
Tillgänglighet på  

Västerportskolan 



Tillgänglighet 

På Västerportskolan arbetar vi för att skapa tillgängliga lärmiljöer. En tillgänglig lärmiljö ger alla elever 
möjlighet att lyckas. På detta vis kan behovet av särskilt stöd för enskilda elever minska. SPSM har tagit 
fram en triangel för att visa sambandet mellan Tillgänglig lärmiljö, Extra anpassningar och Särskilt stöd. 

Efter arbete i arbetslagen med Hatties studie Synligt lärande samt tillgänglighet genom Skolverkets 
inspektion av studiero har förstelärare och specialpedagoger på skolan sammanställt en 
sammanfattning av det som framkommit vid diskussioner i arbetslagen.  

Detta dokument är tänkt att fungera som ett stöd vid planering av lektioner och arbetsområden för att 
uppnå ökad tillgänglighet och på så vis skapa möjlighet för fler elever att nå sin fulla potential.  

Vi har valt att lägga upp dokumentet utifrån två områden; Tillgänglighet inom ett arbetsområde och 
Tillgänglighet inom en lektion. Vi utgår även ifrån planering, inledning, genomförande och avslutning/
återkoppling.  

Förhållningssättet till dokument är att det ska vara levande och att det kan utvecklas över tid.    

SPSM:s Tillgänglighetstriangel

På Västerportskolan eftersträvar vi den högra triangeln. 



Tillgänglihet inom ett arbetsområde 

Förberedelsefas 

Syfte: För att utveckla elevernas kunskaper på bästa sätt behöver pedagogen veta vad de utgår ifrån. 
Detta startar även igång tankeprocessen kring arbetsområdet. 

• Hur utvärderas elevernas förkunskaper?  

Tips:  
• Diskussioner enligt EPA-modellen 
• Ställ en enskild öppen fråga på Google Classroom med efterföljande diskussion. 
• Enkät med öppna frågor om området.   
• Frågesport med Kahoot.  
• Använd VÖL-schemat.   

 

https://kooperativt.com/2016/04/27/epa-enskilt-par-alla/
http://media.superhjalparna.se/2017/08/vol-schema-superhjalparna.pdf


Elevdelaktighet 

Syfte: För att öka känslan av meningsfullhet behöver eleverna få 
inflytande över sitt lärande. 

• Hur är eleverna delaktiga i arbetets upplägg?   

Tips:  
• Planeringsmöte med eleverna inför ett arbetsområde.  
• Omröstningar  
• Låt eleverna komma med förslag genom t.ex. Padlet.  
• Läs mer om elevers lärande i centrum: https://www.skolverket.se/

skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/elevernas-
larande-i-centrum 

 

Uppstartsfas 

Syfte: För att öka motivation och känslan av mening behöver eleverna 
få översikt över arbetet.  

• Hur ser processen ut för de kommande veckornas arbete?  

• På vilket sätt är detta meningsfullt för eleverna? 

Tips:  
• Låt eleverna få se en planering, använd bildstöd som t.ex. en tankekarta. 
• Det behöver inte vara detaljerat. Ge exempel på vilket sätt arbetet är meningsfullt.  

 

Ex på planering med bildstöd. 

Åk 8 har planeringsmöte inför ett 
arbetsområde i Svenska. 

https://sv.padlet.com/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/elevernas-larande-i-centrum
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/elevernas-larande-i-centrum
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/elevernas-larande-i-centrum
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/elevernas-larande-i-centrum


Genomförande 

Syfte: För att ge de bästa förutsättningarna för lärande för alla elever behöver de få möjlighet att visa sitt 
lärande på olika sätt.  

• Hur varieras arbetsuppgifter och arbetspass?  

• Hur synliggörs lärandet? 

Tips:  
• Låt eleverna få uttrycka sig, uppleva och uppfatta på olika sätt, t.ex. genom att tala, göra bilder, filma 

eller skriva. Utnyttja möjligheterna med våra digitala verktyg. 
• För att synliggöra lärandet kan exit tickets eller en öppen fråga med frågefunktionen i   

Classroom användas.  
• Kamratrespons på arbetet eller gemensam reflektion i smågrupper utifrån utvalda lärandemål.  

Bedömning 

Syfte: Eleverna behöver få möjlighet att visa sitt lärande på olika sätt. 

• Hur bedöms elevernas lärande?  

• Hur arbetar vi varierat med bedömning (formativ/summativ)? 

Tips:  
• Tänk på att variera och individanpassa bedömningsformerna. Ge eleven flera chanser att lyckas. 
• Bedömning kan t.ex. ske genom en inspelad film, ljudfil, skriftlig text, redovisning inför andra, 

diskussion i smågrupper eller ett skriftligt prov.   

 



Tillgänglighet inom en lektion 

Inför lektionen   

Ska göras:  
• Lektionsinnehåll på Vklass 

Tips:  
• Kan alla elever delta på min lektion?  

Starta upp lektion 

Ska göras:  

• Fasta platser för eleverna. 

• Närvaro kollas vid varje lektionsstart (meddela Skolvärd inom 10 min om någon saknas).  

• Närvaro och frånvaro läggs in på Vklass.  

• Tidsangivelser liksom lektionsplanering uppskrivna på tavlan. 

• Muntligt gå igenom lektionens innehåll. 

Tips:  
• Ta hjälp av de sju frågorna.   
• Presentera och tydliggör lärandemål och syfte. 
• Tillbakablick på syftet - kroka i vad som har hänt tidigare. Hur ska vi gå vidare? 

 

Planering för dagen åk 6 Planering för lektionen åk 8. 

https://pedagog.malmo.se/2017/03/23/ta-hjalp-av-de-sju-fragorna-med-bildstod-for-okad-studiero/


Under lektionen  

Ska göras:  

• Varierat lektionsinnehåll 
• Samla in störande föremål 
• Läraren är tydlig ledare i klassrummet 
• Specifika avtal/anpassningar med enskilda elever 
• Läraren styr gruppindelning vid grupparbeten 

Tips:  
• Kooperativt lärande  
• Diskussioner/ömsesidiga samtal. 

Till slut    

Ska göras:  
• Sammanfatta lektionsinnehåll. 
• Läraren avslutar lektionen och ställer i ordning salen. 

Tips:  
• Påminn om lärandemålen.  
• Vad händer framöver? 

Övriga tips:    

• Arbeta aktivt för ett positivt klassrumsklimat.  

• Relationen lärare-elev, var nyfiken, lär känna dina elever. 

• Ha höga förväntningar på alla elever (rimliga). 

• Fundera kring den fysiska lärmiljön. 

• Gör gärna kontinuerliga klassrumsbesök hos varandra, så att vi utvecklas i vårt yrke.  

• Ditt engagemang är viktigt för elevernas lärande.  

 

https://kooperativt.com/)

