
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Institutionen för pedagogiska studier 
 

 
 
Speciallärarprogrammet vid Karlstads universitet bjuder in till en 
nätverksdag  
 
Den 30 september 2016 anordnas en nätverksdag på Karlstads universitet kl 9-16. Inbjudan 
vänder sig till alla intresserade speciallärare och specialpedagoger, både studenter och yrkes-
verksamma.  
 
Vi ser dagen som en möjlighet att skapa en mötesplats för att knyta och utveckla kontakter, 
både inom verksamhetsfältet och mellan verksamheten och universitetet. En sådan mötesplats 
hoppas vi ska kunna bli ett forum för att diskutera forskningsresultat, utveckla nya forsknings-
idéer och bidra till utbildningar som svarar mot behov som finns i verksamheten.  
 
Dagen innehåller föreläsningar och seminarier och är kostnadsfri. Vi bjuder på för- och 
eftermiddagsfika. 
 
Varmt välkomna! 
 
Program 
 
Kl 9.00 – 10.00  Inledning av Marie Tanner, programledare   
Frödingsalen   

Resurslärare, speciallärare, specialpedagoger och en 
inkluderande skola? 

Föreläsning med Kerstin Göransson, professor i specialpedagogik 
   
Kl 10.00 – 10.30 Gemensamt fika  
 
Kl 10.30 – 12.00 Valbara seminarier  

Lärare och forskare med koppling till ämnet specialpedagogik 
leder varsitt seminarium. I samband med anmälan nedan anger du 
ditt första- och andrahandsval. 

 
Kl 12.00 – 13.00 LUNCH  
 
Kl 13.00 – 14.15  Språk, lärande och delaktighet 
Frödingsalen  Föreläsning med Åsa Wengelin, docent i handikappvetenskap 
 
Kl 14.15 -  15.45 Dialogkafé. Vi diskuterar i mindre grupper erfarenheter från 

dagen och idéer om hur vi kan gå vidare. 
   

Kl 15.45 – 16.00 Avslutning 
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Om våra föreläsare: 
Kerstin Göransson är professor i specialpedagogik vid Karlstads universitet. Hennes forsknings-
intressen rör frågor om inkludering och förhållandet undervisningsideologier – undervisningens 
praktiserande – lärande. Hon leder för närvarande två större forskningsprojekt, ett om speciallärares 
och specialpedagogers yrkesroll och ett om lärande och undervisning i särskolan. 
 
Åsa Wengelin är FD i allmän språkvetenskap och docent i handikappvetenskap. Hon arbetar för 
närvarande som universitetslektor i svenska vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintressen rör 
skrivande, läs- och skrivsvårigheter, språklig tillgänglighet och relationen mellan tal och skrift. Hon 
leder för närvarande ett forskningsprojekt om möjligheter och utmaningar för personer med läs- och 
skrivsvårigheter med att använda taligenkänningssystem för att diktera text. 
Frågor om dagens innehåll besvaras av Marie Tanner, marie.tanner@kau.se samt Karin Bengtsson, 
karin.bengtsson@kau.se  
 
 
 
Antalet platser är begränsat, så principen först till kvarn gäller. 
Sista anmälningsdag är den 9 september 2016. 
 
Anmälningslänk 
www.natverksdag30sep.axaco.se 
 
 

Valbara seminarier för passet kl 10.30 – 12.00  

Till samtliga seminarier uppmanas du att ta med egna erfarenheter och frågor inom rubrikens 
tema som du vill diskutera. Kortare föreläsningar och gemensamma samtal kommer att 
varvas. 
 
1. Extra anpassningar och särskilt stöd - förändrade dokumentationspraktiker när det 
gäller skolans stödinsatser.   
Marie Tanner, lektor i pedagogiskt arbete 
I detta seminarium fokuseras skolors arbete med stöd till elever i svårigheter, och då särskilt 
senare års förändringar när det gäller elevdokumentation och stödinsatser. Hur översätts nya 
direktiv till pedagogisk praktik och vad innebär det för elevers lärande?    
 
2. Elevinflytande i skolan.  
Eva  Andersson, licentiand i pedagogiskt arbete, adjunkt i specialpedagogik  
I vilka sammanhang och på vilket sätt möjliggörs elevers inflytande? I seminariet redovisas 
preliminära forskningsresultat kring elevers inflytande i grundsärskolan utifrån en pågående 
studie. Fokus i seminariet är elevinflytande generellt, oavsett skolform.  
 
3.Vem tar hand om eleverna med särskild begåvning? 
Elisabet Mellroth, doktorand i pedagogiskt arbete 
Vilka är de särskilt begåvade eleverna? Hur kan vi upptäcka dem och varför är det viktigt att 
ge dem stöd i undervisningen? Hur skapar vi en inkluderande undervisning?  
  

mailto:marie.tanner@kau.se
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http://www.natverksdag30sep.axaco.se/
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4. Kompisar on-line och off-line - om att vara inkluderad och exkluderad 
Carin Roos, docent i specialpedagogik 
Seminariet utgår från en ny studie där barn i förskola och skola i glesbygd intervjuats om 
bland annat sina internetvanor. Studien har som syfte att undersöka inkluderings- och 
exkluderingsmekanismer mellan barn och betydelsen av digitala verktyg i dessa processer.  
  
5.Vuxendidaktiskt perspektiv på matematiklärande och matematiksvårigheter 
Camilla Sjölander Nordin, adjunkt i matematik   
Utgångspunkten för detta seminarium är matematiklyftets lärportal. Vad innebär ett 
vuxendidaktiskt perspektiv på matematiklärande och matematiksvårigheter? 
 
6. Design för läsande och skrivande i det digitala lärandelandskapet 
Karin Forsling, doktorand i specialpedagogik, adjunkt i specialpedagogik 
Hur kan digitala verktyg stödja och/eller utmana lärande för alla elever? Forskningen som 
ligger till grund för detta seminarium handlar om hur lärmiljöer och lärsituationer designas i 
förskoleklass och i lågstadiet för att alla elever ska få optimala möjligheter att bli litterata.   
 
7. Pedagogiskt arbete med elever inom autismspektrat i det inkluderande klassrummet 
Anne Lindblom, doktorand i psykologi, adjunkt i specialpedagogik 
Seminariet tar sin utgångspunkt i två olika forskningsprojekt som berör barn och elever med 
autism - ett om musikens betydelse för barn med autism i ursprungsbefolkningen i British 
Columbia, Canada, och ett om lärarstudenters uppfattningar om och erfarenheter av att 
interagera med elever med autism.  
 
8. Risker och möjligheter - om kvalitet i det kvalificerade samtalsuppdraget   
Kerstin Bladini, lektor i specialpedagogik 
I seminariet fokuseras det kvalificerade samtalets villkor och inramning. Vad ser vi som 
kvaliteter i det kvalificerade samtalsuppdraget och vilka kvalitetsaspekter ser vi som särskilt 
betydelsefulla? Reflektionens betydelse för yrkeskunnandets utveckling kommer också att 
belysas.  
 
9. Kommunikation hos elever med grav utvecklingsstörning.  
Karin Bengtsson, lektor i specialpedagogik 
Seminariet handlar om strategier för att möta elever med grav utvecklingsstörning och för att 
stödja deras kommunikativa utveckling. En central utgångspunkt är elevers 
meningsskapande.  
 
 

 


