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Utbildningsplan för handledare inom                 
Specialpedagogik för lärande läsåret 2018/19 

 
1. Vad är Specialpedagogik för lärande?  

 
Skolverket fick den 10 december 2015 i uppdrag att svara för genomförandet av  
kompetensutveckling inom specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande 
utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan1. 
 
Specialpedagogik för lärande är en kompetensutveckling som bygger på kollegialt 
lärande med stöd av handledare. Målgruppen är alla legitimerade lärare i 
grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och i sameskolan.  
 
I uppdraget ingår också att svara för utbildning av handledare som ska ha till 
uppgift att handleda grupper av lärare inom insatsen. Handledarna skall i första 
hand vara behöriga specialpedagoger och speciallärare. Skolverket ska även svara 
för att utveckla en särskild webbplattform för insatsen. På webbplattformen ska det 
finnas relevant forskningsbaserat stödmaterial i form av moduler. Specialpedagogik 
för lärande ska erbjudas huvudmännen under perioden 2016-2020. 
 
 
1.1 Ansvarig och genomförare  

 
Skolverket svarar för att Specialpedagogik för lärande genomförs i enlighet med 
regeringsuppdraget. Vidare samråder Skolverket med både representanter för 
målgruppen, rektorer, intresseorganisationer, andra berörda myndigheter och med 
universitet och högskolor som har utbildning i specialpedagogik. En del av 
universiteten och högskolorna uppdras dessutom av Skolverket att ta fram 
stödmaterial samt att genomföra handledarutbildning. Huvudmannen ansvarar 
lokalt för genomförandet av kompetensutvecklingen för lärare.  
 
 
1.2 Syfte och mål  

 
Syftet med kompetensutvecklingen är: 

                                                 
1 Regeringen (2015). Uppdrag att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik för 
lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan  
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• att öka lärares förmåga att utforma och anpassa undervisningen utifrån alla 
elevers olika behov och förutsättningar så att fler elever når utbildningens 
mål 

• att stärka den specialpedagogiska kompetensen generellt i skolan för 
deltagande lärare och handledare 

• att ett bestående kollegialt lärande utvecklas på skolan 

 
2. Handledarutbildning inom Specialpedagogik för lärande 

 
Handledarutbildningen ger handledarna stöd så att de stärker sin förmåga att föra 
samtal med kollegor och den möjliggör egen och gemensam reflektion kring vad 
det egentligen är som händer i praktiken - att lära av erfarenheter, att granska, 
ompröva och utveckla den egna yrkesutövningen. Handledarutbildningen ska även 
bidra till att öka handledarnas förmåga att leda samtal så att lärare reflekterar över 
undervisningssituationer och tar initiativ till förändringar som därmed leder till en 
allt högre kvalitet i verksamheten. Utbildningen ger också handledarna kunskaper 
om kompetensutvecklingsmodellen kopplat till innehållet i modulerna. 

Efter genomgången utbildning ska handledaren ha fått möjlighet att:  
 

• utveckla sin förmåga att handleda kollegialt lärande i lärargrupper  

• fördjupa sin egen kompetens och reflekterat över hur lärare kan utveckla en 
undervisning som är tillgänglig och anpassad för alla elever 

• utveckla sin förmåga att problematisera och analysera samt kommunicera 
specialpedagogiska frågeställningar på individ-, grupp- och skolnivå. 

 

 2.1 Målgrupp  

 
Handledarutbildningen erbjuds i första hand behöriga specialpedagoger och 
speciallärare. Enligt statsbidragsförordningen (2015:938) ska huvudmannen utse 
handledare som: 
1. har en speciallärar- eller specialpedagogexamen, och  
2. har minst ett års erfarenhet av tjänstgöring som speciallärare eller specialpedagog.  
Om det finns särskilda skäl, får huvudmannen utse en annan legitimerad lärare som 
bedöms lämplig för uppgiften.  
 
2.2 Innehåll och upplägg  

 
Utbildningen består av en kombination av föreläsningar, gruppdiskussioner samt 
praktiska övningar i att handleda. Fokus ligger på att handledarens konkreta 
erfarenheter av att handleda inom Specialpedagogik för lärande bearbetas och 
fördjupas vid utbildningsdagarna genom metahandledning. Genom detta stärks 
förmågan att leda samtal i riktning mot att lärare reflekterar över 
undervisningssituationer. Utbildningen ger handledarna verktyg för att hantera 
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både samtalsformer och grupprocesser i de kollegiala samtalen. Föreläsningar och 
inslag som berör både handledning och annat specialpedagogiskt innehåll är tydligt 
kopplat till insatsens fortbildningsmodell, innehåll och syfte.  Kollegialt lärande 
mellan handledarna genomsyrar hela utbildningen. Handledarna delas in i 
basgrupper som hålls samman under utbildningen för att möjliggöra 
erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan och under utbildningstillfällena.  

Utbildningen, som inte är poänggivande, erbjuds de specialpedagoger och 
speciallärare eller annan lämplig legitimerad lärare som huvudmannen utsett och 
som erhåller statsbidrag av Skolverket för att tjänstgöra som handledare inom 
Specialpedagogik för lärande under läsåret 2018/19. Intyg utfärdas av ansvariga 
lärosäten efter utbildningen och för intyg krävs närvaro om minst 75%. 

Handledarutbildningen omfattar 8 dagar à cirka 7 timmar per dag. Varje lärosäte 
fördelar tiden på det sätt man bäst anser lämpar utbildningens mål och syfte. 
Hänsyn kan tas till deltagarnas resvägar etcetera. Om skolverket så beslutar ska 
Lärosätet samverka med Specialpedagogiska skolmyndigheten genom att 
genomföra en kortare workshop kring elever i neuropsykiatriska svårigheter vid ett 
av utbildningstillfällena. 
 
Mellan tillfällena kan viss inläsning och enklare dokumentation förekomma. 
Utbildningstillfällena är spridda under perioden maj 2018 – april 2019 och 
genomförs parallellt med handledarens arbete att handleda lärargrupper i 
Specialpedagogik för lärande.  
 
 
 


