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Framgångsfaktorer 

Scheman 
• Ger förutsättning för självständighet och förberedelse

• Synlig, bestående information om förändringar

• Förtydligar förväntningar

Rutiner
• Lektionsstruktur

• Rutiner för redovisningar, genomgångar, matsalen, idrotten, rasten m.fl.

Tydligt strukturerade uppgifter med tydliga mål

(Denning&Moody, 2013, Skolverket, 2009, Stewart, 1996)

VISUELLT STÖD
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Scheman

VARFÖR?

• Utnyttjar visuella styrkor

• Främjar självständighet

• Fördelar tid till intresse/paus

• Lär flexibilitet

• Ger strategier för framtiden

HUR?

• Tillgängligt

• Lätt att använda

• Utgå från syftet med schemat
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”Den stora överblicken som finns i ett skolschema är sällan nog…”

”Det är ordningsföljden i de små situationerna, hur man tar på sig kläderna, vad man ska 

hinna.”  (vad och hur jag ska göra på rasten, i omklädningsrummet, på fritids, på lektionen). 

”Vi träffar emellanåt personal eller föräldrar som tycker att ordningsföljdsstruktur är negativt. 

De vill gärna ta bort systemen så fort som möjligt. Vi har mycket svårt att förstå det. Vi 

försöker inte att klara oss utan kalender…Har man svårigheter med central koherens är det 

mycket mer än en kompensation för minnessvårigheter, det är en hjälp för att vara i världen 

överhuvudtaget”

(Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet : om annorlunda barn 

Beier,Hejlskov-Elvén, Veje, 2012)

Schema -ordningsföljdsstruktur
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Varför?

Hur länge?

Hur mycket?

Vad ska jag 

göra?

Var ska 

jag?

När då?

Dessa frågor bör eleven få svar på
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Det du säger försvinner,

det du visar finns kvar. 

?
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Året
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Veckan
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Dagschema



orebro.seorebro.se



orebro.seorebro.se



orebro.seorebro.se



orebro.seorebro.se

Gör sidan 32-33 i 

matteboken

Fyll i arbetsbladet om näringskedjan
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Tydliggör ”tom tid” 

• Raster

• När jag är klar, att vänta 

• Håltimme

• Samarbete/grupparbete   

Rast

• Spela kort

• Spela fotboll 

• Caféet

• Ipad

• Lyssna på musik

• Kan kompletteras 

med bilder
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Idétavlor
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- Vad gjorde vi förra lektionen?  

- Rita, visa konkret exempel 

 

 

- Vad ska vi lära oss idag? Varför? 

- Skriv upp på tavlan 

 

 

- Skriv på tavlan 1.  

-                            2.  

-                            3.  

 

- Vad har vi gjort?  

 

 

 

- En enkel utvärdering om egen 

arbetsinsats? Tumme upp/ner/åt sidan? 

 

 

 

- Vad händer nästa lektion? Förberedelse.  

 

 

Förra lektionen 

 

Lektionens mål  

Arbetsuppgifter 

Sammanfattning 

Utvärdering 

Nästa lektion 
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ÄMNE: ____________________________ 

 

Mina mål:  

 

Hur ska jag göra?         

                      

Religion 

1. Du ska kunna namnet på fem världsreligioner. Du ska kunna vad deras 

heliga platser, heliga skrifter, traditioner och levnadsregler är.  

2. Du ska söka på internet och hitta svar på frågorna om religionerna.  

3. Du ska veta vad som är lika/olika mellan religionerna. 

 

 

Fyll i rutorna i arbetsblad 1 

 

Sök på internet för att få 

veta vad du ska skriva i 

rutorna 

Visa Karin vad du har 

gjort 

             

GODKÄND!!  
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avgaser

koldioxid växthusgas

global uppvärmning

”Greppa begreppen”

trafik

växthuseffekt

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zoI4iABdfF2LCM&tbnid=CE4VYxi08JH0CM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.miljoborsen.se/gpage21.html&ei=3iw5U_LlJcjW4AS6qoGQBQ&bvm=bv.63808443,d.bGE&psig=AFQjCNF7nmqRwioVn4SbzPNRI9Qbs--oKg&ust=1396342348380696
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zoI4iABdfF2LCM&tbnid=CE4VYxi08JH0CM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.miljoborsen.se/gpage21.html&ei=3iw5U_LlJcjW4AS6qoGQBQ&bvm=bv.63808443,d.bGE&psig=AFQjCNF7nmqRwioVn4SbzPNRI9Qbs--oKg&ust=1396342348380696
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trafik

släpper ut

avgaser

som består av

koldioxid

som är en

växthusgas

global uppvärmning

som bidrar till

växthuseffekt

som i sin tur 

bidrar till
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Björn Räv

Äter

Bor



orebro.seorebro.se



orebro.seorebro.se

Förutspå Titta på bilden

Läs rubriken

Vad tror du att texten kommer att 

handla om?

Ställ frågor Vad hände?

Förstod jag?

Ringa in svåra ord

Ta reda på Läs om ordet
Läs om meningen

Läs om stycket

Har jag sett något liknande ord i 

någon annan text?

Slå upp ordet på ord.se

Sammanfatta Vad handlade texten om?
Hur började den? 

Vad hände sedan?

Hur slutade den?
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 Strategier vid problemlösning 
 

15  

 

 

 
1. Läs uppgiften, 

Titta på bilden om det finns 
någon. 
 

  

 
2. Stryk under frågan du ska svara 

på. 
 

  

 

3. Prova olika strategier för att 
lösa problemet. 
- Rita 
- Gör en tabell 
- Gör en uträkning 
- Något annat 

 

  

 
4. Kontrollera om svaret är 

rimligt. Verkar det stämma? 

  

 

5. Ringa in ditt svar. 

 

  

Arbetsordning: Klart Kommentar: 

  Problemlösning 1 
 

4.2  

 

 

          

          

          

          

          

          

          

Problemlösning 1 

1.Läs uppgiften 

2. Ringa in viktiga ord och tal 

3.  Rita 

4. Vilket räknesätt ska 

du använda? 

5. Skriv på mattespråk 

6. Prova! 

7. Verkar det stämma? 

+       addition 

 -      subtraktion     

.    multiplikation 

 _    division 
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1.  Häll 1 kryddmått stärkelse i provröret 

Kryssa när du är klar 

 
2. Häll i vatten och skaka om 

 

 

 
3. Häll i tre droppar jod med pipetten 

 

 
4. Skaka om 

 

 
5.  

 

 
6.  

 

 
7.  

 

 
8.  

 

 

Mål: Du ska lära dig hur du kan ta reda på om det finns stärkelse i ett ämne. 

Frågeställning: Vad händer om man blandar jod med stärkelse? 

Hämta:                      

1. _Provrör__________________________________________ 

2. _ Jod______________________________________________      

3. _Stärkelse _________________________________________      

4. __pipett___________________________________________      

5. __________________________________________________      

Kemi laboration 

Vad hände? 

Svar:  
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Tips:

• pedagog.malmo.se

• https://pedagog.malmo.se/2019/02/01/det-skulle-vara-bra-om-eleven-hade-ett-

individuellt-schema/#

• habilitering.se

• http://snakketgar.blogspot.com/p/samlat-material.html

https://pedagog.malmo.se/2019/02/01/det-skulle-vara-bra-om-eleven-hade-ett-individuellt-schema/
http://snakketgar.blogspot.com/p/samlat-material.html

