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Individualisering
tempo 

nivå 

omfång 

metod 

intresse
M Vinterek

Etikett på eleverna 

Stödjande strukturer



Emotionellt stöd 
Inlärningsstöd 
Klassrumsorganisation

Det är viktigt för mig att 
det går bra för dig! 

Teaching through interactions 2013
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Elev i svårigheter

Elev med 
svårigheter

Differentierad undervisning
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Differentiering
tempo 

nivå 

omfång 

metod 

intresse

Etikett på aktiviteterna

Innehåll 
Process 
Resultat

Läsa text  
- 

Diskutera 
- 

Skriva 

Hur lär gruppen? 
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Planera 

Komma 
igång 

Förstå 
instruktioner 
och använda 
dem 

lämna in, 
avsluta 

Fråga om 
elever vill  
muntligt ist f 
skriftligt 

muntliga 
seminarier 

lämna in 
halvfärdigt för 
återkoppling 

små uppgifter 
dela upp i flera 
steg

Utveckla 
strategier för 
planering 

Känna att det 
är värt besväret 

Kunna komma 
igång 

Förstå 
instruktioner 

Förstå 
förväntningar 

Jobba i zoner för 
att lyckas 
få återkoppling 
ofta i process 
tydliggöra vad 
som ska kunnas & 
förstås med 
mallar 
läsa in i datorn-

examen 
bli bättre på 
ansvar 
smitta andra 
större 
verktygslåda för 
lärare och elev 

© Helena Wallberg
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Vad är svårt att förstå 
och/eller göra för en, 
flera eller alla elever i 
gruppen? 

I vilka situationer märks 
svårigheterna?  

Hur märks de?  

Vad fungerar?  
Vilka arbetssätt,  
metoder, delar av 
lektionen mm  
fungerar väl för  
gruppens lärande och  
gemenskap?   

Vilka lösningar kan möta 
behoven som 
identifierats? Arbetssätt, 
metoder, möblering, 
utveckling av någon 
undervisningsaktivitet?  

Handlar det om mer 
emotionellt stöd? Mer 
inlärningsstöd? Annan 
klassrumsorganisation?

Vilka effekter vill du/ni  
se av de lösningar som  
ska prövas? Hur och  
när ska du/ni ta reda  
på om de effekterna  
har uppnåtts?

1 3 4 2

5

Vad behöver en,  
flera eller alla elever  
i gruppen förstå,  
kunna, utveckla utifrån  
det som är svårt? 

Vad behöver utvecklas? 
Kunskaper, strategier,  
metoder, förmågor,   
förståelse för något? 

Stödfrågor för kartläggning av undervisningens behov

Lektionens faser

H Wallberg: Lektionsdesign



20 
FRÅGOR

Angelägna 
frågor

Har du varit med om….?

Har du funderat över hur det 
kommer sig att….?

Vad hände då?

Vad kan det ha berott på?

Elevernas frågelåda!



Vad jag vet, tror, vill veta

© Helena Wallberg

Explicit undervisning 
Kamratlärande 

Metakognitiva strategier

explicit undervisning

kamratlärande

strategier

Vetenskapsrådet 2015: Tre forskningsöversikter inom området specialpedagogik/inkludering

Who is your hero? 

1.  Du får en hjälte och du ska beskriva en dag i dennes liv. 

2.  Jämför hjältens dag med en dag i ditt liv.  

3. Vi samlar alla hjältar till en middag. Vad ska vi bjuda på? 
Vad kommer vi att samtala om? Vilka diskussioner kan 
uppstå? Vilka argumentationer kan uppstå? Vem utmärker 
sig och hur? Hur ska vi få alla att berätta om sina hjältedåd?  



Redogör för bilbygget!

Smörjmedel 

Baklängesplanering

VILKEN SKA BORT?
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Differentiera aktiviteter

Who is your hero? 

1.  Du får en hjälte och du ska beskriva en dag i dennes liv. 

2.  Jämför hjältens dag med en dag i ditt liv.  

3. Vi samlar alla hjältar till en middag. Vad ska vi bjuda på? 
Vad kommer vi att samtala om? Vilka diskussioner kan 
uppstå? Vilka argumentationer kan uppstå? Vem utmärker 
sig och hur? Hur ska vi få alla att berätta om sina hjältedåd?  



6 eller 60?
Vilka lösningar leder till 

siffran 6 eller 60?

RAFT
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3 i rad



Stationer
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Träna

Prestera

Informellt

Formellt

Vilket  kunskapskrav motsvarar det visade kunnandet? 

Designkoll
500 sidor 5 veckor

30 minuter lektionstid 1 sida per minut

100 sidor per vecka

100 minuter per vecka 

Läslogg

70 minuter utanför lektionstid 

Citat modell? 

Kärnan: läsa eller diskutera? Se samband



Justering av designen
• 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

Designkoll
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 tar…? Vem kan..? Vilka risker…? Vad 
händer om…? Vad skulle hända om…? Vilka resurser finns..? Hur 
vet eleverna…? Vad måste man förstå? Vilka begrepp/idéer är 
centrala? Vad måste kunnas? Vad behöver tränas? Hur kan det 
tränas? Vad behöver du säkerställa att eleven kan för betyg? Vilka 
indikatorer?



Hej då!


