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Innehåll:
❏ En tillgänglig utbildning utifrån elevers olika behov 

❏ Vilka behov finns i gruppen?

❏ Gemensam bas - Vad kan vi göra för alla elever?

❏ Anpassa undervisningen till elevers olika behov

❏ Strategier för lärandet

❏ Stödstrukturer i form av tillgängliga mallar

❏ Frågestund

Bakgrund
❏ Lärare i matematik

❏ Specialpedagog

❏ Vår skola

❏ Backspegeln
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Differentierad undervisning

❏ Elevers olika behov
❏ Flexibel undervisning

- Innehållet
- Processen
- Produkten

Universell design för lärande

❏ Olika vägar till kunskap

❏ Olika sätt att visa kunskap

❏ Väcka intresse

❏ När ska jag göra det?

❏ Hur ska jag göra det?

❏ Hur länge ska jag göra det?

❏ Vad händer sedan?

❏ Vad ska jag göra?

❏ Varför ska jag göra det?

❏ Var ska jag vara?

❏ Vem ska jag vara med?

Tydliggörande pedagogik



Tydliggörande pedagogik
Jämföra Hinduism och Buddhism

För att lära oss vilka likheter och 
skillnader som finns mellan H & B

I grupprum 11b

I basgruppen

Måndag kl 11.15

Vi kommer tillsammans prata utifrån de 
frågor som ni fått att förbereda. Frågorna 
hittar du HÄR

45 minuter

Ni går tillbaka till klassrummet och 
jobbar med er inlämningsuppgift 

För vilka elever 
är detta bra? 

Språkliga hinder elever kan möta i matematik

”When we are ’doing math’, we are simultaneously doing math and doing language” 
(Nelson, 1989)

❏ Svenska som andraspråk, dyslexi eller språkstörning
❏ Förenkla språket, men inte matematiken
❏ Visuellt stöd
❏ Begreppsförståelse

Nelson använder detta som utgångspunkt

1. Vad kräver uppgiften?

2. Vad befinner sig eleven?

3. Vad kan eleven lära sig att göra annorlunda?

4. Hur kan vi modifiera uppgiften eller kontexten?

Tillgänglig utbildning
❏ Agenda på tavlan

- Vad gjorde vi förra gången?

- Varför gör vi detta?

- Lektionens olika moment

❏ Rutiner & ritualer

Skapa nyfikenhet på mina matematiklektioner



49 100

5 64

Tillgänglig utbildning

❏ Planera för verkligheten

❏ Formulera handlingsplan

❏ Vilka behov finns i gruppen?

Vilka förkunskaper 
har eleverna?

1. Matematikscreening

2. Matematikprepp

3. Matematikscreening

4. Konferens 

Grupparbete

❏ Tydliga instruktioner

❏ Tydliga roller

❏ Delaktig i processen

Utspritt lärande & 
Interfoliering

❏ Repetition

❏ Minne

❏ Interfoliering

https://docs.google.com/file/d/1Na1makk31t7sLW_R27Ic9UiX2UvH4hTd/preview


Reflektion - prata med grannen

● Vilka behov har Samir?

● Hur skulle du arbeta med Samir?

● Har du mött någon “Samir”?

Innan pausen

Gå in på https://www.mentimeter.com/ och svara på frågan

Kod: 

Hur gick det för Samir? Strategier för lärande

https://www.mentimeter.com/


“Alla elever ska få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att 
arbeta både självständigt och tillsammans med andra.”

(Lgy 11: Gymnasieskolans uppdrag)

“Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin 
förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.” 

(Lgr 11: Skolans uppdrag)

Att varje elev [...] kan (ska kunna) använda sina kunskaper som redskap för 
att:

[...] reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära,

[...]lösa praktiska problem och arbetsuppgifter

(Lvux12 & Lgy11)

“Skolans mål är att varje elev [...] utvecklar ett allt större ansvar för sina 
studier [...] utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa 
egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och 
förutsättningarna.”

(Lgr11 kap 2:7)

“Vuxenutbildningens (Skolans) mål är att varje elev[...] tar ansvar för sitt 
lärande och sina studieresultat, och kan bedöma sina studieresultat 
och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för utbildningen.”

(Lvux12 & Lgy11)

Strategier för lärande
❏ Vilka verktyg behöver våra elever?

❏ Hur kan vi undervisa strategier?

❏ Hur kan eleverna lära varandra?

❏ Hur kan ämneslag/ arbetslag etc arbeta 

tillsammans med strategier?

Undervisa strategier

❏ Modellering

❏ Ord på tankeprocessen

❏ Pröva själv

1) Explicit beskrivning av strategin

 2) Lärare modellerar strategin

 3) Prövande gemensamt

 4) Eleverna prövar i mindre grupper. 

5) Självständig användning av strategin. 

Återkoppling i grupper, sen i helklass. 

Vilka strategier behöver elever?



Tillgängliga mallar i alla klassrum Metakognition

❏ Strategier

❏ Självreglering

❏ Självutvärdering

Scaffolding - Stödstrukturer 

Självreglering

Innan arbete:
Planera

Under arbete:
Genomföra

Efter arbete:
Utvärdera

❏ Vad ska jag göra?

❏ Hur ska jag göra?

❏ Vilka strategier kan jag använda?

❏ Vilken är min tidplan?

❏ Vad har jag för mål?

❏ Vad kan jag behöva hjälp med?

Innan arbete:
Planera



Innan arbete:
Planera

❏ Arbetar jag enligt min planering?  

❏ Vad är jag nu?

❏ Vad ska jag göra sedan?

❏ Fungerar mina strategier?

❏ Behöver jag ändra min planering?

Under arbete:
Genomföra

Begrepp

Frågor

Idéer

Vad har jag lärt mig?

Detaljer

Årtal

Definitioner

Exempel

Formler 

Bilder

Under arbete:
Genomföra

Under arbete:
Genomföra

Vad vet vi?

Vilken 

information har 

vi?

Vilka är 

problemen?

Vad ska vi 

undersöka?

Vilka är 

orsakerna till 

problemen?

Vilka blir 

konsekvenserna 

av problemen?

Vilka lösningar 

finns på 

problemen?

Vilka frågor 

arbeta vidare 

med?

Under arbete:
Genomföra LikheterSkillnader Skillnader

Under arbete:
Genomföra

1. Skriv ditt problem: 3.    Lös ekvationen:

2.     Skriv vad du vet och ska ta reda på: 4.    Värdera och svara:

Har du förstått vad du ska ta reda på?

Anteckna det du vet här

Definiera din variabel. Vad är x ?   

Skriv ett uttryck för allt som   ska vara med i 

lösningen      

Rita en bild om det behövs.

Teckna din ekvation         

Är svaret rimligt? Sätt in svaret i din ekvation 

och kontrollera.

Skriv ett tydligt  Svar:  …….

(Svara med en kort mening, glöm inte enheter.)



Under arbete:
Genomföra

Under arbete:
Genomföra Potensfunktion

f(x)=x²

f(x)=5x²

f(x)=6x³

f(x)=  C٠xa

Den är inte linjär
Variabeln x är i potensens bas
C och a är konstanter 

f(x)=C٠aˣ

Potensfunktioner liknar formelmässigt 
exponentialfunktioner, men konstanten 
och variabeln har bytt plats

Efter arbete:
Utvärdera

❏ Hur gick det?

❏ Vad lärde jag mig?

❏ Vilka strategier använde jag? 

❏ Hur följde jag min plan? 

❏ Behövde jag ändrade min planering?

❏ Vad kan jag tänka på till nästa gång?

❏ Vad kan jag behöva hjälp med?

Efter arbete:
Utvärdera

Innan arbete:
Planera

Under arbete:
Genomföra

Efter arbete:
Utvärdera

Hur gick det för Sa2b?

https://sv.wikipedia.org/wiki/Exponentialfunktion


Träna eleverna till att bli experter på sitt lärande 

❏ Ställa metakognitiva frågor

❏ Agera rollmodell

❏ Låta eleverna reflektera/ sätta ord 

på sitt lärande

❏ Ge formativ återkoppling 

Genom att:

Innan arbete:
Planera

Under arbete:
Genomföra

Efter arbete:
Utvärdera

Tillgängliga mallar i alla klassrum

FRÅGOR? Tack för att ni lyssnade! 

Här hittar ni oss:

Email: specialpedagoggymnasiet@gmail.com 

    Katharina.nilsson@jenseneducation.se

Blogg: specialpedagogpagymnasiet.blog & elevhalsan.se

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet & egnastrategier

Facebook: Specialpedagog på gymnasiet

mailto:specialpedagoggymnasiet@gmail.com
mailto:Katharina.nilsson@jenseneducation.se

