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 u Skoldesign som stödjer uppdraget

 u Från akut åtgärdande till förebyggande och främjande
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08.15  
Registrering
Kaffe/te med frukostsmörgås

09.00  
Konferensen inleds
Moderator Lars Gustavsson hälsar välkomna.

09.10
Flytta fokus från akut åtgärdande till förebyggande och 
främjande – så lyckas ni!
Skollagen är tydlig med att vi ska arbeta förebyggande och  
hälsofrämjande i skolan och vi med specialpedagogisk   
kompetens har ansvar för det arbetet på grupp- och   
organisationsnivå. Men många upplever att det är svårt att 
komma från det akut åtgärdande och på allvar lägga fokus 
på förebyggande och främjande arbete. Här kommer du att få 
konkreta råd i hur er skola kan skapa de rätta  
förutsättningarna för att lyckas och hur du kan ta plats i  
utvecklingsarbetet. Du får också hjälp i hur du kan prioritera 
och begränsa i det specialpedagogiska uppdraget. 

n  Skoldesign som stödjer det specialpedagogiska uppdraget
n  Hur skapas förhållningssätt och förutsättningar i organisationen?
n  Vad innebär det konkret att arbeta förebyggande och hälsofrämjande?
n  Rutiner och strukturer som behöver vara på plats
n  Att organisera sig själv och sitt eget uppdrag 

Anna Bengtsson
Specialpedagog, författare och handledare

Anna Bengtsson har bred erfarenhet av 
skolutveckling med fokus på att bygga en 
lärande organisation och ett främjande och 
förebyggande elevhälsoarbete. Hon brinner 
för att skolan ska bli en plats där alla elever 

kan utvecklas, må bra och lära optimalt. I boken Design för 
skolorganisation – i praktiken visar hon tillsammans Maria 
Kempe Olsson på framgångsrika skolorganisationer kopplat 
till forskning och konkreta exempel. Anna Bengtsson är även 
medförfattare till den uppskattade boken EHM – Elevhälsomö-
tet, en främjande, förebyggande och lärande modell.

10.15
Jakten på den specialpedagogiska kompetensen 
Vi provar på det organisationsutvecklande spelet ”Jakten på 
den specialpedagogiska kompetensen”, framtaget av Anna 
Bengtsson. I spelet möter vi flera olika utmaningar som ställer 
frågeställningar på sin spets och ökar chanserna till att ni når 
fram ända till mål. 

10.30
Paus

10.45
Överge inte eleverna! Att utveckla förmågor kräver stöd
Det är viktigt att vi förstår hur förmågor påverkar kunskaps-
utvecklingen. Metakognition, självreglering och exekutiva 
förmågor nämns ofta som extra viktiga för lärandet. Att 
eleverna behärskar dessa förmågor är ofta kritiskt för att kunna 
tillgodogöra sig undervisningen. Men hur stöttar vi eleverna 
att utveckla dem? Här kopplas forskning till praktik och vi får 
förståelse för hur vi kan utveckla elevernas förmågor på veten-
skaplig grund. Du får även verktyg för hur du kan arbeta med 
ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd, 
genom både handledning och kartläggning.

n  Hur utvecklas förmågor hos eleverna?
n  Så påverkas kunskapsutvecklingen av förmågor
n  Scaffolding, modellerande och vägledning – att lära ut förmågor 
n  Analysera elevers behov av ledning och stimulans i lärandet   
 – PASS-modellen som stöd
n  Så kan specialpedagog, speciallärare och lärare arbeta tillsammans  
 kring elevers kunskaper och förmågor

Petri Partanen
Fil.dr., leg. Psykolog och specialist i pedagogisk 
psykologi

Med lång erfarenhet från praktiskt arbete, 
utbildning och forskning kring barn och 
ungas lärande, utveckling och hälsa har Petri 
Partanen blivit en av landets mest uppskat-

tade föreläsare inom ramen för pedagogisk psykologi. Han är 
idag verksam vid Mittuniversitetet samt på Institute of Edu-
cation, University College London. Att utveckla förmågor på 
vetenskaplig grund är titeln på hans senaste bok som skapar ett 
sammanhang mellan forskning, teori och praktik.
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11.50
Reflektionsstund
För att utvecklas krävs aktiv reflektion! Tillsammans tar vi en stund att fundera 
och diskutera kring det Petri Partanen presenterat.

12.00
Lunch

13.00
Så kan lyckoforskningen ge oss guidning i det   
hälsofrämjande arbetet
Skolor som systematiskt arbetar med positiv psykologi i 
klassrummet och inom hela organisationen förebygger psykisk 
ohälsa, ökar välbefinnande, positiva känslor, engagemang och 
förmåga att hantera utmaningar i vardagen samt minskar 
upplevd stress och depression. Detta visar ett nyligen avslu-
tat forskningsprojekt vid Folkhälsans forskningscentrum i 
Helsingfors. Lyckoforskning, eller korrekt benämnt positiv psy-
kologi, är numer ett väletablerat forskningsfält och kunskapen 
börjar få fäste inom allt fler områden, så även inom skolans 
värld.

n  Vad är egentligen positiv psykologi och hur kan det anpassas för  
 skolans verksamhet? 
n  Ta del av det finlandssvenska forskningsprojektet Styrka, glädje och  
 medkänsla
n  Så introducerades ett program för elever, skolpersonal och föräldrar 
n  Exempel på aktiviteter i klassrummet, med personal och mot   
 föräldrar
n  Vad ser vi för resultat? 

Åse Fagerlund
Forskningsledare, neuropsykolog, psykoterapeut 
och utbildare

Åse Fagerlund är forskningsledare för 
projektet Styrka, glädje och medkänsla vid 
Folkhälsans forskningscentrum i 
Helsingfors. Hon har positiv psykologi 

som sitt specialområde och arbetar aktivt med utbildning och 
organisationsutveckling för bland annat skolor. Hon tror på 
gedigen, vetenskapligt förankrad kunskap och förståelse för 
att både minska problem, utveckla och öka 
välbefinnande.  
 
14.15
Reflektionsstund
Återigen landar vi gemensamt efter föreläsningen och reflekterar kring det här 
med positiv psykologi och diskuterar med hjälp av frågor.

Det som i folkmun kallas för lyckoforskning tog fart i slutet av 1990-talet 
med Martin Seligman som frontfigur. Den korrekta benämningen är 
positiv psykologi och det definieras som vetenskapen om ett gott liv. 
Hur kan vi stärka både vårt eget och andras välbefinnande, både på 
ett individuellt och samhälleligt plan. Andra stora namn inom forsk-
ningsområdet är Barbara Fredrickson, Sonja Lyubomirsky och Mihail 
Csikszentmihalyi.

14.30
Fika med kaffe, te och kaka

Uppdrag: Specialpedagogik
– Systematik för det förbyggande och främjande arbetet

KONFERENSEN MED FULLT FOKUS på det specialpedagogiska uppdraget! Det finns ett stort värde i att 
möta andra med samma roll för att utbyta erfarenheter, samtala och reflektera tillsammans. Du 

får ta del av goda erfarenheter på skolorganisation som stöttar förebyggande och främjande 
arbete. Det presenteras spännande forskning om hur metoder från positiv psykologi kan 

användas i skolan för att bland annat motverka psykisk ohälsa. Du får med dig verktyg för att 
leda förändringsarbete och möta motstånd. 

Petri Partanen lär dig mer om relationen mellan förmågor och kunskapsutveckling samt hur du 
stöttar eleverna i deras förmågeutveckling. Dessutom får du prova på ett par reflektionsmodeller 

som du kan använda när du kommer hem till din arbetsplats då föredragen varvas med 
reflektionsstunder.

Vad är lyckoforskning?   



15.00  
Att möta motstånd – hur leder du så att dina kollegor vill, 
kan och vågar? 
Utvecklingsarbete och förändring är aldrig smärtfritt. Kraven 
på oss som arbetar i skolan är höga och vi ställer höga krav 
på oss själva. Inte konstigt att det uppstår krockar och frustra-
tion mellan kollegor. Du är den som ska leda utvecklings- och 
förändringsarbete samt stötta kollegor i utmanande situationer. 
Det är av största vikt att du har verktyg att möta frustration 
och motstånd och inte minst att du har förståelse för varför det 
uppstår.  Här får du få ta del av flera metoder som du kan an-
vända för att förstärka samspel och samarbete, driva utveckling 
och lösa problem.  

n  Konflikter och utveckling – konfliktanalys och konflikthantering
n  Motstånd och besvärliga beteenden – att möta försvarsmekanismer  
 och härskartekniker
n  Vi Vill-processen – leda processer utan att vara chef 
n  Förändringsledning – leda sig själv och sina kollegor i ständig  
 förändring 
n  Kommunikation och feedback – på rätt sätt och i rätt tid

Lars Gustafsson
Ledar- och organisationsutvecklare

Lars Gustavsson har en bakgrund som lära-
re och rektor och har arbetat med ledarskap, 
medarbetarskap och systematiskt kvalitetsarbete 
på ett mycket framgångsrikt sätt. På ett inspire-
rande sätt blandar han allvar med humor och 

beskrivs som kompetent, rolig, utmanande och mycket engage-
rad. I sin roll som fortbildare för Lärarfortbildning håller han 
bland annat i vår uppskattade Arbetslagledarutbildning och får 
alltid högsta möjliga betyg av deltagarna.  

16.20
Avslutande reflektion
Efter en dag fylld av nya tankar, kunskap och insikter kommer vi tillsammans att 
reflektera över hur vi kan gå hem och förflytta oss mot det mer förebyggande och 
främjande arbetet. Vad måste vi sluta göra, vad borde vi börja göra och vad ska vi 
fortsätta med?

16.30
Konferensen avslutas - välkomna åter!

Åse Fagerlund
Forskningsledare, neuropsykolog, psykoterapeut och utbildare

HALLÅ DÄR!

Workshop- 
inslag

- Varför är positiv psykologi spännande för skolans värld?

Den positiva psykologin erbjuder många konkreta och 
praktiska redskap som verkligen kan stärka både elevernas 
och personalens välbefinnande. Och det är inget jag bara 
tycker, det finns vetenskapliga bevis för det, nu senast från 
våra studier i finlandssvenska skolor.

- Vad blev du mest förvånad över kring resultaten i studien?

Det är alltid väldigt spännande när man gör interventions-
studier för man kan ju inte vara säker på att det blir goda 
resultat, även om man själv tror på metoderna. Kanske var 
jag ändå mest förvånad över att resultaten var så 
samstämmiga. Välbefinnande kan verkligen stärkas med 
dessa metoder, både hos barn och vuxna.

- Hur ska ni gå vidare nu när studien är avslutad?

Vi har fått många förfrågningar om samarbete vilket är 
jätteroligt. Samtidigt kräver all 
forskning tid, pengar och resurser. 
Men det vi fått medel för och 
håller på att jobba med är att 
stärka välbefinnande för 
gymnasieelever. Vi håller också 
på med en mindre studie 
kring unga med problematik 
kring depression, ångest 
och ensamhet och ser 
på hur vi kan stärka 
deras självkänsla och 
välbefinnande med 
metoder inom den 
positiva psykologin.



Vi möts runt uppdraget, rollen och 
våra olika förutsättningar.

Lena Rosada, projektledare
lena.rosada@lararfortbildning.se

Innan jag började planeringen av konferensprogrammet frågade jag många av er 
specialpedagoger och speciallärare vilka som är era största utmaningar just nu. En 
stor majoritet lyfte svårigheten att gå från det akut åtgärdande till det förebyggande 
och främjande arbetet. Hur ska vi organisera och få systematik i det specialpedago-
giska arbetet? Det är såklart en fråga med många möjliga svar, men jag har samlat 
några av de mest kompetenta föreläsarna inom området för att ge er guidning och 
verktyg i jakten på den specialpedagogiska kompetensen på just era arbetsplatser. 
På Lärarfortbildning vet vi att det krävs mer än en föreläsningsdag för att få till 
förändring och ett lärande. Den här dagen präglas därför av våra ledord Inspirera 
Reflektera Diskutera och föreläsningarna varvas med reflektionsstunder där du 
kommer att få vara aktiv tillsammans med övriga deltagare. 

Varmt välkommen till en heldag med fokus på det specialpedagogiska uppdraget!

KONFERENS PÅ PLATS 
ELLER DIGITALT
n 16 mars 

KONTAKT
Projektledare, Lena Rosada
lena.rosada@lararfortbildning.se
08 - 737 65 28

LUNCH OCH KAFFE INGÅR
Ordinarie pris är 3 450 kr exkl moms. 
På plats ingår fika och lunch.

Boktips! Boktips!
Design för skolorganisation
- i praktiken

Författare: Anna Bengtsson 
och Maria Kempe Olsson

Skolan ska anpassas efter 
eleverna, inte tvärtom. Vi 
måste därför flytta fokus 
från individen till skolan som 
organisation för att kunna 
skapa en skola som erbjuder 
utveckling, lärande och hälsa 
till alla elever. I boken varvas 

Författare: Petri Partanen

I boken tar Petri Partanen 
sin utgångspunkt i skolans 
läroplan som formulerar att 
eleverna ska lära sig kunskaper 
och utveckla förmågor. Men, 
hur kan vi förstå relationen 
mellan kunskaper och förmå-
gor? Och vad innebär det för 
undervisningen? 

Att utveckla förmågor på 
vetenskaplig grund

forskning om framgångsrika skolorganisationer med 
praktiska exempel.

Partanen presenterar PASS-modellen för neuro-
kognitiva förmågor samt behovsmodellen som kan 
användas som samtalsverktyg vid kartläggning av 
elevers behov. 

INSPIRERA
REFLEKTERA
DISKUTERA

Vill du delta digitalt?
Konferensen kommer även att sändas digitalt.   
Mer information om detta hittar du på

 Lärarfortbildning.se  

Boka konferens-paket!

En aktiv 
konferens!

Fördubbla din utveckling med två konferenser! 
Konferensen Studiero i praktiken är ett perfekt komplement till 
Uppdrag: Specialpedagogik.
Boka två dagar, 16-17 mars, fyllda med specialpedagogiska 
redskap, praktiska lösningar för stökiga klassrum och verktyg för 
ett förebyggande och främjande arbete.

Läs mer och boka paketet på Lärarfortbildning.se

Studiero i praktiken
– Från stök till resultat och trygghet

u Så skapar ni klassrumsmagi
u Vi vände från stök till resultat!
u Lärarcoachen ger råd och tips
u Möblera för ett lugnare klassrum
u Pax i skolan gav trygga elever

Paketpris: boka 2 konferenser och spara 1 500kr



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

”Underbart att 
konferensen i stort 

handlar om
specialpedagogik.”

”Det var fokus på så väl 
förebygga, som främja 

(och åtgärda). Och 
eleven var hela tiden i 

fokus!”

” Bra och relevant 
innehåll, med olika 

vinklingar på temat. Det 
var ett massivt innehåll 

som var intressant”

”Fantastiskt att lyssna till så kompetenta, 
tänkande människor som arbetat länge med 

det de tror på och tycks brinna för”

Konferensen bokas upp snabbt,   
anmäl dig och dina kollegor redan i dag! 
Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.

Lena Rosada
lena.rosada@lararfortbildning.se
08 - 737 65 28

Uppdrag: Specialpedagogik
– Systematik för det förbyggande och främjande arbetet
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Sagt av 
deltagare
2020

”Mycket inspirerande 
föreläsningar som 
väcker tankar och 

funderingar ”

Anmäl dig på webben!

BOKA
NU!


