
 

 

 

   

Välkommen till Specialpedagogik för lärande! 
Vi ser fram emot att stödja er att möta alla barns och elevers olika förutsättningar och 

behov i undervisningen.  

I vanliga fall brukar vi välkomna er skolchefer, rektorer och blivande handledare till en 

inledande konferens som uppstart inför arbetet med insatsen. På grund av den rådande 

situationen med pandemin har vi en förhoppning om att i stället informera och inspirera er 

med hjälp av stöd på våra webbsidor samt ett webbinarium för rektorer.  

Materialet på våra webbsidor förklarar hur vår kompetensutvecklingsmodell fungerar och hur 

ni kan fördela roller och ta ansvar inom insatsen. Ni hittar också information om hur det 

kollegiala lärandet fungerar utifrån material på Lärportalen. 

Vi ber rektorer att delge detta utskick till utsedda handledare. 

 

På våra webbsidor kan du ta del av 

• en film om att organisera och planera för insatsen,  

• en film om rollen som handledare,  

• en film där två rektorer berättar om att utveckla det specialpedagogiska arbetet och 

kompetensutveckling genom Specialpedagogik för lärande, 

• och en webbtext som ger rektor stöd i att organisera och planera för insatsen. 

Du hittar all information via länkarna nedan. Samma information finns på båda 

myndigheternas webbplatser. 

Skolverkets webbplats:  

Roller och ansvar för rektor och skolchef i Specialpedagogik för lärande 

Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats:  

Roller och ansvar för rektor och skolchef i Specialpedagogik för lärande 

 

Webbinarium: Rektors betydelse i kollegialt lärande  

Hur kan du som rektor påverka att kompetensutvecklingen inom ”Specialpedagogik för 

lärande” kommer barn och elever tillgodo? Detta webbinarium riktar sig till dig som är rektor 

och handlar om din betydelse för att det kollegiala lärandet ska göra synbar skillnad för 

verksamheterna. 

Webbinariet består av en föreläsning utifrån forskning och beprövad erfarenhet. 

Föreläsningen handlar om vikten av rektors delaktighet för att kollegialt lärande ska göra 

skillnad för barn och elevers lärande. Mer specifikt handlar det om kollegialt lärande som 

utgår från barns och elevers olika förutsättningar och behov och om vilka redskap som 

används i förskolans eller skolans utvecklingsprocesser. Webbinariet är en grund och 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/roller-och-ansvar-for-rektor-och-skolchef-i-specialpedagogik-for-larande
https://www.spsm.se/om-oss/samverkan-med-andra-myndigheter-och-projekt/samverkan-med-myndigheter/specialpedagogik-for-larande/roller-och-ansvar-for-rektor-och-skolchef-i-specialpedagogik-for-larande/


 

 

 

   

inspiration för rektorer som en del i ett fortlöpande webbstöd som publiceras under läsåret. 

Föreläsare: Ann Christine Wennergren, docent i pedagogik med samtalspartner Magnus 

Lennartsson, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Anmäl dig senast 9 augusti. 

Beskrivning av föreläsare 

Ann-Christine Wennergren är docent i pedagogik vid Högskolan i Halmstad och arbetar som 

vetenskaplig ledare i Ängelholms kommun. Hennes forskning handlar om hur lärare kan 

utveckla undervisning tillsammans och vilka redskap som krävs för framgångsrikt 

utvecklingsarbete på förskolor och skolor. Hon har tillsammans med Ulf Blossing gett ut 

boken: Kollegialt lärande: Resan mot framtidens skola. 

Magnus Lennartsson är rådgivare på SPSM med erfarenhet av rektorsuppdraget både i skola 

och i förskola. I sitt rådgivaruppdrag möter han både skolhuvudmän, rektorer och pedagoger i 

skolutvecklingsuppdrag med fokus på barn och elever med olika funktionsnedsättningar. 

Tid och datum  

Rektorer i förskolan kan välja mellan två tillfällen 

11 eller 13 augusti. Seminariet pågår mellan 09:00 och 11:00. 

Anmäl dig senast 9 augusti via länkarna nedan 

11 augusti, rektorer i förskolan 

13 augusti, rektorer i förskolan 

För rektorer i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning 

23 augusti. Seminariet pågår mellan 09:00 och 11:00.  

Anmäl dig senast 9 augusti via länken nedan 

23 augusti, rektorer i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och kommunal 

vuxenutbildning 

 

Mer information om insatsen 

På våra webbplatser finns mer information om kompetensutvecklingen, bland annat riktad 

information till olika skolformer och filmer som ger en introduktion i vad kollegialt lärande 

och specialpedagogik är i detta sammanhang. Samma information finns på båda 

myndigheternas webbplatser.  

Skolverkets webbsidor 

Specialpedagogik i förskolan 

www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/specialpedagogik-for-larande-for-

forskolan 

https://fortbildning.spsm.se/Anmalan/?ActivityId=283315
https://fortbildning.spsm.se/Anmalan/?ActivityId=283320
https://fortbildning.spsm.se/Anmalan/?ActivityId=283326
https://fortbildning.spsm.se/Anmalan/?ActivityId=283326
http://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/specialpedagogik-for-larande-for-forskolan
http://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/specialpedagogik-for-larande-for-forskolan


 

 

 

   

Specialpedagogik i förskoleklassen, grundskolan, sameskolan och särskilda 

ungdomshem 

www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/specialpedagogik-for-larande-for-

forskoleklass-grundskola-sameskola-och-sarskilda-ungdomshem 

Specialpedagogik i gymnasieskolan och särskilda ungdomshem 

www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/specialpedagogik-for-larande-for-

gymnasieskolan-och-sarskilda-ungdomshem 

Specialpedagogik i vuxenutbildningen  

www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/specialpedagogik-for-larande-for-

komvux 

Specialpedagogiska skolmyndighetens webbsidor 

På den här sidan finns länkar vidare till respektive skolform:  

www.spsm.se/specialpedagogik-for-larande  

 

Frågor om insatsen och genomförande: specialpedagogik@skolverket.se   

Frågor om statsbidrag: statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se  

Varmt välkommen! 

Skolverket & Specialpedagogiska skolmyndigheten 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/specialpedagogik-for-larande-for-forskoleklass-grundskola-sameskola-och-sarskilda-ungdomshem
http://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/specialpedagogik-for-larande-for-forskoleklass-grundskola-sameskola-och-sarskilda-ungdomshem
http://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/specialpedagogik-for-larande-for-gymnasieskolan-och-sarskilda-ungdomshem
http://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/specialpedagogik-for-larande-for-gymnasieskolan-och-sarskilda-ungdomshem
http://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/specialpedagogik-for-larande-for-komvux
http://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/specialpedagogik-for-larande-for-komvux
http://www.spsm.se/specialpedagogik-for-larande
mailto:specialpedagogik@skolverket.se
mailto:statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

