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Differentierad undervisning
Färre anpassningar, mer fokus på gemenskap & delaktighet!



Linn Hörnfalk 

Förstelärare på Mellanhedsskolan i Malmö 

Bloggar för Pedagog Malmö 

Fortbildare för Lärarfortbildning



Under föreläsningen har du möjlighet att skicka in frågor digitalt  

Gå in på slido.com/kompetento 

Gilla andras frågor som du tycker är intressanta för större chans att de tas upp och blir besvarade 💜  

Frågor?

http://slido.com/kompetento


1 
Vad är differentierad undervisning? 

2 
Hur skapar du differentierad undervisning? 

3 
Elevinflytande 

4 
Undervisningsservice 

Upplägg

📍

📍

📍



Hur lär du dig bäst?

💡

https://www.mentimeter.com/s/ec604dd22b87e904e0013d8b4eaa17b0/81e449cd1c40/edit?


Människor skiljer sig åt,  
såväl i styrka som förmågor!
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Vad är differentierad undervisning?

Lärare som differentierar skapar specifika, individuella alternativ så 

att elever kan lära så djupt som möjligt och så snabbt som möjligt 

utan att man antar att alla elever har samma vägkarta till lärande, 

utan allas vägkarta är olika.  

🎥 It’s not as hard as you think 

https://www.youtube.com/watch?v=h7-D3gi2lL8&t=4s


Hur ska du tänka?

Alla elever kan lära sig 

Mångfald är grundläggande och värdefullt 

Ansvar för att maximera alla elevers lärande 

Ansvar för att avlägsna hinder för likvärdigheten 

Elever är människor 

Vi lär oss hela tiden

💜 💜



Differentierad 
undervisning

Miljö

Läroplan

Bedömning

Instruktion

Ledarskap

Formativ 
Löpande 
Elevens roll

Konkretiserad 
Vad vill vi att eleverna ska lära sig? 
Hur formulerar vi det till eleverna? 
Hur ser det ut när eleverna kan det? 

Varierande  
Tillgängliga

Relationell 
Lyhörd 
Strukturer 
Coachande 
Lågaffektiv

Accepterande 
Positivt 
Stärkande 
Interaktionerna 
Tävla mot sig själv, snarare än mot andra 



Vad differentieras?

Innehåll 
På vilket sätt får eleverna lära sig om lärandemålet? 

Process  
På vilka sätt bearbetas lärandemålet? 

Produkt 
På vilka sätt får eleverna uttrycka och visa sina  
kunskaper i lärandemålet?

Lärandemål= kunna förklara 
vad en cell är 

Hur ska eleverna lära sig om 
celler? - Innehåll 

Hur kan eleverna fördjupa sina 
kunskaper om celler?- Process 

Hur ska eleverna visa vad de 
lärt sig om celler?- ProduktRetrieval  

practice 
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Hur kan elever få arbeta med 
att utveckla sina kunskaper?  

https://www.mentimeter.com/s/9f54333bcd346ebe77f17a9d34875c05/7cad7afe1843/edit?
https://www.mentimeter.com/s/9f54333bcd346ebe77f17a9d34875c05/7cad7afe1843/edit?


Jag har en plan!



För att skapa en vattentät plan…
…utgå från en mall så att du vet att du har fått med alla delar: 

Läroplanen: Vad ska eleverna veta/kunna/förstå? 

Bedömning: När och vad för typ av bedömningsinslag finns? 

Instruktioner: Hur kan jag variera instruktionerna så att det passar alla? 

Innehåll: På vilka sätt får eleverna lära sig om lärandemålet? 

Process: På vilka sätt bearbetas lärandemålet? 

Produkt: På vilka sätt får eleven uttrycka och visa sina kunskaper i lärandemålet? 

Struktur, stöttning & utmaning: Hur planerar jag för vilka strukturer, stöttning och utmaningar som ska vara tongivande? 

Börjor av lektioner: Några exempel på hur jag vill starta upp lektioner? 

Avslut av lektioner: Några exempel på hur jag vill avsluta lektioner? 

🔍



Läroplanen

• Vad vill vi att eleverna ska lära sig? Varför? 
• Vilka är de troliga kritiska aspekterna? 
• Vilka är elevernas kritiska aspekter?  
• Hur formulerar vi detta till eleverna? 
• Hur ser det ut när eleverna kan det?

Vår skyldighet att skapa en läroplan som eleverna förstår



Exempel- Läroplanen

Eleven skriver olika slags texter med begripligt innehåll,  
i huvudsak fungerande struktur och viss språklig 
variation. Eleven följer grundläggande regler för 
språkriktighet med viss säkerhet. 

Du ska kunna skriva en berättelse som har en början, 
ett problem, en lösning och ett avslut. 

Du ska kunna beskriva miljön i berättelsen. 

Du ska kunna beskriva personerna i berättelsen.  

Varför är det viktigt att kunna det?

Läroplanen 2022, svenska åk 6

Berättelser används överallt för att skapa och väcka 
känslor. Genom att veta hur berättelser byggs upp 
kan du själv skapa berättelser men du kan också 
förstå varför det är extra spännande vid en viss tid  
i berättelsen och varför vissa berättelser upplevs 
bättre än andra.



Exempel- Läroplanen

Visa variationer av olika svar  

Skapa en kunskapsstege 

Skapa matris utifrån exempel  

Gärna tillsammans med eleverna 

Snegla på stadiet över dig för de som behöver utmaning

Vad gjorde Ines när  
hon var expert?

Vad gjorde Ines för att nå  
precis ovanför det?

Vad gjorde Ines för att  
precis nå målet?

Vad gjorde Ines precis  
innan hon nådde målet?



Exempel- Läroplanen
Troliga kritiska aspekter: 
Hur en berättelse byggs upp 
Gestaltande person- och miljöbeskrivningar 
Dialoger 
Fängslande börja 
Knyta ihop säcken-slut 
Upptrappning och klimax 

Elevernas kritiska aspekter får du reda på genom att: 
Titta på tidigare uppgifter 
Ingångsbiljett/förtest 

Arbeta med en aspekt i 
taget  

Låt det ta tid 

Skapa stationslektioner 
med aspekterna 

💡



Bedömning

Formativ och fortlöpande 

One size fits all? 

Fokus på förmågorna  

Delmål vs. Stort mål i slutet



Instruktioner
Checklistor 

Löpande text 

Inspelning (spela in medan du instruerar muntligt, då får du med elevernas frågor!) 

Bildstöd 

Classroomscreen 

Elevernas ansvar för instruktionerna 

För närvarande och frånvarande  

https://classroomscreen.com/app/wv1/c231a4f0-2b33-4840-8d36-a691f12b266e


Innehåll

På vilka sätt får eleverna lära sig om lektionsmålet? 

Läsa: Olika slags fysiska och digitala texter, t.ex. nyhetsartiklar, berättelser, fakta, hemsidor… 

Se: Film, bilder, presentationer…. 

Höra: Poddar, radioprogram, högläsning, ljud… 

Uppleva: Studiebesök, teater, forumspel… 



Process

På vilka sätt bearbetas lärandemålet? 

Prata - Fysiskt - Skriva - Skapa 

Enskilt/par/grupper/alla 

Viktigaste: dra ut kunskaperna ur eleverna! 



Exempel- Process
Digitala plattformer, t.ex. Kahoot, Mentimeter, Google Formulär, Quizlet, snurrhjul, 
whiteboard.fi  

Tipsrunda 

Sant eller falskt  

Pictionary 

Memory 

Sticky head-game 

Byta lappar 

Ingång- och utgångsbiljetter 

Bingo 

Choiceboard 

Stationer 

Center 

Gymstationer 

Samla poäng 

VÖL-schema (Vad jag vet, jag jag önskar veta, vad jag lärt mig) 

Med dessa ord 

Förförståelsepresentationer 

Bikupa 

Hem- och expertgrupper 

https://wheelofnames.com/
http://whiteboard.fi


Choice board

Digitala plattformar Dokument eller fysiskt

https://view.genial.ly/5fc802ad6596940cdfa3382b/horizontal-infographic-review-rodluvan-och-vargen
https://drive.google.com/drive/folders/1oTN1fItplB_tD_wPz7tx-FKL_b7Pe0Bm


Gymstationer från Träning i Livet

https://traningilivet.se


Samla poäng



Begreppsövningar från Malmö delar

💭

https://malmodelar.malmo.se/arbetsomrade/sprakutveckling-stodmaterial-for-sprak-och-kunskapsutvecklande-arbetssatt/ord-begrepp/


Produkt

På vilka sätt får eleven uttrycka och visa sina kunskaper i lärandemålet? 

Var lyhörd för tempo och nivå 

Har vi gett eleverna ärliga chanser att klara av att skapa en produkt? 



Exempel- Produkt

Ingångs- och utgångsbiljett 

Erbjud alternativ: dokument, presentation, 
poddavsnitt, muntligt 

Låt eleverna skapa ett prov med tillhörande facit 

Bedömning på tre nivåer 

Lektionsdagbok 

Återanvänd prov 

Escape rooms 

Skriftliga prov 📍

📍

📍

📍



Återanvänd prov
1. Eleverna gör prov 
2. Eleverna paras ihop med en kompis och får 

lösa uppgifterna igen och hjälpas åt att få 
fler rätt 

3. Lärare tittar igenom och markerar de 
uppgifter som behöver utvecklas  

4. Paren får titta på uppgifterna och förbättra 
och lämnar sedan in 

5. Lärare bedömer en sista gång

1. Eleverna gör prov 
2. Lärare rättar och färgkodar uppgifterna. De 

elever som har fel på första och andra 
frågan får arbeta vidare med rosa 
uppgifter, de som har fel på fråga fem och 
sex får blå uppgifter osv 

3. Eleverna får göra om frågorna som de hade 
fel på

alternativt



Escape rooms

Fysiskt Digitala plattformar Google formulär

https://www.youtube.com/watch?v=39gxim5tl0E&t=639s
https://www.youtube.com/watch?v=p-4LvbAHA9c


Skriftliga prov



Struktur, stöttning & utmaning

Strukturen hjäper dig och eleverna 

Ofta mycket fokus på stöttning, glöm inte bort utmaning!  

Inarbetade strukturer är den bästa stöttningen 

Var öppen för att skapa variationer av uppgifter under lektionstid  
men alltid bäst att ha skapat flera i förväg!  

💜



Exempel- Struktur, stöttning & utmaning

Lektionsstruktur som svarar på de sju frågorna 
- Vad ska jag göra nu? 
- Var ska jag vara? 
- Med vem ska jag vara? 
- Hur länge ska det hålla på? 
- Vad ska hända sedan? 
- Vad ska jag ha med mig? 
- Varför ska jag göra det? 

Red line of teaching på Mellanhedsskolan 
- Vi har tydlig uppstart och avslut på våra lektioner/arbetspass 
- Vi synliggör för eleverna vad som ska göras under lektionerna/arbetspass 
- Vi har synliga kunskapsmål för lektionerna/arbetsområdet 
- Alla elever ska förstå vad som förväntas av dem 
- Vi använder olika typer av stödstrukturer i vår undervisning 
- Vi ansvarar för elevernas optimala placering i klassrummen 

Ansvarsområden 
- Se till så att alla får prata 
- Peppansvarig 
- Fråga-lärare-ansvar 
- Papper, dator och penn-ansvarig 
- Läsansvarig 

Frågor på olika nivåer 
- Öppna frågor 

- Stängda frågor 
- Kopplade till elevernas erfarenheter 

Experter 

Bedömningsblock 

Träffa en liten grupp innan ett nytt arbetsområde börjar 

Faktatips på olika nivåer 
- Digitala 
- Olika språk 
- Filmer 
- Fysiska böcker 
- Poddar 

Börjor och mallar 

Utveckla varandras svar, avdramatisera och gör ofta! 

Spela in när du pratar muntligt, t.ex. vid instruktioner och högläsning 

Begreppsfokus i alla arbetsområden



Exempel- Struktur, stöttning & utmaning
Börjor till uppgifter 

Utveckla svar tillsammans och dela 

Mall för jämförelse/tala/skriva 

Hjälpfrågor och textstrukturer 



Elevinflytande 💜

Differentierad undervisning = elevinflytande 

Skapa lärprofiler 

Platser och möblering i klassrum 

Frågelåda 

Checkpoints på Mellanhedsskolan tre gånger per termin 

Snabb feedback 👍👎 

I åk 5 på Mellanhedsskolan vill många arbeta kreativt eller 
med kroppen 
- Fotosynteslåten , t.ex. soundtrap 
- Annika Josefsson musik- och dramapedagog hjälper till, t.ex. med varm och kall luft 

- Poddavsnitt 
- Gymstationer från Träning för livet 

Frågor och tankar på tavlan 

Warm up 
- Kluringar som finn fem fel, korsord, hitta ordet, bilder från olika perspektiv 
- Youtubeklipp om t.ex. humans are awesome, roliga djurklipp, fails 
- Aktuella händelser från t.ex. nyheterna, Melodifestivalen 
- Kända bilder/fotografier 
- Would you rather, Odd one out… 

Variera uppgifterna och var lyhörd för elevernas förslag, 
huvudsaken det rör samma kunskapskrav! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0Gi4wlzUe8KLZDctT-UHCCKNSvXvuWRd1DLT5tNq48Fin0Q/viewform?usp=sf_link
https://www.soundtrap.com
https://www.youtube.com/results?search_query=humans+are+awesome


Recept på en bra lärare ❤

- Är snäll (t.ex. blir inte sur när jag inte förstår utan fortsätter förklara  
tills jag förstår)  

-Är rolig (t.ex. skämtar och kan ta skämt) 

-Har lektioner där man inte bara läser, utan kanske lär sig genom en lek 

-Har korta genomgångar 

-Är omtänksam 

-Är tydlig 

-Får nya barn i klassen att känna sig välkomna 

-Är pigg 

-Är en person man kan lita på och som man kan berätta saker för 

-Ger beröm 

-Jobbar med ett ämne tills alla förstår och inte bara byter för att 
arbetsplanen säger det utan väntar tills alla har förstått 

-Är sträng när det behövs (t.ex. när någon stökar) 

-Är förstående 

-Låter en vara kreativ i hur man gör sina uppgifter 

-Lär ut på ett roligt sätt så att man faktiskt kommer ihåg vad  
man har lärt sig 

-Är social (t.ex. inte bara pratar om ämnet eller uppgiften) 

-Tar tag i problem som man har med kompisar 

-Skriker inte  

-Är lugn 

-Tar inte ut saker på hela klassen utan pratar med de personer  
som har gjort fel 

-Förklarar vad man kan utveckla för att komma till en högre nivå 



Undervisningsservice 🔧

Vilka verktyg använder du för att 

utveckla din undervisning?

Allt kan alltid bli bättre 

Släpp stoltheten 

Vi är alla elever 

Skapa strukturer 
• X min per dag/vecka/månad 
• Hur och när återkopplar jag till eleverna? 
• Mall för snabba bedömningar 
• Bedömningsbok alternativt använd anteckningsboken från lektionen



Exempel på undervisningsservice 🧯

Arbetsområde om celler 

Begrepp om organellerna 

Ingångs- och utgångsbiljett 

Med andra ord och memory

Skapade bilder till 
begreppsbilderna 

La in rörelser till hur organellerna 
ser ut och vad de gör 

Tre stationer:  
• Med andra ord/memory 
• Quiz  
• Rörelse och skapande 



Sammanfattning
Differentierad undervisning handlar om att maximera alla elevers lärande  

Människor lär på olika sätt, one size fits all finns inte 

Miljön ska vara accepterande, läroplanen ska vara konkretiserad och tillgänglig för 
eleverna, bedömning är diagnosticerande och fortlöpande, instruktionerna varierade 
och tillgängliga och ledarskapet lyhört och relationellt 

Differentiera innehåll (på vilka sätt får eleverna lära sig om lärandemålet?), process 
(på vilka sätt bearbetas lärandemålet?) och produkt (På vilka sätt får eleverna visa 
sina kunskaper i lärandemålet?)  

Våga förändra och utveckla 

Skapa strukturer för dig själv i ditt fortsatta lärande och för eleverna i undervisningen



Linn Hörnfalk 
Mail: linn.hornfalk@malmo.se  

Blogg: pedagog.malmo.se/skribent/linnhornfalk  
Linkedin: www.linkedin.com/in/linnhornfalk 

mailto:linn.hornfalk@malmo.se
https://pedagog.malmo.se/skribent/linnhornfalk/
http://www.linkedin.com/in/linnhornfalk

