


Hur kan man gå från en undervisning med individfokus 
till en undervisning med gruppfokus?  
 
Hur kan vi öka elevers möjligheter att lyckas genom att 
göra extra anpassningar till en del av ordinarie 
undervisning?  
 
Kan man minska antalet elever i behov av särskilt stöd? 
 
Hur kan man få medarbetarna delaktiga i ett 
utvecklingsarbete? 

 



•

Skapa delaktighet 
Vad säger styrdokumenten? 

Var står vi idag? Kartlägg verksamheten. Elevernas behov. 

Vilket/vilka mål vill man uppnå? T P M T  

Vad är syftet? Tydliggör visionen. 

Framgångsfaktorer 

Ta reda på lärarnas/personalens behov för att kunna möta elevernas behov. Visa 

att alla tankar är välkomna. 

Upprätta en handlingsplan. Utgå från visionen. 

Skapa förutsättningar. Gemensamt ansvar. 

Dokumentera. Följ upp. 

Se vinster. Informera/uppdatera kontinuerligt.  









 
Skillnader  
 

 

• Differentierar aktiviteter och uppgifter, inte elever 

• Utgå från kartläggning av elevernas behov och tänk efter hur 
du/ni kan/ska möta dem. 

• Sortera och kategorisera behoven och tänk på hur många som 
har liknande behov.  

• Skapa aktiviteter med flera olika vägar att nå målen. 

• Skapa variation i uppgiften gällande tempo, nivå, omfång, 
metod och intresse 

• Ge alla elever möjlighet att delta och lära på sina villkor. 

• Verka för olikhet som norm. 
 

 

















Differentierad undervisning  
 

• Kartlägg gruppen. Diskutera vilka anpassningar som finns idag och 
om/hur de kan ges på annat sätt. Använd kollegiet till att diskutera vad 
ni gör och kan göra. 

• Sätt dig in i hur kursplanen hänger ihop och se möjligheter 
i hur elever kan lära sig det som förväntas och på vilka/hur många 
sätt det kan läras och visas.  

• Tänk tillgänglighet. Skapa aktiviteter som alla kan delta i med 
hjälp av differentierade insatser, till exempel att det är möjligt att 
göra det både sittande och stående eller att en öppen 
frågeställning kan bearbetas med hjälp av lite stödstrukturer och 
att några får facit.  

• Skapa stationer som kan erbjuda valmöjligheter för eleverna. I 
stationerna bör det finnas material eller uppgifter som kan göras 
på olika nivåer eller med olika metoder även om 
kunskapsområdet är detsamma för alla.  



Stödstruktur - checklista 

 

•Vad är det eleverna ska få möjlighet att 
utveckla? 

•Hur vet/ser vi att eleven kan det som ska 
kunnas på olika sätt? 

•Vilka kunskapsområden kan användas för 
ämnesövergripande samarbeten? 

•Vilka aktiviteter kan differentieras så att alla 
kan vara med, i grupp, par eller enskilt? 

•Hur kan lektioner utformas så att alla aktiveras 
i sitt lärande? 
 





Förutsättningar 

 • Fortbildning 

• Kollegialt lärande 

• Goda exempel 

• Tid 
 


