
HEJ!





Var går gränsen mellan 
vanlig undervisning och 

extra anpassningar? 



Hur ska du komma ihåg 
allt du ser, hör och 

kommer att tänka på idag?



Explicit undervisning 
Kamratlärande 

Metakognitiva strategier

Vetenskapsrådet: Tre forskningsöversikter inom området specialpedagogik/inkludering



En enskild lärare kan vara kompetent,  
men professionell blir man bara  

tillsammans med andra.  

Annelie Frelin - Lyhörda lärare



Insikten om att lärandet är 
situerat

Kontextfokus

Individfokus



IndividLärmiljö

Individualisering
Differentieringfritt efter Bengt Persson



Inkludering
• Kalle är placerad i klassen och i klassrummet. 

• Kalle är placerad i klassen och i klassrummet och 
trivs. 

• Kalle är placerad i klassen och i klassrummet och 
trivs samt får en kvalitativ tillgänglig undervisning.  

• Skolan har organiserat för tillgänglighet för alla. 
Fokus på “learning communities”- lärmiljöer. 

Claes Nilholm



Fysisk närvaro 
Acceptans 
Deltagande 
Prestationer

Farrell, 2004 i Kotte, 2018



Inkludering 
  

individualisering?



2 sorters individuellt stöd: 
Extra anpassningar 

Särskilt stöd

Extra anpassningar = inom ramen för ordinarie undervisning 

Särskilt stöd = ingripande, varaktigt, omfattande



Extra anpassningar?
• Placering i rummet 

• Tydliga instruktioner 

• Mer tid på prov 

• Lyssna på texter 

• Hjälp av specialpedagog 

• Hjälp med struktur 

• Bildstöd 

• Ta bort eller lätta på uppgifter

Ledning och stimulans? 



Vilka behov har alla?
• känna sig sedd, bekräftad 

• få lyckas 

• känna sig delaktig, vara med i gänget 

• kunna påverka 

• få röra på sig 

• bli förstådd, accepterad, lyssnad på 

• inte bli utpekad

The Agency for special needs and inclusive education 2014

Lära sig 
Träna på 

Förstå 
Kunna 
Veta 



Individualisering
• tempo 

• nivå 

• omfång 

• metod 

• intresse
M Vinterek

Etikett på eleverna 



Differentiering
• tempo 

• nivå 

• omfång 

• metod 

• intresse

Etikett på aktiviteterna







Innehåll 
Process 
Resultat









RAFT



Vilken fråga var inte med på 
provet?  

Hur skulle du svara på den?





Var går gränsen mellan extra 
anpassningar och vanlig 

undervisning -  
ledning och stimulans?



Hej då!


