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UR INNEHÅLLET 
 Läroplan, kursplan och timplan i anpassad grundskola – hur uppfyller man kraven som finns på bästa  
 sätt och hur undervisar man med dubbla kursplaner för integrerade elever?
 Begreppsutveckling och begreppsutvecklande undervisning och hur det får betydelse för det formativa  
 bedömningsarbetet
 Utveckling av skolans elevhälsoarbete med fokus på samspelet mellan hälsa, lärande och utveckling
 Så skapar du en trygg lärmiljö och bra skolgång som fungerar för alla elever 
 Från hjärnforskning till pedagogik – anpassningar av undervisning och lärmiljö utifrån forskning och  
 beprövad erfarenhet

ERBJUDANDE

Boka flera personer!  

Pris från 3.990 kr

EXPERTER

TALARE

MODERATORER

Fokus på strategier, metoder och  
förhållningssätt för hur du skapar en  
utvecklande och hälsofrämjande lärmiljö  
i framtidens anpassade grundskola



ANMÄL DIG IDAG! www.abilitypartner.se I 08-694 91 00 | bokning@abilitypartner.se

TORSDAG 19 JANUARI 

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås

09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till konferensens 
moderatorer

Anna Klockar 
Legitimerad lärare och skolutvecklare 
Skolbyrån

Mia Westman 
Legitimerad lärare och skolutvecklare 
Skolbyrån

Anna och Mia är legitimerade lärare, och arbetar som speciallärare 
på gymnasiet och i resursskola. Tillsammans driver de Skolbyrån, en 
idédriven byrå som bygger hållbara organisationer tillsammans med 
ledare och personal inom skola och utbildning. 

09.10-10.00 EXPERTANFÖRANDE

Skollagen och läroplanen för anpassad grundskola  
• Anpassad grundskola – vad innebär namnbytet till anpassad 
grundskola och hur kommer verksamheten att påverkas? 

• Lgrsär 22, kursplan, kommentarmaterial, planera, bedöma och ge 
återkoppling – ett sätt att arbeta

• Pedagogisk planering utifrån två kursplaner – så undervisa med 
dubbla kursplaner för integrerade elever 

• Studiepaket ämnesområde – att planera och genomföra 
undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

• Läromedel från SPSM – inspiration och nyheter

Therese Lindhal
Uppdragsledare och Talesperson för intellektuell 
funktionsnedsättning
SPSM

Talare meddelas senare
Läromedelsutveckling i Umeå
SPSM

Therese Lindahl är uppdragsledare och talesperson för 
intellektuell funktionsnedsättning och arbetar som rådgivare på 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Läromedelsutveckling Umeå 
är en avdelning för Läromedel och Fortbildning. SPSM producerar i 
huvudsak läromedel för skolformerna grundsärskola, gymnasiesärskola 
och Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå.

10.10-11.10 EXPERTANFÖRANDE

Tänkande & Agens: Begreppsutveckling – Begrepps-
utvecklande undervisning
• Att planera undervisning som gör möjligt för eleven att utveckla 
förmågor – Några centrala analyser som läraren kan göra

• Länken mellan formativ bedömning – lärandemål – undervisning

Mimmi Waermö
Fil.dr i didaktik och lektor i specialpedagogik
Specialpedagogiska institutionen,  
Stockholms universitet

Mimmi Waermö har under lång tid arbetat gemensamt med 
lärare i grundsärskolan för att utveckla bedömningspraktiken och 
undervisningen. Under denna föreläsning får du ta del av hur du 
kan arbeta begreppsutvecklande och hur det får betydelse för det 
formativa bedömningsarbetet.

11.10-11.35 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

11.35-12.30 EXPERTANFÖRANDE

Från hjärnforskning till pedagogik
• Hjärnan och lärandet – vad säger forskningen?
• Förklaringsmodeller för att kunna gå från teoretisk förståelse till 
pedagogiska konsekvenser

• Anpassningar av undervisning och lärmiljö utifrån forskning och 
beprövad erfarenhet

Kenth Hedevåg
NPF-pedagog, författare  
och föreläsare

En del elever har diagnoser som ADHD eller inom autismspektrat, 
andra har ingen diagnos men stora svårigheter i skolsituationen 
ändå. Hur kan vi hjälpa dessa elever i skolan? Kenth Hedevåg har 
lång bakgrund som pedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam 
och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam. 
Författare till böckerna ”När mallen inte stämmer” och ”Johanna-Tre 
diagnoser i skolan”. Mer information på: www.hedevagpedagogik.se. 

12:30-13:30 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:30-14:10 PRAKTIKFALL

Så skapar du en trygg lärmiljö och bra skolgång som 
fungerar för alla elever 
• Så skapade vi en undervisningsmiljö som erbjuder eleverna 
ett lärande utifrån sina egna behov och förutsättningar för att 
säkerställa ökad måluppfyllelse 

• Hur skapar du en inkluderande och motiverande lärmiljö där 
samtliga elever känner sig delaktiga i verksamheten? 

Camilla Bejmo Samuelsson
Rektor, Fittja rektorsområde
Botkyrka kommun

Petra Schutz
Biträdande rektor och specialpedagog,  
Fittja rektorsområde
Botkyrka kommun
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Camilla och Petra har arbetat i Fittja länge och har lång erfarenhet 
av att skapa förutsättningar för grundsärskoleelever att lyckas i 
skolan. De arbetar nära elever, lärare och assistenter. ”Våra elever 
ska lämna skolan med rak rygg, stort hjärta och bidra till ett bättre 
samhälle med sina kunskaper!”.

14:20-15:00 PRAKTIKFALL

Hur kan vi utforma de fysiska rummen i skolan för att 
skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt för 
våra elever?
• Vikten av en stressreducerande lärmiljö i skolan
• Rummets betydelse för hälsa, välmående och lärande
• Hur kan vi arbeta med rummet som ett pedagogiskt och 
didaktiskt verktyg? 

Matilda Zeits
Leg. Bildlärare 
Lunagymnasiet, Utvecklingspedagogik 

Johanna Siljeholm
Leg. Bildlärare och förstelärare 
Lunaskolan Bromma, Utvecklingspedagogik

Matilda och Johanna är legitimerade bildlärare från Konstfack 
och arbetar sedan många år med elever med autism och 
autismliknande tillstånd samt särskola. Sedan några år driver de 
tillsammans ett utvecklingsprojekt på Utvecklingspedagogik vars 
syfte är att förbättra, anpassa och utveckla den fysiska miljön för 
elever med olika funktionsnedsättningar. Utvecklingspedagogik 
arbetar med skola och omsorg för barn, ungdomar och 
vuxna med neuropsykiatrisk diagnos och/eller intellektuell 
funktionsnedsättning.

15:00-15:20 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:20-16:05 EXPERTANFÖRANDE

Kommunikation och utveckling för elever i anpassade 
skolformer 
• När eleven har svårt att förstå och göra sig förstådd: hur kan 
skolan och du som lärare anpassa kommunikationen?

• Hur bemöta och kommunicera med integrerade elever för att 
skapa trygghet och främja utveckling?

• Att förstå, hantera och förebygga stressrelaterade 
problemskapande beteenden i skolan

Diana Lorenz
Socionom och utbildad psykolog,  
kurator på neurologkliniken
Karolinska Universitetssjukhuset

Diana Lorenz är hälso- och sjukvårdskurator inom Tema 
Neuro på Karolinska Universitetssjukhuset. En uppskattad 
föreläsare och handledare, Diana har lång erfarenhet av 
arbete med barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Hon har gett ut böckerna “Ungdomar med 
Aspergers syndrom – att mötas i samtal” samt “Stress och psykisk 
ohälsa hos elever med autism”.

16:15-17:00 EXPERTANFÖRANDE

Utveckling av skolans elevhälsoarbete med fokus på 
samspelet mellan hälsa, lärande och utveckling
• Hur kan skolor och verksamheter systematiskt utveckla ett mer 
förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan

• Så skapar du de rätta förutsättningarna för hälsa och 
måluppfyllelse genom anpassning av den pedagogiska samt 
den fysiska lärmiljön

Joanna Lundin  
Leg. Lärare och författare 

 
Joanna är Leg.lärare och författare till böckerna ”en skola som 
fungerar för alla” och ”ett lärande som fungerar för alla”. Hon är idag 
verksam som skolutvecklare och bitr. rektor. 

17:00-17:10 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar kort och avslutar konferensdagen 

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.
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ANPASSAD GRUNDSKOLA 2023

Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
 Ta del av de senaste uppdateringarna kring läroplan, kursplan och timplan 
i anpassad grundskola och hur man uppfyller kraven samt undervisar 
integrerade elever på bästa sätt

 Lyssna till begreppsutveckling och begreppsutvecklande undervisning och 
hur det får betydelse för det formativa bedömningsarbetet

 Bli inspirerad av utveckling av skolans elevhälsoarbete med fokus på 
samspelet mellan hälsa, lärande och utveckling

 Lär dig mer om hur man skapar de rätta förutsättningarna för hälsa och 
måluppfyllelse genom anpassning av den pedagogiska samt den fysiska 
lärmiljön

 Öka dina kunskaper om hur man underlättar lärande och välmående genom 
anpassning av kommunikation och bemötande efter varje elevs förmågor och 
förutsättningar

 Ta del av hur man skapar en tillgänglig lärmiljö som gör att eleverna känner sig 
delaktiga i sitt lärande samt känner lust och motivation

 Nätverka och utbyt erfarenheter med kommuner från hela Sverige!
Konferenskod: OFF1706

Allmänna villkor
Se vår allmänna villkor på  
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Boende
Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på 
boendet om du anger våra koder vid bokning.
STOCKHOLM CITY 
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00  
Ange kod: Ability Partner
Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00  
Ange kod: Ability Partner
DJURGÅRDEN 
Hotel Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - 
Part
Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part
STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE 
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell. 
Ange kod: D000028081

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Tid och plats
Konferens 19 januari 2023

Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller  
följa konferensen digitalt via livestream.

Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Alla priser är exkl. moms och per person

Pris konferens – delta på plats i Stockholm
I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch samt fördjuping och  
dokumentation.
Anmäl dig senast 18 november 6.290 kr 1.200 kr i rabatt
Anmäl dig senast 17 december 6.790 kr  700 kr i rabatt
Ordinarie pris  7.490 kr

Mängdrabatt konferens i Stockholm
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.990 kr per person.

Pris digital konferens – delta via livestream
I det digitala konferenspriset ingår fördjupning samt dokumentation 
och att du kan ta del av streamat material efteråt.
Anmäl dig senast 18 november 5.290 kr 1.200 kr i rabatt
Anmäl dig senast 17 december 5.790 kr  700 kr i rabatt
Ordinarie pris  6.490 kr

Mängdrabatt digital konferens
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar 
person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.


