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Specialpedagogen spelar roll
- utveckla och fördjupa din handledningskompetens
STOCKHOLM 8 APRIL • GÖTEBORG 11 APRIL 2019

u Handen på hjärtat - för du kvalificerade samtal med dina kollegor?
u Gerillahandledning - varsomhelst, närsomhelst, hursomhelst
u Har vi samsyn om vad handledning är och hur vi beskriver det för våra kollegor?
u Har du blivit en medberoende specialpedagog?

Verktygslådan 2019
Frågebatteriet
ingår

Mera samtal,
mindre prat!
PROCESSLEDARE

n Helena Wallberg

specialpedagog, författare
och bloggare

Vi utvecklar Sveriges viktigaste människor
www.lararfortbildning.se • 08 737 68 00

n Maja Lindqvist
specialpedagog
och handledare

n Malin Larsson
specialpedagog
och handledare

PROGRAMANSVARIG HAR ORDET

Vi kan inte vänta på att få
möjligheter att handleda
Många specialpedagoger upplever att deras kunskaper i att leda kvalificerade
samtal inte nyttjas i skolan. Att stanna upp och identifiera behov får stå tillbaka när görandet och problemlösning är i fokus. Det gör att vi får ett glapp
mellan handledningen och verklighetens snabba lösningar som förmedlas till
berörda. Det glappet leder till ett ännu större glapp: det som behövs och det
som görs.
Vi specialpedagoger kan inte vänta på att få möjligheter att handleda. Vi
måste visa vägen och utnyttja vår kompetens för samtal för att smyga in en
förändrad syn på handledning och på effekterna av handledningen. Det var
min utgångspunkt när jag skapade årets program till Specialpedagogen spelar
roll. Kom och ta ett stort kliv framåt tillsammans med andra utvecklingssugna specialpedagoger.
Varmt välkomna!
Helena Wallberg, programansvarig

ALLA DELTAGARE på konferensen får verktygslådan
Frågebatteriet. Där får du konkreta exempel på frågor i olika
frågekategorierna. Den är ett stöd för dig under konferensen men
framförallt i din yrkesvardag. Frågebatteriet är en direkt respons på
årets motto:
Mera SAMtal, mindre prat.

NU PÅ
TVÅ ORTER
Stockholm 8 april 2019
Göteborg 11 april 2019

POPULÄRA KONFERENSEN
GÅR FÖR ANDRA ÅRET I RAD

LUNCH OCH
KAFFE INGÅR

TIDIGARE TEMA

Ordinarie pris är 4 150 kr exkl moms. I priset ingår fika och
lunch.

2018

Hur kan vi stärka det specialpedagogiska
uppdraget i skolutvecklingen?

ERBJUDANDE I GÖTEBORG
Dagen före konferenstillfället i Göteborg går vår extrainsatta
konferens NPF-säkrad lärmiljö på samma ort. Använd vår
rabattkod för att gå på båda konferenstillfällena för endast
5995 kr.
Ordinarie pris för båda konferenserna: 7000 kr.
Ange kod KOMBI när du bokar.

KP

onferens
rogram

08.00

10.00

Registrering

Kaffe/te med frukostsmörgås
09.00

Incheckning och reflektion kring kvalificerade samtal

Helena Wallberg hälsar välkommen med en gemensam reflektion kring hur samtal förs i skolan. Vi presenterar oss runt
borden och reflekterar kring en gemensam fråga:
Handledning i form av kvalificerade samtal - hur skiljer de sig
från kollegiala samtal i allmänhet?
09.15
FÖRELÄSNING

Handen på hjärtat - för du kvalificerade samtal med dina
kollegor?
Vi specialpedagoger har utbildning i handledning i form av
kvalificerade samtal men vi får inte alltid möjlighet att träna
på den kompetensen i organiserad form. Kanske har man inte i
kollegiet inte heller reflekterat närmare på vad som menas med
handledning. Under detta pass tittar vi också närmare på det
frågebatteri med olika frågetyper du kommer att få använda
under dagen.

n Hur påverkas våra samtal av val av frågetyper?
n Hur påverkar syftet med samtalet våra val av frågor?
n Hur undersöker vi effekterna av de samtal som förs idag?
HELENA WALLBERG är specialpedagogen som
du möter i de flesta skolorienterade tidningar
och konferenser och som också har författat
både läromedel och böcker. Hon driver Sveriges
största specialpedagogikblogg Det inkluderande
klassrummet där hon delar viktiga kunskaper men också
debatterar specialpedagogens uppdrag. Helena har erfarenhet från Skolverket, har arbetat som kvalitetsutvecklare på
huvudmannanivå i en av de största friskolekoncernerna och
är idag mycket efterfrågad som föreläsare och utvecklingsstöd
av skolor, kommuner och huvudmän runt om i Sverige.

Vi utvecklar Sveriges viktigaste människor
www.lararfortbildning.se • 08 737 68 00

REFLEKTION

Kaffe med reflektion kring Frågebatteriet
10.20
WORKSHOP

Träna på samtalsmodellen Appreciative Inquiry
Appreciative inquiry är en samtalsmodell som fokuserar på
styrkor. Syftet är att skapa allians och hitta lösningar i de styrkor
som framkommer i samtalet. Du får träna på en struktur som
tillsammans med frågetyper styr samtalet mot att hitta styrkor
som vi kan bygga vidare på.
Vi samlar reflektioner digitalt och funderar över hur denna
modell kan användas i utvecklingssyfte även när den inte är
schemalagd. Vi behöver bli bättre på att utnyttja styrkesamtal i
vardagen och inte glömma bort framgångsfaktorer när vi fastnar
i problem.

”

Det var ett väl sammansatt program. Jag är väldigt nöjd med att det
konferensen i stort vände
sig till specialpedagoger.
Konferensdeltagare 2018

Specialpedagogen spelar roll 2019
- utveckla och fördjupa din handledningskompetens
SOM SPECIALPEDAGOGER har vi ett fantastiskt verktyg som vi bär med oss varje
dag: handledning. Det ligger i vårt uppdrag och vi har utbildning i det. Men hur ska
det kunna stärka skolans arbete för att öka tillgängligheten om vi använder det på fel
sätt och vid fel tillfälle? Eller ännu värre – om ingen frågar efter det fast vi vet vilken
skillnad det kan göra.
MERA SAMTAL, MINDRE PRAT! Där har ni mottot som bär oss genom årets upplaga av Specialpedagogen spelar roll. Här får du fördjupa din kompetens och vidga ditt
perspektiv på de möjligheter som ryms inom din roll. Välkommen till en konferens
om att stödja processer som utvecklar förståelse och insikter hållbart och långsiktigt.

10.45

12.15
FÖRELÄSNING

REFLEKTION

Har vi samsyn om vad handledning är och hur vi beskriver
det för våra kollegor?

Har du blivit en medberoende specialpedagog?

Vår handledning ska utveckla och bidra till skolans förebyggande arbete. Den ska koppla samman det praktiska arbetet med
teorier och utveckla och stärka lärares yrkesprofession. Under
ledning av Maja får du pröva handledningsmodellen reflekterande team som fördjupar reflektionerna kring gemensamma
utvecklingsområden.

Det är lätt hänt att hamna i fällan där utmanande kvalificerade samtal ersatts av välvillig rådgivning när tiden är knapp och
utmaningarna stora. Helena rundar av förmiddagen med en
reflektion om “medberoende specialpedagoger”. Är det verkligen
rådgivning som efterfrågas även när det efterfrågas? Hur bryter
vi oss loss ur fällan när förväntningarna är att ge goda råd och
komma med svar?

n Vi behöver samsyn runt begreppet handledning
n Hur möter vi dem vi handleder i det de befinner sig i här

12.30

och nu?

n Hur kan reflektion bidra till kompetensutveckling?

MAJA LINDQVIST är legitimerad gymnasielärare och specialpedagog och är dessutom utbildad
handledare i psykosocialt arbete på Ersta Sköndal
högskola. Hon har lång erfarenhet av att leda kvalificerade samtal såväl individuellt som i grupp.
2017 kom hennes handbok Elevhälsoarbete för specialpedagoger. De senaste åren har Maja genomfört riktade insatser på
huvudmannanivå och skolor i syfte att utveckla verksamheternas förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Lunch

Samla ihop dina tankar och fyll i frågebatteriet med egna och
andras frågor. Fortsätt samtala över maten utifrån reflektionsfrågorna.
13.30
WORKSHOP

Träna på att lyssna och återkoppla i trepartssamtal
Att lyssna är en central del i ett kvalificerat samtal. Vi tränar
på att lyssna genom att delta i ett strukturerat trepartssamtal
där två personer samtalar utifrån en fallbeskrivning och en
person observerar och återkopplar för att synliggöra styrkor
och utvecklingsområden i samtalen. Helena, Maja och Malin
cirkulerar för att stötta samtalen och reflektionerna.

Läs mer och anmäl dig
på lararfortbildning .se

VI ANVÄNDER några samtalsmodeller under dagen för att träna,
men det är inte de som gör jobbet. Det är processerna som sätts
igång och följs upp under samtalet. Denna dags lärande fokuserar
på själva samtalet och teknikerna för att föra samtalet framåt.
De modeller för samtal som hjälper oss att träna på att få igång
processer är:
n Appreciative inquiry, uppskattande samtal
n Reflekterande team

n Strukturerade samtal

15.30
WORKSHOP

Träna på lösningsfokuserade samtal
Ett riktigt bra möte mellan en specialpedagog och en lärare
resulterar i att läraren själv kommer på vad som ska göras.
Detta står i bjärt kontrast mot det som ofta händer i praktiken
när specialpedagoger eller elevhälsan meddelar lärare vad de
ska göra för att anpassa för en elev. Att komma ifrån fokus på
problem och istället hitta till ett mer lösningsinriktat kollegialt
samtal kan vara en utmaning. Vi fortsätter att träna på att sätta igång tankeprocesser som vänder problemfokus till lösningsfokus. Frågebatteriet är ett stöd i träningen. Helena, Maja och
Malin cirkulerar för att stödja samtalen och reflektionerna.

14.15
FÖRELÄSNING

Gerillahandledning - varsomhelst, närsomhelst,
hursomhelst
Vad gör man som specialpedagog när det är svårt att få till
handledningen eftersom skolledningen inte ger tillräckliga förutsättningar för det? Eller när lärarna inte efterfrågar handledning och ingen förstår vinsten med det? Malin Larsson och hennes specialpedagogkollegor bestämde sig för att handleda trots
allt. Begreppet “gerillahandledning” myntades. Vi lyssnar till
Malins erfarenheter och insikter och workshoppar under hennes
ledning. Vi använder frågebatteriet för att träna på frågetyper
under aktiviteten. Fokus är på reflekterande team och det vi
tränar på är själva reflektionen, att stanna i den och inte hoppa
vidare till lösningen innan vi har en klar bild av situationen.

n
n
n
n

Handledning trots allt
Så får vi pedagoger att känna kraften i handledningen
Se möjligheterna - hitta stunder för handledning
Så blir vi bättre på att möjliggöra utveckling

MALIN LARSSON är legitimerad lärare, specialpedagog och handledare med över 20 år i skolan.
Malin är utbildad coach inom lösningsinriktad
pedagogik och har dessutom varit verksam som
specialpedagog på huvudmannanivå. Malin är en
van föreläsare, handledare och processledare med massor av
erfarenheter av att driva skolutveckling genom pedagogisk
utveckling, elevhälsa och tillgängliga lärmiljöer.
15.00

Kaffe med samtal: fyll på ditt frågebatteri och reflektera
kring frågornas effekt på samtal
Reflektera tillsammans över kaffekoppen hur frågebatteriet
kan bidra till att handledningen blir ett naturligt verktyg i
vardagen. Samla förslag på fler frågor från varandra och fyll
på frågebatteriet.

16.50

Utcheckning och reflektion kring handledning som
arbetssätt för skolutveckling
Avslutning med tankar för dagen och reflektioner kring vad som
krävs för att fortsätta processerna i vardagen. Hur kan vi använda handledning som verktyg i vardagen för att stärka lärare
i deras utmaningar? Hur ska vi se till att det blir mer SAMtal
och mindre prat på skolorna?

HALLÅ DÄR!

Malin Larsson
Gerillahandlendning låter spännande,
vad är det?
Gerillahandledning handlar om att skapa en efterfrågan på handledning hos pedagogerna utan att
ha fått mandat för att bedriva handledning. Pedagoger behöver få märka
kraften i handledning för att de sedan
ska kunna begära mer handledning.
Det handlar om enkelt uttryck om
att övertyga och uppvigla!

Vad hoppas du lära
deltagarna?

Jag hoppas att deltagarna ska
se på handledning som ett av deras
specialpedagogiska verktyg, som de är fria
att använda när de finner det lämpligt
och att de har fått en breddad
syn på när handledning kan
användas.

Våra tips på konferenser under 2019
Särskola i utveckling Stockholm 29 mars
NPF-säkrad lärmiljö Göteborg 10 april • Stockholm 6 december

BOKA
NU
Läs mer om
konferensen och
anmäl dig på
webben!

n Konferensen brukar bli fullbokad så
se till att anmäla dig redan i dag!

Lärarfortbildning AB
Box 120 60 • 102 22 Stockholm
08-737 68 00 • www.lararfortbildning.se

Tveka inte att höra av dig till mig
om du har några frågor!
Monica Franc
monica.franc@lararfortbildning.se
08 - 737 68 15

