
  

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningar  
 3-årig ekonomisk linje 

 Lärarexamen, SV/SO, engelska 

 Påbyggnadsutbildning för lärare, Interaktiva Medier och Lärande 

 Filosofie Magisterexamen i specialpedagogik, UMU, magisteruppsats om rättvisa prov- och 
bedömningssituationer vid nedsatt läs- och skrivförmåga på gymnasiet, betyg VG 

 Skolledarutbildning, Centrum för Skolledarutveckling 

Befattningar och uppdrag 
 Lärartjänster  

 Speciallärare för särskoleinskrivna elever i grundskolan 

 Övergripande specialpedagog - ansvar för Skoldatatek  

 Koordinator av kommunalövergripande specialpedagogiskt nätverk 

 Ledare av kommunalt övergripande samtalsgrupp om samspelssvårigheter med utgångspunkt 
i Ross W Greens samtalsmodell 

 Koordinator för Umeås kommunala läs- och skrivnätverk 
Kommunal representant för Universitetets läs- och skrivnätverk samt regionens representant 
i Skolverkets nationella nätverk 

 Byggt upp elevhälsans hemsida 

 Projektsamordnare (hemmasittare, kognition och anpassningar, likabehandling) exempelvis 
startade jag och var ansvarig för projektet Levla lärmiljön. 

 Samordnare för pedagoger som deltog i forskningsstudie, appar i lärandet med Idor Svensson 
Linnéuniversitetet 

 Biträdande Chef Elevhälsan  

 Specialpedagog på Barn- och ungdomspsykiatrin.  

 Universitetsadjunkt med fokus på specialpedagogik på Tillämpad Utbildningsvetenskap. 
Undervisning på grundläggande och avancerad nivå för blivande specialpedagoger, 
speciallärare och lärare.  

 Universitetsadjunkt med fokus på specialpedagogik på Pedagogiska institutionen. 
Undervisning på avancerad nivå, blivande specialpedagoger och speciallärare 

 Specialpedagog på skola i Umeå 

 Referensperson för Skolverket för specialpedagogiksatsningen 2016 

 Författare av utbildningsmaterial om främjande och förebyggande arbete 

 Föreläsnings- och konsultuppdrag 

CV – Annika Aspling Davidsson 
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Kurser som jag varit lärare i eller varit kursansvarig för på Umeå Universitet: 

 Professionella samtal 

 Specialpedagogiska kunskapsområden 

 Specialpedagogiska kunskapsfältet 

 Processer i praktiken 

 Barns behov av stöd i fritidshem 

 Kunskap, undervisning och lärande 

 Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering 

 Specialpedagogik och socioemotionella svårigheter 
 Utvecklingsstörning- undervisning, kommunikation och kunskapsutveckling 

 Specialpedagogik 

 Barnet och omvärlden 

 Barns lärande och utveckling på fritidshemmet 

 Bedömning för lärande 

 Små barns lärande 

 Verksamhetsförlagd utbildning 
 

Uppdragsutbildningar för Skolverket: 

 Arbetsplatsförlagt lärande på gymnasiet 

 Specialpedagogik för verksamma studie- och yrkeskonsulenter 

 Utredning av särskilt stöd 
 

 

 

// Annika A Davidsson 

 

 

 
 
 
 


