
Linda Lindkvist 
Tillgänglig undervisning

Eleven guidas i strategier för att lyckas i sitt lärande 

Hur mycket energi behövs för uppgiften?
Vilka tidigare kunskaper kan jag repetera för att underlätta i mitt lärande?

Vilka anpassningar ska jag förbereda för att lyckas bäst i mitt lärande?
Vad gör jag om jag behöver hjälp att komma vidare?
Hur kan jag kontrollera att jag gjort allt i uppgiften?

Vad gör jag när jag är klar med uppgiften?



Motivera eleven till att äga sitt 
lärande 

individuellt och i samspel med andra

Inkludera lärmiljön 
så att den stödjer lärandet för alla elever

Modellera tydligt och tryggt 
ledarskap

med relationskapande förhållningssätt

Visualisera lärandet
och tydliggör lärprocesser



Tillgänglig  lärmiljö
Bör utformas för lärande och socialgemenskap där elever vill vara och 
känner sig trygg och omtyckta för att våga utmana sig individuellt och i grupp

Vilka extra anpassningar behövs 
för att inkludera elever med 
språklig sårbarhet?



Tillgänglig  lärmiljö
Syftet är att skapa goda lärmiljöer för alla elever i förebyggande syfte

Social lärmiljö
skolan ska vara en plats 
där alla ingår i ett 
sammanhang och känner 
sig trygga och 
accepterade. 
Värdegrundsarbetet ska 
genomsyra undervisningen

Pedagogisk lärmiljö
Lärarens ledarkompetens, förmåga att tydligt 
planera och utvärdera undervisningen utifrån 
de individuella behov eleven har tillsammans 
med gott klassrumsklimat med ordning och 
struktur är avgörande för elevens lärande

Fysisk lärmiljö
Bör utformas så att den stödjer 
lärandet individuellt och i grupp 
och förutsättningar för fysisk 
åtkomlighet och socialt samspel



Inkluderande lärmiljö
-hela den miljö och de sammanhang eleven befinner sig i under hela skoldagen, 
SPSM 

-innebär att det är sammanhanget och miljön som ska anpassas efter individers 
behov, SKR



Komplext läraruppdrag
Inkludering av alla elever – alla elever har rätt till skolgång utifrån hens förutsättning och behov



Möjliggör för lärande hela skoldagen
-vad krävs av lärmiljön för att eleven ska orka hela dagen?



Lärarens förhållningssätt 
är nyckel till elevens positiva lärande

För att alla elever ska få samma möjlighet till inlärning behöver läraren prata om/visa 
hur lärandet går till för att elevens ska kunna ta emot lärandet.



Lärarens förhållningssätt

Elever med särskilda behov
eller……

Elever som behöver mer av DIN 
skicklighet



Elevunderlag
Vilka förutsättningar och behov finns i klassen?

Vilka extra anpassningar/särskilt stöd behöver 
mina elever för att kunna lyckas i skolan?

-Vad av detta kan tränas in som rutiner i helklass?

-Vad kan läggas in som träningsmoment på 
elevens egna schema?

-Vilka lärprocesser behöver tydliggöras för alla 
elever för att ge samsyn och förståelse som 
underlättar det gemensamma lärandet?



Extra anpassning

Vilka anpassningar ger eleven 
rätt förutsättning i dess lärande?

Brainstorma olika konkreta anpassningar som 
skulle kunna passa i respektive ruta



Vilket stöd behövs och när?





Vilket stöd behövs och när?



Studieteknik
-träna strategier som gör att eleven lyckas varje dag

• Starta direkt när lektionen börjar

• Avbrott i en aktivitet eller byte till en annan (3 – 2 – 1 - 0)

• Pausaktivitet (individuellt för att orka längre)

• Egen reflektion (hitta tillbaka i fokus)



Studieteknik
-träna strategier som gör att eleven lyckas varje dag

• Hjälpkort 

• Läges kort (var jag befinner mig)

• Yttre motivation (när den inre är svag)

• Försöka komma igång själv (läraren är tillgänglig om 3 min)

• Återberätta instruktion med egna ord - checklista



Studieteknik
-träna strategier



Social lärmiljö

1. Vilken inställning har jag som lärare till mina elever?

2. Vilken känsla får jag när hen inte gör rätt ?

3. Hur speglar jag hen där och då?

4. Vilken känsla ger jag ”hen”?

5. Vilken känsla önskar jag att ”hen” ska ha för att lyckas i skolan?

6. Hur kan jag tänka för att min spegling ska ge bästa tydliga effekt 

där eleven känner sig trygg, omtyckt, kan, vill och vågar?

Oj stackarn, nu börjar 
det bli jobbigt för 
hen…. 

Nej inte igen, kan inte 
hen skärpa sig…

Hur speglar jag som lärare ”motgångar” i 
klassrummet?



Modellera tydligt och tryggt ledarskap
med relationskapande förhållningssätt

Relation: lärare – elev
(ansvaret ligger hos läraren)
• Skapa goda anknytningsmönster med eleverna, tydliggör dessa
• Få eleverna att känna tillhörighet i gruppen
• Modellera ett positivt lugn och en förutsägbarhet i ditt agerande
• Var lyhörd och nyfiken på elevens varande

• Ha en god självkännedom och var en förebild



Synliggör lärandet med BFL
Fungerar individuellt och i grupp

Vad ska jag 
lära mig?

En överblick över hur 
lärprocessen kommer 

att se ut.

Var befinner jag mig 
utifrån lärprocessen och 
vad är mitt nästa steg?

Jag sätter ord på mina 
kunskaper och hjälper andra 

elever utifrån deras 
kunskaper.

Jag sätter ord på mina 
kunskaper och kan med 

hjälp av strategier utmana 
mina kunskaper ytterligare



BFL-bedömning för lärande
-tydliggör och synliggör lärprocessen

Rita upp lärprocessen i 
progression med 
ord/begrepp och 

konkreta uppgifter.

-Hur ser det ut när jag nått målet?
-Vad kan jag då som jag inte kan nu?
-Varför vill jag nå målet?
-finns det delmål, hur ser de ut när 
jag kommer till steg 5?

-Vilka baskunskaper 
behöver jag för att 
kunna ta vid i 
kunskapsprocessen?
-Var befinner jag mig 
utifrån start och mål?



Vad ingår i lärandet?

Ex. genomgång

Ex. Eget arbete

Ex. Lära ut till 
någon annan



Anpassa genomgången

Genomgång del 1
reflektion
Genomgång del 2
Reflektion
Genomgång del 3

Jag testar mina kunskaper 
på egen hand

Jag känner mig 
trygg i mitt 
lärande och kan 
utmana mig mer



Genomgång del 2
-utgå från vad eleven kan

Genomgång del 1
reflektion
Genomgång del 2
Reflektion
Genomgång del 3

Jag testar mina 
kunskaper på egen hand

Jag känner mig trygg i 
mitt lärande och kan 
utmana mig mer

Vad känner du igen? (1)

Vad var helt nytt? (3)

Vad är ditt nästa steg? (2)

1. 
2. 

3. 



Genomgång
Elevinflytande



Träna på att lära sig…
Eleven äger sitt lärande med hjälpande strategier

Hjälpkort med namn inklusive checklista

Jag äger mitt eget lärande - skolan stöttar mig



Träna på att lära sig… Jag äger mitt eget lärande - skolan stöttar mig

Exempel på hjälpande strategier (förhållningssätt)

Närvara utifrån sin förmåga
• Sitta nära läraren som hjälper eleven att förstå och hålla fokus
• Eleven har förberetts med en tidigare genomgång

Lyssna utifrån sin förmåga
• Det finns igenkännande bildstöd som stärker förståelsen
• Det görs korta enkla sammanfattningar utifrån diskussion där fler har deltagit under genomgången, 

de markeras för eleven så att hen vet att detta är viktigt.

Delta utifrån sin förmåga
• Det finns färdiga igenkännande frågekort som eleven kan använda. Dessa har läraren och eleverna 

gemensamt tagit fram utifrån återkommande frågor för en uppgift. (Tavelsstruktur)
• Eleven har förberetts med en tidigare genomgång och förberett frågor

Bidra utifrån sin förmåga
• Eleven har förberetts med en tidigare genomgång
• Eleven har förberetts med ett enklare kopplingsschema/bildstöd för att koppla ihop ex. egen 

erfarenhet eller tydliggöra en överblick hur allt hänger ihop

Träna utifrån sin förmåga
• Eleven har fått en uppdelad uppgift utifrån vad eleven ska träna på och vilket ex. digitalt stöd eller 

annan förberedelse som ersätter annan träning så eleven kan känna delaktighet i gemensamma 
uppgifter

• Eleven har ett eget schema med återkommande uppgifter för att stärka elevens lärande. Schemat 
innehåller uppgifter som eleven är svag i varvat med uppgifter som eleven är stark i.

Studieteknik – ska innehålla få metoder som är generella utifrån elevens behov och fungerar till 
många områden så att eleven snabbt känner att den själv äger sitt lärande



Pedagogisk lärmiljö

Tydliggör
lärprocesser 

och studieteknik

Visualisera progressionen så att eleverna kan träna på olika nivåer



Tydliggör kvalitet i uppgiften

Tydliggör
lärprocesser 

och studieteknik

Visualisera progressionen så att eleverna kan träna på olika nivåer

1. Eleven stämmer av själv

2. Låter en kamrat stämma 
av

3. Läraren stämmer av och 
ger feed-forward

Obs! Kopiera upp 
och låt eleverna 
markera med olika 
färger. Lägg till 
kopian till arbetet 
för dokumentation



Pedagogisk lärmiljö

Tydliggör
lärprocesser 

och studieteknik



Pedagogisk lärmiljö
Synliggör lärandet – återkommande checklistor



Pedagogisk lärmiljö

Tydliggör
lärprocesser 

och studieteknik



Pedagogisk lärmiljö
Tavelstruktur för lektion och pedagogisk planering

Vad? 
Varför?
Eleven äger sitt lärande

När du är klar
Eleven äger sitt lärande

Förhållningssätt
Eleven äger sitt lärande

Tydliggör med exempel,
Vygotsky
Eleven äger sitt lärande

Hur?
Eleven äger sitt lärande

Kvalitetssäkra lärandet 
Eleven äger sitt lärande

2 min



Fysisk lärmiljö
Elevinflytande



Fysisk lärmiljö
”Det bästa som finns i ett klassrum är hörn”

Peter C Lippman



Fysisk lärmiljö
”Det bästa som finns i ett klassrum är hörn”

Peter C Lippman

Möjlighet till grupp-bord 
och samarbete

Möjlighet till lärarbord  
för individuellt lärande 
och samarbetsträning

Pulpet, avlastning för dator 
och förvaring och stående 
samarbete

Individuella kontor för 
individuellt lärande, 
reflektion och paus



Fysisk lärmiljö



Social lärmiljö
-vi är alla unika individer och tolkar gemensam upplevelse utifrån vår egen 
ryggsäck, det vi har gemensamt är att vi alla vill lyckas.  

Arbeta in gemensamma rutiner med gruppen - hur hjälper vi varandra att 
lyckas i skolan?

-Hur ska jag agera för att stötta i lärandet och öka förståelsen mellan oss?
-Hur ska jag agera för att vara en kompis som hjälper istället för stjälper om 
min kompis börjar ”triggas”?

Vi tydliggör våra styrkor och svagheter i uppgiften och arbetar medvetet för 
att båda ska lyckas i sitt lärande.



Social lärmiljö - Gemensamt förhållningssätt och samsyn 

Tydliggöra för att få samma bild:

a) Vad ska du göra?

b) Hur ska du göra det?

c) Var ska jag göra det?

d) Vilken tid får det ta?

Bild- och färgstöd i schemat och ämnesmaterial



Social lärmiljö - Gemensamt förhållningssätt och samsyn 
Rutiner för en fungerande lärmiljö för alla elever i gruppen



Social lärmiljö - Gemensamt förhållningssätt och samsyn 

Bikupa 3 (2 min)

-När under skoldagen 
upplever vi inte samsyn?

-Hur skulle en fungerande 
rutin se ut som inkluderar alla 
elever?

-vilka extra anpassningar 
behövs tränas in hos lärare 
och elever?

Ge varandra konkreta tips!



Social lärmiljö

När skola och hem
samarbetar ger vi eleven de 
bästa förutsättningar till att 
lyckas i skolan.

Hur kan vårdnadshavarna 
stötta sitt barn att lyckas i 
skolan?



Social lärmiljö
När skola och hem
samarbetar ger vi eleven de 
bästa förutsättningar till att 
lyckas i skolan.

Hur kan vårdnadshavarna 
stötta sitt barn att lyckas i 
skolan?

Vad skulle ni 
vilja att era 
elevers 
föräldrar tränar 
på med sina 
barn?



Social lärmiljö

Träna eleven att 
lära sig strategier 

att klara av 
motgångar



Social lärmiljö
Träna eleven att lära sig strategier att 
klara av motgångar



Tillgänlig lärmiljö
Använd lärmiljön som lärresurs för att ”dubblera dig själv” i din yrkesroll samtidigt som du då:
• ger insikt hos eleverna om olika inlärningsprocesser som
• ger ökad förståelse hur vi alla tolkar situationer vilket
• ger förutsättning för kommunikation och socialt samspel oavsett person
• kan kvalitetssäkra att alla elever får det stöd/strategier de behöver i alla situationer under skoldagen (för livet).
• får dom att äga sitt lärande och bli mer motiverade att aktivt delta i sin utveckling

Linda Lindkvist
linda.lindkvist-viser@outlook.com

VIsualiSERa lärandet
0734-169878


