
Anpassningar (checklista) att göra i klass _____ 
Inledningsvis: 

❑ Jag har med klassen kommit överens om tydliga regler i klassrummet 
❑ Jag har skriftligt gett en översikt och en tidsplan över arbetsområdet 
❑ Jag har gett eleverna en arbetsgång över arbetsområdet 
❑ Jag har förklarat varför vi arbetar med just detta (kopplingen till kursplanen) 
❑ Jag har kontrollerat att eleverna förstår mål och syfte 

Medan arbetsområdet pågår: 

❑ Jag ger eleverna en tydlig början på lektionen 
❑ Jag använder mig av visuellt tidsstöd i klassrummet 
❑ Jag ger kontinuerligt en presentation av lektionerna till eleverna 
❑ Jag ger kontinuerligt återkoppling på elevernas arbete (kopplat till arbetsgången och arbetsområdet) 
❑ Jag ger alla möjligheter att visa sina kunskaper i klassrummet 
❑ Jag ser till att alla texter finns digitala (även prov) 
❑ Jag har gått igenom Inläsningstjänst med mina elever och hjälpt dem ladda ner vår lärobok (dator 
och telefon) 
❑ Jag lägger ut ”föreläsningar” och introduktioner av arbetsområden på ljudfil 
❑ Jag går igenom och förklarar nya ord och begrepp i varje arbetsområde 
❑ Jag visar exempel på hur andra elever gjort 
❑ Jag låter eleverna lösa delar av arbetsuppgiften inom arbetsområdet tillsammans med andra elever 
innan de producerar arbeten på egen hand – för att tydliggöra och ”modellera” uppgifter som ska göras. 
❑ Jag ger kontinuerlig feedback till mina elever. Hur? Ge exempel. 
❑ Jag arbetar med att lära mina elever att ge och ta emot kamratrespons. 
❑ Jag låter mina elever redovisa sina kunskaper på flera olika sätt. 
❑ Jag tar reda på vad mina elever har lärt sig under lektionen 
❑ Jag ger eleverna ett tydligt slut på lektionen 

Efter lektionen: 

❑ Jaglåter mina elever utvärdera sitt lärande 
❑ Jag låter mina elever reflektera över sitt lärande (Hur?) 
❑ Eleverna kan hitta lektionens innehåll på Driven/Classroom/annat ställe.


