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STÖDJANDE
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EN
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”FOCUS ON TEACHING, 
NOT TEACHERS!”
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BEGREPP

SAMTALS-MODELLER
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BEGREPP

• LEDNING OCH STIMULANS

• EXPLICIT & DIFFERENTIERAD 
UNDERVISNING

• TILLGÄNGLIGHET

• MINDSET OCH ÅTERKOPPLING

• KRITISKA SITUATIONER

• LÄRANDEBEHOV

• LÄRANDEMÅL

• FORMATIV BEDÖMNING
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EXPLICIT OCH DIFFERENTIERAD 
UNDERVISNING

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt 
CC BY-SA-NC
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https://www.flickr.com/photos/60525373@N08/48227463931
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://www.ag.ndsu.edu/publications/food-nutrition/savor-family-moments
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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ÅTERKOPPLING
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”FOCUS ON 
TEACHING, NOT 
DIFF ICULTIES !”
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KRITISKA SITUATIONER

14

VAD SKA KUNNAS? 

VAD KAN EN ELEV SOM
KAN DET? 

Vilka indikatorer kan visa att en elev kan? 
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Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-NC
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http://www.pngall.com/runner-png
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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LÄRANDEMÅL

• När arbetsområdet är slut ska eleverna ha 
utvecklat sin förmåga att läsa skönlitteratur 
och föra resonemang om textens budskap.

• När arbetsområdet är slut ska eleverna ha 
utvecklat sin förmåga att formulera en 
resonerande text.

Innehållsrelaterade 
kunskaper och förmågor. 

Eleven ska ha utvecklat 
kunskaper om…, förmåga 

att...
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UNDERVISNINGSAKTIVITETER

• Identifiera budskap - sokratiska samtal, 
förståelsekartan

• Kunskap om hur man resonerar -
baklängesstegen, cirkelmodellen, vilken ska bort

• Träna på resonemang muntligt och skriftligt -
zoner, talmallar, skrivmallar/exempelmeningar,

• Lästräning - zoner, förförståelse, ord och 
begrepp, tillsammansläsning, lässtrategier

Vad behöver tränas för att nå 
lärandemålet? 

Hur kan olika typer av aktiviteter 
ge information om elevernas 

förståelse? 
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Medel mot målet

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-NC

Det här fotot av Okänd 
författare licensieras enligt 
CC BY-SA-NC
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DIFFERENTIERADE AKTIVITETER

• INNEHÅLL PÅ FLER SÄTT

• JOBBA I PROCESS PÅ FLER SÄTT

• VISA RESULTAT PÅ FLER SÄTT

• TEMPO

• NIVÅ

• OMFÅNG

• METOD

• INTRESSE

20

http://www.pngall.com/book
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://ninadavis.me/tag/primary-years-program/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Caribbean_(board_game)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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FORMATIV 
BEDÖMNING
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VILKA BEGREPP SKULLE DU VILJA PRATA 
MER OM? VARFÖR? 

• EXPLICIT & DIFFERENTIERAD UNDERVISNING

• TILLGÄNGLIGHET

• MINDSET OCH ÅTERKOPPLING

• KRITISKA SITUATIONER

• BEHOV

• LÄRANDEMÅL

• FORMATIV BEDÖMNING

Det här fotot av Okänd författare 
licensieras enligt CC BY-NC
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FÖRSTÅELSEKARTAN

DIFFERENTIERAD UNDERVISNING

DIN SENASTE LEKTION

ELEVERS ARBETEN
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MODELLER FÖR SAMTAL

• FÖRSTÅELSEKARTAN

• KRITISKA SITUATIONER

• STRESSTESTA FÖRVÄNTNINGAR

• IDENTIFIERA UNDERVISNINGENS BEHOV

• LESSON TUNING

• DIFFERENTIERA KOLLEGIALT
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http://pngimg.com/download/11638
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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• Tänk tillbaka på dina senaste lektioner!

• I vilka situationer uppstår tankar om att
kompensera för brister? 

• Vilka hinder uppstår? Vad behöver
utvecklas, förstås, läras? Vad behöver
förändras i lärmiljön? 

• Hur kan situationen designas mer
universellt? 

KRITISKA SITUATIONER

IDENTIFIERA OCH FÖREBYGG 
KRITISKA SITUATIONER 
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Styrkor Svårt Lärbehov Aktiviteter & 
verktyg

Bra för att…

När vi jobbar i 
stationer med 
intensiva pass

Glädje

Tolerans

Arbete när det är 
kul

Sitta still och lyssna 
vid samling, 
högläsning

Arbeta uthålligt 
med uppgifter

Kunna lyssna

Kunna sitta still 

Kunna strategier 
för fokus

Förstå vitsen

Jobba med det som 
är kul

Reflektera kring 
lyssnande - koppla 
till sagor

Baklängesstegen

Sokratiska samtal

Tre i rad

Vilken ska bort

Lyfta tankar och skapa 
förståelse

Skapa förståelse för 
planering och kvalitet

Göra läsning mer 
spännande, få info om 
elevers tankar, grunda 
strategier, fortsätta 
tolerans

Öppna för intressen, 
möjliggör fler nivåer 
enligt differentierad 
undervisning

Jämförelser för intresse 
och förståelse
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SVENSKLÄRARNAS STRESSTEST

500 sidor

100 minuter per vecka 70 minuter utanför lektionstid1 minut per sida

30 minuters lektionstid100 sidor per vecka5 veckor

läslogg 5-10 citat Exempel? Modell? Lärandemål? 

Läsa, diskutera? Kärnan: se samband
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JUSTERING AV DES IGNEN

• Läsloggsexempel med frågor och 
exempelmeningar

• Vissa kapitel obligatoriska inför samtal
• Läsa och lyssna
• Stationer: läsa, samtala, skriva, 

fördjupning
• Var tredje lektion för repetition, 

uppsamling, fördjupning

28
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STRESSTESTA FÖRVÄNTNINGAR

• 1 person berättar om ett upplägg/aktivitet/uppgift. (2 min)

• Övriga antecknar viktiga detaljer att fundera kring och ställer efter beskrivningen 
frågor till berättaren för gemensam reflektion (5 min)

• Uppläggsberättaren tackar och återkopplar: Jag justerar min design så här….(1 min)

• Reflekterarna tackar och återkopplar: Jag tar med mig….(2 min)

Hur många…? Hur lång tid…?  Vem kan..?  Vilka risker finns…? 

Vad händer om…?  

Vad måste eleverna förstå?  Vilka begrepp/idéer är centrala?  Vad måste 

kunnas?  Vad behöver tränas? 

Vad kan en elev som kan?

Hur vet du om en elev kan eller är på väg att kunna? 
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LESSON TUNING

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA

Så här 
har jag 

tänkt….

Hur funkar 
det för…?

Vad skulle 
hända 
om…?

Jag inser 
att…
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LESSON TUNING

• Angelägen fråga 2 minuter
• Berätta om/visa 4 minuter
• Undersök: hur vad när…5 minuter
• Reflektera: hur är det…vad händer om…10 minuter
• Sammanfatta 3 minuter
• Avrunda 3 minuter
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UNDERSÖK 5 MIN              REFLEKTERA 10 MIN

• Hur ska klassrummet möbleras?

• Hur introduceras aktiviteten?

• Hur länge?

• Vilka?

• Vad fick dig att välja…?

• Vilken fas av lektionen?

• Vad kommer före och efter?

• Kan det vara en kritisk situation när…?

• Hur explicita är instruktionerna?

• Hur mycket utrymme finns för strategier?

• Hur differentieras möjligheter för 
engagemang, träning och att visa kunskap?

• Jag undrar om…?

• Vad skulle hända om…?

Fråga! 
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https://www.flickr.com/photos/kl/9358533782
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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SAMMANFATTA 3 MIN        AVRUNDA 3 MIN

• ”Det jag hörde var att jag 
behöver tänka på….”

• ”Det viktigaste för mig var att jag 
kom att tänka på…”

• ”Jag inser att jag måste…”

• ”Jag ska pröva att…”

• ”Jag tar med mig det här från 
detta samtal: …”

• ”För mig var det här…. viktigt 
eftersom…” 
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UPPGIFT TILL 
NÄSTA GÅNG 

– VÄLJ 1-3
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DIFFERENTIERA EN 
AKTIV ITET!  

Välj en aktivitet som du tänker 
genomföra eller brukar genomföra i din 

undervisning. 
Härma ett verktyg för att differentiera 

aktiviteten. 

Tempo
Nivå

Omfång
Metod

Intresse

Tre i rad

RAFT

Zoner Stationer

Explicit och differentierad
instruktion

6 eller 60?
Vilka lösningar leder till 

siffran 6 eller 60?
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VILKEN MODELL BLIR DU SUGEN 
PÅ ATT PRÖVA ELLER UTVECKLA?

• FÖRSTÅELSEKARTAN

• KRITISKA SITUATIONER

• STRESSTESTA FÖRVÄNTNINGAR

• IDENTIFIERA UNDERVISNINGENS BEHOV

• LESSON TUNING

• DIFFERENTIERA KOLLEGIALT

Det här fotot av Okänd författare 
licensieras enligt CC BY-NC
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http://pngimg.com/download/11638
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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WOW!

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA
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HEJ DÅ!

38
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