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Innehåll

• Läsåret 2021/2022

• Vilken information som finns

• Kort genomgång av moduler

• Frågor 



Läsåret 2021/22

• 14 grupper på 9 lärosäten 

• Ca 1 100 handledare, 750 går handledarutbildningen 

• Ca 14 000 deltagare inklusive handledare

• Målgrupper: förskola, förskoleklass, grund- och gymnasieskola 
samt motsvarande utbildningar vid särskilda ungdomshem, 
sameskolan samt kommunal vuxenutbildning. 



Webbsidor för information och 
inspiration 

• Uppdaterade insatssidor för 
varje målgrupp 

• Stöd i planering för rektor och 
skolchef 

https://www.skolverket.se/sok#query/specialpedagogik%20f%C3%B6r%20l%C3%A4rande


För dig som handledare

• Information insatssidor för varje målgrupp.

• Filmer om specialpedagogik, kollegialt lärande och 
handledarrollen.

• Stöd till rektorer och skolchef – planera och organisera för 
samarbetet med handledaren. 



Lärportalen

För deltagande inom ramen för statsbidrag ska målgrupperna 
genomföra  följande antal moduler:

• Förskoleklass, grund- och gymnasieskolan minst 3 moduler

• Förskolan 1 modul

• Kommunal vuxenutbildning 2 moduler



Publicerade moduler

• Inkludering och delaktighet (f-klass-komvux) 

• Samspel för inkludering (f-klass-komvux)

• Delaktighet i lärmiljön (åk 1-9)

• Inkludering och skolans praktik (f-klass- åk 9)

• Uppmärksamhet, samspel och kommunikation (f-klass- åk 9)

• Flerspråkighet (f-klass-gy) 

• Matematikdidaktik och specialpedagogik (åk 1-9)

• Tillgängligt lärande med digitala verktyg (f-klass- gy)       

webbkursformat, finns på Skolverkets 

utbildningsportal



Grundläggande moduler f-klass-
komvux

• Inkludering och delaktighet

• Samspel för inkludering



Förskolan

• Modul 1: Specialpedagogik i förskolans praktik 

• Del 1: Förskola för alla

• Del 2: Pedagogiska relationer

• Del 3: Delaktighet och engagemang

• Del 4: Systematiska tidiga insatser. 

• Modul 2 publiceras våren 2022 



Gymnasieskolan

• Varierande  undervisnings- och bedömningsformer

• Språkligt tillgänglig undervisning

• Strategier för att stötta elevernas metakognition och 
självreglerande förmåga

• Modul 2 publiceras i december 2021



Stödinsatser i undervisningen

• Systematiskt arbete med stödinsatser

• Att uppmärksamma och identifiera elevers behov

• Formativ undervisning och arbetet med stödinsatser

• Uppföljning och utvärdering av undervisning och stödinsatser



Länkar till insatssidor - Skolverket och 
SPSM

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

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/specialpedagogik-for-larande-for-
forskoleklass-grundskola-sameskola-och-sarskilda-ungdomshem

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/specialpedagogik-for-larande-for-
gymnasieskolan-och-sarskilda-ungdomshem

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

www.spsm.se/specialpedagogik-for-larande

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


Avslutande information  

• Kontaktuppgifter:

• specialpedagogik@skolverket.se

• Frågor angående statsbidrag 
statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

mailto:specialpedagogik@skolverket.se
mailto:statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se


Lycka till!


