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Vad tänker ni på när ni hör 
ordet specialpedagogik?



Forskning
Samarbete med 

fokus på 

undervisning



Val av perspektiv och konsekvenser 

(Persson, 1998, s.31)Bild: Wallberg, H. 2018



Hur arbetar ni för att organisera 
stöd till elever?

Diskutera runt borden några 

minuter



CAST - Center for Applied Special 
Technology

www.cast.org

http://www.cast.org/


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



Stödinsatser i undervisningen

Särskilt stöd

Extra anpassningar

Ledning och stimulans 

Tillgänglig lärmiljö



Vision och långsiktiga mål

Visionen är att kompetensutvecklingen ska bidra till en lärmiljö där alla elever ges den ledning och 

stimulans de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

Långsiktiga mål:

• att lärare som deltagit i insatsen i högre grad anpassar undervisningen och lärmiljö till alla sina 

elever

• att det på skolor som deltagit i insatsen råder en undervisningskultur som i högre grad präglas av 

ett inkluderande perspektiv och förhållningssätt

• att det finns en organisation på skolan som i högre grad möjliggör ett inkluderande arbetssätt

• att förutsättningarna för kollegialt lärande på skolan är förbättrade och att ett bestående kollegialt 

lärande utvecklas.



Diskutera lärares 

utmaningar

Analysera effekten 

av undervisning

Diskutera och reflektera 

kring specialpedagogiska 

perspektiv

Tid för 

kollegialt 

lärande

Anpassningar i 

klassrummet



Lärportalen



• Att skapa tillgänglighet i matematikundervisning för alla elever.

• Specialpedagogiska perspektiv kring undervisning och lärmiljö. 

• Inkluderande matematikundervisning och lärmiljö.

•Matematiska begrepp och representationer, hur ett gemensamt 

språk och struktur kan stödja elever i matematiksvårigheter.

•Orsaker till matematikängslan och låsningar i matematik samt hur 

lärare, enligt forskning, kan stödja elever i svårigheter.

•Hur lärare kan motivera elever i matematik.

• Kopplingar mellan matematiklärande och lässvårigheter och hur 

undervisningen kan anpassas efter det.

Specialpedagogik och 

matematikdidaktik



•Hur lärare genom kartläggning och elevintervju/ samtal kan 

upptäcka elevers behov i sitt lärande.

• Exempel på metoder, modeller och arbetssätt som kan gynna 

elevers lärande i matematik och i synnerhet elever i 

matematiksvårigheter.

• Problemlösningsstrategier för alla elever.

•Det matematiska innehållet i modulen behandlar främst 

grundläggande taluppfattning.



Ännu en ny modul i höst



Tillgänglig undervisning med 
digitala verktyg (arbetsnamn)

Syftet med modulen är att lärare ska utveckla 

undervisningen genom ökade kunskaper om ett 

professionellt lärandeskap och den potential digitala 

verktyg erbjuder för att öka alla elevers möjlighet till 

lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 



Tack för oss!
www.larportalen.se

specialpedagogik@skolverket.se

henrik.carlsson@skolverket.se inger.westin@skolverket.se
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