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Vem är Jenny Edvardsson?

• Läsande lärare

• Författare

• Föreläsare

•Bloggare

•Adjunkt i utbildningsvetenskap vid 
Högskolan Kristianstad



Böcker
Böcker på gång…

• Guide till boksamtal med 

digitala verktyg



Föreläsningens innehåll

•Undervisning och måluppfyllelse

• Inkluderande och differentierad 
undervisning 

• Exempel från klassrummet

• Hur kan man skapa en samsyn och ett 
samarbete mellan skolans olika 
professioner allt för att gynna elevernas 
lärande? 



Frågor under min föreläsning

•Under föreläsningen har du möjlighet att skicka in frågor digitalt.

•Gå in på www.slido.com och uppge Event code: #Kompetento

•Gilla gärna andras frågor.

• I slutet av min föreläsning kommer era frågor att tas upp.

http://www.slido.com/


Undervisning och måluppfyllelse

• För att nå hög måluppfyllelse:

• Skickliga lärare som bedriver en god undervisning och lärmiljöer som är 
anpassade till elevernas olika behov

• Skolmiljön präglas av trygghet och studiero

• Skolornas stöd- och elevhälsoarbete vara aktivt och välfungerande

Källa: Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven (SOU 2021:11) 



Hälsa och välbefinnande

• Elevernas hälsa och välbefinnande har betydelse för deras lärande

• Symtom på oro, ångest och depression ökar risken för sämre 
skolprestationer, både på kort och på lång sikt

• Viktigt skapa:
• Samhörighet, 

• Delaktighet, 

• Meningsfullhet, 

• Kontroll (över sitt eget lärande) 



Skapa en inkluderande skola

•Definieras av:
• gemenskap på olika nivåer, 

• ett enda system (till skillnad från ett för ”vanliga” elever och ett för 
elever i behov av stöd), 

• en demokratisk gemenskap, 

• delaktighet från eleverna, 

• att olikhet ses som en tillgång



Inkluderande undervisning

•Enligt Mitchell (metastudie):

• Vision (skolan delar samma vision kring inkludering och lärande)

• Placering (alla elever en klasstillhörighet)

• Differentierad undervisning (genom anpassningar av läroplan, 
bedömning och undervisningssätt) 

• Acceptans (för att människor är olika och lär på olika sätt)



• Access (alla får tillgång)

• Support (stöd i form av olika kompetenser på skolan)

• Resurser (för att kunna stötta och anpassa)

• Ledarskap (en rektor som skapar förutsättningar)



Faktorer som är effektiva för inkluderande 
undervisning
1. Kooperativ lärande 

2. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra

3. Engagera vårdnadshavare som stöd

4. Undervisa eleverna i lärstrategier (och lässtrategier)

5. Träna eleverna i minnestekniker

Enligt David 
Mitchell



6. Allsidiga och återkommande bedömningssituationer

7. Positiv förstärkning av gott beteende

8. Formativ bedömning

9. God lärmiljö

10. Positivt klassrumsklimat



I klassrummet



Skapa en inkluderande och differentierad 
undervisning

• Utgå från språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (kontextrik med 
språklig stöttning och mycket interaktion)

• Ha höga förväntningar och fokus på kunskap

• Se till att värdegrundsarbetet är en del av de ordinarie ämnena/den 
ordinarie undervisningen

• Genomför ett kontinuerligt analysarbete av undervisningen och 
lärandet



Skapa en inkluderande och differentierad 
undervisning

•Modellera, arbeta i steg och i process

•Tänka högt och visa



Exempel Skönlitterär läsning



Läsa på olika sätt

Högläsning Talsyntes

Ta hjälp av elevhälsan för att hitta framgångsfaktorer (ex Legimus). 



Utgå från en elevcentrerad modell

Aidan Chambers ”Tell 
me”, vidareutvecklad av 
Jenny Edvardsson 



Utgå från litteratur 
som knyter an till 
elevernas 
erfarenheter



Stötta med läsprotokoll

Tips! Finns att hämta på 
bloggen Jenny på Wendes 
under ”Mallar och 
instruktioner”.



Stötta med börjor



Ha samtal i smågrupper

Låt eleverna ha med sig 
läsprotokoll och börjor 
in i samtalet

”Hela skolan läser” – alla 
professioner deltar i 
samtalenBild hämtad från Skönlitteratur i värdegrundsarbetet 

(Edvardsson, 2020). 

Bjud in andra 
lärare/professioner 
till samtalen (skolsköterska, 
kurator, specialpedagog, 
socialpedagog…)



Hur kan man skapa en samsyn och ett samarbete 
mellan skolans olika professioner? 



Samsyn och samarbete

• Tid för samtal och reflektion över professionsgränserna (lära av varandra)

• Gemensamma forskningscirklar eller ”studiecirklar” (A-B-C-D-modellen)

•Öppna dörrar (auskultera)

• Samarbeta över professionsgränserna i den dagliga undervisningen (stöd, 
åtgärdsprogram)

• Låt elevhälsa vara en stående punkt på dagordningen och låt 
representanter från elevhälsan vara med under alla möten



Hör gärna av dig!

• Mobil: 070-2009838

• Epost: frokenje@gmail.com

• Instagram: @jennypedagog

• Twitter: @jenny_pedagog

• Facebook: https://www.facebook.com/JennyEdvardssonJE

• Blogg: www.jennyedvardsson.blogspot.se 

• Hemsida: www.jennyedvardsson.se

mailto:frokenje@gmail.com
https://www.facebook.com/JennyEdvardssonJE
http://www.jennyedvardsson.blogspot.se/
http://www.jennyedvardsson.se/
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