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Lärmiljö – strukturer och instruktioner
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Lärmiljö – struktur och  
instruktioner

Lärmiljö innebär olika saker. Det kan handla om fysisk, pedagogisk eller social 
miljö. Den pedagogiska lärmiljön innefattar bland annat de verktyg i form av 
strategier och stödstrukturer som du som lärare behöver för att göra undervis-
ningen tillgänglig. Det handlar till exempel om hur du tydliggör syfte, struktur 
och mål för lektionen. Den här delen fokuserar på instruktionernas betydelse i 
lärmiljön eftersom det är en av nyckelfaktorerna i elevernas möjlighet till mål-
uppfyllelse.

En stor del av elevernas lärande innebär att de arbetar med olika typer av 
uppgifter där de ska tolka information och producera språkligt material. Ofta 
ska dessa uppgifter bedömas i någon form. Att förstå språklig information och i 
synnerhet instruktioner är en kritisk punkt för elever med språkstörning. Vi har 
alla varit i situationer där vi har varit osäkra på vad som egentligen förväntas 
av oss i ett uppdrag och vi vet hur obekväm den känslan är.

I den här delen får du råd om hur du som lärare kan tänka för att göra 
instruktioner och information tydligare för elever med språkstörning. Därmed 
kan du underlätta för deras kunskapsutveckling och måluppfyllelse.

Lektionsstruktur

En förutbestämd och tydlig lektionsstruktur underlättar för alla elever och i 
synnerhet för dem som behöver förutsägbara ramar. En struktur som går att 
känna igen och följa stöttar arbetsminnet och möter elevernas behov av tyd-
lighet, repetition och förförståelse inför det som ni ska göra under lektionen. 
Att så långt som möjligt använda samma lektionsstruktur i alla ämnen i verk-
samheten är positivt, eftersom det skapar förutsägbarhet och hjälper eleverna 
att spara energi till lärandet. Det kan vara en fast lektionsstruktur som finns 
uppsatt på tavlan, på någon annan plats i rummet eller på lärplattformen. 
Komplettera vid behov med bildstöd.

Förslag på rubriker som kan användas i en fast lektionsstruktur:

1. Återkoppling: Repetera och knyt an till det som ni gjorde vid förra lek-
tionstillfället för att aktivera förkunskaper och skapa en röd tråd till 
lektionen som kommer nu. 

2. Syfte: Tydliggör varför eleverna ska arbeta med lektionens uppgift. 
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3. Uppgift: Beskriv lektionens uppgift. 

4. Avstämning: Sammanfatta lektionen och repetera det som ni har arbetat 
med. 

5. Nästa lektion: Skapa förförståelse inför nästa lektion i ämnet.

Ett exempel:

1. Återkoppling: Utvandringen till Amerika. 

2. Syfte: Se skillnader och likheter i emigration ur ett tidsperspektiv. 

3. Uppgift: Läs text om Arbetskraftsinvandring. Diskutera likheter och  
skillnader. 

4. Avstämning: Skriv ner tankar från diskussionen i ett gemensamt  
dokument. 

5. Nästa lektion: Emigration idag. Skriva en egen text.

Tydliggör förväntningarna
Skolans uppdrag är att skapa lärmiljöer där individen upplever tillvaron som 
meningsfull, begriplig och hanterbar. Alla elever behöver vara trygga i att veta 
vad som förväntas av dem. Det handlar om att undervisningen bör besvara 
elevens inneboende frågor inför en lektion eller en uppgift, vilket betonas inom 
så kallad tydliggörande pedagogik. Det här är bra för alla elever, men det är 
särskilt viktigt för elever med språkstörning och andra funktionsnedsättningar.

Dina instruktioner bör ge eleven svar på frågorna:

• Vad ska jag lära mig?
• Hur ska jag gå tillväga?
• Vilka kamrater ska jag samarbeta med?
• Hur och var kan jag be om stöd?
• Hur lång tid har jag på mig? Vilka lektioner kan jag använda till arbetet?
• Hur och när ska mitt arbete bedömas? Vad är det som ska bedömas?
• Vad ska jag göra när jag är klar?
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Muntliga instruktioner

Tydliga instruktioner är viktiga för att eleverna ska kunna lägga sin tid och 
kraft på att utföra uppgiften, istället för att fundera på dess syfte eller på vad 
som förväntas av dem. Förvänta dig inte att elever med språkstörning ska förstå 
av sammanhanget eller av enbart en muntlig instruktion vad som förväntas av 
dem.

Ha i åtanke:

• En muntlig instruktion ska alltid kompletteras med en skriftlig instruktion, 
för att stödja minnet, läs mer nedan.

• Använd visuellt stöd för att förstärka ditt budskap. Samtidigt som du be-
rättar kan du med fördel rita, stryka under, dra pilar och så vidare.

• Vänd dig alltid mot klassen eller mot eleven när du ger instruktioner, inte 
mot tavlan. Det finns flera anledningar till det, utöver att det är lättare för 
eleverna att höra vad du säger. Det är också lättare för eleverna att för-
stå att någon som är vänd mot dem faktiskt talar till dem. Ögonkontakt, 
ansikts¬mimik och annan icke-verbal kommunikation underlättar dess-
utom för förståelsen den verbala kommunikationen.

• Anpassa taltempot, prata inte för fort och inte för långsamt. Variera ditt 
tonläge. Använd kroppsspråk och eventuellt tecken som stöd när du pratar.

• Anpassa längden på meningar och instruktioner. Visa gärna praktiskt, 
genom att göra.

• Viktig information kan du med fördel omformulera, betona och repetera.
• Förklara inte bara ämnesspecifika ord och termer, utan även instruktions-

ord och andra ord och begrepp som eleverna behöver behärska för att få 
förutsättningar för lärande. Ge exempel på vad det innebär att exempelvis 
redogöra för något eller analysera något.

Digitala verktyg
Det finns många användningsområden för digitala verktyg i klassrummet, 
exempelvis kan du spela in och fotografera dina instruktioner och genom-
gångar med en mobiltelefon eller platta och lägga upp dem i elevernas lärportal. 
En dokumentkamera kan vara användbar för att visa någonting för hela 
gruppen med hjälp av projektorn och, eller den interaktiva skrivtavlan. Doku-
mentkameror gör det enkelt att förstora bilder och annat som hela gruppen 
ska titta på, till exempel när du vill prata om ett uppslag i en viss bok eller gå 
igenom ett praktiskt moment eller en laboration tillsammans. Det finns också 
appar som fungerar på liknande sätt.

Om du har tillgång till en interaktiv skrivtavla är den mycket användbar när 
du visar text, filmer, webbsidor och annat visuellt material. Den gör det enkelt 
att spara genomgångar, så att du kan repetera innehållet vid ett senare tillfälle. 
Arbeta aktivt med tavlan genom att stryka under, markera och rita, gärna med 
starka färger. I moment 4 kommer du att ta del av ett arbetssätt med begrepps-
kort som lämpar sig väl för en interaktiv skrivtavla.
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Skriftliga instruktioner

En språkstörning gör att eleven har svårt att bearbeta språklig information. 
Ett nedsatt arbetsminne gör att det är svårt att komma ihåg de olika stegen i 
en instruktion tills uppgiften är utförd. Komplettera därför alltid den muntliga 
informationen med text så att eleven kan gå tillbaka till den. Det minskar risken 
för osäkerhet och ökar självständigheten eftersom eleven då inte är beroende av 
att fråga läraren eller kamraterna. Många elever med språkstörning har också 
svårt att uppskatta tidsåtgång för olika arbeten och är hjälpta av en skriftlig 
tidsplan. 

Som lärare kan du stödja eleverna på olika sätt. Dela ut dina instruktioner 
i pappersform eller digitalt. Instruktionerna som du skriver på tavlan och de 
instruktioner som du delar ut ska helst inte skilja sig så mycket åt. Ge även elev-
erna tillgång till kompletterande material, som bilder och filmklipp.

Vidare kan du tänka på att:

• Ha all information till uppgiften samlad i ett och samma dokument så att 
eleverna slipper leta på flera ställen.

• Bryt ner uppgiften i mindre delar. Beskriv steg för steg vad eleven ska göra. 
Tänk på att instruktionerna oftast måste brytas ner mer än vad man först 
tror.

• Använd kortfattade, specifika instruktioner på vardagligt språk, gärna i 
punktform. Använd gärna checklistor som eleven kan bocka av efterhand. 

• När du har frågor intill en text underlättar det om frågorna ligger intill 
texten, på samma sida.

• Använd visuellt stöd. Ta hjälp av bilder, diagram och konkret eller labora-
tivt material för att förtydliga vad du menar. Tänk på att bilderna som du 
använder ska höra ihop med texten, eftersom bilder som enbart är till för 
dekoration kan vara förvirrande.

• Ta fram och använd mallar som stöd för olika uppgifter. Visa färdiga ex-
empel på hur en uppgift kan lösas. Det kan vara svårt för eleven att visua-
lisera hur den färdiga uppgiften ska se ut enbart utifrån språklig informa-
tion. 

• Ange tydliga tids- och omfångsramar.

När ni ska sätta igång med en ny uppgift kan det vara en bra idé att börja 
arbetet tillsammans i hela klassen, så att du visar hur arbetet är tänkt att gå till. 
Ta också vara på eleverna som resurser för varandra: låt dem berätta och visa 
för varandra hur de funderar på att lösa uppgiften.

Om eleverna ska arbeta i grupp eller par, underlättar det om du som lärare 
bestämmer gruppindelningen. Generellt sett är det ofta bättre för elever med 
språkstörning att arbeta i par eller i mindre grupp. Utgå ifrån ditt syfte med 
uppgiften när du delar in eleverna. Om syftet är att eleven ska träna på språk-
liga förmågor kan det vara bra om hon eller han får arbeta med en elev på en 
högre språklig nivå, som kan ”dra” lite grann. Om syftet är att träna på att ta 
initiativ i samtal och samspel kan det vara bättre att eleven få arbeta med andra 
elever på ungefär samma språkliga nivå.
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