
HEJ!

Har du varit med om att tänka: 

”hur ska man göra för att hinna med att 
stödja alla elever som behöver det”? 

Från individuella stödinsatser till 
differentierad undervisning  

- ett lösningsfokuserat arbetssätt 
för att möta alla elever i 

undervisningen  



Hur ska du komma ihåg 
allt du ser, hör och 

kommer att tänka på idag?

Explicit undervisning 
Kamratlärande 

Metakognitiva strategier

Vetenskapsrådet: Tre forskningsöversikter inom området specialpedagogik/inkludering



Austin’s butterfly

Ledning och stimulans

Individer i ett kollektivt sammanhang - 
 delaktighet och förberedelse för  

samarbete och samhälle

Insikten om att lärandet är 
situerat

Kontextfokus

Individfokus



Innehåll 
Process 
Resultat



Innan stödinsatser riktade mot individen sätts in är 
det viktigt att skolan har sett över hur 
organisationen omkring eleven ser ut. Det kan 
bland annat ske genom att se över hur resurser 
fördelas, vilka pedagogiska metoder som 
används, hur den aktuella elevgruppen fungerar 
och hur elevens lärmiljöer är organiserade. 
Förändringar i organisationen omkring eleven kan 
ibland vara tillräckligt för att skapa förutsättningar 
för utveckling. 

Allmänna råd för arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd, Skolverket 

Extra anpassningar?
• Placering i rummet 

• Tydliga instruktioner 

• Mer tid på prov 

• Lyssna på texter 

• Hjälp av specialpedagog 

• Hjälp med struktur 

• Bildstöd 

• Ta bort eller lätta på uppgifter 

• Uppgifter på E-nivå

Ledning och stimulans? 



fritt efter Bengt Persson

Individ 
Grupp 
Skola

Lärmiljö Individ

Tillgänglighet
Individualisering

Bedömning av stödbehov

1.Lärmiljöer, situationer, kontexter 

2.Undervisningens innehåll 

3.Metoder som skapar förutsättningar för den enskilde individen  

Kartläggning
Analys och 
pedagogisk 
bedömning

Genomförande av 
insatser - uppföljning 

av effekter

SKOLA

Styrkor

Svårigheter

GRUPP
INDIVID 



Individualisering
• tempo 

• nivå 

• omfång 

• metod 

• intresse
M Vinterek

Etikett på eleverna 

Differentiering
• tempo 

• nivå 

• omfång 

• metod 

• intresse

Etikett på aktiviteterna



H Wallberg: Lektionsdesign

Exempel på 
differentierade 

aktiviteter för allas 
delaktighet



RAFT

Exempel på differentierade 
aktiviteter för olika  
nivå, tempo,metod, 

intresse



Zoner och stationer

Gynna? 
Kritiska situationer?` 

Kritiska aspekter?

Smörjmedel



Redogör för bilbygget! 



Inflytande

Vad jag vet, tror, vill veta



Differentierad undervisning

Här är vi / Så här arbetar vi med detta idag:
1= inte alls 
10= vi arbetar mycket medvetet och professionellt med detta

Hur vet vi det? Jo, därför att: 

Så här syns det att vi arbetar med det i januari 2020: 

Kartlägg gruppen



Hur går det? 
Går det bra? 

Behöver du hjälp?

Formativa frågor
• Berätta vad du gör! 


• Hur kommer det sig att du valde det där?


• Vad är du mest nöjd med? 


• Hur skulle du bedöma detta om du var lärare?


• Vad skulle hända om du….?


• Om du fick göra det igen, vad skulle du göra annorlunda?



Vilken fråga var inte med på 
provet?  

Hur skulle du svara på den?

ÄMNET

Styrkor

Svårigheter

STRATEGIER
INDIVID-

NIVÅ 



© Helena Wallberg

Svårt att sitta  
still och lyssna

När vi jobbar  
i stationer  

med  
intensiva pass

Få röra sig 
Lära sig  

att lyssna

Träna på att  
lyssna,  

reflektera  
tillsammans  

kring lyssnande

Bättre fokus  
(för alla) 

Självförtroende 
Kompisar 
Arbetsro 



Tempo 
Nivå 

Omfång 
Metod 

Intresse

Det här var överraskande: 
  

Den här pusselbiten föll på plats:

Lesson tuning
Finjustering av design



Lesson tuning 
1. Formulera en angelägen fråga (1 min) 

2. Berätta om en planering (3 min) 

3. Klargörande frågor (3 min) 

4. Reflektion i gruppen (6 min) 

5. Berättaren sammanfattar & reflekterar (2 min) 

6. Runda: vad tar du med dig? (2 min)  

Utse en tidshållare, en samtalsledare och en berättare  

Hur ska det här 
funka för….?

Fördjupning

Lösning

Beskrivning

Klargörande frågor
• Vad gjorde att du valde den texten?  

• Kan du berätta mer om…? 

• Var? När? Hur? Varför? Vem?  

• Vilka material ska du använda? 

• Hur länge?  

• I vilken ordning…? 

Reflektion
• Vad skulle hända om…? 

• Undrar om en kritisk situation kan uppstå när…? 

• Vad innebär det att…? 

• För mig skulle det innebära… 

• Tänk om…? 

• Hur menar hon/han att…? 



Differentierad undervisning

Här är vi / Så här arbetar vi med detta idag:
1= inte alls 
10= vi arbetar mycket medvetet och professionellt med detta

Hur vet vi det? Jo, därför att: 

Så här syns det att vi arbetar med det i juni 2020: 

För att täta glappet ska vi….

När börjar vi? 
När följer vi upp? Hur?



Jag är uppfylld av….

Hej då!


