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Tillgänglig lärmiljö
• Vad tycker barnet/eleven/vuxenstuderande 

om? 

• Vad fungerar bra?

• Vilka styrkor och förmågor finns?

• Är barnet/eleven/vuxenstuderande 

delaktig? 

• Kontakt med central elevhälsa?

• Kontakt med habilitering? 

• Vilka kartläggningar och anpassningar är 

gjorda?

• Hur visar barnet/eleven/vuxenstuderande 

sina kunskaper?

• Finns åtgärdsprogram upprättat?

Målformulering

Insats

Uppföljning

Rh
Barnets/elevens/ 

vuxenstuderandes    

behov?  



Tillgänglig lärmiljö

Samspel

Kommunikation

behov av AKK, Alternativ och Kompletterande Kommunikation

• Finns hjälpmedel för kommunikation?

• Kontakt med logoped?

• Finns en god kommunikativ miljö? 

• Omgivningen – modell!

• Tolk – samtalspartner, hur fungerar det?

• Finns stöd i läs- och skrivutveckling?

• Har personal information från vårdnadshavare?



Tillgänglig lärmiljö

Delaktighet

• Är alla barn/elever/vuxenstuderande 

delaktiga?

• Kan och får barn/elever/vuxenstuderande 

uttrycka sina åsikter?

• Betraktar personalen alla 

barn/elever/vuxenstuderande som en 

tillgång till gruppen/klassen?

• Får alla känna tilltro till sin egen förmåga?

• Hur är klimatet i klassen/i arbetslaget?



Tillgänglig lärmiljö

Bedömning

Läroplan, 
kursplan. 
Styrdokument
Skollagen

Undervisning

Bedömning

Betygsättning

Undantags-
bestämmels
en

• Var är vi?

• Var är vi på väg?

• Hur gör vi det? 

• På vad görs bedömningen? 
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FILM

- Förhållningssätt

- Samsyn

- Förväntningar

- Gemensam planeringstid

- TID

https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/rorelsehinder/rorelsehinder-forskola/


Specialpedagogiskt stöd

• Nätbaserad kurs: Att undervisa barn och elever med rörelsehinder 

• Studiepaket AKK: Studiepaket AKK, Alternativ och kompletterande 

kommunikation.

• Blisskurs: Blisskurs

• Funktionsnedsättning: Rh, rörelsehinder 

https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/natbaserade-kurser/
https://www.spsm.se/studiepaket-akk/
https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/kurser/
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/rorelsehinder/rorelsehinder-forskola/


Framgångsfaktorer

• Kompetens om pedagogiska 

konsekvenser av funktionsnedsättning

• Individuella behov

• Delaktighet 

• Framförhållning 

• Elevhälsa



”Hannas tankar” 

”Du måste lära dig att se

på mig precis som på vem

som helst, se mig som

normal.

”………..”

Livet går inte under för 

att man är CP-skadad.

Jag klarar av allt bara jag

får TID”! 

15

”Hannas tankar” av Hanna Kristiansson
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Samtala och tolka – SÖK, Södra regionens kommunikationscentrum

”Blomman” i presentationen är en inspiration från SÖK, Södra regionens 

kommunikationscentrum

Skollagen - Gy förord… 11 kap § 4

Skolverket, www.skolverket.se

LIKA VÄRDE, Nr 3, 2018, www.spsm.se

SPSM, www.spsm.se

http://www.skolverket.se/
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