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Dagens svenska skola är ofta exkluderande för barn 
med kognitiva och intellektuella funktionsvariationer 
och NPF- diagnoser. Det råder bristande kunskap kring 
inkludering av dessa elever i lärprocessen, vilket leder till 
att många går ut skolan utan att ha nått kunskapsmålen. 
En enkät av Skolverket visar att 92 procent av tillfrågade 
svenska lärare tycker att inkluderande undervisning är 
svårt. Det ställs höga krav de på lärare och pedagoger 
som dagligen står inför denna  ut  maning. För att klara 
av det behöver förhållningssätt, redskap och strategier 
vara självklara, enkla att genomföra och inget nytt som 
ska behöva ta form inför varje ny klass/elev/problematik 
läraren ställs inför. Detta vill vi erbjuda en lösning till.

I ett inkluderande klassrum möter läraren elever med olika och 
ojämna förmågor och måste själv bli ett verktyg som är avgörande 
för hur eleverna ska kunna tillgodogöra sig den planerade 
undervisningen. Vi har därför utvecklat en ny uppsättning 
normkreativa universella pedagogiska verktyg som alla elever 
kan förstå, oavsett funktionsförmåga. Verktygen har tagits fram 
under 2020-21 i samarbete med grundskolan Sjöängskolan och 
två gymnasium för elever med och utan funktionsvariationer; 
gymnasiesärskolan Kung Saga Gymnasium och gymnasieskolan 
NTI Handels gymnasiet. Tillsammans med de tre skolorna 
genomförde vi pedagogiska och kreativa övningar som 
resulterade i framtagandet av de pedagogiska verktygen.  
 Verktygen använder samma tillvägagångssätt för att skapa 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för alla elever, 
oavsett om de är 8 eller 18 år - med eller utan funktions variationer. 
De optimerar allas möjlighet till lärande och måluppfyllelse 
genom att skapa metoder för att samla elever med olika behov, 
bakgrunder och förutsättningar. Det blir därmed lättare att göra 
undervisningen integrerad från början och arbeta proaktivt 
snarare än reaktivt med olika speciallösningar i efterhand. 

Dessa universellt utformade hjälpmedel underlättar inte bara 
för den med funktionsvariationer, utan för alla elever. Genom att 
fokusera på våra likheter istället för det som skiljer oss åt skapas 
även förutsättningar för ökad social samhörighet. Det innebär i 
praktiken att barn och unga som lär sig tillsammans kommer att 
växa upp med mer förståelse och acceptans för olikheter.  
 Som del av utvecklandet av de pedagogiska verktygen har vi 
utfört enkäter med gymnasieeleverna på båda gymnasieskolorna. 
Enkäterna visar hur eleverna anser att de lär sig på bäst sätt, samt 
att de gärna vill påverka sin egen delaktighet i lärandet utifrån 
sina intressen. Med detta som bakgrund har vi utgått ifrån mål -
gruppernas referensramar i utformandet av verktygen, genom 
att ta avstamp i populära samtidsfenomen bland barn och unga 
idag: emojis, mobiltelefoner, sociala medier, influencers, film och 
godis. Med hjälp av elevernas egna intressen kommer skolan 
på så sätt in i deras värld och den verklighet som vi alla lever i 
idag. Efter många "tunga" skolövningar blir verktygen därmed 
istället lustfyllda, stimulerande och befriande aktiviteter som 
ger energi och inspiration, eftersom de knyter an till sådant som 
målgrupperna känner igen från sin fritid. 
 Verktygen fokuserar på upplevelsebaserat lärande som 
bygger på kommunikation, delaktighet och interaktivitet. De 
är  ut  formade för att förmedla kunskap, väcka intresse, utveckla 
språket, träna koncentrationen, underhålla och främja fantasin, 
samtidigt som de utvecklar elevernas sociala samhörighet 
och samarbets förmåga. Behovet av att känna gemenskap 
med andra, att passa in, att det finns ett "vi" är likadant för 
alla människor oavsett funktionsförmåga. För målgruppen 
med funktionsvariationer blir det ofta ännu viktigare, då det 
handlar om livskvalitet.  Sam hörigheten stärks genom att 
verktygen utgår ifrån samma kommunikationsmetoder för 
alla, oavsett funktionsförmåga eller ålder. Kommunikation 
är allmänmänskligt. Alla vill göra sig förstådda.

UNIVERSELL NORMKREATIV PEDAGOGIK
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Vi har samlat alla pedagogiska verktyg i detta metodmaterial, som fungerar som ett 
vägledningsdokument för lärare, pedagoger och andra aktörer att använda för att stödja 
utformningen av egna lektioner och andra lärandesituationer. Alla verktyg är utformade 
för att genomföras som övningar i att anpassa kommunikation efter mottagaren, 
ett förhållningssätt som möjliggör alla tänkbara användares behov och skapar en 
inkluderande lärmiljö.  
 Metodmaterialet är enkelt att använda och innehåller allt man behöver veta om 
verktygen. Det tillhandahåller reflektioner från lärare, citat från elever, dokumentation, 
instruktioner och lektionsupplägg som konkretiserar tillvägagångssätt, beräknad tids-
åtgång och antal lektioner. Verktygen är universellt utformade, men beaktar samtidigt 
att alla människor är olika, genom att ge utrymme för en mångfald av tolkningar och 
infallsvinklar. Alla kan lära sig utifrån sina egna förutsättningar, förmågor och perspektiv 
istället för att fastna i sina utmaningar, brister och svårigheter.  
 Vårt mål är att dessa universellt utformade och normkreativa pedagogiska verktyg ska 
stärka både lärande och kommunikation i lärandesituationer för flera olika målgrupper. 
Att de vidgar exkluderande normer och främjar delaktighet, utveckling och livslångt 
samhällsdeltagande för alla elever, oavsett ålder och funktionsförmåga. 
 Under våra övningar och utvärderingar har verktygen tagits emot väl av  deltagarna, 
som tagit sig an uppgifterna med liv och lust. Som Tomas 8 år, på Sjöängsskolan 
uttryckte det: "Årets roligaste uppgift var att få rita egna smajlis” (smileys). 

Nu lämnar vi härmed över denna pedagogiska stafettpinne till dig och det är 
din tur att hitta just ditt sätt att tillämpa din egen version av våra universellt 
 ut formade normkreativa pedagogiska verktyg. Vi hoppas att du och dina elever/
deltagare får en lika givande och utvecklande upplevelse som vi har haft.

Lycka till!



4

HUR LÄR VI OSS BÄST?

• Jobba i ett lugnt rum med färre människor

• Jobba en till en

• Lugn och ro

• Repetition

• Bildstöd

• Tecken som stöd

• Lyssna

• Titta

• Räcka upp handen

• Turtagning med hjälp av glasspinnar (läraren 
drar glasspinnar med elevernas namn för att 
inte samma elever ska prata hela tiden)

• Jobba med iPad

• Pauser/Rast

• Skriva fakta i ett dokument

• Jobba enskilt 
 

VAD BEHÖVER VI LÄRARE BLI BÄTTRE PÅ?

• Fråga om alla hänger med

• Fråga om någon är förvirrad

• Fråga om någon behöver hjälp

• Kortare genomgångar

• Mer jobba än prata

HUR LÄR VI OSS BÄST PÅ LEKTIONERNA?

• Lyssnar på musik, har grupparbete, dramaövningar, 
frågar personalen om hjälp, lyssnar på  instruktionerna, 
läser, skriver, gör nya saker många gånger för 
det tar längre tid, arbetsro i klassrummet.

• Lyssna, prata, sjunga, titta på film, göra samma sak många 
gånger, prova på, ramsor, vara ute i naturen, ta eget ansvar.

• Jobba i böcker (då lär man sig skriva, dra streck 
mellan punkter), öva på samma sak flera gånger 
(annars glömmer man lätt ordningen t.ex. i  praktiska 
moment). Genom att titta (t.ex. rörelsen när läraren 
står längst fram och visar med kroppen).

• Variation av olika arbetssätt med olika redskap. Hjälp av 
assistent. Läraren ska förklara tydligt så man vet vad man 
ska göra. Tystnad/studiero. Mer hjälp om det är svårt. 
 Godisautomat (chipspåsar, nyttigheter) som kan göra att man 
koncentrerar sig bättre för att man inte är hungrig. Mobillåda. 

UNIVERSELL NORMKREATIV PEDAGOGIK

Enkät med elever med intellektuella och kognitiva  
funktionsvariationer, på gymnasiesärskolan Kung Saga

SÅ HÄR LÄR 
JAG MIG BÄST 
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UNIVERSELLT UTFORMADE NORMKREATIVA 

PEDAGOGISKA VERKTYG

EMOJIS

1



6

UNIVERSELL NORMKREATIV PEDAGOGIK

Emojis skapade av eleverna på Sjöängsskolan
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Emojis är bildtecken som komplementerar 
skriven text, framförallt i mobiltelefoner 
och sociala medier, och är vanliga bland 
barn och unga idag. I vardagligt språk kan 
de även kallas för “smileys”. De började 
ursprungligen att användas i Japan i slutet 
av 1990-talet, men används numera i 
princip över hela världen. 
 Kognitiv forskning visar att emojis 
stärker vårt språk eftersom meningar som 
innehåller både text och emojis blir lättare 
att förstå. I fysisk och verbal kommunikation 
tolkar vi röstens ton, ansiktsuttryck, gester, 

kroppsspråk och till och med platsen där 
konversationen äger rum, vilket inte går 
i textbaserad kommunikation. Emojis blir 
därmed en kommunikativ lösning som 
fyller samma funktion som ansiktsuttryck i 
talade konversationer. Om en emoji t.ex. 
ersätter ett ord i en mening, förstår vi det 
utan problem. På så sätt ger emojis oss det 
vi redan har i det talade/tecknade språket. 
De har även en identitetsbyggande 
funktion som hjälper oss att uttrycka våra 
personligheter och intressen.

I den här övningen får eleverna analysera 
och göra sina egna emojis, vilket passar 
flera olika målgrupper, eftersom emojis är 
något som så gott som alla har en relation 
till via sina mobiltelefoner. Genom att bli 
avsändare till nya emojis tar de således ett 
steg mot att inte bara vara mottagare av 
information, utan att själva kommunicera 
med sin omvärld utifrån sina egna 
perspektiv.

Lärandemål
 
Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
kommunicera visuellt och med symboler för att uttrycka 
budskap, undersöka och presentera olika ämnesområden, 
samt analysera historiska och samtida visuella uttryck, inne-
håll och funktioner. 

Syfte och mål ur Läroplanen, LGR 11, för grundskolan, 
förskoleklassen,samt ämnesområdet “Språk och kommuni-
kation i gymnasiesärskolans individuella program.”

Övningen handlar om vilken funktion symboler och bilder 
har vid kommunikation. Den ska ge eleverna möjligheter att 
diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till 
att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, 
både historiskt och i nutid. 

Kommunikation och samspel
• Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, 

tal och digitala kommunikationsverktyg.
• Kommunikation för olika syften och i olika samman-

hang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka 
önskemål och svara.

• Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och 
samspela med andra.

• Kommunikation om känslor. Hur känslor kan uttryckas, 
beskrivas och tolkas.

• Tolkning av olika kommunikativa uttryck.

Förmågor att utveckla i ämnesområdet “Språk och kommu-
nikation” på det individuella programmet i gymnasiesär-
skolan.“

1. Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller 
alternativa uttryckssätt.

2. Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap”

Kravnivå för grundläggande kunskaper (efter elevens 
förutsättningar)
Eleven kommunicerar och samspelar i välkända samman-
hang och miljöer. I kommunikationen deltar eleven i att 
använda ord, begrepp eller alternativa uttryckssätt på ett i 
sammanhanget relevant sätt. 

EMOJIS
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LEKTION 1
Börja med att visa en bild på emojis och fråga om eleverna vet vad det är 
för något. Låt eleverna i bikupor diskutera utifrån frågepappret. Var tydlig 
med att efter deras diskussion ska vi gå ett varv i klassrummet och alla ska 
redovisa muntligt vad de kommit fram till.
 Efter det är det dags för eleverna att enskilt fundera på en helt ny emoji 
som de önskar eller tycker behövs. Illustrera den på liggande A4-papper. 
Börja med att skissa och färdigställ sedan.

LEKTION 2
Börja med att titta på filmklippet https://youtu.be/NY5Ra1HTP1Q  
("Nu kommer nya emojis - Nyheterna (TV4)")

Gå en frågerunda i klassen och ta reda på vilken emoji (bara en) som de 
använder mest. Lyft även frågan varför kan det vara viktigt att välja rätt 
språk/ord/symbol när man skickar meddelanden, mail eller brev?
När är det extra viktigt att tänka sig för? Och slutligen, tror ni att emojis 
kommer användas i fler eller färre sammanhang i framtiden? Sedan ska 
eleverna färdigställa sina egna emojis.  

Extra uppgift: Hur tolkar du de här emojisarna?
Ta en exitnote med frågan ”Vad har du lärt dig under arbetet med 
smileys”?

ÖVNING – EMOJIS
Beräknad tid:  2 x 60 min (2 lektioner)

GÖR SÅ HÄR:

"Årets roligaste uppgift var att få rita 
egna smajlis (smileys)"
  
   –Tomas, 8 år, elev på Sjöängsskolan
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DISKUTERA MED KOMPISEN BREDVID:

1. Brukar du använda emojis? Om du gör det, när brukar du använda 
emojis? 

2. Har det hänt dig eller någon du känner att en emoji missuppfattats? 
Berätta vad som hände? 

3. Är det alltid okej att använda emojis? Fungerar emojis:
• när din lärare skriver ett mejl till klassens föräldrar? 
• när du sms:ar ledaren vid din fritidsaktivitet?
• när dina föräldrar ska sms:a sin chef?
• när journalister vid en dagstidning publicerar texter? 
• i en faktabok?
• när du ska skriva en text vid ett prov i skolan?
• när man skriver en ansökan i en förening? 

4. Vilken är din favorit-emoji?

DISKUSSIONSFRÅGOR

KO
PIERIN

G
SUN

D
ERLAG
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Emojis skapade av eleverna på Sjöängsskolan



Reflektioner från en lärare på 
gymnasie särskolan Kung Saga
Elever som går på gymnasiesärskolan har inte 
förutsättningar att klara den vanliga gymnasieskolans 
kunskapskrav av olika anledningar, som t.ex. 
intellektuella funktions variationer eller hjärnskador. 
Vår verksamhet har därför som mål att eleverna ska 
utvecklas utifrån sina egna personliga förutsättningar. 
Den här typen av övning är därför ett väldigt bra och 
inspirerande hjälpmedel.
 Jag har genomfört övningen i många olika grupper 
på skolan och den är verkligen uppskattad. Mycket, 
tror jag, för att den känns aktuell och nära elevernas 
populärkultur - alla använder emojisar. De finns i 
deras mobiltelefon och den är ju en kär tillgång för 
alla ungdomar idag. Emojis är också ett viktigt sätt att 
kommunicera med för våra ungdomar som inte har 
knäckt läs- och skrivkoden. Det gör också att övningen 
blir åldersadekvat. De har även fått ha telefonen framme 
under lektionen för att skapa inspiration till att göra egna 
emojisar, både för att måla av men även för att skapa 
nya emojisar som inte finns. Att få visa upp sina egna nya 
emojisar och prata om de som man använder sig mest 
av när man skickar sms till vänner och familj. 
 Det kan vara svårt att engagera vissa elever på 
övningar, men genom denna övning kan man skapa 
delaktighet utifrån var de befinner sig. Att sätta ord på 
något kan bli svårt medan en gubbe kan förklara tydligt. 
Det blir ett bildstöd för att uttrycka hur man mår, vad 
man känner för stunden. 

Reflektioner från grundskolelärare 
på Sjöängens grundskola med en 
årskurs 3, alltså 9-åringar
 
En tanke som slog mig under arbetet med emojis var 
att utöver det planerade målet att synliggöra vilken 
funktion bilder och symboler har vid kommunikation så 
kan man i diskussion med eleverna lägga tyngd även 
på värdegrund och socialt arbete. Det blir ytterligare ett 
mål/syfte med aktiviteten som för eleverna blir något 
“de tar med sig i farten”. Det så kallade multimodala 
lärandet. Dagens elever är vana vid att läsa och skriva till 
sig kunskap, men i det multimodala används t.ex. bilder 
och ljud.  
 Jag som bildlärare blir ännu en gång bekräftad och 
påmind om att kommunikation och även kunskap är så 
mycket mer än enbart det talade och skrivna ordet. Och 
hur jag i denna lärsituation då också arbetar med mig 
själv som verktyg för att möta eleverna och få dem att 
uppnå de mål som jag avser under lektionen.

Reflektioner från en lärare på 
gymnasie skolan NTI Handels-
gymnasiet:
Jag hade en powerpoint som vi började titta på 
tillsammans och prata lite om de använder emojisar, vilka 
de skickar de till och vilka emojisar som de använder 
och om de har någon favorit. Var och en fick berätta. Vi 
tittade på filmen och därefter fick de måla de emojisar 
som de gillade eller om de kom på någon ny som inte 
finns. Grupperna tyckte att det var väldigt spännande 
och lustfyllt.
 Emojis är demokratiska, inbjudande även för den 
som känner att den inte kan rita. De är anpassade efter 
hur man uttrycker sig i olika åldrar, olika språk i möten - 
kommunikationen förändras. Olika målgrupper uttrycker 
det på olika sätt. Målgruppen med intellektuella 
funktionsvariationer använder mest glada emojis som 
uttrycker kärlek, medan ungdomar i 16-19-årsåldern 
utan funktionsvariationer istället kan använda emojis 
ironiskt. 

REFLEKTIONER

Emoji skapad av elev på Kung Saga Gymnasium



“Jag skulle vilja ha fler lektioner 
där vi jobbar med emojisar. Det 
var roligt!”
      - Elev på Kung Saga

Emojis skapade av eleverna på Sjöängsskolan



MANUS UTAN ORD

2
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Att pedagoger använder bildstöd som 
komplement till det talade ordet i sin 
undervisning är inget nytt. Det är etablerat 
att det skapar både trygghet och en känsla 
av sammanhang till merparten av våra 
elever. Men hur ofta vänder vi på det, och 
istället låter eleverna kommunicera med 
oss pedagoger med sina bilder? Det var 
tankar som väcktes hos oss under projektet 
Universell normkreativ pedagogik:s 
diskussioner och planering, vilket 
resulterade i utvecklingen av övningen 
”Manus utan ord”.

MANUS UTAN ORD

Att utan ord och på ”bara” tre 
manusrutor kommunicera/förmedla 
en berättelse eller handling. Samt 
att tolka någon annans manus. 
Övningen kan användas för att 
kommunicera enkla eller komplexa 
situationer, helt utifrån elevernas 
egna val och nivåer.

Syfte ur Läroplanen (lgr 11):
”En likvärdig utbildning innebär inte 
att undervisningen ska utformas på 
samma sätt överallt eller att skolans 
resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska 
tas till elevernas olika förutsättningar 
och behov. Det finns också olika 
vägar att nå målet.” 

”Genom undervisningen i ämnet bild 
ska eleverna bl.a. ges förutsättningar 

att utveckla sin förmåga att kommu-
nicera med bilder för att uttrycka 
budskap, undervisningen ska bidra 
till att eleverna utvecklar förståelse 
för hur bildbudskap utformas i olika 
medier.”

Material
Kopierade liggande A4 papper med 
tre lika stora rutor (se mall). Blyerts, 
suddigum tusch och eller träpennor. 
Har man elever med dålig finmotorik 
kan övningen med fördel göras 
på A3 papper, för att undvika att 
eleverna ska känna sig misslyckade 
om de inte får till små detaljer eller 
symboler som är bärande för histo-
rien.

Lärandemål

Manus skapat av eleverna på Sjöängsskolan
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LEKTION 1
Introduktion: Berätta för eleverna att de ska kommu-
nicera/förmedla en händelse på tre rutor. De får inte 
använda text eller bokstäver, men symboler. Eleverna 
kan med fördel delas in i grupper på tre personer per 
grupp. Beroende på klassens sammansättning går det 
även att variera genom att låta de arbeta enskilt eller i 
grupp. I varje manusruta ska detta förmedlas:

RUTA 1 Visa en presentation, introduktion eller 
utgångsläge.

RUTA 2 Visa ett problem, situation, konflikt eller en 
händelse av något slag.

RUTA 3 Visa ett avslut, en lösning eller ett resultat.

Under arbetets gång ska de inte berätta för varandra 
vad deras manus handlar om för då faller tanken med 
att tolka andra personers ordlösa kommunikation. 

LEKTION 2
Berätta för eleverna att de nu ska tolka någon annans 
manus inför klassen och få sitt eget manus tolkad av 
klasskamrat. Grupperna som ritat bilderna får inte 
berätta vad deras manus handlar om utan det visuella 
ska tala för sig självt. Det finns inget rätt och fel, utan 
övningen kan blir en språngbräda för olika bild-
analytiska diskussioner och tolkningar. 

ÖVNING 
Beräknad tid:  2 x 60 min (2 lektioner)

GÖR SÅ HÄR:

Elever på Sjöängsskolan skapar manus

Manus skapat av eleverna på NTI Handelsgymnasiet



Reflektion av grundskollärare på 
Sjöängens skola
Jag blev faktiskt förvånad över hur kompetenta mina 
elever var på att kommunicera en händelse utan ord, på 
bara tre rutor. Men även att tolka varandras manus.
 Och det slog mig hur man som lärare lätt skulle kunna 
vidareutveckla denna ide med andra inriktningar på vad 
manuset ska handla om, beroende på vad man vill att 
eleverna ska kommunicera eller om det är något av vikt 
som man tror att de vill förmedla till oss lärare, tex ”hur 
jag lär mig bra”, ”en bra dag i skolan”, ”det här vill jag 
förändra”… endast fantasi och behov kan sätta gränser 
på vad eleverna kan förmedla med sina manus.
 Det här har fått mig att inse att elevernas visuella 
läskunnighet inte alls har med deras traditionella läs kun-
nighet eller teoretiska förmåga att göra, att läsa bilders 
budskap är något som alla elever kan delta i på ett mer 
jämlikt sätt än i den traditionella läs- och skrivkunnig-
heten. 

Reflektioner från en lärare på 
gymnasie skolan NTI  
Handelsgymnasiet:
 
Jag presenterade för eleverna i tredje året på gymna-
siet att de skulle få uttrycka sig i bilder, att själva rita och 
teckna. Detta följde efter ett tungt pass med avancerad 
textanalys, så det blev en helt annan sorts aktivitet. 
Uppgiften var att rita en berättelse i tre bilder. I den 
första bilden skulle de ha ett utgångsläge, i den andra 
en konflikt eller en händelse och i den tredje en lösning 
eller ett resultat. Eleverna tog sig an uppgiften med 
liv och lust. Resultatet blev allt från flygplan som flög 
in i oväder och förolyckades, till regnet som tvingas 
bort av en sol och med en resulterande regnbåge, två 
människor som möttes över en dricka på McDonalds och 
en smal kille tog någon form av preparat och blev en 
muskulös kille. 
  
Den här sortens övningar har många positiva effekter. 
Det är ett välkommet avbrott i en annars avancerad kurs 
på gymnasiet - Svenska 3. Att blanda in “roliga” saker i 
undervisningen, skapar balans och nödvändiga avbrott. 
Att därtill arbeta med bilder och det egna skapandet, är 
ett estetiskt tillskott, och ett mål i läroplanen för gymna-
sieskolan är att eleven “kan hämta stimulans ur kulturella 
upplevelser och utveckla känsla för estetiska värden”.  

REFLEKTIONER

Emoji skapad av elev på Kung Saga Gymnasium

Manus skapat av eleverna på Sjöängsskolan
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Godis skapat av elev på Sjöängsskolan
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Lärandemål
 
Eleverna ska få möjlighet att använda sin fantasi och krea-
tivitet genom att skapa/designa egna godisförpackningar. 
Genom denna övning får de praktiskt tänka på reklam-
bilder är uppbyggda, hur de är utformade och förmedlar 
budskapet ”köp mig”.

Syfte och mål ur Läroplanen
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar 
att utveckla sin förmåga att kommunicera med bilder för att 
uttrycka budskap.

Material
Kopierade papper med blanka godisförpackningar (se 
mall). Blyerts och tusch. Ev radergummi.

DESIGNA DITT EGET 
GODIS

LEKTION
Börja med att prata om reklam. Vad är reklam till för? 
Vad vill den? Jo, få konsumenter att vilja köpa. Reklam 
är en form av kommersiell propaganda som görs för att 
främja försäljningen av en vara eller tjänst. Hur skulle 
eleverna utforma/designa sina godisförpackningar för 
att de skulle sälja?

Börja skissa med blyerts, färglägg sen med tusch.
De får välja om det är en serie med samma sorts godis 
i olika former eller om alla är olika. 
 Tidsåtgången är endast en lektion, så informera 
eleverna om att de förväntas blir klara med godisför-
packningarna idag.

ÖVNING 
Beräknad tid:  1 x 60 min (1 lektion)

GÖR SÅ HÄR:



MITT EGET GODIS
NAMN:______________________________



22

UNIVERSELL NORMKREATIV PEDAGOGIK

En grundskolelärare på 
Sjöängsskolan pedagogiska tankar 
med en årskurs 3, alltså 9-åringar:
Före lektionen hade jag detta att tänka på: Klassen har 
27 stycken elever, ingen extra resurspersonal. I klassen 
fanns en hög grad av variation i mognad och fokusering 
på det som ska göras på lektionen:

• 1 elev, odiagnostiserad men med enorma 
koncentrationssvårigheter. Kravkänslig, vid 
osäkerhet blir eleven provocerande, vill få 
klasskompisarna att skratta (gärna på bekostnad 
av den vuxne som håller aktiviteten). ”Straffar ut sig 
själv”.

• 1 elev med väldigt dåligt självförtroende i sitt 
bildskapande.

• 1 elev med grav språkstörning och autism.
• 1 odiagnostiserad svår fokuserad och luststyrd elev 

som vid osäkerhet blir
• provocerande och utmanande.
• 1 elev som alltid måste ha rätt och få 

uppmärksamhet, meddelar/skvallrar gärna vad alla 
andra gör eller inte gör, utan att ställa samma krav 
på sig själv och lusstyrd.

Utifrån ovannämnda förutsättningar med en elevgrupp 
med blandade behov valde jag ett lektionsupplägg som 
svarar mot målen i läroplanen, men samtidigt har ett 
innehåll som alla elever vet vad det är och kan relatera 
till.

Efter lektionen:
 
Alla elever i klassen gjorde uppgiften med iver och 
glädje. Genom att bemöta deras förkunskap och 
lustkänsla till godis fick jag alla elever i klassen att arbeta 
under hela lektionen, de hade generellt en hög iver och 
glädje att få göra denna uppgift.
 Jag skulle säga att alla i klassen genomförde och 
lämnade in välarbetade och kreativa arbeten efter sig.
 Eleven med koncentrationssvårigheter och som är 
kravkänslig jobbade koncentrerat hela lektionen och ville 
inte sluta förrän det var helt klar (fick jobba rejält intensivt 
på slutet, men blev enormt nöjd av det som presterats).
Eleven med grav språkstörning och autism sade efter 
lektionen att bild är favoritämnet, ”för jag gillar att rita 
och du gör roliga saker till oss”.
 Jag som lärare insåg hur viktigt det är att bemöta 
eleverna med deras förkunskap och lust för att få de att 
prestera. Lite som att jag gav mig in på deras spelhalva, 
med mina syften och mål och fick de att prestera över 
förväntan.
 Jag tänker att det är något jag tar med mig framöver 
i mitt arbete och något jag ska förmedla till mina andra 
kollegor. Att låta barnen genom bilder kommunicera det 
de vet eller vill ha sagt vid provsammanhang eller andra 
bedömningar kanske kan öka deras förmåga i ämnen 
som de har svårt att via skrift förmedla.

REFLEKTION
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Lärandemål
 
Att genom film, förmedla ett meddelande till en okänd 
mottagare, för att få ett svar och därefter vidareutveckla 
kommunikationen som en digital “brevvän”. Denna övning 
kan enkelt genomföras med mobiltelefoner som eleverna 
ofta redan är vana vid att använda. Övningen kan ses som 
en förberedelse för livet efter skolan och gymnasiet, då alla 
kommer att möta och kommunicera med nya personer hela 
tiden.

Syfte och mål ur Läroplanen (GY1)
Gymnasieutbildningens uppdrag är att “främja elevernas 
utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt 
deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet” därtill skall 
gymnasieskolan “främja förståelse för andra människor och 
förmåga till inlevelse”.  

Ämnesområde: 
Språk och kommunikation

Centralt innehåll:
• Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, 

tal och digitala kommunikationsverktyg.
• Kommunikation för olika syften och i olika 

sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, 
uttrycka önskemål och svara.”

• Samspelets olika faser: initiera, upprätthålla och avsluta.

Förmågor som det tränas på: 
• “Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller 

alternativa uttryckssätt.
• Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.”

Material
Mobiltelefon, dator, läsplatta eller annan filmutrustning, 
samt eventuellt bildstöd från Widgit Online (https://
widgitonline.com) för att formulera meningar. 

DIGITALA BREVVÄNNER

Film skapad av elev på Kung Saga Gymnasium
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Övningen bygger på att man har till exempel en “vänklass” på en annan skola, förslagsvis genom lärares nätverk, 
eller en annan grupp av personer som eleverna inte känner. När vi gjorde övningen var den ett utbyte mellan en 
klass på gymnasieskolan och en klass i gymnasiesärskolan, här kallade klass A och klass B.

LEKTION 1
Samtala med eleverna i klass A om vilka personer 
de kommunicerar med, kända som okända, bekanta 
och obekanta. Detta kan med fördel utföras i mindre 
grupper, för att sedan lyftas i större grupp, och då se 
hur lika eller olika de mindre grupperna tänkt. Möjliga 
frågor som eleverna kan ta ställning till:
 
• Vilka personer kommunicerar du med och hur väl 

känner du dem?
• Hur presenterar du dig inför någon du inte mött 

förut?
• Vad är lätt och vad är svårt, när du pratar med en 

person du möter för första gången?
• Vad brukar du berätta om dig själv för någon om 

det är  första gången ni träffas?
• Vad kan man fråga någon som man inte träffat 

förut?
 
Naturligtvis kan och ska dessa frågor anpassas efter 
den grupp man arbetar med.
Gemensamt tar klassen eller grupper fram saker man 
är bekväm med att säga och fråga i en presentation om 
sig själv. Därefter får var och en tänka ut vad man ska 
berätta om sig själv och vilken eller vilka frågor man 
vill ställa till den som ser filmen. Innan man filmar, är 
det en bra idé att repetera, så att man känner sig säker 
på vad man ska berätta och fråga och gör det på ett 
sätt som känns bekvämt.  Därefter går alla vidare till att 
spela in sin film, med fördel på sin egen mobil. I filmen 
är det viktigt att man presenterar sig själv och ställer en 
eller två frågor till den som kommer att se filmen. 
 
Så här kan presentationen och frågorna se ut:
• “Hej, jag heter xxx. vad heter du?”
• Jag går på xxx-skolan, vilken skola går du på?
• Vad gillar du? 

 
Läraren samlar in och sänder filmerna till mottagar-
klassen, klass B.

LEKTION 2
Eleverna i mottagarklassen, klass B, gör nu samma 
övning som klass A gjort. De gör sin egen presentation, 
svarar på de ställda frågorna och frågar i sin tur en eller 
ett par frågor tillbaka till eleverna i klass A. 

LEKTION 3
Eleverna i klass A, får tillbaka filmerna från klass B 
och svarar i sin tur på den eller de frågor som ställts. 
Detta kan nu upprepas och vidareutvecklas hur länge 
man vill. Man kan på förhand komma överens om att 
varje klass skall skicka ett visst antal filmer och när 
det kommer till den sista, ta med hur man vill avsluta 
denna kommunikation, kanske genom att önska den 
andra personen lycka till - beroende på hur frågorna 
och svaren i filmerna har utvecklats, kan ju detta ta alla 
möjliga riktningar.

ÖVNING Beräknad tid:  2-4 lektioner á 30-40 minuter 
lektionstillfällen, eller fler, beroende på vilket 
omfång man vill ha på övningen.

GÖR SÅ HÄR:

Film skapad av elev på NTI Handelsgymnasiet
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UTVECKLING
Denna övning har inget bestämt mål, utan kan 
utformas och utvecklas i olika riktningar. Kanske är en 
tänkbar “avslutning” att klippa ihop de korta filmerna 
till en längre film, kanske med någon form av inled-
ning och avslutning, för att förklara vad det är elev-
erna har arbetat med. Beroende på vilka kurser eller 
vilket program eleverna läser, så kan detta utformas i 
enlighet med kurs- och programmål.

 
 
En annan utveckling av den här uppgiften, för 
ungdomar på gymnasiesärskola, skulle kunna vara att 
eleverna använder sig av sin egen mobiltelefon och 
prata rakt in i den för att sedan skicka filmen till en 
kompis och på så sätt utveckla samtalets olika faser, 
som klassen kan jobba med med enligt det centrala 
innehållet i skolans kursplaner. 

Reflektioner från en lärare på på 
gymnasiesärskolan Kung Saga
Vi började med att skapa meningar med hjälp av bild-
stöd så att eleverna skulle veta hur de skulle uttrycka 
sig, och sedan gjorde vi som ungdomarna på NTI-han-
delsgymnasiet, då man berättar vad man heter, vad man 
gillar och slutligen ställer en fråga. 

När eleverna fick filmerna från NTI-handelsgymnasiet, 
där de ungdomarna pratade rakt in i sin mobil, så blev 
det konkret och tydligt vad uppgiften gick ut på. De 
skulle, liksom många influencers gör nuförtiden, berätta 
lite om sig själva. Det är alltid roligt att prata om sig själv. 
Det gjorde övningen personlig, vilket ökar lusten och 
motivationen till att jobba. 

Vi som lärare måste hela tiden måste tänka på just detta 
med att göra uppgifterna i gymnasiesärskolan lustfyllda, 
eftersom elever med kognitiva och/eller intellektuella 
funktionsvariationer kanske inte alltid ser målet som 
övningen siktar mot. Det blir även en åldersadekvat 
övning och aktivitet, eftersom man känner igen den från 
sociala medier och i populära tv-program. 

Reflektioner från en lärare på på 
gymnasieskolan NTI  
Handelsgymnasiet
Gymnasieåldern är en väldigt dynamisk tid i en männ-
iskas utveckling, där grunden för det vuxna livet till stor 
del formas. Det är därför värdefullt att länka samman 
olika elever, skapa utbyten och låta människor utvecklas. 
Övningen består av utbyten mellan ungdomar med och 
utan funktionsvariationer på olika gymnasieskolor. Att 
låta dessa grupper samverka, är att låta unga människor 
se vad vi verkligen har gemensamt, att de inre likheterna 
är större och viktigare än de yttre olikheterna. 

Den här verktyget kan vara ett bra sätt att lära sig om de 
sociala koder som finns i samhället - alla är inte bekväma 
med att fråga eller prata med någon de inte känner, till 
exempel en elev på autism-spektrat, men alla kommer 
med största sannolikhet ställas inför situationen att man 
måste det. Övningen kan alltså leda till att fler lyckas 
med detta!

REFLEKTIONER
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