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Specialpedagogik för lärande, handledarutbildning via 
Högskolan Dalarna, läsåret 22/23  

Välkommen till handledarutbildningen inom Specialpedagogik för 
lärande som anordnas av Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna 
(PUD) vid Högskolan Dalarna på uppdrag av Skolverket. Vi har fått i 
uppdrag av Skolverket att genomföra utbildningen digitalt.  
 
Vi som ansvarar för denna utbildning, Maria Olsson och Carina Bååth, 
hälsar dig varmt välkommen till det första utbildningstillfället den 14 
juni, klockan 9.30-15.00, på zoom. Till detta utbildningsfälle behöver 
du anmäla dig senast 7 juni via länken: 
https://axacoair.se/go?wtCKqd17 
 
Mellan 9.30 och 12.00 kommer du att få information om dels 
handledarutbildningens innehåll och upplägg, dels satsningen 
Specialpedagogik för lärande. Skolverket och SPSM kommer då att 
medverka. Under förmiddagen är det mycket önskvärt att rektorer är 
med, så vi rekommenderar att du bjuder in berörda rektorer. Rektorers 
kännedom om och delaktighet i satsningen har visat sig vara viktiga 
faktorer för vilken betydelse den får i den pedagogiska praktiken. Vi 
kommer att spela in passet och lägga in inspelningen på vår 
materialsida. Länken du ska använda mellan 9.30 och 12.00 är 
https://du-se.zoom.us/my/mariaolsson 
 
Mellan klockan 13.00 och 15.00 kommer vi att träffa dig och övriga 
deltagare i mindre grupper (basgrupper). Under utbildningen kommer 
du tillsammans med övriga gruppmedlemmar att få handledning på 
handledning, så kallad metahandledning eller som vi väljer att kalla det 
– samtal om samtal. Basgrupperna kommer att hållas intakta och du 
och de andra gruppmedlemmarna kommer att ha samma 
samtalsledare under hela utbildningen. Vilken basgrupp du kommer 
att tillhöra, vem som blir din samtalsledare och vilka länkar som är 
aktuella under eftermiddagen, informerar vi om under förmiddagen. 
Under eftermiddagen behöver du ha tillgång till en egen digital enhet. 
Detta pass spelas, av sekretesskäl, inte in.  
 
För läsårets fortsatta handledarutbildning kommer vi att skicka ut en 
aktivitetsplan där du kommer att se innehåll, datum och tider för de 
kommande tillfällena.  
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Vi har skapat en materialsida som du når via länken 
www.du.se/specialpedagogik2223  Här hittar du information om 
utbildningen och annat material som exempelvis våra föreläsare vill 
dela. 
 
 
Välkommen att höra av dig om du har frågor.  
 
Vänliga hälsningar 
Carina Bååth cbt@du.se och Maria Olsson moo@du.se 
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