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Uppföljning av konferensen 
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16 september i Växjö 
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En konferensserie för specialpedagoger,  
speciallärare, skolledare och elevhälsoteam 

Ett samarbete mellan  
Specialpedagogiska skolmyndigheten,  

Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet  
och Malmö högskola 



Specialpedagogisk konferensserie 

Elevhälsa – hur får vi arbetet med barns och  
elevers hälsa att gå hand i hand med kunskaps- 
utvecklingen? 
Former för att hitta en gemensam god lärmiljö för alla 
Som en uppföljning av konferensen Rektor med vetande erbjuder Högsko-
lan Kristianstad, Linnéuniversitetet, Malmö högskola och Specialpedago-
giska skolmyndigheten, en konferensserie för specialpedagoger, speciallä-
rare, skolledare och elevhälsoteam. I år fokuserar konferensserien på elev-
hälsa och aktuell forskning vid lärosätena. 
 
Konferensserien genomförs på tre orter: 16 september i Växjö, 19 septem-
ber i Malmö och 9 oktober i Kristianstad. 
 
Program 16 september i Växjö: 
09.00–09.30 Registrering 
09.30–09.45 Välkommen och praktisk information 
09.45–10.45 Från elevohälsa till elevhälsa – men hur? 
Monika Törnsén, universitetslektor i pedagogik vid Centrum för skolledar-
utveckling, Umeå universitet. 
Hur kan elevhälsans professioner, lärare och rektorer arbeta tillsammans så 
att elevhälsan främst arbetar hälsofrämjande och förebyggande samt stödjer 
elevernas utveckling mot utbildningens mål?  
10.45–11.15 Kaffe 
11.15–12.15 Effektivitet och inkludering – går det att kombinera? 
Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik 
vid Malmö högskola. 
Forskning om effektivitet respektive inkludering presenteras. Vidare  
diskuteras om idealen går att kombinera och vilket stöd dessa har i styr-
dokumenten. 
12.15–13.15 Lunch 
13.15–14.15 Tillgänglighet får skolan att funka Rådgivare från Speci-
alpedagogiska skolmyndigheten tar upp erfarenheter och goda exempel. 
14.15–14.45 Kaffe 
14.45–15.45 Kultur för alla – funktionsmöjligheter i det musei-
pedagogiska mötet Elisabet Frithiof, universitetslektor i pedagogik vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. 
Utifrån erfarenheter från hur funktion och tillgänglighet kan främjas när 
personer med s.k. intellektuell funktionsnedsättning tar plats och kommer 
till tals i museimiljön, diskuteras när och hur olika elever och grupper av 
elever kan komma till sin rätt. Hur och var utvecklas kunskap värd namnet? 
15.45–16.00 Summering, utvärdering och avslut. 



Program 19 september i Malmö: 
09.00–09.30 Registrering 
09.30–09.45 Välkommen och praktisk information 
09.45–10.45 Från elevohälsa till elevhälsa – men hur? 
Monika Törnsén, universitetslektor i pedagogik vid Centrum för skolledar-
utveckling, Umeå universitet. 
Hur kan elevhälsans professioner, lärare och rektorer arbeta tillsammans så 
att elevhälsan främst arbetar hälsofrämjande och förebyggande samt stödjer 
elevernas utveckling mot utbildningens mål?  
10.45–11.15 Kaffe 
11.15–12.15 Effektivitet och inkludering – går det att kombinera? 
Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik 
vid Malmö högskola. 
Forskning om effektivitet respektive inkludering presenteras. Vidare  
diskuteras om idealen går att kombinera och vilket stöd dessa har i styr-
dokumenten. 
12.15–13.15 Lunch 
13.15–14.15 Tillgänglighet får skolan att funka Rådgivare från Speci-
alpedagogiska skolmyndigheten tar upp erfarenheter och goda exempel. 
14.15–14.45 Kaffe 
14.45–15.45 Valbara seminarier, välj ett av nedanstående: 
A) Språk, kunskap och hälsa i mötet med en heterogen och  

flerspråkig skola 
Maria Rubin, doktorand vid Malmö högskola. 

B) Inkluderande lärmiljöer i Höörs kommun – vad vi gör nu, vilka 
våra utmaningar är och vad som inspirerar oss 
Christel Jansson, utvecklingsstrateg och Kerstin Dahlberg Johansson, 
tal- och specialpedagog, Höör. 

15.45–16.00 Summering, utvärdering och avslut. 
 
Program 9 oktober i Kristianstad:  
08.30–09.00 Registrering 
09.00–09.15 Välkommen och praktisk information 
09.15–10.15 Från elevohälsa till elevhälsa – men hur? 
Monika Törnsén, universitetslektor i pedagogik vid Centrum för skolledar-
utveckling, Umeå universitet. 
Hur kan elevhälsans professioner, lärare och rektorer arbeta tillsammans så 
att elevhälsan främst arbetar hälsofrämjande och förebyggande samt stödjer 
elevernas utveckling mot utbildningens mål?  
10.15–10.45 Kaffe  

 



 
 
 
 
10.45–11.45 Relationell pedagogik och  
relationell kompetens 
Jonas Aspelin, professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad. 
Relationell pedagogik står för kunskapsutveckling på omsorgspedagogisk 
grund. Synsättet baseras på idén att skolans kunskapsuppdrag och sociala 
uppdrag är ömsesidigt beroende, dvs. att man inte kan lyckas med det ena 
utan att beakta och aktivt verka för det andra. 
11.45–13.00 Lunch 
13.00–14.00 Tillgänglighet får skolan att funka Rådgivare från Speci-
alpedagogiska skolmyndigheten tar upp erfarenheter och goda exempel. 
14.00–14.30 Stabilitet och öppenhet – värdegrundsarbetets  
paradox Sinikka Neuhaus, utbildningschef vid Högskolan Kristianstads 
och Lunds universitets gemensamma ämneslärarutbildning.  
Hur kan man arbeta konkret och mellan olika nivåer med värdegrundsfrå-
gor i en så komplex organisation som skolan? En utgångspunkt är att för-
ståelsen av hur kränkningar sker påverkar detta arbete.  
14.30–15.00 Kaffe 
15.00–15.30 Fortsättning Stabilitet och öppenhet – värdegrundsarbetets 
paradox 
15.30–15.45 Summering, utvärdering och avslut. 
 
Praktisk information 
Kostnad för deltagande en dag inklusive lunch och kaffe är 1 080 kr plus 
moms. Avgiften faktureras. Återbud efter utgången anmälningstid debiteras 
med halva avgiften. Anmälan sker på www.hkr.se/ruck-specpedsem senast 
den 26 augusti 2014. Välkommen med din anmälan! 

Kontaktpersoner 
Christina Lindh, Högskolan Kristianstad 
Tel 044-20 33 42, e-post christina.lindh@hkr.se 
Leif Nilsson, Linnéuniversitetet 
Tel 0470-70 88 63, e-post leif.nilsson@lnu.se 
Eva Morgan, Malmö högskola  
Tel 040-66 58 372, e-post eva.morgan@mah.se 
Bella Danowsky, Specialpedagogiska skolmyndigheten 
Tel 010-473 54 01, e-post bella.danowsky@spsm.se 
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