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Chew

Check

Under föreläsningen har du 
möjlighet att skicka in frågor digitalt. 

Gå in på www.slido.com och uppge 
Event code: #Kompetento 

Gilla andras frågor som du tycker är 
intressanta för större chans att de 

tas upp och blir besvarade.

Specialpedagog 

AnnaBe Utveckling   

Blogg: Specialpedagogen 
spekulerar 

annabeutveckling.se 
anna.bengtsson@annabeutveckling.se 

Anna Bengtsson

Specialpedagoger  

för skolutveckling 

Unacum - för skolutveckling

When a flower doesn’t bloom  

you fix the environment -  

not the flower

Specialpedagogisk kompetens  

Framgångsrika 
arbetsformer &     

strukturer där den 
specialpedagogiska 

kompetensen                     
tas tillvara i              

skolans utvecklingsarbete 
och i samverkan             

med lärare

AnnaBe



SPECIALPEDAGOGISK KOMPETENS

När? Vem?

Var?
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Att stödja 
elevernas 

utveckling mot 
utbildningens mål

Skapa miljöer 
som främjar 

lärande, 
utveckling  
och hälsa 

Utgå från ett 
relationellt 
perspektiv 

Upptäcka och 
undanröja 

riskfaktorer 

Identifiera och 
främja frisk- & 

skydds-
faktorer 

Önskat lägeUtgångsläge

Strukturer

Arbetsformer

Rutiner 

Verktyg

Arenor

AnnaBe

Individ 
Grupp 

Organisation

Åtgärdande  
Förebyggande 

Hälsofrämjande 

AnnaBe



””Hellre än att enbart åtgärda ohälsa på individnivå bör arbetet riktas in på 
att förebygga ohälsa på gruppnivå samt att främja hälsa och lärande för alla 
barn och unga” (s. 39).  

”Skolan har en skyldighet att rikta stöd till enskilda elever, men 
erfarenheter från ett åtgärdande arbete bör också användas systematiskt 
för att planera förebyggande och främjande insatser på gruppnivå och 
organisationsnivå ”(s. 41). 

Forskning för skolan, Skolverket, 2019

AnnaBe

”Om jag vill lyckas med att föra en 
människa mot ett bestämt mål måste 
jag först finna henne där hon är och 
börja just där

-Sören Kierkegaard
AnnaBe

AnnaBe

Lärare gör rätt om de vill!Lärare gör rätt om de kan!

AnnaBe
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SKOLORS UTVECKLINGSARBETE

Åtgärdande
Patogent

Kategoriskt
Individnivå

Förebyggande & främjande
Salutogent 
Relationellt

Grupp- & skolnivå

AnnaBe

Rutiner

Forum

Verktyg

Kontinuerligt 

Systematiskt 
Tvärprofessionell samverkan 

Att upptäcka och undanröja hinder för lärande, utveckling & hälsa 

Att utveckla tillgängliga lärmiljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa 

Att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål

AnnaBe

PERIODER

SPAM 

SPIK 

EHM 

RT 

DEAL 

GUP 

AnnaBe



SPAM = SPECIALPEDAGOG- & ARBETSLAGSMÖTE

Individuella 
behov

Gruppens 
behov

Skolans 
lärmiljöer

Systematiskt & kontinuerligt 

Förebyggande & främjande 

Kollektivt lärande & kapacitetsbyggande

Följa upp & utvärdera 

Analysera & reflektera 

Utveckla

AnnaBe

DEAL= DOKUMENTATION AV EXTRA ANPASSNINGAR & ANPASSNINGAR I LÄRMILJÖN

Namn Extra anpassningar (EA) Anpassningar i lärmiljön (AL)

Josef

Utvärdering

Zahra

Utvärdering

Ali

Utvärdering

Sofia

Utvärdering

1. Tillgång till stödstrukturer  
för olika texttyper vid enskilt skrivande 
180328

1. Har genomförts, fungerar bra enligt J  
och leder till att textuppgifter fullföljs.  
Röd tråd finns. Fortsatt behov. 180502

1. Har genomförts på mentors lektioner 
men ej ämneslärare. Fortsatt behov.  SP 
pratar med berörda.  180502

1. Bildstöd till dagens innehåll och  
lektionsstruktur 180328

AnnaBe

ANALYS AV DEAL
➤ Vilka mönster (behov) kan vi se i gruppen utifrån de elever som är i behov av 

individuella stödinsatser ? 

➤ Vilka anpassningar i lärmiljön kan göras utifrån de behov och mönster som 
blivit synliga? 

➤ Vilka anpassningar i lärmiljön som finns med i DEAL behöver vi ”hålla i” och 
som ännu inte har blivit en naturlig del av ledning och stimulans? 

AnnaBe
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Brainbreak



GUP = GRUPPUTVECKLINGSPLAN

Behov av anpassningar i lärmiljön  - 
Vad?

Hur? När? Vem? Var?

Anpassning

Utvärdering

Anpassning

Utvärdering

Anpassning

Utvärdering

Anpassning

Bildstöd till dagens innehåll och

 lektionsstruktur 

Jobba med cirkelmodellen vid skrivande 

i svenskämnet.  

AnnaBe

SPIK = SPECIALPEDAGOGEN I KLASSRUMMET

Underlag för 
systematiskt 

kvalitetsarbete

Underlag till 
fortsatt arbete i 

andra forum

Relationer till lärare 
& elever

Att utveckla & 
”bredda” skolans 

lärmiljöer

➤ Observera lektion utifrån 
GUP  

➤ Observera lektion utifrån 
skolans fokusområden 

➤ Genomföra lektion med 
lärare som observatör 

➤ Deltar aktivt under lektion 
för att undersöka eller prova 
hur EA fungerar  

➤ Planera innehåll och upplägg 

tillsammans med lärare 
➤ Undersöka sambandet mellan 

undervisning och lärande

AnnaBe

EHM = ELEVHÄLSOMÖTE

Nuläge

Reflektion

Fördjupning

Planering

Avslutning

Beskriva
&

redogöra

Analysera	
&

förstå

Planera	
”hur”

Nuläge

Reflektion

Avslutning

Planering

Fördjupning

AnnaBe

RT = REFLEKTIONSTID

Handledning 

Lärande samtal utifrån litteratur

Coachning

https://flic.kr/p/8iEB4a

AnnaBe



AnnaBe

Vad tar du 
med dig? 

TACK!

AnnaBe


