
Dagsschema
10.00 – 11.00

11.00 – 12.30 

12.30 – 13.30

13.30 – 16.30

Kursintroduktion och praktisk information

Lär känna din grupp - basgrupper

Lunch 

Föreläsning om pedagogisk handledning, 
inklusive fika 

Kursledningen

Samtalsledarna: 
Désirée, Maria, 
Margareta och 
Carina

Désirée von 
Ahlefeld Nisser



Introduktion, 2019-06-10

Désirée von Ahlefeld Nisser och Maria Olsson

Välkomna till
Handledarutbildningen

Högskolan Dalarna



Utbildningsdagar
Tillfälle 1: 10 juni 2019

Tillfälle 2: 10-11 sep 2019 

Tillfälle 3: 7-8 nov 2019

Tillfälle 4: 27-28  jan 2020

Tillfälle 5: 22 april 2020



Materiallänk

www.du.se/pud/mtrl/specialpedagogik

http://www.du.se/pud/mtrl/specialpedagogik


Utbildningsplan handledare Specialpedagogik för 
lärande, läsåret 2019/20 

Syfte och mål för Specialpedagogik för 
lärande

• att stärka den specialpedagogiska 
kompetensen  generellt i skolan 

• att öka lärares förmåga att utforma och 
anpassa undervisningen utifrån alla elevers 
olika behov och förutsättningar så att fler elever 
når utbildningens mål

• att utveckla ett bestående kollegialt lärande på 
skolan



Syfte med handledarutbildningen
• att ge stöd så att förmågan att föra samtal med 

kollegor stärks, där egen och gemensam 
reflektion för ökad förståelse av vad det är som 
händer i praktiken, möjliggörs 

• att öka handledarnas förmåga att leda samtal så 
att lärare reflekterar över undervisningssituationer 
och tar initiativ till förändringar 



Kollegialt lärande

• Förändring av undervisning blir ett 
kollektivt ansvar och inte ett individuellt.

• Lärare diskuterar problem, strategier och 
lösningar (ej elever som problem) (Opfer 
& Penner, 2011).



För vem?

Specialpedagoger, 
speciallärare eller lärare med 
annan kompetens som ska 

handleda (legitimerade) lärare i 
grundskolan, sameskolan eller 

i särskilda ungdomshem.



Innehåll och upplägg
En kombination av 
föreläsningar, 
gruppdiskussioner samt 
praktiska övningar i att 
handleda.

Handledarens konkreta 
erfarenheter ska 
bearbetas och fördjupas 
under utbildningsdagarna 
t.ex. genom samtal om 
samtal

Kollegialt lärande mellan 
handledarna ska 
genomsyra hela 
utbildningen.

Basgrupper hålls samman 
under utbildningen. 



Handledarens roll i fokus, forts

Handledaren är framför allt 
en samtalsledare i det 

kollegiala arbetet. Handledaren har en viktig 
roll i moment B och D där 

lärarna träffas för att 
diskutera och planera 

tillsammans. 

Handledarutbildningen ska ge
handledaren stöd i att leda och 

fördjupa samtalen och organisera 
den gemensamma planeringen av 

undervisningsaktiviteterna.



Handledarens roll i fokus,  forts.

• skapar struktur för samtalen 
• främjar ett tryggt samtalsklimat
• bidrar till förståelse av materialet 
• utmanar och fördjupar diskussioner

Av särskild vikt är 
att handledaren:



HandledarkunskapHandledarskap



Efter genomgången utbildning ska 
handledaren fått möjlighet att: 

• utveckla sin förmåga att handleda kollegialt 
lärande i lärargrupper 

• fördjupa sin kompetens och reflekterat över hur 
lärare kan utveckla en undervisning som är 
tillgänglig och anpassad för alla elever

• utveckla sin förmåga att problematisera, 
analysera och kommunicera 
specialpedagogiska frågeställningar på individ-
grupp- och organisationsnivå



Några praktiska frågor

• Anmäl närvaro inför varje utbildningstillfälle
via länk i välkomstbrev

• 75 procents närvaro krävs för intyg

• Enbart byten före utbildningstillfälle 2 (10 
sept)





Några praktiska detaljer

• 75 procents närvaro för intyg
• Inte byta ut deltagare efter september
• Anmälning via välkomstbrev till 

utbildningsdagarna



Mer information

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/special
pedagogik-for-larande---for-alla-grundskollarare

https://larportalen.skolverket.se

Statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

SPSM:s webbplats

https://www.spsm.se/om-oss/samverkan-och-
projekt/skolverket/specialpedagogik-for-larande/

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/specialpedagogik-for-larande---for-alla-grundskollarare
https://larportalen.skolverket.se/
mailto:Statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se
https://www.spsm.se/om-oss/samverkan-och-projekt/skolverket/specialpedagogik-for-larande/
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