Samspel i samklang med elevers behov
Samspel i samklang med elevers behov är ett
forskningsprojekt i specialpedagogik som
finansieras av Vetenskapsrådet 2019-2022.
Det sociala klimatet påverkar elevernas självuppfattning,
välbefinnande och lärande. Det handlar om kvantitet och
kvalitet i kommunikation mellan elever och mellan lärare och
elever. Flera studier har visat att vi kan påverka i positiv
riktning den socio-emotionella miljön i klassrummet så att
eleverna blir mer delaktiga och engagerade, vilket gynnar
deras lärande.

Syfte

Syftet med projektet är att utveckla ett nytt verktyg för
klassrumsobservationer som kan användas för att kartlägga
det sociala klimatet för lärande, ett verktyg som kan ge stöd i
planeringen av specialpedagogiska insatser på organisationoch gruppnivå, för att utveckla en lärmiljö som är i samklang
med alla elevers behov.
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Workshops

Workshops planeras under hösten 2019:
specialpedagoger, speciallärare och lärare med aktuella
erfarenheter från skolans lägre årskurser (Fk -åk3)
välkomnas som deltagare.
Datum för workshops: 27 september, 18 oktober, 21
november, 5 december
Tid: 13.00-16.00
En workshop äger rum på sen eftermiddag.
Datum: 24 oktober 2019
Tid: 16.30 -19.00
Anmäl dig till en eller flera tillfällen med ett mail till:
samspel@specped.su.se
En ersättning erbjuds till deltagarna

Rekrytering

Projektet rekryterar i denna fas deltagare som är intresserade
av att utveckla detta specialpedagogiska verktyg. Under
2019-2020 utvecklar vi dess innehåll genom bidrag från
specialpedagoger, speciallärare, lärare samt andra
professioner från elevhälsan.
Vi kommer att engagera arbetslag och skolor som testar
verktyget under Ht 2020 och Vt 2021.
Vill du bli vår partner i detta projekt?
Vi kan komma på besök på din skola om du vill veta mer om
vad det innebär.

Läs mer om projektet på www.samspelochklimat.com
För att anmäla ditt intresse eller ställa frågor, skicka ett
meddelande till: samspel@specped.su.se
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