Lathund för värderingsverktyg
för en tillgänglig utbildning
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Inledning
Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning är utformat för att samla kunskap
som finns i organisationen om hur tillgänglig verksamheten är. Frågorna är ett
stöd för att se vilka områden i verksamheten som fungerar bra och vilka som
behöver förbättras. Se det som att Ni ska underlätta för alla barn och elever att
vara delaktiga och få goda förutsättningar i sitt lärande.
Verktyget bygger på två koncept: Värdering och verksamhetskonto.
Värdering
Värderingsverktyget bygger på ett antal påståenden inom olika delområden i en
verksamhet. För att tydliggöra de olika delområdena har de sin egen färg:





Förutsättningar för lärande, röd
Social miljö, gul
Pedagogisk miljö, grön
Fysisk miljö, blå

För att få en så bra helhetsbild som möjligt är det bra om alla områden värderas.
Det är dock fullt möjligt att göra en bit i taget för att fortsätta värderingen vid ett
senare tillfälle.
Värderingen är en bedömning av er egen verksamhet. Resultatet av
gruppdiskussioner, i till exempel ett arbetslag, ligger till grund för er bedömning.
Beroende på verksamhetens storlek och omfattning kan värderingen även utgå
från enskilda medarbetares bedömning.
En verksamhet kan göra en eller flera värderingar, det beror på verksamhetens
storlek och på vilken nivå i organisationen värderingen ska göras. Ni kan även
välja att värdera endast ett av delområdena ovan. För bästa och tydligaste resultat
så rekommenderar vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten att man diskuterar
igenom detta innan man börjar en värdering.
Verksamhetskonto
Ett verksamhetskonto är den plats i verktyget där man lagrar fullständigt utförda
värderingar. Oftast så är det verksamhetschefen som skapar och har tillgång till
kontot.
Från verksamhetskontot kan man sedan få ut en sammanställning av resultatet
från samtliga inskickade värderingar. Sammanställningen innehåller medelvärdet
av alla svar, per fråga, samt alla kommentarer som skrivits in i värderingarna.
Sammanställningen blir ett utmärkt diskussionsunderlag i arbetsgruppen för
utveckling av tillgängligheten i verksamheten.
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1. Dags att logga in!

För att kunna jobba med värderingsverktyget för tillgänglig utbildning så behöver
du ett användarkonto på webbplatsen.
När du går till tillganglighetsvardering.spsm.se så kommer du till en
inloggningsruta. Har du ett konto på www.spsm.se loggar du in med din epostadress och ditt lösenord. Du kan även begära nytt lösenord om så behövs.
Har du inte ett konto måste du skapa ett innan du kan logga in. Kontot skapas
direkt och du ska få en bekräftelse inom kort
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2. Startsidan

Bild 1
Då du har loggat in så kommer du till startsidan. I menyn kan du välja mellan
följande:




Skapa ny värdering
Mina värderingar
Hantering av verksamhetskonton

Skapa ny värdering gör du om ingen värdering är påbörjad eller om ytterligare
en verksamhet ska värderas.
Under Mina värderingar samlas de värderingar som är påbörjade och sparade.
Det går alltså alldeles utmärkt att påbörja en värdering för att sedan återuppta
samma värdering vid ett senare tillfälle.
Under Hantering av verksamhetskonton kan verksamhetschef eller utsedd
ansvarig person i verksamheten se alla fullständiga värderingar som gjorts.
Samlingen av värderingar är en guldgruva för fortsatt utvecklingsarbete inom
området tillgänglighet. Se dessa som ett underlag för kommande handlingsplan
för en mer tillgänglig verksamhet.
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3. Värdera verksamheten
3:1 Skapa ny värdering

Bild 2

När du skapar en ny värdering får du först ange ett namn för din värdering.
Namnet är till för dig, så att du vid ett senare tillfälle ska se att det är just denna
värdering som menas.
Här väljer du även vilken period (termin) och vilken verksamhetsform som
värderingen avser.
När du sedan klickar på nästa kommer fråga 1 att visas.
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3:2 Värderingsfrågor

Överst på sidan ser du namnet på din värdering samt vilken period och
verksamhetsform som den gäller.
Nu kan du börja med din värdering. Raden med ringar representerar de olika
stegen i verktyget. Stegen är de samma som finns beskrivna i handledningen till
värderingsverktyget och de olika färgerna visar inom vilket delområde du befinner
dig i, något som även framgår av rubriken. Använd gärna handledningen som stöd
under hela värderingen.
Steget som är markerat med en mörk fylld ring är det steg som syns på skärmen.
Varje steg har ett antal påståenden som ni ska värdera och sedan markera det som
stämmer bäst in på er verksamhet och använd kommentarsfältet för att förtydliga
ert resonemang. Fyllda ringar visar steg med sparade svar, medan de som inte är
fyllda är obesvarade.
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Du kan hoppa mellan stegen, glöm inte att klicka på spara för att lagra dina svar.
Svaren lagras på ditt användarkonto. Om du byter till en annan fråga utan att
svara, får du frågan om du vill spara svaret. För att flytta sig mellan frågorna
använder du antingen föregående-/nästa-knapparna eller klickar på den ring som
motsvarar den önskade frågan.

Resultat
I slutet av raden med de olika stegen i värderingen syns rutan Resultat. Där kan du
se hur en sammanställning av alla dina svar och kommentarer hittills men också
när värderingen är helt klar.

3:3 Skicka in värderingen till ett verksamhetskonto

När du jobbat klart med en värdering och känner dig redo att skicka in den går du
till resultatsidan i värderingen. Du behöver en verksamhetskod för att kunna
skicka in din värdering. Koden får du av verksamhetschefen eller utsedd person
som skapat ett verksamhetskonto. Skriv in koden i rutan till höger. Klicka därefter
på Skicka in din värdering.
För att skicka in en värdering behöver minst ett av de fyra delområdena
Förutsättningar för lärande, Social miljö, Pedagogisk miljö och Fysisk miljö, vara
helt besvarat.
OBS! När värderingen är inskickad till ett verksamhetskonto går det inte längre
att ändra i den.

3:4 Mina värderingar
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Fortsätta på en tidigare värdering
Om du tidigare loggat in och påbörjat en värdering hittar du den under Mina
värderingar. De värderingar som inte är inskickade till ett verksamhetskonto går
att öppna och fortsätta arbeta med. Klicka på Arbeta vidare med denna värdering
så kommer du tillbaka till första frågan.
Inskickad värdering
Är värderingen inskickad till ett verksamhetskonto kan du inte längre ändra i den.
Det går däremot bra att gå in och titta på sammanställningen eller en enskild
fråga. Klicka på Visa resultat för denna värdering så kommer du till resultatsidan
för den värderingen.
Ta bort en värdering
Om du har påbörjat en värdering men känner att den inte längre är aktuell, kan du
ta bort den genom att klicka på Ta bort i listan som finns under Mina värderingar.
Det är endast värderingar som inte är inskickade till något verksamhetskonto som
går att ta bort.
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4. Skapa en handlingsplan
Efter genomförd värdering är det dags att ta fram en handlingsplan. Den tar ni
med fördel fram i arbetslaget efter öppna diskussioner där alla känner att de får
och kan bidra. Med en gemensam tydlig målbild klar från början är chanserna
större att Ni lyckas att skapa en mer tillgänglig lärmiljö.
Först behöver du välja vilka frågor som ni vill arbeta vidare med. Här har vi valt
att inte ta med de frågor där vi värderat att vi redan arbetar tillgängligt och att
ingen åtgärd behövs.
Markera de frågor som ska vara med i handlingsplanen. Klicka därefter på Skapa
handlingsplan.

Ett dokument med svar och kommentarer för alla de valda frågorna kommer då att
skapas. I detta dokument kan ni sedan komplettera med information om vad som
ska göras, när, av vem och vad det får kosta.
Handlingsplanen kan även skapas mer övergripande med hjälp av data från
verksamhetskontot, där underlaget då består av samtliga inskickade värderingar.
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5. Verksamhetskonto
Ett verksamhetskonto är ett konto där verksamhetschef eller utsedd ansvarig
person kan samla flera värderingar och få en sammanställning av resultatet.
Sammanställningen består av medelvärdet per fråga på samtliga inskickade
värderingar, samt eventuella kommentarer som finns i de enskilda värderingarna.
5:1 Skapa ett verksamhetskonto
För att skapa ett verksamhetskonto går du till Hantering av verksamhetskonton
och klickar på Skapa verksamhetskonto.

Ange vilken kommun som verksamheten befinner sig i och ett namn som gör det
lättare för dig att se vilken verksamhet som det rör sig om.
5 :2 Dela ditt resultat anonymt
Dela resultat anger om du anonymt vill dela med dig av dina värderingar som
skickats in till ditt verksamhetskonto. Det innebär att dina värderingar bidrar till
det vi kallar för Sverigemedel, det vill säga det som räknas fram för att man ska
kunna få en bild av hur det ser ut i hela riket. Återigen, du bidrar helt anonymt och
endast ett medelvärde av samtliga värderingar som ingår kommer att visas.
Kommentarer och de enskilda värderingarna visas inte i sammanställningen.
Du som delar med dig av dina resultat får självklart tillgång till statistiken som
finns i Sverigemedel.
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5:3 Hantera mina verksamhetskonton

Under Hantering av verksamhetskonton listas nu alla konton som du skapat. I
tabellen kan man se vilket ID ett konto har. Det är detta ID som ska anges när man
skickar in en värdering till kontot. Översikten visar också om kontot delar sitt
resultat till Sverigemedel och hur många värderingar som är inskickade till kontot.
Klicka på symbolen i kolumnen Resultat för att se sammanställningen av de
inskickade värderingarna i det kontot. Här finns även en möjlighet att skapa en
handlingsplan med samtliga inskickade värderingar som grund.
Under Inställningar finns det möjlighet att redigera kontots egenskaper, det vill
säga byta namn, kommun och om kontot ska dela sitt resultat till Sverigemedel.

Lycka till!
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