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Tillgängligt lärande

Hur gör vi?



Vanliga frågor jag möter

• Hur vet jag att jag har lagom med krav?

• Vågar jag utmana mina elever och hur gör jag det utan att knäcka dem?

• Hur ska jag göra för att möta alla mina elevers olika behov?

• Om jag inte har prov, hur ska jag då kunna avgöra vad eleverna kan?

• Kan en elev sitta utanför och läsa eller blir eleven exkluderad då?

• Om en genomgång inte ska vara för lång, hur ska jag då göra när det är mycket 
som jag behöver gå igenom tex vid uppstart av ett nytt arbetsområde.





Anpassningar
§ att planera och strukturera ett schema över 

skoldagen.

§ ett undervisningsområde förklarat på 
annat sätt.

§ extra tydliga instruktioner eller,

§ stöd att sätta igång arbetet.

§ hjälp att förstå texter.

§ digital teknik med anpassade 
programvaror.

§ anpassade läromedel.

§ någon extra utrustning.

§ extra färdighetsträning.

§ enstaka specialpedagogiska insatser.

Särskilt stöd
§ regelbundna specialpedagogiska insatser 

i ett visst ämne, till exempel med en 
speciallärare under en längre tid.

§ placering i en särskild 
undervisningsgrupp.

§ enskild undervisning.

§ anpassad studiegång, vilket innebär 
avvikelser från timplanen och de ämnen 
och mål som gäller för utbildningen, 
exempelvis att ett ämne eller delar av ett 
eller flera ämnen tas bort.

God undervisning



Ledning och 
stimulans





UDL

• Universell design för lärande, är ett begrepp som går 
ut på att undervisning och undervisningsmaterial ska 
designas för att vara tillgängligt och universellt för alla 
studerande. 

• Universell design för lärande bygger på forskning om 
lärande, kognition och neurovetenskap och utgår från 
att alla elever har olika sätt att lära sig.





Planering

Vilka elever kommer jag att möta?

Vilka behov har dessa elever?

Vad vet jag fungerar?

Tänk smörgåsbord!



Genomförande
Dela upp lektionen i block och reflektera kring upplägg, tid och 

metoder.

Uppstart

Genomgång

Eget arbete

Avslut



Vikten av en bra start!

Hur gör du för att fånga elevernas(personalens) intresse vid 
start av lektionen eller ett nytt arbetsområde (möte)?

Fundera ut ditt bästa tips.

Ställ dig upp  och delge ditt tips till de som står bredvid dig



Tips!

• Ha exempelmallar (Vad är en novell, argumenterande text,  labbrapport mm)

• Konkretisera! (Pengar, kulor, tärningar, smakprover, doftprover mm)

• Anpassa arbetsuppgifterna för olika arbetssätt, enskilt, par eller grupp

• Erbjuda olika redovisningssätt (muntligt, skriftligt, spela in, gör en film mm)

• Avgränsa uppgifter. Öppna uppgifter skapar lätt stress!



Lite fler tips!

• Förbered klassrummet -möbler, material och kognitiva hjälpmedel

• Använd Magiska 7:an

• Använd tex kort för att se vilka elever som behöver hjälp efter genomgång

• Variera arbetssättet under lektionen

• Vissa elever vill och behöver få en uppgift i taget.

• Förbered inför nya/byte av  moment

• Tillåt pauser



Magiska 7
§ Tydlig start och slut på lektionen

§ Dagordning på tavlan

§ Lektionens syfte på tavlan

§ Fasta placeringar

§ Korta och varierade genomgångar

§ Tydlig och positiv feedback

§ Använd kognitiva hjälpverktyg



Magiska:
§ Tydlig start och slut på lektionen
§ -Bygg broar!

§ Dagordning på tavlan
§ -classroomscreen.com

§ Lektionens syfte på tavlan
§ -Skapar motivation

§ Fasta placeringar

§ Korta och varierade genomgångar

§ -Brainbreak (Decide Now!)

§ Tydlig och positiv feedback
§ -5-1

§ Använd kognitiva hjälpmedel





I klassrummet
Vad är ett ”vanligt” klassrum?











Den viktigaste faktorn för 
att lyckas?

Vi vuxna!
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§ Handleda

§ Utvärdera

§ Reflektera

§ Resonera

§ Arbeta i team



Utmaningar

Ändrad lärarroll
-Andra metoder/andra arbetssätt

-Mer aktiva elever

-Våga släppa på kontrollen och lita på processen



Till sist….

• Nycklar för att lyckas
• Samsyn

• En sak i taget

• Gör det som är görligt

• Ha tålamod

• Utvärdera

Ha kul!

Fysiska
lärmiljön 

Värdegrund

Organisation

Utbildning
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Tack för idag!

Joanna


