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Förord 

I dagens skola blir klasserna allt större och alla elever oavsett behov 

av särskilt stöd ska så långt som möjligt inkluderas i ordinarie  

klasser. I och med detta får läraren ett större ansvar som kräver 

högre kompetens för att klara av att hjälpa eleverna inom deras  

proximala utvecklingszon. För att kunna tillgodose och möta elevers 

olikheter behövs det mer specialpedagogik i den ordinarie undervis-

ningen.  

Boken är skriven av oss, Evelina Ersson och Elise Cronqvist, under 

ett självständigt arbete vid Uppsala Universitet vårterminen 2015. 

Med denna bok vill vi ge lärare i årskurs 1 inspiration och            

användbara tips om hur man kan skapa en balanserad                  

klassrumsmiljö. Den är uppdelad i tre delar där den första delen  

innehåller en förklaring av begreppen exekutiva funktioner och  

balanserad klassrumsmiljö. Den andra delen innehåller utvalda delar 

av de exekutiva funktionerna med tillhörande tips. Den tredje delen 

innehåller tips för vidare läsning och plats för egna tips och  

anteckningar.  

 

Har du fler tips eller några frågor kontakta gärna oss! 

Evelina.Ersson.3400@student.uu.se 

Elise.Cronqvist.0629@student.uu.se 
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Inledning 

Denna tipsbok riktar sig till lärares arbete mot en balanserad klass-

rumsmiljö i årskurs 1, vilket i synnerhet baseras på arbetet med  

elevers exekutiva funktioner. Exekutiva funktioner är ett samlings-

namn som beskriver de processer som krävs för att klara av ett  

självinriktat handlande och genomförande av olika uppgifter 

(Kadesjö, 2010:37). I de flesta fall när man pratar om personer som 

har problem med sina exekutiva funktioner handlar det om personer 

som har störningar inom autismspektrumet, ADHD eller  

uppmärksamhetsstörningar (Merland 2008:19). Så behöver det dock 

inte alltid vara utan personer utan diagnos kan också uppfatta detta 

som problematiskt. Vi har gjort en begränsning av arbetet då vi valt 

att endast fokusera på utvalda delar inom de exekutiva funktioner-

na. De utvalda delarna kommer från Mellgren & Lundins (2012) 

bok Psykiska funktionshinder-stöd och hjälp vid kognitiva  

funktionsnedsättningar och är ”förmåga att skapa struktur i  

vardagen”, ”förmåga att planera och organisera”, ”förmåga att  

fokusera uppmärksamheten” och ”tidsuppfattning-orsak/

verkan” (Mellgren & Lundin, 2012:102–103).  

Vid inhämtning av relevant information och konkreta tips har en  

öppen enkät skickats till erfarna lärare inom grundskolans lägre  

åldrar och specialpedagoger. De specialpedagogiska insatser som 

tipsen bygger på är från början tänkta till enskilda elever men  

fungerar utmärkt för alla elever i klassen. Dessa tips har sedan  

sammanställts till denna bok.  

Syftet med tipsboken är att hjälpa lärare i årskurs 1 att skapa en mer 

balanserad och strukturerad klassrumsmiljö för att bidra till bättre 

inlärning hos eleverna. 
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Sammanfattning av tipsen 

1) Planering och organisering 

 Lektionsupplägg 

 Veckoschema & dagsschema 

 Organisering i klassrummet 

 

2) Struktur 

 Färgkoda material 

 Samling 

 Bestämda platser 

 

3) Tid 

 Timglas 

 Timer 

 Timstock 

 

4) Fokusera uppmärksamhet 

 Paus 

 Minska sinnesintryck 

 Lugna hörnet 
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Vad är exekutiva funktioner? 

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 dessa handlingar utförs för individens egen skulle för 

självkontroll och för att utföra beteenden som har ett uttalat mål 

(Merland, 2008:16). De exekutiva funktionerna hjälper den enskilde 

individen att få kontroll över sin egen funktion. Utifrån detta kan då 

eleven på bästa möjliga sätt klara av händelser som de vet kommer 

hända i framtiden och då enklare hanterar möjliga förändringar 

(Merland, 2008:16). Merland (2008) skriver att de exekutiva  

funktionerna kan beskrivas som ett händelseförlopp från att en tanke  

initieras till att en plan läggs upp för hur målet ska lyckas uppnås  

(Merland, 2008:18–19).  
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Vad är en balanserad klassrumsmiljö? 

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. I ett strukturerat klassrum 

ges ökade förutsättningar för elevernas chanser till bättre  

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. 

Anne-Marie Körling (Skolvärlden, 2015) delar med sig av tips om 

hur skolans lärmiljö kan förbättras. Hon menar att det är i  

klassrummet som eleverna har en interaktion med varandra och med 

sin undervisning. Därför bör läraren se till att klassrummet alltid  

utformas medvetet så det ser välkomnande ut och att det 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 därför främja under-

visning så att helklass- och halvklassundervisning samt undervisning 

i mindre grupper, enskilt och en-till-en kan användas.  
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Planering & organisering av klassrummet 

I detta kapitel kommer vikten av planering och organisering att  

behandlas. För att eleverna ska klara av sin skoldag och kunna ta 

till sig viktiga kunskaper de kan använda i sitt vardagliga liv krävs 

förmåga inom planering och organisering (Mellgren & Lundin, 

2012:104). 

 

Lektionsupplägg 

För att skapa tydlighet och lugn 

hos eleverna är det bra om det 

finns ett lektionsupplägg för varje 

moment i form av ett antal  

punkter som kan sättas upp på 

tavlan om vad de förväntas göra 

under lektionen. Punkterna ska 

vara kortfattade och i den ordning 

som lektionen sker. Komplettera 

gärna med bilder för tydlighetens 

skull och för dem som har svårig-

heter med sin läsning (Skolverket, 

2014:24). Kom även ihåg att  

repetera vad eleverna har arbetat 

med tidigare. 

Tips! 

1 
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Veckoschema och dagsschema 

För att skapa trygghet hos eleverna är det bra att använda sig av både 

ett veckoschema och ett dagsschema. Ett tydligt schema gör att  

eleverna vet vart de ska vara under dagen, med vilken lärare eller i  

vilken grupp, vilket ämnet är och när lektionen pågår (Skolverket, 

2014:14). Läraren bör noggrant gå igenom dagsschemat på morgon-

samlingen för att sedan låta det sitta uppe på en väl synlig plats i 

klassrummet under hela dagen så att eleverna kan gå dit för att  

påminna sig själva (Steinberg, 2013:41). Veckoschemat bör alltid 

sitta på en väl synlig plats i klassrummet.  

Tips! 1 

Vissa elever har svårt för för-

ändringar och det blir därför 

viktigt att läraren så långt som 

möjligt håller sig till det givna 

schemat och ser till att de i 

god tid talar om för eleverna 

om det kommer att inträffa en 

ändring (Mellgren & Lundin,   

2012:112).  
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1 

Dagsschema 
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Organisering i klassrummet 

Läraren måste se till att möbleringen i klassrummet kan främja 

undervisning för de olika undervisningsformerna så som helklass- 

och halvklassundervisning samt undervisning i mindre grupper,  

enskilt och en-till-en. Se till vid möbleringen av klassrummet att det 

finns ett uttänkt trafikmönster som eleverna kan röra sig genom utan 

att störa varandra. Det kan även vara bra med en samlingsmatta och 

bänkar för enskilt arbete som är avskärmade från intryck vilka inte 

ingår i elevernas ordinarie placering (Skolvärlden, 2015). 

Tips! 1 
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Struktur 

För att få en trygg tillvaro menar Mellgren & Lundin (2012) att det 

är viktigt med struktur i vardagen. Att ha fasta rutiner under dagen 

som alltid går till på samma sätt leder till att man slipper planera 

dagens aktiviteter på nytt varje dag. Därav sparar man på både ele-

vernas och lärarens energi och har då möjlighet att lättare klara av 

eventuella förändringar i aktiviteterna. Utan fasta rutiner blir alla 

aktiviteter mycket mer energikrävande och eleverna får en sämre 

trygghetskänsla (Mellgren & Lundin, 2012:105–106).  

Färgkoda material 

Det är bra att använda sig av  

färgkodade material utifrån olika 

ämnen, exempelvis samma färg 

på alla block, häften, lådor, pär-

mar. Detta för att hjälpa eleverna 

att hålla ordning och ge dem en  

tydlig uppdelning över hur äm-

nesstrukturen ser ut. 

Tips! 

2 
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Tips! 

Samling 

Som påpekats tidigare är det viktigt med fasta rutiner. Börja dagen 

med att hälsa eleverna god morgon genom att ta i hand och titta dem 

i ögonen. Därefter är det upp till läraren att välja hur morgonrutinen 

ska se ut. Om eleverna till exempel ska ta sin läsebok och sätta sig 

på sin plats för tyst läsning eller om de direkt ska gå till samlings-

mattan. Hur läraren väljer att starta dagen är mindre viktigt så länge 

denne håller fast vid rutinen och gör samma sak varje dag. Detta för 

att skapa förutsägbarhet för eleverna.  

Vid morgonsamlingen är det viktigt att läraren går igenom allt som 

ska hända under dagen och i vilken ordning det ska ske. För att göra 

eleverna aktiva och bekväma med att prata inför varandra kan en 

elev per samling gå fram till almanackan och berätta dagens  

datum och namnsdagar.  

Avsluta dagen med en gemensam samling i klassrummet där man 

knyter ihop dagen och pratar om vad som ska hända nästkommande 

dag. Här är även ett bra tillfälle att påminna om läxor och idrotts-

kläder etc. Kom ihåg att tacka för dagen för att avsluta med en  

positiv känsla! 

2 
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Tips! 

Bestämda platser 

För att skapa lugn och struktur bör läraren se till att eleverna har  

bestämda platser så väl i klassrummet, på samlingsmattan, i hallen, 

i matsalen som i omklädningsrummet. Om läraren känner 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 eleverna har sin  

bestämda plats i ledet (specialpedagogiska skolmyndigheten, 

2015). Använd gärna namnlappar på elevernas respektive platser 

för att underlätta för både klasskamrater, dig själv och andra  

lärare. 

2 
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Tid 

Med tidsuppfattning menas att förstå sambandet mellan orsak och 

verkan vid olika tillfällen. Elever med 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 (Mellgren & 

Lundin, 2012:103). 

För att underlätta för de elever som har problem med att uppfatta tid 

finns det olika hjälpmedel som de kan tillämpa. Det blir även ett 

mindre oros- och störningsmoment i klassrummet när de inte hela 

tiden behöva fråga läraren om den resterande tiden (Skolverket, 

2014:25).  

Timglas 

Timglas kan vara ett bra  

redskap och kan användas för de 

elever som behöver avgränsade 

pass under lektionen. Det används 

för att visa hur lång tid som är 

kvar eller hur lång en uppgift ska 

vara. Det finns olika versioner av 

timglas som visar olika tider på 

exempelvis 2, 5 eller 10 minuter.  

Tips! 

3 
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Tips! 

Timer 

Timer kan användas både  

för enskilda elever och för hela 

klassen. Vid enskilt arbete kan 

man ha en så kallad kökstimer 

som antingen kan visa hur lång 

tid som gått eller räkna ner  

tiden som är kvar. När den  

används för hela klassen kan 

man använda sig av ett dator-

program för att projicera upp 

den på whiteboardtavlan. 

Timstock 

Timstock kan användas på 

samma sätt som en timer med 

enda skillnaden att eleverna ser 

en linje som succesivt minskar 

när tiden räknas ned. Detta är 

bra för de elever som inte lärt 

sig eller har svårt att uppfatta 

digital tid. Timstocken finns 

både som fysiskt hjälpmedel 

men kan även laddas ned som 

applikation på en surfplatta  

eller smartphone. 

3 
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Fokusera uppmärksamhet 

För elever med svårigheter att sålla bort överflödiga intryck  

behöver läraren hjälpa dem att fokusera uppmärksamheten rätt. 

Oavsett i vilken situation eleven befinner sig finns det många intryck 

som är irrelevanta och gör det svårt för dem att fokusera på dem 

viktiga (Mellgren & Lundin, 2012:108–109). Det är viktigt att alla 

får vistas i en lugn miljö och speciellt under lektionstid. Detta för att 

vissa påverkas mer än andra i röriga miljöer som innehåller många 

olika ljud och synintryck. De elever som anser att klassrumsmiljön 

är rörig måste läraren komma överens med om hur de tillsammans 

ska skapa en tryggare känsla (Mellgren & Lundin, 2012:135). Det 

är viktigt att läraren varierar lektionen med undervisningsformer 

som får eleverna att enklare behålla koncentrationen.  

Tips! 

Paus 

När eleverna börjar tappa uppmärksamheten kan läraren under en 

kort stund stanna upp undervisningsmomentet och bryta av med  

något helt annat som är roligt men fortfarande lärorikt för dem. Det 

kan vara allt från rörelselekar till musik, pedagogiska ramsor,  

uppdrag, pedagogiska spel, massagesagor, yoga och högläsning.  

4 
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Tips! 

Minska sinnesintryck 

Vissa elever är extra känsliga när det blir för mycket ljud och  

synintryck runt omkring dem. Detta kan läraren hjälpa dem med  

genom att erbjuda en avskärmad plats som inte ingår i deras  

ordinarie placering, vilket kan leda till att eleverna enklare kan 

komma till ro och inte störas lika mycket av varandra. För att 

minska ner på ljudintrycken i klassrummet bör det finnas tillgång till 

hörselskydd som eleverna kan ta på sig om de önskar.  

4 
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Tips! 

Lugna hörnet 

Ibland vill man vara ensam och ostörd en stund på grund av olika 

anledningar. Det kan vara allt från att man har en dålig dag till att de 

kan vara skönt att sitta ensam en stund. Detta hörn ska vara ett kryp 

in för eleverna där de känner sig trygga och avskärmade. Det kan 

exempelvis vara ett grupprum, ett tält med kuddar eller andra små 

krypin. När eleverna befinner sig i detta hörn får ingen annan än  

läraren störa.  

4 
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Länklista 

Pedagogiska strategier och stödstrukturer är ett filmklipp från  

Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida där de pratar om 

fem delar som ingår i den pedagogiska miljön för elever. Dessa fem 

delar är pedagogiska strategier och stödstrukturer, lärsituationer, 

lärstilar, lärverktyg och hjälpmedel. Detta filmklipp är bra om man 

som lärare vill ha mer tips om hur man anpassar undervisningen för 

barn i behov av särskilt stöd.  

För att hitta detta filmklipp använd länken nedan:  

http://www.spsm.se/moviepopup.aspx?url=https://

vimeo.com/114241635 

 

I Skolverkets häfte Stödinsatser i utbildningen (2014) finns det råd 

om hur all personal i skolan kan arbete för att alla elever ska få en 

god lärmiljö. Där kan man även läsa vidare om hur man med extra 

anpassningar i skolan kan se till att alla elever inkluderas. 

För att hitta detta häfte: 

Www.skolverket.se - sök på: Stödinsatser i utbildningen 

Eller använd länken nedan: 

http://skolverket.se/om-skolverket/publikationer/sok?_xurl_=http%

3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%

2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3362.pdf%3Fk%3D3362 

 

http://www.spsm.se/moviepopup.aspx?url=https://vimeo.com/114241635
http://www.spsm.se/moviepopup.aspx?url=https://vimeo.com/114241635
http://skolverket.se/om-skolverket/publikationer/sok?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3362.pdf%3Fk%3D3362
http://skolverket.se/om-skolverket/publikationer/sok?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3362.pdf%3Fk%3D3362
http://skolverket.se/om-skolverket/publikationer/sok?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3362.pdf%3Fk%3D3362
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Länklista 

Attention är ett riksförbund för personer med neuropsykiatriska 

funktionshinder och deras anhöriga. Där kan man läsa om forskning 

och tips om hur man kan organisera både för att klara av vardagen 

och arbetet. 

För att hitta denna webbsida använd länken nedan: 

 http://attention-riks.se/  

 

På Tipsbanken- en resurs för lärare fann vi en tipsbank för  

pedagoger. Där kan man bland annat få tips 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, koncentration, självständigt arbete, sina känslor 

och hantera sociala situationer.  

För att hitta denna webbsida använd länken nedan: 

http://www.provivus.se/tipsbanken/page.php?pid=1 

http://attention-riks.se/
http://www.provivus.se/tipsbanken/page.php?pid=1
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Litteratur att läsa vidare 

I boken Ledarskap i Klassrummet av John Steinberg (2013) fann 

vi exempel på vikten av struktur för att få en fungerande klass-

rumsmiljö. Han belyser hur man kan tänkta vid upplägget av olika 

scheman vad gäller plats, tid, innehåll, metod och person. Han  

benämner dem som spelregler vilka alla elever måste kunna för att 

det ska bli en så bra miljö i klassrummet som möjligt. 

I Christer Stensmos (1997) bok Ledarskap i klassrummet beskrivs 

vad man bör tänka på när man utformar den fysiska klassrums-

miljön.  

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.  

Boken Hjälpmedelsboken av Gunilla Gerland (2011) är tänkt till 

personer med ADHA, Aspergers syndrom, OCD och psykos-

sjukdomar. Den kan även användas av deras anhöriga och eventuell 

personal som arbetar med dem. Boken ger konkreta tips på hur  

personerna kan arrangera sin vardag och hur de med struktur i olika 

situationer kan minska stress och oro.  

Boken DATE - Ett lärmaterial om mötet mellan elev och skolmiljö 

för alla elever och alla ämnen årskurs 4–9 (2014) skriven av  

Karin Kjellberg och Peter Westerdahl, framtaget av Special-

pedagogiska skolmyndigheten, är ett material för mellan- och  

högstadiet som handlar om tillgänglighet och mötet mellan eleverna 

och deras skolmiljö. 
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Tackord 

Ett stort tack till Wieland Wermke och expertgruppen för 

all hjälp ni gett oss under arbetets gång!  

Utan er hade det inte gått!  

 

Tack!  


