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Program Göteborg 

09.30 −10.00 Inledning –  Skolverket & SPSM 

10.00 −12.00  Att organisera för skolframgång 
Maria Jarl 

12.00 –13.00 Lunch 

13.00 –14.30 Att arbeta på vetenskaplig grund och utifrån 
beprövad erfarenhet –hur kan inflytandet över 
professionens kunskapsutveckling öka? 
Elisabet Nihlfors 

14.30 −15.00 Fika 

15.00 −16.00 Digitala verktyg som stöd för ökad tillgänglighet –  
vad, hur och varför? Camilla Liljedahl och Karin Källander 
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Gå till menti.com 

32 85 68 6T12~ 

The code is found an he screen in front af you 



Go to www.menti.com and use the code 32 85 68 

Vad arbetar du som? ID Mentimeter 

100 

7 4 5

Rektor Speciolpedogog/ speciollä rore 

& 116 

www.menti.com


Go to www.menti.com and use the code 32 85 68 

Har du varit handledare inom Specialpedagogik ID Mentimeter 

för lärande tidigare? 

59 57 

Ja Nej 

& 116 

www.menti.com
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Gå till menti.com 
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The code is found an he screen in front af you 



Go to www.menti.com and use the code 3019 83 

I vilken ort/stad arbetar du? 

varbergs kommun slöinge 

uddevalla malmö marks kommun en 
(I) ~ visby töreboda norrköping a, en o 
:i _8 o 

lahom 
bjuv laholm lerum ;§ ! j ~ 

~o [ ] götebk'lökrlgm1~~ ,g ~ 
l ""'" ~ E O 

E, " falkerlberg .c -~

f ] 
t~!~v,k .c , v•0 

§ ale kommun a, p, 2 o; ~ 
+J - > 
=g, jönköping O ..o°' -;-0 .E

(I) :Q 0) ::J 
Öckerö +-' C E 

h d a msta klippan o J... O) ~(I) 1Jo : C 
2> =o t; 

~ trollhättan > § +J ~
~ ~ 
0) 

ID Mentimeter 

& 115 

www.menti.com


 

 

 

Skolverket Specialpedagogisk~ 
skolmyndighet!n''} 

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 



Skolverket 

Ny modul om Nyanländas 
lärande 

> Matematikexperterna är 
tillbaka 

> 
Upptäck en ny modul inom Nu kan du ställa frågor tiD forskarna 

Nyanländas lärande. Den riktar sig tm som har lag il fram innehållet i 

ämneslärare i ak 7-9 samt modulerna inom matematik. Du kan 

gymnasieskola . även läsa tidigare frågor och svar. 

Naturvetenskap Nyanländas lårande 

Skolans vardegrund Språk-, läs- och skrivutveckling 
(Läslyftet) 

https://larportalen.skolverket.se 
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https://larportalen.skolverket.se/


lnkludering och delaktighet - eleven och lärmiljön i fokus 
SPECIALPEDAGOGIK 

Grundskola, åk 1-9 

Målgrupp: Lärare 
Om modulen: Modulen presenterar arbetssätt för att utveckla en 

inkluderande 1ärmi1jö och öka elevers delaktighet. 

Exempel på innehåll : 
• Anpassa och göra lärmiljön tillgänglig 

• Observera, reflektera och analysera undervisningen 

• Samtala med elever kring delaktighet 

lnkludering och delaktighet - flerspråkighet 
SPECIALPEDAGOGIK 

Grundskola, åk 1-9 

Målgrupp: Lärare 
Om modulen : Modulen presenterar hur förståelse för och kunskap om 

elevers variation i språkutveckling och läs- och skrivutveckling i ett 

flerspråkigt perspektiv kan främja utveckling av inkluderande undervisning 

och lärmiljöer. 

Exempel på innehåll : 

• Uppmärksamma och anpassa för när andraspråksutvecklingen dröjer 

• Förbereda och planera för undervisning i ett flerspråkigt perspektiv 

• Främja flerspråkig utveckling för elever 

lnkludering och delaktighet - uppmärksamhet, samspel och 
kommunikation 
SPECIALPEDAGOGIK 

Grundskola, åk 1-9 

M31grupp: Lärare 

Om modulen: Modulen presenterar hur förståelse för och kunskap om 

elevers variation i perception, kognitiv förmåga, samspel och 

kommunikation kan främja utveckling av inkluderande undervisning och 

lärmiljöer. 

Exempel på innehåll· 

• Uppmärksamma och anpassa för variation i lärande 

• Förbereda och planera för en tillgänglig underv1sning 

• Främja motivation för elever 

lnkludering och skolans praktik 
SPECIALPEDAGOGIK 

Grundskola, åk 1-9 

Målgrupp: Lärare 
Om modulen : Modulen presenterar hur ett utvecklat samspel mellan 
lärare och elever och lärares samarbete i och kring undervisning kan 
främja alla elevers lärande och utveckling. 

Exempel på innehåll : 
• Analysera samspelsmönster och skolkuttur för inkludering 
• Kartlägga och utveckla undervisning tillsammans med elever 
• Kollegialt samarbete i och kring undervisningen 

Tillgängl igt lärande med digitala verktyg 
DIGITAL KOMPETENS ISPECIALPEDAGOGIK 

Grundskola, åk 1-9 

Målgrupp: Lärare 

Syfte: Syftet är att är att utveckla undervisningen genom ökade kunskaper 
om specialpedagogik och den potential digitala verktyg erbjuder för att öka 
elevers möjlighet till lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 

Exempel på innehåll : 

• Differentiera och variera undervisning med digitala verktyg 
• Anpassa i lärmiljön med digitala verktyg 
• Engagera och motivera elever genom hela lärprocessen 

Matematikdidaktik och specialpedagogik, åk 1-3 
MATEMATIK 

Grundskola åk 1-3 

Om modulen : Modulen ger stöd och redskap för att utveckla 

undervisningen för elever som är i behov av extra anpassningar i 
matematik. 

Exempel på innehåll : 

• Specialpedagogiska perspektiv 

• T aluppfattning 
• Lässvårigheter, motivation och uppgiftsorientering 
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Webbkurser https://utbildningar.skolverket.se  

S koive,rket Il a. 

Il a. .,, • 

lil 

Startsida Forum Resursbibliotek Ku rsbevis 
Dina kurser 

Om programmering 

Introduktion Ku rsens avsn itt Öka dma kunskaper om hur prO&rammenni och 
diiitahsenni påveriu,r d1i, skolan och samhillet. 

I 
Liimna kurs 

I 

5 
och betygssättning 

Fnt1dshemmets uppdrag 
Fritidshemmets uppdrag 

Frit idshemmets undervisning 

Webbkursen Frrtlds.hemmets underv,s.mni viinder 

s1i till d1i som VIII fOfdjupa dme kunskaper om 
0% status 

utforskande erbetMitt, språk- och 

förhållnina;=iitt, estetiska 
I lämna kurs 

kunskapsutvecklimde 
I 

uttryck Mmt liisnini i fntidshemmet. 

1 . Dokumentera nulatet i börji,n i,v kursen [Il 
Fntldshemmets uppdrag 

2. Det kompletterande och kompensatoriska uppdraget [Il Bedömning och betyg: Llkvilrdighet i 
Fritldshemmets uppdrai 

bedömning och betygssättning 

Fördjupa dme kunskaper om lirares kolle&iale 
3 . Undervisnini i fntidshemmet [Il arbete för hkviird11f bedömmnlf och betylfssiittmnlf. Fntldshemmets uppdrag [ lämna kurs 

och om betydelsen av prov och bedomnmlfsstod 
I 

som t,Hhandah8lls av st.eten. 

4. Nyimlindi, och fle~pr!kiti, elever [Il 
Fritidshemmets uppdrag 

5 . Di&itala verktyg i undervisningen [Il 
Fritidshemmets uppdrag 



Stödmaterial och 
studiepaket 
Specialpedagogiska skolmynd igheten ha~ fle ra oli~a . 

webbaserade stödmaterial som ger stöd I yrkesutovningen 

til l dig som är verksam i skolan och förskolan. Stödmaterial elevhälsa
Ta del av Stödmaterial elevhalsa 

for ett mer förebyggande och 

hälsofrämjande arbetssatt 

tödmaterial försko la 
ka förs kolans möjligheter att 

stimulera utveckling och 

Studiepaketet riktar sig till dig som möter barn, elever och I . lärande, samt erbjuda en trygg 

vuxenstuderande med språkstörn ing. Det innehåller _gott om exempe pa omsorg för alla barn 

hur du kan planera, genomföra och följa upp undervisningen. 

Q 
?b ojo 

X 

S
Ö

Studiepaket språkstörning 

Stöd materi al 
hö rselnedsättning 

Särskilt stöd ti ll 
nyanlända elever 

udiepaket AKK 

x nafiv och kompletterande 
kommun ikation 

Kurser och aktiviteter 
Specialpedagog iska sko lmynd igheten anordnar 

konferenser, tematräffar och ku rser på olika orter och på 

distans. 

13 ONSDAG 
NOVEMBER 2019 

Att stärka stödet t ill elever med språkstörn ing 
9 Övertorneå, Lokal meddelas senare. ,I, Skolhuvudman, Förskolechef, Rektor, Specialpedagog Specia 

elevhälsopersonal () Tematräff 

13 ONSDAG 
NOVEMBER 2019 

Att t illgängliggöra lärmi ljön för barn med synnedsättning (ej blindhet) 
9 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B ,I, Förskolechef, FörskollärarE 

Speciallärare () Tematräff 

13 ONSDAG 
NOVEMBER 2019 

Att t illgängliggöra lärmi ljön för elever med synnedsättn ing (ej blindhet) 
9 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B ,I, Rektor, Fritidspedagog , Lär 

Speciallärare () Tematräff 

1g TISDAG 
NOVEMBER 2019 

AKK inom grund- och gymnasiesärskolans ämnesområden 
9 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersa longen, Neptuniplan 7 ,I, Fritidspedagog, Lärar, 

Speciallärare () Tematräff 

1g TIS DAG 
NOVEMBER 2.019 

Att stärka stödet t ill elever med språkstörn ing 
9 Bjurholm, Lokal meddelas senare. ,I, Skolhuvudman, Förskolechef, Rektor, Specialpedagog Speciallä 

elevhälsopersonal O Tematräff 

1g TIS DAG 
NOVEMBER 2.019 

Studie- och yrkesvägledning med utgångspunkt elever i behov av extra an 
särskilt stöd, fr iståen de träff två . Tematräffen vänder sig t ill st ud ie- och yrk 
samt även t ill dig som är specia lpedagog, speciallärare eller pedagog. 
9 Jönköping, Parkgatan 2, Lokal Vättern () Tematräff 

Studiepaket vuxen 
Att göra studiesituationen 

tillgänglig för vuxna med 

funktionsnedsättning 

För dig som möter barn och 

elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) 

som autismspekfrumtillstånd och 

adhd i ditt pedagogiska arbete . 
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Mer information 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/special 
pedagogik-for-larande---for-alla-grundskollarare 

https://larportalen.skolverket.se 

Statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se 

SPSM:s webbplats 

https://www.spsm.se/om-oss/samverkan-och-
projekt/skolverket/specialpedagogik-for-larande/ 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/specialpedagogik-for-larande---for-alla-grundskollarare
https://larportalen.skolverket.se/
mailto:Statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se
https://www.spsm.se/om-oss/samverkan-och-projekt/skolverket/specialpedagogik-for-larande/
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