
Modul 1:

Unika studievägar – framgång i det 
heterogena klassrummet 
Datum: 15.2 | 22.3 | 29.3 | 

Tidpunkt: kl. 14-16 

Lyckad pedagogik som gynnar både lärare och studerande. 

Nu har du möjlighet att delta i fortbildningar för att skapa en lyckad arbetsvardag för både dig och 
dina studerande. Möjlighet att få ta del av fördjupningsmaterial samt avlägga studiepoäng om du 
så önskar.  Projektet avslutas med en värdefull föreläsning som ingår om du väljer studiepaketet. 

Målgrupp 

Undervisande 
personal inom 
yrkesutbi ldningen, 
gymnasium och 
grundskola, samt 
personal i  
ungdomsverkstäder 
osv.  

Utbi ldningsplats 

Webbkurs.  Länk t i l l  
plattformen (Teams) 
sänds efter 
anmälan. 

Anmälan 

Föreläsningarna är 
avgiftsfria.  Anmälan 
via länk senast en 
vecka före planerat  
webinarium. 

Info 

Lena Österberg 
lena.osterberg 
@optimaedu.f i  

Arrangör 

Fortbi ldningen 
arrangeras av Optima 
i  samarbete med 
projektnätverket.  



15.2 kl. 14-16 
Hur få en fungerande grupp? Praktiska gruppstärkande övningar. 
Föreläsare: Nina Sandlin  
Positiv pedagogik, problemlösningsförmåga   
Föreläsare: Kristina Kullas-Nygård, Rune Dahl  

22.3 kl. 14-16 
Särbegåvade studerande   
Särskilt begåvade barn och elever – vilka är de och vad behöver de?  Vilka är de särskilt 
begåvade barnen och eleverna och hur upptäcker vi dem? Du får tips på viktiga pedagogiska 
verktyg från förskolan ända upp till gymnasiet (Pedagogiskt ABC). Föreläsningen avslutas med 
frågestund.Föreläsare: Mona Liljedahl, Stockholm  

29.3 kl. 14-16 
Unika studievägar ut i arbetslivet – alla händer behövs. 

Häng med på en paneldiskussion där studerande med olika studievägar delar med sig av deras 
erfarenheter och förväntningar på skolan och arbetslivet. Här träffas arbetslivsrepresentanter samt 
studerande som gått läroavtal, krävande särskilt stöd, nyfinländare samt andra stadiets 
lärarrepresentant. Ta möjligheten att ställa frågor till den kunniga panelen! 

Anmäl dig HÄR senast en vecka innan föreläsningen! 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQhGWM0scEqeNSGYSUiB1mhqfqpsA_FCjkq0yAZ04aBUNzdNNzhEVDlJVlAwMEJFUDQ5SE1KNUpSTC4u&web=1&wdLOR=c562D2A67-6756-4DAC-B937-3626EE41B49E


Modul 2: 

Särskilt stöd i det digitala samhället 

Datum: 12.4 | 26.4 | 10.5 | 

Tidpunkt: kl. 14-16 

12.4 kl. 14-16

Känns det som om det blir för många klickningar och tryck på tangenterna för att 
hamna rätt? Nu har du möjlighet att få lära dig tips och knep som underlättar din 
vardag där du har datorn som arbetsredskap. Eric ger oss konkreta tips på hur vi 
effektiverar datoranvändningen samtidigt som vi prövar på och har möjlighet att 
ställa frågor. Det ges också möjlighet att vi delar med oss av när och hur vi haft, 
eller kan ha nytta av de olika funktionerna.
Föreläsare: Eric Lindberg

 26.4 kl. 14-16 

Mångsidighet i det digitala lärandet (lyckad digitalisering) Meningsfulla digitala 
redskap och metoder   

10.5 kl. 14-16 
Digitala möjligheter i det praktiska arbetet, yrkesämnen 
Hur kan vi tydliggöra arbetssäkerheten? 
Föreläsare: Stefan Svenlin, Mats-Helge Sundqvist, Mikael Mattson 

Anmäl dig HÄR senast en vecka innan föreläsningen! 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=DQhGWM0scEqeNSGYSUiB1mhqfqpsA_FCjkq0yAZ04aBUNzdNNzhEVDlJVlAwMEJFUDQ5SE1KNUpSTC4u&web=1&wdLOR=c562D2A67-6756-4DAC-B937-3626EE41B49E



