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Arrangeras av:

SPECIALPEDAGOGIK I FOKUS
Aktuell forskning och beprövade metoder att använda i skolan för att  
främja god kunskapsutveckling för alla

UR INNEHÅLLET 

• Läs-, skriv- och språksvårigheter – aktuell forskning och specialpedagogiska metoder, insatser och 
handledning som skapar förutsättningarna till ökad måluppfyllelse

• Kartläggning, framgångsrika stödinsatser och anpassade lärmiljöer för ökad kunskapsutveckling hos 
elever med matematiksvårigheter

• Specialpedagogens och elevhälsans roll och hur du kan strukturera verksamheten för att skapa de rätta 
förutsättningarna som gynnar elevens kunskapsutveckling och hälsa

• Stödinsatser och extra anpassningar i undervisning och klassrum – evidensbaserade pedagogiska 
metoder utifrån elevens individuella behov som skapar förutsättningar att lyckas i skolan

• Tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande – strategier och metoder för att skapa 
inkluderande lärmiljöer 

• Digitala stöd och verktyg att använda i undervisningen för att underlätta inlärning hos eleverna
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www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

Arrangeras av

NATIONELL KONFERENS  
19-20 SEPTEMBER 2018 
STOCKHOLM

Anmäl dig tidigt 
– läs om våra rabatter på baksidan!

TALARE OCH PRAKTIKFALL

MODERATOR OCH TALARE

Johanna Lundén 
Chef Elevhälsan 
Vårgårda kommun

Inspireras  

och nätverka!



ONSDAG 19 SEPTEMBER 

09:00-09:30 REGISTRERING

Registrering, morgonkaffe och smörgås.

09:30-09:40 INLEDNING

Moderatorn Johanna Lundén, Chef Elevhälsan, Vårgårda kommun 
inleder konferensens första dag 

09:40-10:40 PRAKTIKFALL

Specialpedagogens och elevhälsans roll: hur 
du kan strukturera verksamheten för att skapa 
de rätta förutsättningarna som gynnar elevens 
kunskapsutveckling och hälsa
• Elevhälsans roll som grupp och profession – vad kan lärare 

och elever förvänta sig av de olika professionerna och vad kan 
teammedlemmarna i elevhälsan förvänta sig av varandra?  

• Kollegialt lärande – hur samverkar vi tvärprofessionellt för att 
skapa en mer tillgänglig och utvecklande lärmiljö?

• Hur använder vi våra ekonomiska och pedagogiska resurser på 
ett så optimalt sätt som möjligt för att uppnå ett effektivare och 
mer kvalitetsbaserat elevarbete som främjar hälsa och lärande?  

Johanna Lundén
Chef Elevhälsan
Vårgårda kommun

Hur kan elevhälsan bli motorn i utbildningen? Med erfarenhet från 
den lilla kommunen och den stora kommunen har Johanna skaffat 
sig insikt och kunskap kring vikten och kraften av elevhälsans 
uppdrag. En av de stora utmaningarna är att använda de olika 
professionernas kompetenser samtidigt som vi jobbar med en 
samlad elevhälsa. Hur vi gör för att elevhälsan ska börja när våra 
elever sätter sin fot på skolgården? Johanna delar även med sig av 
det framgångsrika utvecklingsarbetet i Essunga - en ”Synvända” 
som fortfarande lever - samt hur erfarenheterna nu appliceras i nya 
kommuner med fokus inkludering och ökad måluppfyllelse.

10:40-11:10 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

11:10-12:00 PRAKTIKFALL

Framgångsrik lärmiljö som främjar och stöttar 
elevernas lärande
• Hur kartlägga lärmiljön för att sätta in de rätta insatserna 

och undanröja hinder för bättre kunskapsutveckling?   

• Lärmiljö och pedagogiska strategier – förbättra elevernas 
skolresultat genom ett helhetsperspektiv på tillgänglighet  

• Effektfulla metoder och arbetssätt i klassrummet som främjar 
och stöttar elevernas lärande

Simona Krstic 
Logoped, barn- och centrala elevhälsan  
Norrtälje kommun  

Karin Avellann-Hultman
Projektledare för AST, Rodengymnasiet
Norrtälje kommun

Simona Krstic arbetar som logoped i Resursteamet som ingår i 
Centrala barn- och elevhälsan. Hon arbetar som handledare för 
personal i Norrtälje kommuns skolor kring lämpliga anpassningar 
i lärmiljön, förhållningssätt och arbetsmaterial främst för elever 

som har språkstörning. Karin Avellan-Hultman arbetar som 
projektledare och ansvarig för Samhällsvetenskapsprogrammet och 
Individuella Alternativet Flex på Rodengymnasiet i Norrtälje Kommun 
- gymnasieprogram anpassade för elever med diagnos inom 
autismspektrum. Hon arbetar även med att bygga upp en tillgänglig 
lärmiljö. Under denna föreläsning kommer du få ta del av Norrtäljes 
NPF-satsning, hur de arbetar med tillgängligt lärande på Sam och 
IA Flex (fysik, social och pedagogisk lärmiljö) samt samverkan som 
förutsättning och framgångsfaktor.

12:00-13:00 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:00-14:30 EXPERTANFÖRANDE

Utmaningar och möjligheter i barns läs- och 
skrivutveckling – fokus på förhållningssätt för att 
stärka barns språkliga, personliga och sociala 
utveckling samtidigt som kunskapsutvecklingen
• Observera, kartlägga eller utreda? – Så kan du urskilja vart 

eleven befinner sig för applicera rätt åtgärd

• Vilka följder skapar läs- och skrivsvårigheter för eleven, 
inlärningen och undervisningen?

• Så utvecklar och anpassar du pedagogiken för att gynna och 
utmana läs- och skrivutvecklingen för samtliga elever  

• Så skapar du en skolmiljö där du motiverar och når fram till 
elever med läs- och skrivsvårigheter

• Verktyg som underlättar och skapar förutsättningar för 
måluppfyllelse för elever med läs- och skrivsvårigheter

Språkstörning och språklig sårbarhet – barnet, språket 
och pedagogiken
• Vad är en språkstörning och hur kan det hänga ihop med andra 

svårigheter? 

• Så identifierar du elever som har eller har tendens att utveckla 
språkstörning

• Individanpassad undervisning som skapar förutsättningar för 
bättre måluppfyllelse

• Så skapar du en anpassad lärmiljö för bättre studieresultat hos 
elever med språkstörning

Barbro Bruce
Leg logoped och docent
Högskolan i Kristianstad 

Barbro är leg logoped och docent i utbildningsvetenskap/
specialpedagogik och arbetar som biträdande professor vid 
Högskolan Kristianstad. Under denna föreläsning får du inspiration 
och perspektiv på utmaningar och möjligheter i barns och elevers 
språk-, skriv- och läsutveckling med fokus på pedagogiskt 
förhållningssätt.

14:30-15:00 EFTERMIDDAGSFIKA OCH NÄTVERKANDE

15:00-16:30 PRAKTIKFALL

Kartläggning, framgångsrika stödinsatser och 
anpassade lärmiljöer för ökad kunskapsutveckling och 
måluppfyllelse hos elever med matematiksvårigheter 
• Ta del av metoder för att stötta elever i matematiksvårigheter  

– vad fungerar och vad säger forskningen? 

• Hur kartlägger vi elevens matematikkunskaper på ett 
individanpassat sätt? 
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• Konkreta metoder och pedagogiska insatser som bidrar till 
ökad måluppfyllelse i matematik 

• Åtgärdsprogram som visat goda resultat

Markus Björnström
Leg logoped och speciallärare
Lemshaga akademi, Värmdö kommun

Markus Björnström är leg logoped, men arbetar sedan era år som 
speciallärare i grundskolan, främst med elever i årskurs fem till nio. 
Han håller kurser och handleder lärare både på grundskola och 
gymnasium. Markus har skrivit boken ”Värt att veta om dyskalkyli” 
(Natur och kultur, 2012).  

16:30-16:40 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar konferensens första dag.

16:40 KONFERENSENS FÖRSTA DAG AVSLUTAS

TORSDAG 20 SEPTEMBER 

08:30-09:00 SAMLING

Samling, morgonkaffe och smörgås

09:00-09:10 INLEDNING

Moderatorn Johanna Lundén, Chef Elevhälsan, Vårgårda kommun 
inleder konferensens andra dag.

09:10-10:40 EXPERTANFÖRANDE

Att utifrån forskning utveckla bättre stöd och hjälp till 
elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• Aktuellt inom forskningen om olika neuropsykologiska 

funktioner och om hjärnans funktioner – vad är en 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och vad är det inte?  

• Hur kan forskningen bidra till skolutveckling som i sin tur leder 
till en studiefrämjande lärmiljö för eleverna?  

• Handfasta tips om kartläggningsverktyg och evidensbaserade 
pedagogiska metoder utifrån elevens individuella behov och 
förutsättningar

• Hur ge bästa möjliga stöd och anpassning utifrån den senaste 
forskningen – hur bör stödinsatser och anpassningar se ut för 
att ge elever med NPF rätt förutsättningar att lyckas i skolan?

David Edfelt
Leg psykolog och författare
Provivus

David har lång erfarenhet av att handleda, utbilda och 
ge stöd till verksamheter som möter barn och ungdomar med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter och 
problemskapande beteenden. Han har arbetat som psykolog inom 
barnpsykiatrin, i förskola och skola och som samordnare för era 
utredningsteam vid bland annat Karolinska universitetssjukhuset. 
David är författare till Utmaningar i förskolan – att förebygga 
problemskapande beteenden och medförfattare till Lågaffektivt 
bemötande. Han är medskapare av Tipsbanken och en ofta anlitad 
föreläsare. Sedan 2007 undervisar han på Specialpedagogiska 
institutionen vid Stockholms universitet. 

10:40-11:10 FÖRMIDDAGSFIKA OCH NÄTVERKANDE
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11:10-12:00 PRAKTIKFALL

Stödinsatser i utbildningen – framgångsrika strategier 
gällande implementering av extra anpassningar som 
ökar måluppfyllelse hos alla elever
• Extra anpassningar i teorin och praktiken – har vi en samsyn? 

Hur fungerar vår styr- och stödkedja? 

• Hur kontinuerligt jobba och implementera ett förhållningssätt i 
arbetslaget som skapar en skola för alla – ett klassrum för alla 
elever

• Implementering av extra anpassningar – framgångsrika 
strategier och rutiner 

• Samspel och flexibilitet mellan extra anpassningar och särskilt 
stöd – korrekt insats utifrån elevens behov och förutsättningar

• Vad bör vi tänka på när vi dokumenterar extra anpassningar 
och hur kan utvärdera resultatet?

Fredrik Eckerud
Specialpedagog
Linköpings kommun

Fredrik Eckerud är specialpedagog och har under alla sina år i 
skolan främst arbetat med i elever i behov av särskilt stöd. Allt 
från särskola, utagerande elever till elever med psykisk ohälsa och 
social problematik. Utgångspunkten i arbetet är ett systemiskt 
och lösningsfokuserat förhållningssätt. Fredrik var en av de som 
startade arbetet med familjeklass i Linköping och arbetar till vardags 
på Slestadsskolan i ovannämnda kommun.    

12:00-13:00 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:00-13:50 PRAKTIKFALL

Digitala stöd och verktyg att använda i undervisningen 
för att underlätta inlärning hos eleverna
• Så använder du dig av digitala verktyg i undervisningen som 

underlättar elevernas lärande

• Hur kan eleverna använda sig av dagens teknik för att lättare 
nå måluppfyllelse och vilka stöd finns att tillämpa när eleven ska 
jobba självständigt?

• Digitala lärverktyg som både kan kompensera för en nedsatt 
språk-, läs- och skrivförmåga, men som också fungerar språk-, 
läs- och skrivutvecklande för alla elever ur ett inkluderande 
perspektiv

• Hur strukturera och erbjuda lärandeprocesser för hela arbetslag 
och alla professioner i skolan för att skapa likvärdighet i 
arbetet?

Monica Andersson
Lärare och IT/Mediepedagog
Krokoms kommun

Monica Andersson arbetar som mellanstadielärare och IT/
Mediepedagog där fokus ligger på pedagogisk utveckling i 
skolan för elev, lärare samt hela organisationen. Monica arbetade 
som projektledare med Skoldatatek Jämtlands län 2009-2013 
för att utveckla arbetet med tidsenliga lärvektyg i skolor i alla 
kommuner. Hon har även genomfört projektet Verktyg hela vägen 
på gymnasieskolor i länet. Syftet med detta projekt var att stötta 
elever med verktyg under skoltiden men också minska glappet 
efter skolans slut för de som behöver fortsatt stöd. Monica tycker 
att det viktigaste är att ge eleven en medvetenhet om sina behov 
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och ett stöd som innebär en självständighet för framtiden och hur 
hon arbetar med detta kommer hon att dela med sig under denna 
föreläsning.

13:50-14:20 EFTERMIDDAGSFIKA OCH NÄTVERKANDE

14:20-15.35 PRAKTIKFALL

Tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande 
- strategier och metoder för att skapa inkluderande 
lärmiljöer
• Hur kan vi anpassa lärmiljön och främja skolgången för elever 

med NPF? 

• Lågaffektivt bemötande – strategier och metoder för att undvika 
konflikter samt förebygga och hantera problemskapande 
beteende

Cajsa Jahn   
Lärare och författare
Jahn & Reuterswärd

Malin Reuterswärd
Pedagog och författare
Jahn & Reuterswärd

Cajsa Jahn och Malin Reuterswärd är pedagoger med lång 
erfarenhet av att arbeta med elever med autism och adhd. De 
har arbetat både i vanlig klass och i särskild undervisningsgrupp 
för elever med autism. Cajsa och Malin handleder andra lärare i 
hur man arbetar med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt 
bemötande. De är också medförfattare till boken Autism och adhd i 
skolan - handbok i tydliggörande pedagogik.

15:35-15:45 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar konferensen.

15:45 KONFERENSEN AVSLUTAS
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Sagt om Ability Partners  
konferenser

”Mycket bra! I varje föreläsning fanns det  
något som jag kan ta med mig i mitt fortsatta  
arbete”

”Genomgående brukar de här konferenserna  
hålla hög kvalitet”

”Trevligt arrangemang, bra upplägg, trevliga lokaler  
och framförallt bra och förberedda talare”

”Proffsiga föreläsare som gjorde dagarna intressanta”

”Jag var positivt överraskad över den höga nivån som 
talarna höll”

 

Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers 
förmåga att hantera förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom 
att lära känna dig och din organisations behov kan vi kontinuerligt 
erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, nätverk och 
konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker 
konkurrenskraften.

Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att 
erbjuda evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % 
nöjda och återkommande kunder. För mer information om Ability Partner 
eller detta evenemang, kontakta oss via telefon 08-694 91 00.

Intresserad av en affärsutställning?
Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket 
och bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under som efter  
evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål.  
Kontakta oss så berättar vi mer!

Janne Huttunen • Tel: 08-694 91 00 • Mobil: 070-495 73 50 
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se



Goda skäl att delta på konferensen

• Öka din kunskap om specialpedagogens och elevhälsans roll och hur du kan strukturera 
verksamheten för att skapa de rätta förutsättningarna som gynnar elevens kunskapsutveckling 
och hälsa

• Ta del av hur du kan arbeta med stödinsatser och extra anpassningar i undervisning och 
klassrum – evidensbaserade pedagogiska metoder utifrån elevens individuella behov som skapar 
förutsättningar att lyckas i skolan

• Få ökad kunskap om läs-, skriv- och språksvårigheter – aktuell forskning och specialpedagogiska 
metoder, insatser och handledning som skapar förutsättningarna till ökad måluppfyllelse

• Uppdatera dig kring kartläggning, framgångsrika stödinsatser och anpassade lärmiljöer för ökad 
kunskapsutveckling hos elever med matematiksvårigheter 

• Lär dig mer om tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande - strategier och metoder för 
att skapa inkluderande lärmiljöer 

• Få inspiration kring digitala stöd och verktyg att använda i undervisningen för att underlätta 
inlärning hos eleverna 

• Nätverka och utbyt erfarenheter med kollegor från hela landet!
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Konferenskod: OFF1494

ANMÄLAN

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

SPECIALPEDAGOGIK I FOKUS

Tid 
Nationell konferens 
19-20 september 2018 

Plats 
Scandic Hasselbacken 
Hazeliusbacken 20 
Stockholm 
Tel: 08-517 343 00

Fyra sätt att anmäla sig 
Webb:  www.abilitypartner.se

Mail:  bokning@abilitypartner.se

Tel:  08-694 91 00 

Post: Ability Partner 
 Telegrafgränd 5 
 111 30 Stockholm

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Vid betalning 
efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med 10%.

Avbokningsvillkor
Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan alltid överlåtas till en kollega. 
Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen återbetalas full av-
gift. Vid avbokning 2-4 veckor innan konferenstillfället erhålls ett värdebevis 
som kan användas som betalning på någon annan av Ability Partners  
konferenser. Därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning 
tas en administrativ avgift på 500 kr.

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

Boende i Stockholm
Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när 
du bokar dig så erhåller du rabatt.
Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: 08-507 330 00
Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: 08-506 214 00
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00 
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken. 

 Konferens 19-20 september 2018 

Förnamn Efternamn E-post 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden. Alla priser är exkl. moms.

PRISER / PERSON Boka senast 27 april Boka senast 15 juni Ordinarie pris

Konferens - 2 hela dagar 6.490 kr 6.990 kr 7.490 kr1.000 kr rabatt
500 kr rabatt

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl 3 personer eller fler från samma organisation samtidigt så betalar ni endast 5.990 kr exkl. moms för person 3, 4, 5 osv.


