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Specialpedagogik för lärande, handledarutbildning via 
Högskolan Dalarna, lå 21/22 

Välkommen till handledarutbildningen inom Specialpedagogik för 
lärande som anordnas av Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna 
(PUD) vid Högskolan Dalarna på uppdrag av Skolverket.  
 
Vi som ansvarar för denna utbildning, Maria Olsson och Désirée von 
Ahlefeld Nisser, hälsar dig varmt välkommen till kursstarten den 3 juni 
klockan 10.00 på zoom. Mellan 10.00 och 12.00 kommer du att få 
information om utbildningens innehåll och upplägg. Skolverket 
medverkar och kommer informera om modulerna. Till detta pass kan 
du bjuda in din rektor. Rektorers kännedom om och delaktighet i 
satsningen ”Specialpedagogik för lärande” har visat sig vara 
betydelsefulla faktorer för hur den faller ut i  den pedagogiska 
praktiken.  Passet kommer vi att spela in och lägga in på vår 
materialsida.  
 
Länken ni ska använda mellan 10.00 och 12.00 är https://du-

se.zoom.us/my/mariaolsson 

 
Mellan klockan 13.00 och 15.00 kommer vi att träffa er i era respektive 
basgrupper. Det passet spelas, av sekretesskäl, inte in. 
 
Med detta utskick skickar vi med en grupplista. Den visar till vilken 
basgrupp du kommer att höra, vem som blir din samtalsledare och 
vilken länk du ska använda mellan 13.00 och 15.00. Basgrupperna 
kommer att hållas intakta och du och de andra gruppmedlemmarna 
kommer att ha samma samtalsledare under hela utbildningen. I denna 
grupp kommer du tillsammans med övriga att få handledning på 
handledning, så kallad metahandledning eller som vill väljer att kalla 
det – samtal om samtal. Det betyder att du kommer att få möjlighet att 
dela med dig och ta del av andras erfarenheter av att leda kollegiala 
samtal inom ramen för denna utbildningssatsning och få hjälp med att 
förstå din roll som samtalsledare/handledare. Allt arbete i basgruppen 
bygger på dina och de övriga gruppmedlemmarnas erfarenheter och de 
frågor som ställs i anslutning till dessa. En medveten strategi från vår 
sida är att skapa så heterogena grupper som möjligt vilket betyder att vi 
i möjligaste mån placerar lärare från samma arbetsplats i olika 
grupper. 
 
I den bifogade preliminära aktivitetsplanen kan du se hur planeringen 
ser ut och också vilka datum, tider och platser som gäller.  
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Vi har skapat en materialsida som du når via länken 
www.du.se/specialpedagogik2122  
 
I den hittar du information om kursen. På materialsidan ligger en 
föreläsning som heter Att leda kollegialt lärande. Pedagogisk 
handledning i en kollegial lärandepraktik – teori och praktik i 
växelverkan. Vi ber dig ta del av den i anslutning till kursstarten. 
Föreläsningen är uppdelad i tre delar och ni bör se dem alla.  
 
 
 
Välkommen att höra av dig om du har frågor.  
 
Vänliga hälsningar 
Désirée von Ahlefeld Nisser dva@du.se, Maria Olsson moo@du.se 
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