
Varbergsdagarna 2023 
 

Välkommen till konferensen som ger inspirerande kunskap och är en 

utvecklande mötesplats för personal inom anpassad grund- och gymnasieskola 

Program 2023 

10 augusti 

09.00 – 09.45 Registrering och fika 

09.45 – 10.45 Internetanvändning och digital delaktighet för unga med IF 

Hur använder unga personer med intellektuell 

funktionsnedsättning internet? Vilken tillgång till digitala enheter 

finns och vilka internetaktiviteter gör man? Ser det ut ungefär 

som för ungdomar utan IF? Vad funderar föräldrar på när det 

gäller internetaktiviteter? Forskning om internetanvändning i 

relation till delaktighet kommer att presenteras. 

Kristin Alfredsson Ågren är leg. arbetsterapeut, och 

universitetslektor i arbetsterapi vid Linköpings universitet. 

Hennes forskning rör delaktighet och digitalisering för och med 

personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kristin har 

dessutom många års erfarenhet av arbete inom LSS och daglig 

verksamhet. 

10.45 – 11.00 Kort paus 

11.00 – 12.00 Det digiloga klassrummet 

Genom att arbeta med en genomtänkt mix av digitalt och 

analogt skapar vi ett digilogt klassrum. Det digiloga lärandet har 

sin grund i specialpedagogik, tydliggörande pedagogik och 

universell design för lärande. Med ett digilogt lärande får varje 

elev behålla sitt unika jag, välja arbetssätt och utvecklas så långt 

som möjligt i sin kunskapsutveckling. I den här föreläsningen 

bjuder Helen på många praktiska exempel för att skapa intresse 

och motivation, hur varierad undervisning leder till lärande samt 

hur elever får göra val i sin kunskapsprocess.  

Helen Larsson är speciallärare och har många års erfarenhet av 

att arbeta inom anpassad grundskola. Hon har under sina år som 

lärare inom anpassad grundskola främst undervisat elever i åk 1-

6 som läser ämnen. Helen är även IKT-pedagog på skolan och 

väver in digitala verktyg på ett naturligt sätt i undervisningen. 



12.00 – 13.15 Lunch 

13.15 – 14.15 Lärandets drivkrafter – För elever med IF 

Välbefinnande är en viktig drivkraft som har en stark koppling till 

lärande. Forskning visar att de vuxnas känslighet, 

uppmärksamhet och gensvar i kommunikationen är avgörande 

för goda relationer och att goda lärar-elevrelationer är en viktig 

skyddsfaktor för elever med IF. Genom att utgå från det som 

fungerar bra och lägga stor vikt vid att stärka självkänslan, skapa 

trygghet och engagemang hos eleverna stärks deras KASAM - 

känsla av sammanhang. 

I den här fortbildningen får ni lära er hur ni kan utveckla er 

relationskompetens och hur ni kan använda ert kroppsspråk för 

att skapa förtroende, samarbetsvilja och lärande hos elever med 

IF. Ni får också ta del av ett kartläggningsverktyg som kan vara till 

hjälp för att hitta och förstärka positiva relationer. 

Marie Nilsson Nordfors är specialpedagog och förstelärare på Häggviks gymnasium i 

Sollentuna och undervisar i en klass på det individuella programmet. Marie har en fil.mag. i 

specialpedagogik och jobbar även med läromedelsutveckling och som fortbildare. Marie 

har gett ut boken ”Lära för livet” som vänder sig till pedagogisk personal i anpassad skola. 

Boken visar hur man konkret kan arbeta med fem förmågor som verktyg för elevernas 

utveckling och livslånga lärande. 

14.15 – 14.45 Fika 

14.45 – 15.45 Lärandets drivkrafter – För elever med IF (fortsättning) 

 

11 augusti 

09.00 – 10.15 Kommunikativa strategier för elever på tidig utvecklingsnivå 

Ebba Almsenius är logoped och arbetar i kommunövergripande 

elevhälsan i Härryda kommun. Hon har medverkat som expert i 

UR's programserie Superungar som visats på SVT och hon är 

tillsammans med Ulrika Aspeflo medförfattare till boken I 

Relation till Lärande - kommunikationsstöd i undervisningen. 

Ebba brinner starkt för alla människors rätt till kommunikation 

och under föreläsningen kommer du få ta del av strategier som 

du som kommunikationspartner till en elev på tidig 

kommunikativ nivå kan använda för att stötta eleven i dess 

kommunikationsutveckling.   

10.15 – 10.45 Fika 

 

 



10.45 – 11.45 Anpassad grundskola 2.0 – Allt handlar om elevsyn 

Jag tycker att vi alltför ofta lägger våra förväntningar på elever i 

anpassad grundskola för lågt! Är vi för omsorgsfokuserade i 

stället för utvecklingsfokuserade? Allt handlar om ”huret”. Hur vi 

ser på elever får en avgörande betydelse för elevernas lärande 

och utveckling. Vår elevsyn påverkar oss i allt vi gör i 

verksamheten, det påverkar hur vi bemöter elever, utformar vår 

undervisning och anpassar vår lärmiljö. Vårt uppdrag är att 

förbereda elever för ett komplext samhälle i hög förändringstakt. 

Att se möjligheter i stället för hinder skapar förutsättningar för ett 

livslångt lärande för våra elever. Och hur gör vi det egentligen?  

Denice Sverla är aktiv som bitr. rektor på Ekebyhovs anpassade grundskola. I sitt arbete har 

hon tillsammans med sina elever utformat ett värdeskapande lärande vid namn UNIQ. 

UNIQ är ett företag som drivs av hennes elever i åldrarna 7–16 år. Eleverna på skolan driver 

en egen webbshop. De har även författat en bok vid namn Judith och muppskolan och 

åker runt i Sverige och föreläser för makthavare, skolor och tjänstemän. Denice har prisats 

för sitt arbete genom flera olika utmärkelser, bland annat som årets inspiratör på lärargalan 

2019 och blev en av årets skolledare i Sverige genom priset årets demokratiarbete 2021. 

11.45 – 12.00 Kort paus 

12.00 – 13.10 FADERN - I Faderns, sonens & Försäkringskassans namn 

Sällan är humor på mer allvar än så här! Sällan är allvaret så 
underhållande roligt! FADERN är en unik, djärv och framför allt 
en fantastisk rolig föreställning! 

Eric Löwenthal gör humorföreställning utifrån att vara pappa till 
en pojke med grav utvecklingsstörning. Ett i grunden ömtåligt 
ämne, här omvandlat till en skrattfylld show, som är både 
livsbejakande och fördomsbefriande. 

Eric har i 20 år roat publiken på Sveriges humorscener och 
uppträder regelbundet på landets stand up-scener, inklusive 
nationalscenen Norra Brunn i Stockholm. Med FADERN har han 
turnerat landet runt i flera varv. Föreställningen har också visats 
på SVT. 

13.10 Summering och avslut 

13.15 Lunch grab ´n go 

 

 

 

 

 

 



Praktisk information 

Datum: 

Torsdag till fredag 10-11 augusti 2023. 

Tid:  

10 augusti 09.45-15.45. Registrering och fika från 09.00. 

11 augusti 09.00-13.15. Därefter Grab ´n go lunch. 

Plats: 

Arena Varberg, Nöjeshallen, Kattegattsvägen 26, 432 50 Varberg.  

15 minuters promenad från Varberg C alternativt 5 minuter med lokalbuss nummer 2.  

Kostnad:  

2495 kronor exklusive moms. 

I kostnaden ingår alla programpunkter och samtliga måltider. 

Logi (ingår inte i deltagaravgiften):  

Förslag på logi, som du bokar och betalar själv: 

• Varbergs Stadshotell & Asia Spa, www.varbergsstadshotell.com   

• Hotell Gästis, www.hotellgastis.se      

• Hotell Havanna, www.hotellhavanna.se    

• Fästningens vandrarhem, www.fastningensvandrarhem.se/   

• Varbergs vandrarhem, http://varbergsvandrarhem.se/  

Anmälan: 

Sista anmälningsdag 7 maj 2023. 

Anmälan är bindande från 7 maj 2023 med hela deltagaravgiften.  

Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega. 

Om: 

Varbergsdagarna arrangeras årligen av Halmstad Event i samarbete med Varbergs 

kommun, Värnamo kommun och Jönköpings kommun. Varbergsdagarna syftar till att vara 

en konferens som ger inspirerande kunskap och är en utvecklande mötesplats för personal 

inom anpassad grund- och gymnasiesskola. 

Kontakt: 

Linus Engdahl 

Projektledare 

+46(0)706551155 

linus.engdahl@halmstadevent.se  
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