


Program 
09.30–10.30 Inledning, Skolverket 

10.30–12.15 Vad är viktigast för att skapa bra handledningssamtal? 

Cato R. P. Bjørndal, Universitetet i Tromsø 

12.15–13.15 Lunch 

13.15–13.55 Skolverket 

14.00–14.45 Samarbete och samspel utvecklar skolan 

Ulf Jederlund, Stockholms Universitet 

14.45–15.15 Fika 

15.15–16.00 Specialpedagogik: då, nu och i framtiden 

Daniel Östlund, Högskolan Kristianstad 

16.00–16.30 Avslutning, Skolverket 



Erfarenhet



Praktiskt



Organisation



Allas rätt till lärande

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika

behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de

utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar

att tillgodogöra sig utbildningen.

Skollag (2010:800) 1kap. 4§, del av



Bakgrund och utformning



Syfte med Specialpedagogik för lärande

• Stärka den specialpedagogiska kompetensen i skolan så att fler elever når 
målen

• Fler lärare får ökade kunskaper om specialpedagogiska förhållningssätt, 
metoder och arbetssätt

• Utveckla undervisning och lärmiljö för att möta elevers olika behov och 
förutsättningar



Fortsatt skolutveckling



Stödinsatser

Särskilt stöd

Extra anpassningar

Ledning och stimulans 

Tillgänglig lärmiljö



Kollegialt lärande

•Lärares 

gemensamma 

lärande

•Översätta teori till 

praktik och praktik 

till praktik



Kollegialt lärande – Reflektera tillsammans

• Vilken betydelse har kollegialt lärande för utvecklingen i er verksamhet?



Två veckor



Moment C

Undervisningsaktivitet

Lektionstid

Moment D

Gemensam uppföljning

45-60 minuter

Moment B

Kollegialt arbete

90-120 minuter

Moment A

Individuell förberedelse

60 minuter











Lärportalen



Efter lunchen…





Inkludering och delaktighet



INKLUDERING 

OCH DELAKTIGHET

 

INKLUDERING OCH DELAKTIGHET 

 

INKLUDERING – 
VAD BETYDER DET? 

STÖD TILL ELEVER – 
EN TILLBAKABLICK 

ATT ANPASSA 
UNDERVISNINGEN 
EFTER ELEVERNA 

DELAKTIGHET – 
ELEVSAMTAL 

LYFTER ELEVERNAS 
PERSPEKTIV 

DELAKTIGHET – ATT 
OBSERVERA OCH 

REFLEKTERA I 
ELEVERNAS LÄRMILJÖ 

DELAKTIGHET – ETT 
STÖD FÖR EN 

INKLUDERANDE  
LÄRMILJÖ 

FRÄMJA 
MOTIVATION OCH 

NÄRVARO 

SPRÅKETS ROLL I 
KOMMUNIKATION 

OCH LÄRANDE 

ATT STÖDJA 
EXEKUTIVA 

FUNKTIONER FÖR 
LÄRANDE 

VARIATION I 
PERCEPTION OCH 

KOGNITIV 
FÖRMÅGA 

DET INKLUDERANDE 
FLERSPRÅKIGA 
KLASSRUMMET 

LÄS- OCH 
SKRIVUTVECKLING 
HOS FLERSPRÅKIGA 

ELEVER 

NÄR 
ANDRASPRÅKET 

DRÖJER 

FLERSPRÅKIG 
SPRÅKUTVECKLING 

FÖRBERED OCH 
PLANERA FÖR 
INKLUDERING 

ALLA ELEVERS 
INFLYTANDE ÖVER 

SITT EGET LÄRANDE 

STÖD TILL ELEVER – 
EN TILLBAKABLICK 

STÖD TILL ELEVER – 
EN TILLBAKABLICK 

INKLUDERING – 
VAD BETYDER DET? 

INKLUDERING – 
VAD BETYDER DET? 

ALLA ELEVERS 
INFLYTANDE ÖVER 

SITT EGET LÄRANDE 

ALLA ELEVERS 
INFLYTANDE ÖVER 

SITT EGET LÄRANDE 

FÖRBERED OCH 
PLANERA FÖR 
INKLUDERING 

FÖRBERED OCH 
PLANERA FÖR 
INKLUDERING 



Inkludering och skolans praktik



Specialpedagogik och digitalisering



Matematikdidaktik och specialpedagogik



Hur tar vi fram en modul?

• Referensgruppsmöten

• Granskningsrapporter och undersökningar

• Forskning

• Samarbete med lärosäten

• Granskning



Padlet
Vilka förväntningar 

har du på ditt 

uppdrag som 

handledare?

http://krymp.nu/o5



Utvärdering av insatsen

• Utvärderingen ska ge en bild av hur Specialpedagogik för 

lärande har bidragit till att påverka skolor och lärare i riktning 

mot målen för insatsen

• Utvärderingen är viktig för att få kunskap om vad satsningen 

leder till och som underlag för Skolverkets arbete med att 

förbättra myndighetens insatser

• Deltagare i omgång 3 av insatsen (läsåret 18/19) är de som 

omfattas av utvärderingen

• Utvärderingen ska rapporteras i februari 2020

• Genomförs i samverkan med Göteborgs universitet



Utvärdering av insatsen (forts.)

• Utvärderingen kommer i huvudsak att undersöka i vilken mån 

insatsen bidrar till utveckling av lärares uppfattningar och 

praktik

- Enkätstudie (före och efter insatsen)

- Observationer och fokusgruppsintervjuer på cirka utvalda 

skolor

- Intervjuer med handledare och rektorer kommer också att 

genomföras, men i mindre omfattning

- Handledarna kommer att ha en relativt liten roll i 

utvärderingen, framförallt lärarna som kommer att studeras



Enkätstudie

• Ett urval av alla lärare som deltar under läsåret 18/19 

kommer att väljas ut att ingå i undersökningen

• De som blir utvalda kommer att få en individuell inbjudan att 

delta i undersökningen

• Genomförs i två steg, före och efter deltagandet i insatsen

- För att följa utvecklingen över tid ska samma personer 

besvara enkäter vid två tillfällen

• Enkätstudien syftar till att fånga i vilken mån insatsen bidrar 

till en utvecklad förmåga och kompetens bland deltagande 

lärare att tillämpa specialpedagogiska perspektiv



Observationer och intervjuer

• På cirka 30 skolor kommer det att ske observationer av 

arbetet med modulerna

• I samband med observationerna kommer det även att 

genomföras intervjuer med lärare, handledare och rektorer

• I urvalet av skolor kommer flera faktorer att vara viktiga, 

exempelvis geografi, storlek m.m.

• Denna del av utvärderingen syftar till att ge en fördjupad bild 

av på vilka sätt insatsen påverkat skolor och lärare i riktning 

mot en mer inkluderande undervisningskultur



Tidsplan

• Augusti 2018 – Enkät 1

- Lärare som blivit utvalda att ingå i undersökningen inbjuds 

att besvara enkäten

• HT2018 – Observationer och intervjuer på skolorna

- Skolorna kontaktas under första halvan av terminen och 

besöken sker under oktober - november

• HT2019 – Enkät 2

- Samma lärare som besvarade enkät 1 får en inbjudan att 

besvara denna enkät



Fika



Handledare och rektor i samverkan



Skapa grupper

Handledare på 10 procent: 4-10 deltagare

Handledare på 20 procent: 11-20 deltagare

• Alla eller några?

• Befintliga grupper eller skapa nya?

• Ämnesgrupper eller ämnesövergripande grupper?



Lägga mötesschema

v. 33    1B (90-120 min.) v. 39    4B v. 45    6D

v. 34    1D (45-60 min.) v. 40    4D v. 46    7B

v. 35    2B v. 41    5B v. 47    7D

v. 36    2D v. 42    5D v. 48    8B

v. 37    3B v. 43    6B v. 49    8D

v. 38    3D v. 44 v. 50



Vad tar du 
med dig 
från den här 
dagen?




