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TEMA: Tydliggörande  
pedagogik för vuxna

Temats föreläsning berör:

Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning – så kan lärmiljön och  
undervisningen anpassas – David Edfelt, leg. psykolog

      älkommen till Skolportens digitala TEMA-föreläsning med fokus på tydlig-
görande pedagogik för vuxna. Föreläsare och psykolog David Edfelt ger dig 
som lyssnare konkreta metoder som kan göra skoldagen begriplig, hanterbar 
och meningsfull för alla studerande, med eller utan diagnos.

Föreläsningen är 60 minuter lång, och du kan se den när det passar dig under sex veckor,  
4 september–16 oktober. Under hela perioden kan du chatta med andra deltagare och ställa 
frågor till föreläsaren via vår webbportal. Du får också reflektions- och diskussionsfrågor som kan 
underlätta i det fortsatta arbetet med kollegor.
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Övrig information
För vem? 
Föreläsningen vänder sig till dig som arbetar med 
undervisning av vuxna.

Anmälan
Anmälan görs på skolporten.se/konferenser.
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via 
e-post. Om inte, kontrollera gärna din skräpkorg 
då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning och villkor 
Vid avbokning fram till 30 dagar före konferensen 
återbetalas fakturerad deltagaravgift (admin.avgift 
500 kr). Avbokas platsen senare än 30 dagar före 
konferensens datum sker ingen återbetalning.  
Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.  
 
Frågor om programmet?
Åsa Lasson
asa.lasson@skolporten.se, 070–426 8 27

Läs mer om alla våra konferenser på vår hemsida, 
skolporten.se/konferenser eller scanna QR-koden.

Boka på  skolporten.se /konferenser

Praktisk information
När och var?
4 september–16 oktober 2023 
Den förinspelade föreläsningaen publiceras den 4 
september kl. 08.00 och finns tillgänglig t.o.m. 
den 16 oktober kl. 24.00. Titta när du vill och 
vid den tidpunkt som passar dig bäst under hela 
perioden. Föreläsningen är cirka 60 min lång. 
 
Pris 
Boka-tidigt-pris:  Gäller t.o.m. 
595 kr exkl. moms 4 augusti 2023 
Ordinarie pris:   Gäller fr.o.m. 
795 kr exkl. moms 5 augusti 2023  
 
Licensen är individuell och gäller för 1 deltagare. 
I priset ingår dokumentation. Ytterligare 
information skickas ut via mail cirka 10 dagar 
före start. Inloggningsuppgifter till webbportalen 
skickas ut kl. 08.00 på konferensens första dag.

Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning – leg. psykolog David Edfelt
Vuxentbildningen samlar en stor variation av studerande. Många har skolmisslyckanden bakom sig och 
vissa har diagnoser såsom autism, adhd eller dyslexi, men andra uppfyller inte diagnoskriterierna även om 
de har stora svårigheter. Hur ska vi förstå utmaningarna de ställs inför och vad kan vi göra? Föreläsningen 
visar hur du med hjälp av konkreta metoder kan göra skoldagen begriplig, hanterbar och meningsfull för 
alla studerande, med eller utan diagnos. 

• "Isbergsmodellen" – Vad innebär den?
• Den tydliggörande pedagogikens nyckelfrågor.
• Vikten av visuellt stöd.
• Hur kan du stötta vid självständigt arbete?
• Vad bör du tänka på vid grupparbeten?
• Hur kan examinationer anpassas så att alla elever får förutsättningar att lyckas?
 
David Edfelt är leg. psykolog och författare. Han arbetar med handledning och utbildning till pedagogisk 
personal i förskolor och skolor. David undervisar på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms  
universitet och är medförfattare till flera böcker, b.la. Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning.
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