. Det är lärarnas ansvar att se till 
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att eleverna får en kvalitativ utveckling under sin skoltid och har tillgång till nödvändiga 

resurser och hjälpmedel (Skolverket, 2011:11, 18). Alla elever har rätt till stöd utifrån sina 

individuella behov. Stöden skall inte grunda sig i diagnoser utan skall ske villkorslöst 

(Jakobsson & Nilsson, 2011:67).  

Vi anser att lärare borde använda sig mer av specialpedagogiska insatser i klassrummet för att 

främja undervisningsmöjligheterna för alla elever oavsett om de har diagnoser eller inte. Med 

vår bok har vi som avsikt att ge konkreta tips till lärare som undervisar i årskurs 1 om hur de 

kan planera och organisera sin undervisning, hjälpa eleverna att fokusera uppmärksamheten, 

tips på hjälpmedel för att uppfatta tid och hjälpa dem att lära sig skapa struktur. Detta för att 

eleverna skall få en bra start på sin skolkarriär. Tipsen som baseras på de exekutiva 

funktionerna är främst för att se till att undervisningen gynnar alla. Tipsen är från lärare till 

lärare, för med små insatser kan man göra underverk.  

 

2. Bakgrund  

Under denna rubrik kommer produktens syfte och en förklaring om begreppen struktur och 

balans i klassrummet att beskrivas. 

2.1 Syfte 

Syftet med denna produktutveckling är att skapa en bok med konkreta tips för grundlärare i 

årskurs 1 om hur en balanserad och strukturerad klassrumsmiljö kan skapas. 

2.2 Struktur och balans 

När balans existerar i klassrummet menar vi att läraren har lyckats förebygga eventuella 

stressområden och minskat oron som eleverna kan uppleva i ett ostrukturerat klassrum. Därför 

är det viktigt att lärare får hjälp med idéer om hur de kan organisera klassrummet för att bidra 

med struktur och balans, vilket gynnar alla. Kadesjö (2010) menar att i ett strukturerat 

klassrum ges det förbättrade möjligheter till inlärning och utveckling (Kadesjö, 2010:3). De 

har visat sig att elever klarar skolan bättre och att det gynnar alla med mycket tydlighet och 

struktur. Detta är testat på en skola som från början hade låga resultat men som med små 

medel lyckats vända trenden och ökat resultaten bland eleverna (Horgby, 2014:7). Med tanke 

på detta anser vi att det är viktigt att denna tydlighet och struktur redan sätts in när eleverna 

börjar årskurs 1. I Christer Stensmos (1997) bok Ledarskap i klassrummet nämner han Jere 
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Brophy och Tomas Good som menar att ett bra ledarskap i klassrummet uppkommer genom 

att läraren kan förebygga och ta tag i eventuella problem innan de har uppstått i stället för att 

lösa dem när de redan finns. Det gäller att ha ett främjande arbete som innehåller rutiner och 

regler för att hjälpa eleverna kontrollera sitt eget handlande (Stensmo, 1997:13).  

Johan Lindström, rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, säger att: 

Vi måste utgå ifrån att det är undervisningen och lärmiljön som är 

förändringsbar, för vi kan inte ändra på eleverna. Att se elevens förutsättningar 

och tillvarata allas tillgångar är ett synsätt som måste genomsyra verksamheten 

om man ska nå inkludering (Lika värde, 2014:11).  

Detta är ytterligare en anledning till att det är lärarens och skolans ansvar att alla elever får 

bästa möjliga undervisning. Utifrån det synsättet vill vi hjälpa lärarna genom de konkreta tips 

som finns sammanställda i boken. 

 

3. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer tidigare forskning inom exekutiva funktioner och barns mentala hälsa 

att behandlas. 

I artikeln Arbetsminne och kognitiva funktioner hos barn (2015a) beskrivs Carin Tillmans 

avhandling Working Memory and Higher-Order Cognition (2008). I artikeln beskriver 

författaren att Tillmans forskning om exekutiva funktioner bör förklaras som olika synsätt på 

intelligens, där olika delar till största del är oberoende av varandra, även om de samspelar och 

man vid utredning ser dem tillsammans som en enhet för att intelligensen skall kunna avgöras 

som hög eller låg. De exekutiva funktionerna är till sina delar oberoende av varandra, dock är 

det viktigt att delarna har ett fungerande samspel för att barns intellekt skall kunna fungera 

normalt. Tillman påpekar även att man måste se på intelligens som ett system av olika 

mentala delar och inte som en enda process (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015a).  

Tillmans avhandling visar även på att barn med ADHD ofta har svårt med de exekutiva 

funktionerna men fortfarande kan ligga inom normalvärdena vid uppmätningar av 

intelligensnivån (Tillman, 2008).  
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I Vägledning för elevhälsan av Socialstyrelsen (2014)  har Kungliga Vetenskapsakademien 

gjort en sammanfattning av hur forskningsläget ser ut gällande elevers mentala hälsa och 

resultaten av deras skolprestationer. Den visar att: 

 

Den tidiga läsförmågan är central för barns kunskapsutveckling  

 och deras psykiska välmående. En dålig läsförmåga medför ökad  

 risk för negativ feedback, svag självkänsla och svårigheter att  

 längre fram tillgodogöra sig annan kunskap och ökad risk för  

 psykiska problem (s. 5) (Socialstyrelsen, 2014:18). 

 

En rapport 2012, vilken ingår i Vägledning för elevhälsan (2014), behandlar tidigt stöd i 

skolan där en expertgrupp har kommit fram till att det finns ett samband mellan unga 

personers psykiska ohälsa, utanförskap och deras svårigheter i grundskolan. Dock kan man 

fortfarande inte helt förklara hur dessa samband hänger ihop.  I och med detta är det viktigt att 

skolan tidigt lyckas fånga upp de elever som ligger inom riskzonen, för att på så sätt skapa en 

främjande miljö och öka deras motivation och lust att lära (Socialstyrelsen, 2014:18). 

I artikeln Reliability and validity of the Executive Function and Occupational Routines Scale 

(EFORTS) skriver Carmit Frinsch och Sara Rosenblum (2014) att barn med fasta och 

förutsägbara rutiner i större utsträckning är friskare och har bättre kontroll på sitt beteende. De 

skriver att de exekutiva funktionerna är förmågor som alla beror på arbetsminnets funktion. 

De förmågor som de nämner är turtagning, relationer till tidigare händelser och reflektioner  

kring framtida händelser. Deras arbete undersöker validiteten och reliabiliteten av två skalor. 

Executive Functions and Occupational Routines Scale (EFORTS) är den ena och mäter barns 

exekutiva kontroll vid dagliga rutiner. Behavior Rating Inventory of Executive 

Functions/preschool version (BRIEF/P) är den andra skalan och mäter den inre 

överensstämmelsen av validiteten för EFORTS. Frinsch och Rosenblum har kommit fram till 

att det är mer effektivt att fokusera på dagliga rutiner och specifika mål för olika moment 

under dagen, i stället för att korrigera oönskade beteenden. Detta för att minska svårigheterna 

med de exekutiva funktionerna (Frinsch & Rosenblum, 2014).  

3.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskningen om de exekutiva funktionerna visar att alla de olika delarna inom exekutiva 

funktioner måste fungera korrekt vid samspel för att intellektet skall fungera normalt hos 

eleverna. Forskningen visar även att barn med ADHD har försämrade exekutiva funktioner 
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även om de ligger inom normalvärdet. Samtidigt visar annan forskning att det finns ett 

samband mellan barns svårigheter i skolan och senare mentala ohälsa och utanförskap. Även 

internationell forskning visar att barn mår bättre av förutsägbarhet och fasta rutiner. 

Sammantaget belyser detta vikten av att skapa en god arbetsmiljö med tydlig struktur och 

fasta rutiner för att få bra motivation hos eleverna redan från början av deras skolkarriär.  

 

4. Teori 

Den teoretiska grund som produkten lutar sig mot är de exekutiva funktionerna. De exekutiva 

funktionerna finns i hjärnans frontallob. Utifrån den kognitionspsykologiska forskningen som 

rör de mentala kontrollprocesserna har forskarna inom ämnet sammanfattat de kognitiva 

förmågorna till exekutiva funktioner. Detta är främst om hur människan kan kontrollera och 

reglera sitt handlande och de kognitiva förmågorna (Karlsson, Carlsson & Rönnberg 2014:9). 

Exekutiva funktioner tillhör de som kallas självinriktade handlingar, så som problemlösning, 

att resonera, planering av uppgifter och att ta till sig kunskap (Karlsson, Carlsson & Rönnberg 

2014:9). Detta betyder att handlingarna utförs för individens egen skull för självkontroll och 

för att utföra beteenden som har ett uttalat mål. De exekutiva funktionerna hjälper den 

enskilde individen att bearbeta processen över sitt eget handlande. Utifrån detta kan eleven på 

bästa möjliga sätt klara av händelser som de vet kommer hända i framtiden och då enklare 

hantera möjliga förändringar (Merland, 2008:16). Merland (2008) skriver att exekutiva 

funktioner kan beskrivas som ett händelseförlopp från att en tanke initieras till att man lägger 

upp en plan för hur man skall lyckas nå målet. Det innefattar även en plan för delmålen i 

processen, genomförandet av processen, alternativt att man skall lyckas bedöma och göra 

korrektioner av planen till dess att man når sitt slutgiltiga mål. Personer som inte klarar denna 

process eller delar ur den har sannolikt problem med sina exekutiva funktioner. I de flesta fall 

när man pratar om personer som har problem med exekutiva funktioner så handlar det om 

svårigheter inom autismspektrumet, ADHD och uppmärksamhetsstörningar (Merland 

2008:18–19).  

Goldberg (2003) betonar tre exekutiva funktioner vilka han anser vara de mest 

grundläggande. Dessa funktioner är de planerande, tidsmässigt strukturerande och 

sekventiella aspekterna (Goldberg, 2003:134). Han menar då vikten av att kunna lägga upp en 

tidsplan för sitt arbete som man i förväg har planerat, samtidigt som man måste kunna ha 
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delmål för att uppgiften inte skall kännas övermäktig. Det finns olika kognitiva processer i 

hjärnan som sker när en person skall utföra olika handlingar och dessa processer som arbetar 

tillsammans i det stora hela är det som benämns exekutiva funktioner och inte de enstaka 

processerna var för sig (Goldberg, 2003:144–145). 

Vi har valt att fokusera på endast fyra delar av de exekutiva funktionerna. Dessa delar är 

”förmåga att skapa struktur i vardagen”, ”förmågan att planera och organisera”, ”förmågan att 

fokusera uppmärksamheten” och ”tidsuppfattning-orsak/verkan” (Lundin & Möller, 

2012:102–103).  För att få en trygg tillvaro är det viktigt med struktur i vardagen. Genom att 

ha fasta rutiner under dagen som alltid går till på samma sätt slipper man planera dagens 

aktiviteter på nytt varje dag. Därav sparas energi och man har då möjlighet att klara av 

eventuella förändringar i aktiviteterna. Utan dessa rutiner blir alla aktiviteter mycket 

energikrävande och eleven får en sämre trygghetskänsla vilket kan leda till att den ger upp 

(Lundin & Möller, 2012:105–106). Det är viktigt att eleverna lär sig planera och organisera 

för att klara av sin skoldag och få kunskaper om hur man sedan gör detta i sitt vardagliga liv 

(Lundin & Möller, 2012:104). Personer med svårigheter att sålla bort överflödiga 

sinnesintryck behöver hjälp att fokusera uppmärksamheten rätt. Oavsett i vilken situation 

personerna befinner sig i så finns det många intryck som är irrelevanta vilket gör det svårt för 

dem att fokusera på det viktiga (Lundin & Möller, 2012:108–109). Med tidsuppfattning 

menas både att förstå sambandet mellan orsak och verkan vid olika tillfällen och att kunna 

uppfatta tidsåtgång och återstående tid. De som har problem att uppfatta tid har svårt att 

avgöra hur lång tid som gått och hur lång tid som är kvar, vilket kan påverka framtida 

händelser och situationer (Lundin & Möller, 2012:103).  

 

5. Omvärldsanalys 

Vi har sökt efter material som kan liknas med vår produkt. Främst sådant som innehåller tips 

för lärare som undervisar i grundskolans lägre åldrar, helst enbart för årskurs 1. Det material 

vi hittade kommer från ämneslitteratur och webbsidor. Här under beskrivs vad vi funnit med 

tillhörande kort förklaring om innehållet. 

I boken Ledarskap i Klassrummet av John Steinberg (2013) fann vi exempel på vikten av 

struktur för att få en fungerande klassrumsmiljö. Han belyser där hur man kan tänka vid 

upplägget av olika scheman vad gäller plats, tid, innehåll, metod och person. Han benämner 
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dem som spelregler vilka alla elever måste kunna för att det skall bli en så bra miljö i 

klassrummet som möjligt (Steinberg, 2013:63).  

Från hemsidan Attention (hämtad 2015-03-27) som riktar sig mot personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har vi funnit tips på hur man kan göra för att 

strukturera upp sin vardag. Det vi då fokuserade på är den del som innehåller skola och 

arbete. Där kan man läsa om sådant som att skapa fasta rutiner och att det blir enklare för den 

funktionsnedsatte att anpassa sig till förändringar när rutinerna är befästa. De skriver även om 

att man kan använda sig av skärmar och hörselskydd för att ta bort störande moment så som 

ljud och andra sinnesintryck.  

Från webbsidan Skolvärlden finns ett filmklipp med Anne-Marie Körling (Publicerad 1 april 

2015) där hon delar med sig av tips om hur skolans lärmiljö kan förbättras. Hon menar att 

klassrummet är ”den plats vi samlas på i skolan och där vi möter undervisningen och 

varandra. Både lärare och elever är där i ett specifikt syfte. Det är inte vilket rum som helst”. 

Körling menar då att läraren måste ta med klassrummet i planeringen för att omsätta det 

läroplanens inledande stycken säger, att det är en social och kulturell mötesplats. Läraren skall 

se till att klassrummet besvarar elevernas olika behov. Utformningen av bänkar och bord ger 

olika betydelser för lärandet och läraren behöver då tänka på hur många olika 

undervisningsformer som kan användas vid den aktuella utformningen. Möbleringen i 

klassrummet bör främja undervisning för de olika undervisningsformerna och det är viktigt att 

man kan använda sig av helklass- och halvklassundervisning samt undervisning i mindre 

grupper, enskilt och en-till-en. I klippet ger Körling exempel på hur man kan arrangera sitt 

klassrum, där nämner hon till exempel användningen av samlingsmatta och bänkar för enskilt 

arbete som är avskärmade från intryck, vilka inte ingår i elevernas ordinarie placering. På 

samma webbsida kan man hitta artikeln Det bästa som finns i ett klassrum är hörn (2015) där 

den amerikanske arkitekten Peter Lippman trycker på vikten om att klassrum skall organiseras 

efter människors faktiska beteenden och inte som man vill att de skall bete sig. Han hjälper 

lärare att inse att det är av stor betydelse hur ett klassrum är utformat och att bara för att 

arkitekter kan skapa fina ytor som ser häftiga ut är det inte säkert att de kan skapa den bästa 

lärmiljön för eleverna. Lippman säger: ”För att människor ska kunna fokusera på sin uppgift 

och ta in kunskap behöver de känna sig trygga. Den känslan skapar vi bäst med hörn […]”. 

Att ha ryggen skyddad kommer från människans primitiva instinkter som även finns hos djur 

och skapar en större trygghetskänsla och ökar lärandet när man vet att inget farligt kan 

”attackera” bakifrån.  
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I Christer Stensmos (1997) bok beskrivs vad man bör tänka på när man utformar den fysiska 

klassrumsmiljön. Han citerar Charles (1984): 

Med miljön syftar vi på klassrummets fysiska aspekter. Lokalen bör erbjuda 

fysisk komfort, fördelaktig placering, placering av bänkarna och ett effektivt 

fungerande trafikmönster. Den fysiska komforten är beroende av tillräcklig 

ventilation, värme, ljus och möblering. […] Placera inte eleverna alltför tätt 

intill varandra. Fysisk närhet fungerar som ett drivhus för dåligt uppförande 

genom att den stimulerar till prat, skratt och ouppmärksamhet. […] 

Trafikmönstren bör vara effektiva. De får inte ge upphov till stockningar… 

rutiner för hur eleverna skall röra sig i klassrummet bör etableras och 

modifieras för att stödja deras självbehärskning (Stensmo, 1997:71–72). 

På Specialpedagogiska skolmyndighetens webbsida kan man läsa om hur man kan tänka när 

man organiserar den pedagogiska miljön för barn inom autismspektrumet. För dessa elever är 

det extra viktigt att skolan tar hänsyn till att miljön i klassrummet blir väl anpassad utifrån 

deras olika behov. Därför är det viktigt att läraren tänker på att eleverna mår bättre av att ha 

fasta rutiner som följs varje dag, att de känner sig trygga i klassrummet och alltid vet vilka 

regler som gäller. Läraren bör även ta hänsyn till att det skall vara fint och städat i 

klassrummet för att minska synintrycken. Det är exempelvis bra med färgkodade material 

utifrån olika ämnen, samma färg på alla block och häften. För att skapa lugn och struktur för 

eleverna kan läraren se till att de har bestämda platser så väl i klassrummet, i hallen, i 

matsalen som i omklädningsrummet. Känner läraren att det är svårt att förflytta eleverna på ett 

smidigt sätt kan det vara en bra idé att använda sig av så kallade ”gåled”, där alla har sin 

bestämda plats i ledet (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015c). Även om detta är tänkt 

för barn med någon slags autism kan det fortfarande appliceras på normalstörda barn för att 

skapa en bättre struktur och då få mer balans i klassrummet. Daniel Simonsson, rådgivare vid 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, trycker på att det som är bra för en elev även är bra för 

alla de andra i klassen (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015b).  

Boken DATE - Ett lärmaterial om mötet mellan elev och skolmiljö för alla elever och alla 

ämnen årskurs 4–9 (2014) är skriven av Karin Kjellberg och Peter Westerdahl och är 

framtagen av Specialpedagogiska skolmyndigheten som ett material för mellan- och 

högstadiet som handlar om tillgänglighet och mötet mellan eleverna och deras skolmiljö. I 

kapitlet ”Koncentration och lärande” kan man läsa om tips på hur elever och lärare kan 
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komma till insikt om hur olika störande moment påverkar koncentrationen. Faktorerna för 

koncentrationen är ”[…] ljudnivå, gruppstorlek, struktur och tydlighet, förutsägbarhet, 

rumslig utformning och instruktioner” (Kjellberg & Westerdahl, 2014:93).  Detta görs i och 

med att eleverna får testa på och känna av vad som fungerar för dem och inte. Alla momenten 

är kopplade till olika ämnen.  

Boken Hjälpmedelsboken av Gunilla Gerland (2011) är tänkt till personer med ADHD, 

Aspergers syndrom, OCD och psykossjukdomar. Den kan även användas av deras anhöriga 

och eventuell personal. Boken ger konkreta tips på hur personerna kan arrangera sin vardag 

och hur de i olika situationer kan strukturera för att göra det enklare och minska stress och 

oro. Tipsen är baserade på hur man kan göra prioriteringar och val, personens ekonomi, 

hantering av olika sinnesintryck, hur man gör i sociala samspel och hur man kan få hjälp att 

hjälpa sig själv (Gerland, 2011). Vi anser att denna bok är bra som hjälp för de personer med 

kognitiva funktionsnedsättningar för att själva klara av vardagen. Den ger många användbara 

tips och inspiration för hur man även kan arbeta i skolans värld. Dock är den inte anpassad för 

elever i årskurs 1 men vi har ändå kunnat hämta inspiration ifrån den.  

I boken Psykiska funktionshinder – stöd och hjälp vid kognitiva funktionsnedsättningar 

skriven av Zophia Mellgren och Lennart Lundin (2012) kan man läsa så som titeln säger om 

vad det finns för stöd och hjälp vid psykiska funktionshinder. Det vi har lagt fokus på är 

framförallt kapitlet ”Kognitiva funktionshinder” där Lennart Lundin och Nina Möller tar upp 

exekutiva svårigheter. 

Företaget Provivus AB har utvecklat webbsidan Tipsbanken- en resurs för lärare (hämtad 

2015-03-27). Där kan pedagoger bland annat få tips på hur man kan arbeta och tänka kring 

elever som har olika svårigheter, exempelvis svårigheter med de exekutiva funktionerna. 

Tipsbanken ger tips på vad man kan göra när det blir svårt för eleverna att hålla koll på tiden, 

att ha ordning på saker, sin koncentration, sitt självständiga arbete, sina känslor och att 

hantera sociala situationer.  

5.1 Sammanfattning av omvärldsanalysen  

Det vi fann i de olika informationskällorna var främst tips riktat till äldre personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Detta tillfredsställde inte helt 

våra förväntningar utifrån syftet även om det också kan användas för normalstörda barn. De 

mest förekommande tipsen som dök upp i litteraturen och på webbsidorna berörde rutinernas 

betydelse i vardagen. Att minska ner sinnesintrycken var en annan upprepande åtgärd då man 



14 
 

i form av avskärmning och användning av hörselskydd kan minska störande faktorer för 

många elever. Även olika slags scheman var en viktig komponent i mycket av litteraturen som 

vi läst då det minskar stress för många elever om de vet vad som skall hända.  Vi har plockat 

delar ur varje informationskälla som vi anpassat för att fungera i årskurs 1. 

 

5.2 Framtagande av information för omvärldsanalys och tidigare forskning  

Här kommer vi att beskriva ordningsföljden från första sökningen efter information till vilka 

källor vi sedan valde att arbeta vidare med. Det kommer nämnas vilka hemsidor, 

litteratursökningar, databaser och tidskrifter som vi har utgått ifrån. 

När vi började leta information använde vi oss först av www.Google.se. Google är en 

sökmotor där man kan få fram webbsidor och elektroniska dokument som innehåller det 

specifika sökordet eller sökorden. För att ta reda på relevant information som kunde vara 

användbar under arbetets gång, utgick vi från sökorden exekutiva funktioner, balanserad 

klassrumsmiljö och struktur. Dessa sökord ansåg vi vara de mest relevanta orden. Från de svar 

vi fick tog vi oss vidare till andra relevanta hemsidor. De mest relevanta webbsidorna som 

kom upp vid våra sökningar var först och främst www.spsm.se (2015-03-26) som är 

Specialpedagogiska skolmyndigheten. Nästa sida var www.attention-riks.se (2015-04-01) som 

riktar sig till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Vi 

har även hämtat information från Lärarnas Riksförbunds webbtidning Skolvärlden (2015-04-

08) om hur lärare kan organisera och strukturera klassrumsmiljön. 

Från databasen Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, (http://www.diva-portal.org, hämtad 

2015-03-30) söktes information om vad forskning säger om exekutiva funktioner, struktur och 

balanserad klassrumsmiljö. Vi ansåg att resultaten vi fick inte stämde in med vad vi önskade 

och beslöt oss då att fortsätta leta forskning på annat håll. Vi återvände till 

Specialpedagogiska skolmyndighetens webbsida där vi hittade forskning om Arbetsminne och 

kognitiva funktioner hos barn (senast uppdaterad 2013-01-04), vilket är en avhandling av 

Carin Tillman. På Socialstyrelsens webbsida fann vi boken Vägledning för elevhälsan (2014) 

som är ett samarbete mellan Socialstyrelsen och Skolverket. Denna bok innehåller en 

sammanställning av forskningsresultat och vägledande råd om elevers hälsa. 

För att få fram relevant ämneslitteratur använde vi oss av LIBRIS (www.libris.kb.se, hämtad 

2015-03-27) som är de svenska bibliotekens gemensamma söktjänst. Där fann vi många 
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böcker som verkade intressanta vilka vi sedan letade information ur i biblioteken och där 

valde ut vilka som kunde användas under arbetets gång. Vi frågade även en specialpedagog 

om råd angående vilka resurser som finns inom vårt område. Hon gav oss flera tips och råd, 

bland annat att undersöka några av de allmänna råd som kan hittas på Skolverkets hemsida. 

 

6. Genomförandeprocessen 

Här under beskrivs rubrikerna arbetsuppdelning, användaranalys och idégenerering. 

6.1 Arbetsuppdelning 
Vi har valt att skriva det mesta av arbetet tillsammans för att hela tiden få två synvinklar av 

den bearbetade litteraturen och webbsidorna.  Vi ansåg att inledningen och bakgrunden var 

viktiga att skriva tillsammans för att kunna diskutera fram gemensamma tankar och arbetets 

syfte. Även texten under rubrikerna teori, genomförandeprocess, spridning av produkt och 

diskussion är skrivna gemensamt. 

Under rubriken omvärldsanalys delade vi upp sökandet av liknade produkter där Elise 

fokuserade på att söka efter relevant litteratur och Evelina fokuserade på att undersöka 

webbsidor. Vi har även delat upp sökningen av tidigare forskning för att spara tid då vi ville 

söka både efter nationell och internationell forskning.    

Under produktutvecklingens gång har vi till största del arbetat tillsammans. Dock delade vi 

upp kontakten med expertgruppen som Elise utförde, Evelina skapade illustrationerna och 

sammanställningen av enkätsvaren gjordes inledande enskilt. Uppdelningen av 

expertgruppens svar utfördes i form av att vi var för sig läste genom och sammanställde dem. 

Därefter gick vi igenom bådas sammanställningar och tog beslut om vilka av tipsen vi 

önskade ha i vår bok.  

All text, oavsett om den är skriven av oss tillsammans eller inte, har redigerats och godkänts 

av båda parter innan vi ansåg den vara färdigställd.  

6.2 Användaranalys 

I dagens skola blir klasserna allt större och alla elever oavsett behov av särskilt stöd skall så 

långt som möjligt inkluderas i ordinarie klass. I och med detta får läraren ett större ansvar som 

kräver högre kompetens för att klara av att hjälpa alla elever inom deras proximala 

utvecklingszon. Ett ytterligare problem är att lärarutbildningen inte erbjuder så pass mycket 
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undervisning inom specialpedagogik som behövs för att kunna tillgodose och möta alla 

elevers olikheter. En del lärare inser inte vikten av att ha ett väl strukturerat klassrum med 

fasta rutiner och tydlig planering för dagen medan andra lärare förstår att det är viktigt men 

behöver hjälp för att lyckas skapa det. Yngre elever har över lag problem med att själva skapa 

struktur och planera sina handlingar oavsett om läraren misstänker att någon av dem i 

framtiden kommer få en diagnos eller inte. Därför är det av stor vikt att läraren och skolan 

lyckas skapa en främjande miljö så att dessa elever får en ökad motivation och lust att lära 

(Socialstyrelsen, 2014:18). 

6.3 Idégenerering 

Då vi båda är intresserade av specialpedagogik föddes idén om att kunna införa mer av detta i 

det ordinarie klassrummet. Då antalet elever i klasserna ökat snabbt de senaste åren och alla 

oavsett svårigheter så långt som möjligt skall inkluderas i ordinarie skolundervisning så läggs 

det mer ansvar och större press på lärarnas kompetens att kunna bedriva en bra undervisning. 

Viktigt är att få in bra struktur och rutiner redan från årskurs 1 för att eleverna skall få en bra 

start på sin skolkarriär. Utifrån detta väcktes idén om att göra en tipsbok med insamlade 

konkreta tips för lärare i årskurs 1 på hur man med små insatser i klassrummet kan göra så att 

alla elever får likvärdiga undervisningsmöjligheter. Tipsen som vi önskade ha i boken ville vi 

få från erfarna lärare som testat att dessa fungerar på ett brukbart sätt. Vi ville att boken skulle 

fungera som idébank där lärare kan ta tipsen och göra om dem så att de fungerar i den 

skolmiljö som de undervisar i. Vi ville även att de skulle kunna samla sina egna anteckningar 

i denna bok för att ha allt på samma ställe. För små insatser kan göra underverk. 

 

7. Produktutveckling  

Nedan kommer en utförlig beskrivning på hur vi gått till väga från första idé till färdig 

produkt. Under varje rubrik förklaras de olika stegen som vi har använt oss av under 

utvecklingens gång till att skapa den slutgiltiga produkten. Vi nämner även hur vi tänkt oss att 

produkten skall spridas. 

7.1 Metod  
För att utveckla vår tipsbok valde vi att använda oss av ett antal tillvägagångsätt för att få in 

informationen. Metoden vi valde är i första hand att samla in information från lärare som är 

experter på området. Dessa lärare har arbetat under ett flertal år i skolan och utvecklat 
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metoder som fungerar för att skapa struktur och balans i klassrummet. Vi skickade ut en enkät 

där expertgruppen fick svara på några öppna frågor. Därefter sökte vi information utifrån 

teorin om de exekutiva funktionerna och undersökte vad tidigare forskning säger. Vi använde 

oss även av en omvärldsanalys för att få reda på vad som redan finns på marknaden.  

7.2 Enkät 

Vi valde att använda oss av en enkät för att samla in information från grundlärare för de yngre 

åldrarna. Vi gjorde en muntlig förfrågan till åtta grundlärare och två specialpedagoger om de 

ville delta. Vi påpekade då att enkäten självklart var frivillig och hur vi senare kommer att 

publicera produkten. De tillfrågade lärarna kommer från två olika kommuner i mellersta 

Sverige och åldern på de sex lärare som svarade hade stor variation. Valet av att tillfråga 

dessa lärare och specialpedagoger om de ville ingå i vår expertgrupp gjordes då vi ansåg att vi 

kunde få ett större utbud av svar, då alla av dem besitter olika erfarenheter och deras 

utbildningar gjorts under olika årtionden. Vi valde att använda oss av öppna frågor som Bell 

beskriver i sin bok Introduktion till forskningsmetodik (2014:138), exempelvis ”Vad är det 

första du gör när eleverna kommer in i klassrummet?”. Detta för att få olika tips och 

information om hur grundlärare gör för att skapa struktur och balans i sina klassrum. Vi var 

medvetna om att enkätens öppna frågor gjorde att lärarna kunde välja vad de ville skriva om 

samt då utesluta viss information som vi önskat få, lika som de kunde skriva svar som sträcker 

sig utanför ämnet. Vi valde därför att skriva frågorna på så sätt att det inte gick att misstolkas 

av respondenterna om vad det var vi sökte och för att det inte skulle uppstå förvirring (Bell, 

2014:139, 141). Vid utformningen av enkätens frågor var vi noggranna att se till så frågorna 

inte blev ledande i någon riktning (Bell, 2014:144).  

Enkäten, se Bilaga 1, skickades ut till respondenterna via mail. Vi valde att begränsa enkätens 

frågor till fem stycken där vi organiserat dem från enklast till svårast (Bell, 2014:146). Vi 

skickade enkäten till vår handledare för att få den godkänd och därefter skickade vi ut enkäten 

till sex testpersoner för att kontrollera enkätens utformning, språk och följebrevets tydlighet 

(Bell, 2014:149 - 150). Fyra av testpersonerna arbetar inom skolväsendet och två arbetar som 

ingenjörer och besitter goda kunskaper inom språk och enkäters utformning. Den feedback vi 

fick från testpersonerna var positiv både vad det gäller enkätens innehåll, utformning och 

design. Det som blev ifrågasatt var varför vi valt att skicka ut den som ett textdokument via 

mail i stället för ett enkätprogram på internet som hade blivit mer anonymt. Vår motivering 

till detta var att det endast är två personer som kommer att se vem som skrivit vad och att 

svaren kommer att skrivas ut och sedan raderas från datorn. Därefter skickades enkäten ut till 
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valda grundlärare för de yngre åldrarna och specialpedagoger. Svaren  vi fick var från sex 

stycken grundlärare och en specialpedagog ute i verksamheten.  

7.3 Framtagande av produkt  

Här under kommer det beskrivas hur vi gått tillväga när vi har framställt produkten både vad 

gäller skapandet av tipsbokens illustrationer, design och utformning samt datorprogrammen 

som använts.  

7.3.1 Illustrationerna 

För att få en röd tråd valde vi att själva måla illustrationerna, även för att göra det mer 

personligt och för att allt skall bli enhetligt. Alla illustrationer kompletterar textens budskap 

och ger en mer förklarande bild på vad tipsen innebär. Vi ansåg att det var svårt att hitta bra 

förklarande bilder som inte har någon upphovsrättsman från internet. Ett annat alternativ var 

att fotografera allt själva. Ett problem med detta blev att få tillgång till allt material vid 

fotograferingen som vi själva inte äger. Det blev även en svårighet att på ett bra sätt visa våra 

tankar i ett redan befintligt klassrum utan att ge lärarna en förutfattad mening om hur just 

deras klassrum skall möbleras etc. Eftersom vi ville ha en röd tråd genom alla illustrationer 

valde vi i stället att måla illustrationerna själva. Alla tips i boken är inte illustrerade utan de 

som vi valt att illustrera är de tips som innehåller konkret material eller på annat sätt går att 

beskriva i bild. Ett exempel på en illustration från vår tipsbok är ett dagsschema. Där ger vi ett 

förslag på hur man kan visa eleverna vad som skall hända under dagen. Den föreställer små 

lappar som enkelt kan bytas ut från dag till dag med de ämnen som eleverna skall ha under 

dagen. På lapparna finns ämnesnamnet skrivet, en bild bredvid som alltid är samma för det 

specifika ämnet och en ram runt med ämnets färg. Detta för att det hjälper eleverna att skilja 

ämnena åt och hjälper de elever som har svårt att läsa. 

Vi började med att göra skisser på illustrationerna för att få en uppfattning om hur vi önskade 

att de skulle se ut. Sedan diskuterade vi med varandra vad som var bra och vad som skulle 

förändras. När vi var nöjda med skisserna började vi titta på vilka olika färger som skulle 

passa in och vad vi ville ha för färgtema i boken. Det vi kom fram till var att alla illustrationer 

skulle gå under ljusa pastellfärger och målas med akvarellpennor. För att förstärka 

illustrationerna har vi valt att ge dem mörka konturer så att de tydligt lyfts fram ur 

bakgrunden. När illustrationerna var färdiga scannades de in i datorn för att kunna placeras in 

i programmet som används vid skapandet av boken.  
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7.3.2 Datorprogrammen 

För att få ett estetiskt tilltalande upplägg på boken har vi använt oss av datorprogramet  

Publisher (version 2013) vilket gjorde det enklare för oss att skapa mallar till tipsbokens olika 

kapitel. När bilderna redigerades använde vi oss av ett program över internet som både finns 

gratis och som betalversion för mer avancerade funktioner. Då vi inte var i så stort behov av 

att redigera bilder valde vi att använda oss av gratisversionen, www.pixlr.com/.  

7.3.3 Bokens design och utformning 

Tipsboken utformades i ett A5-format i stående orientering då vi valt att trycka upp den i 

bokform. Vi valde A5-formatet för att skapa en bättre översikt över innehållet. En annan 

anledning till formatet är att den skall vara lätt att bära med sig och inte ta för mycket plats på 

skrivbord eller i lådor. Vi valde att trycka den som ett spiralblock i stället för en inbunden bok 

då det är enklare för lärare att ha den liggandes öppen utan att den stängs igen. Det är just en 

bok och inte en webbsida då den inte behöver tillgång till internet eller andra tekniska resurser 

utan kan alltid finnas till hands i lärarens låda. En annan aspekt som vi tagit från våra tidgare 

erfarenheter är att många äldre lärare upplever det som omständligt att ha alla resurser med 

dess olika steg på datorn.  

Valet av framsidan till boken är att genom en illustration med pusselbitar symbolisera att små 

bitar kan göra en stor helhet. Pusselbitarna är i ljusa pastellfärger med mörka konturer för att 

göra framsidan mer estetiskt intressant för ögat. På detta sätt lockar det läsare än om 

framsidan endast bestått av en vit bakgrund med bokens titel. Bakgrunden är dock vit för att 

pusselbitarna skall sticka ut mer ur bilden. Symboliken på framsidan är tänkt på samma sätt 

som vi vill förmedla i undervisningen, att små insatser kan leda till stora förändringar. Därav 

kommer även bokens titel Små insatser, stora underverk.  

Tipsboken inleds med en förklaring på begreppen exekutiva funktioner och balanserad 

klassrumsmiljö för att ge läsaren en kortfattad överblick om vad boken har för huvudfokus. 

Efter detta kommer delen som innehåller alla tips. Varje kapitel är namngiven efter den 

exekutiva funktion som tipsen utgår ifrån och inleds med en kort förklaring om vad det 

aktuella området innebär och därefter följer tipsen. Tipsen har en förklaring om hur de är 

tänkta att användas. I varje kapitel har vi valt att lägga in ett antal tips vilka alla som är med 

konkret material har en tillhörande illustration i färg för att förstärka texten. Varje kapitel har 

varsin signaturfärg som markeras med en pusselbit. I varje pusselbit finns kapitlets siffra. 

Färgerna underlättar för läsaren då de lättare skall se var de olika kapitlen avgränsas. Vi valde 
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att efter detta sätta in en länklista till olika webbsidor, där läsaren kan finna ytterligare 

information om svårigheter inom de exekutiva funktionerna. Det finns även en lista med 

litteratur för vidare läsning inom ämnet. Därefter kommer bokens referenslista och en rubrik 

vi valt att kalla för mina egna tips och anteckningar. Under denna rubrik har vi som avsikt att 

låta läsaren skriva ner egna tips eller redigeringar för de tips som redan finns. Detta för att det 

blir enklare att ha alla tipsen samlade på samma ställe. Boken avslutas med ett tackord till vår 

handledare och expertgruppen. 

För att se hur en bok av detta slag är uppbyggd inspirerades vi av några av Skolverkets 

allmänna råd, men främst av Gunilla Gerlands (2011) bok Hjälpmedelsboken som även den är 

en tipsbok. Vi har framförallt undersökt hur strukturen i böckerna sett ut. 

Under arbetets gång lämnades boken in för utvärdering och feedback från vår 

handledningsgrupp och expertgrupp. Handledningsgruppen bestod av vår handledare och 

andra studenter som även de läste denna kurs. Hos dem kunde vi utbyta idéer och få stöttning 

under arbetet gång. Vi fick där bra respons om vad som var bra och vad som kunde förbättras. 

Handledningsgruppens gemensamma åsikt var att det var en bra användbar produkt som de 

själva kunde tänka sig att använda sig av i sitt kommande klassrum. Däremot ville de ha 

förtydliganden på några av tipsen då det inte framgått helt i texten vad vi menat. De ville även 

att vi skulle lägga till en sida där alla kapitel med tips fanns uppräknade i en punktlista och 

där sidan kan dras ut eller kopieras. Då några tyckte vissa delar var extra intressanta 

efterfrågades en litteraturlista med sammanfattande kommentarer om varje boks innehåll för 

fördjupad läsning. Den feedback vi fick från deltagarna i vår expertgrupp var att alla tyckte 

tipsboken var användbar, speciellt för lärare som inte arbetat lika länge och byggt upp ett 

förråd med egna erfarenheter och tips. De uppskattade hela upplägget, strukturen och 

layouten. Däremot önskades det att rubriken planering och organisering hade delats upp, då 

båda är stora delar i sig själva. Vi valde att inte göra denna förändring på grund av tidsbrist 

men kommer ha det i åtanke vid en eventuell vidareutveckling av boken. Några av dem ansåg 

även att boken kändes personlig eftersom vi valt att måla illustrationerna själva istället för att 

använda oss av redan befintliga bilder. De tyckte även att illustrationerna förstärkte texternas 

budskap och att vi fått med det viktigaste men ändå hållit oss kort. De var positiva till att vi 

tagit med litteratur- och länklistor för vidare läsning.  
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7.4 Spridning av produkt  

Spridningen av produkten kommer att ske genom att de som deltog i expertgruppen får varsitt 

exemplar som de kan visa sina kollegor. Vill någon annan då få tag på boken så finns våra 

kontaktuppgifter i den. Ett annat spridningssätt är att vi skall ta kontakt med lärarförbunden 

och olika bokförlag, till exempel Natur och Kultur, för att se om de vill trycka den eller om vi 

kan ändra något för att den skall bli mer attraktiv på marknaden.  

För att påskynda spridningen har vi valt att lägga upp den första upplagan av boken på 

webbsidan Issuu (http://issuu.com/evelinaochelise/docs/tipsbok) för att fler skall få möjlighet 

att använda sig av tipsen. 

 

8. Forskningsetik  

Vid val av metod och vid inhämtning av information från expertgruppen utgick vi ifrån 

Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer som ingår i God forskningssed (2011). Denna 

belyser de forskningsetiska principerna som finns för alla olika forskningsområden.  Metoden 

vi valde har inga skadliga konsekvenser för de medverkande personernas integritet 

(Hermerén, 2011:31). Frågorna i enkäten bad om öppna svar och expertgruppen kunde då 

själva välja hur mycket och hur djupgående de ville skriva. 

Vi har även tagit del av Forskningsetiska principer - inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning som vi hämtade på Vetenskapsrådets hemsida Codex (http://www.codex.vr.se/, 

2015-03-27). Där hämtade vi information om vilka skyldigheter vi hade vid inhämtning av 

information från expertgruppen. Där står att vi behöver ha ett samtycke från de personer som 

skall ingå i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2007:9), vilket vi har inhämtat muntligt. I 

enlighet med informationskravet bifogade vi vid enkätens utskick ett följebrev med 

information om arbetets syfte, vad svaren skulle användas till, våra namn och vilket 

universitet vi kommer ifrån. Det frivilliga deltagandet och informationen om hur produkten 

kommer att publiceras påpekades muntligt i samband med inhämtandet av samtycke 

(Vetenskapsrådet, 2007:7). I följebrevet blev deltagarna även informerade om 

konfidentialitetskravet som råder vid enkätens svarsbehandling (Vetenskapsrådet, 2007:11). 

Vi kunde utlova konfidentialitet då enkätens svar förvarades på en plats som ingen annan än 

vi som gjort detta arbete hade tillgång till. Som nyttjandekravet påpekar informerade vi 

http://issuu.com/evelinaochelise/docs/tipsbok
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deltagarna i enkätundersökningen om att svaren de skriver endast kommer att användas vid 

utformningen av produkten (Vetenskapsrådet, 2007:14). 

 

9. Diskussion 

Handledargruppen och expertgruppen anser att vår produkt har blivit till belåtenhet och att 

den är användbar för lärare. Att använda enkät som metod fungerade bra för syftet att ta reda 

på hur expertgruppen gjorde för att skapa balans och struktur i sina klassrum. Frågorna var 

baserade på planering och organisering, struktur, tid och fokusering av uppmärksamhet som 

tillhörde vår teoretiska grund, exekutiva funktioner. Vi fick inte in svar från alla vi skickat ut 

enkäten till men eftersom vi valt att skicka den till ett större antal blev påverkan inte så stor. 

Svaren uppfyllde våra förväntningar då vi fick konkreta tips inom varje del. Hade vi istället 

valt intervju som metod fanns en chans till att vi skulle fått mer utförliga och beskrivande 

svar. Dock hade vi inte hunnit intervjua så många lärare som vi lyckades få svar av via 

enkäterna med tanke på den tidsbegränsning som fanns.  

Vi begränsade antalet exekutiva svårigheter i arbetet och tog då de delar som lärare kan 

applicera enkla medel på för att göra förändringar och underlätta elevens skolkarriär. En 

annan anledning till uppdelningen var att tiden för arbetet var begränsad vilket gjorde att vi 

kände att det inte blivit lika djupgående om vi hade valt flera delar. En nackdel är att vi uteslöt 

viktiga delar av de exekutiva funktionerna. En fördel är dock att vi valde ut de delar som vi 

anser att lärare själva kan vara med att påverka i sin undervisning.  

Innan arbetets början hade vi inte insett att det fanns så lite forskning inom detta och hur svårt 

och tidskrävande det skulle bli att finna relevant forskning som kunde appliceras i vårt arbete. 

Detta blev ett problem vilket ledde till att vi valde att fokusera på forskning om 

neuropsykiatriska funktionshinder och hur de exekutiva funktionerna påverkades i samband 

med dessa svårigheter. Andra problem vi stötte på var att vi aldrig skapat en tipsbok eller 

någon annan typ av bok tidigare och inte heller hade kunskaper om hur man designar en bok. 

För att få reda på detta tog vi kontakt med en IT-lärare på Blåsenhus som kunde hjälpa oss att 

ta fram ett lämpligt datorprogram vilket vi blev nöjda med även om det tog mycket tid att lära 

sig. En annan tidskrävande faktor var att vi inte funnit någon färdig standardmall vilket gjorde 

att vi fick skapa vår egen.  
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Vi vill med denna tipsbok bidra med hjälp till grundlärare att använda sig av mer 

specialpedagogiska insatser i den ordinarie undervisningen och på så vis enklare skapa en mer 

balanserad och strukturera klassrumsmiljö som gynnar alla. 
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Bilaga 1: Enkät och följebrev till lärare och specialpedagog 

Hej! 

Vi heter Elise Cronqvist och Evelina Ersson och är studenter på Grundlärarprogrammet vid 

Uppsala Universitet. För tillfället skriver vi vårt självständiga arbete som handlar om 

specialpedagogik.  

Syftet med undersökningen är att samla in tips om hur man kan organisera klassrumsmiljön 

för att alla elever ska få så bra inlärningsmöjligheter som möjligt oavsett svårigheter. Av 

dessa tips kommer vi sedan att skapa en tipsbok för lärare i årskurs 1. Vi har fokuserat på 

utvalda delar av de exekutiva funktionerna och har då valt att koncentrera oss på skapandet av 

struktur i vardagen, förmågan att planera och organisera, tidsuppfattning och förmågan att 

fokusera uppmärksamhet. 

Svaren i enkäten kommer att behandlas konfidentiellt då vi kommer att se vilka som har 

skrivit vad då svaren skickas via mail. Däremot kommer ingen annan att få ta del av vilken 

respondent som skrivit vilka svar och enkäten kommer att skivas ut utan namn och mailen 

kommer därefter att raderas.  

Skriv direkt i dokumentet och skicka tillbaka det till: 

cronqvist.elise@gmail.com 

Vi skulle vara tacksamma om vi kan få svaren så fort som möjligt men senast 10/4 

Vi är väldigt tacksamma för att ni vill delta och dela med er av egna tips.  

 

 

Tack!  
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Enkät 

Oss tillhanda: 10/4 

1. Vad är det första du gör när eleverna kommer in i klassrummet? 

Svar: 

 

2. Gör du eleverna medvetna om dagens schema på något sätt? Om ja, på 

vilket sätt och vid vilken tid på dagen? 

Svar: 

 

3. Har du några andra tips som du använder dig av för att ge eleverna 

struktur i skolan? 

Svar: 

 

4. Hur hjälper du de elever som har svårigheter med att uppfatta tid och 

tidsåtgång? 

Svar: 

 

5. Vilka knep använder du dig av när elevernas koncentration brister under 

en lektion? 

Svar: 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2: Utvärdering av produkt från expertgruppen 

Hej! 
 

Tack för din medverkan i vårt självständiga arbete! 

Nu är vår tipsbok snart färdig och vi vill som tack för din medverkan dela med oss av den till 

dig. Tipsboken är bifogad som PDF-fil så du snabbare får del av den.  

 

Vi skulle vara tacksamma om du ville ge oss feedback och konstruktiv kritik här i mailet som 

vi kan använda oss av som utvärdering. 

 

Tänk då gärna särskilt på dessa frågor: 

 

Är boken användbar? Skulle du kunna tänka dig att använda dig av den? 

 

Vad fann du bra? 

 

Vad fann du mindre bra? 

 

Har du några övriga kommentarer? 

  

Tack! 

Med vänliga hälsningar, 

Elise Cronqvist & Evelina Ersson 

 

 

 


