
Strukturer och förhållningssätt som stödjer 
och utvecklar differentierad undervisning





Hur kan man gå från en undervisning med individfokus 
till en undervisning med gruppfokus? 

Hur kan vi öka elevers möjligheter att lyckas genom att 
göra extra anpassningar till en del av ordinarie 
undervisning? 

Kan man minska antalet elever i behov av särskilt stöd?

Hur kan man få medarbetarna delaktiga i ett 
utvecklingsarbete?



Team Kringlaskolan



Skapa delaktighet
Vad säger styrdokumenten?

Var står vi idag? Kartlägg verksamheten. Elevernas behov.

Vilket/vilka mål vill man uppnå?  

Vad är syftet? Tydliggör visionen.

Framgångsfaktorer

Ta reda på lärarnas/personalens behov för att kunna möta elevernas behov. 

Upprätta en handlingsplan. Utgå från visionen.

Skapa förutsättningar. Gemensamt ansvar.

Dokumentera. Följ upp.

Se vinster. Informera/uppdatera kontinuerligt. 





Relationer är A och O
Positiva relationer 
kännetecknas av värme, 
empati, tillit och stöd.

Negativa relationer 
kännetecknas av maktkamp, 
avståndstagande, konflikter 
och brist på värme.



Motivation
Påbörja, fortsätta 

och slutföra 
aktiviteter



Differentiera

elever                   undervisning





Vad innebär det?

•Utgå från gruppen, verka för olikhet som norm

•Sortera och kategorisera behoven och tänk på hur många som har 
liknande behov

•Ge alla elever möjlighet att delta och lära på sina villkor

•Ta tillvara olikheter

•Tillgänglighet

•Aktiviteter som erbjuder flera olika vägar att nå målet

•Skapa variation i uppgiften (tempo, nivå, omfång, metod och intresse)

•Genomtänkt planering utifrån elevgruppen man har just nu -
differentiering improviseras inte på plats



Något man redan gör?

Variera 

Differentiera



Passar det alla?

Hinder



Är det detsamma som 
anpassningar?

Eleven

Undervisningen

Olikhet som en tillgång



Börja i toppen

Höga förväntningar 

Ge eleverna möjlighet att se vad framgång är

Ge eleverna stöd att nå så långt som möjligt



Effektiv undervisning 
Målinriktad:
Tydlig riktning

Visa på framsteg

Rätt nivå:
Undersök elevens förförståelse

Ge verkliga utmaningar

Stöd:
Stödstrukturer från början

Fasa ut vartefter kunnandet ökar



Synligt lärande



Anpassningar av olika slag



Att kunna bidra



Lärarens betydelse



Lektionsbesök



Fortbildning – forskargrupper



Kollegialt lärande



Differentierad undervisning 
• Kartlägg gruppen. Diskutera vilka anpassningar som finns idag och 

om/hur de kan ges på annat sätt. Använd kollegiet till att diskutera vad 
ni gör och kan göra.

• Sätt dig in i hur kursplanen hänger ihop och se möjligheter i hur elever 
kan lära sig det som förväntas och på vilka/hur många sätt det kan läras 
och visas. 

• Tänk tillgänglighet. Skapa aktiviteter som alla kan delta i med hjälp av 
differentierade insatser, till exempel att det är möjligt att göra det både 
sittande och stående eller att en öppen frågeställning kan bearbetas 
med hjälp av lite stödstrukturer och att några får facit. 

• Skapa stationer som kan erbjuda valmöjligheter för eleverna. I 
stationerna bör det finnas material eller uppgifter som kan göras på 
olika nivåer eller med olika metoder även om kunskapsområdet är 
detsamma för alla. 



Stödstruktur - checklista

•Vad är det eleverna ska få möjlighet att 
utveckla?
•Hur vet/ser vi att eleven kan det som ska 
kunnas på olika sätt?
•Vilka kunskapsområden kan användas för 
ämnesövergripande samarbeten?
•Vilka aktiviteter kan differentieras så att alla 
kan vara med, i grupp, par eller enskilt?
•Hur kan lektioner utformas så att alla aktiveras 
i sitt lärande?



Förutsättningar

• Fortbildning

• Kollegialt lärande

• Goda exempel

• Tid



Styrdokument

Forskning

Beprövad 
erfarenhet

Elever 
Situationsaspekter

Effektiv 
undervisning

Meningsfullt 
lärande

Vi utgår ifrån och anpassar efter som resulterar i vilket ger 

Simon Hjort
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