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INTRODUKTION 

I socialt arbete och psykiatri kan vi bli mer kreativa i vårt sätt att möta upp barn och ungdomar när vi 

använder oss av specialpedagogik. Det är när pedagogiken blir lekfull och när den utmanar olika sinnen 

som vi också kommer längre i vårt praktiska behandlingsarbete. Då kan vi hitta effektivare sätt att arbeta 

med social problematik, beteendeförändringar och känsloreglering.  

 Därför beskriver jag pedagogiska redskap som kan användas inom psykiatri, socialt arbete och skola. 

Strategierna handlar om hur man kan arbeta med ord, bilder, arbetsblad, samtalskort, matematiska 

strukturer, cases, rollspel, musik, filmer, kreativa samtal, frågor och påståenden i samtal.  

Det handlar om hur vi kan förstärka lärandet kring bland annat känsloreglering, sociala relationer, 

återfallsprevention och konflikthantering. Den evidensbaserade metoden är alltid basen i arbetet, men 

specialpedagogiken kan hjälpa oss att bättre nå fram till barn och ungdomar.  

 

KURSMATERIAL 

Kursmaterialet presenteras under utbildningen på olika sätt. Kursdelarna kompletteras av varandra och 

består av texter, föreläsningar, diskussioner och praktiskt behandlingsmaterial. Majoriteten av 

kursmaterialet är nytt utvecklat material. Allt material är i pdf-format som man kan skriva ut och eventuellt 

laminera.  

• En nyskriven bok på ca 150 sidor som handlar om hur du kan använda 

specialpedagogiska behandlingsverktyg i socialt arbete, psykiatri och skola.       

Titel: Behandlingsdesign i praktiken – om specialpedagogisk behandling. 

• 12 olika varianter av kortlekar med bildkort och samtalskort. Bildkorten inkluderar 

både tecknade kortlekar och fotokortlekar med fokus på känslor, metaforer, 

aktiviteter och andra livsområden. 

• 7 varianter av ordkortlekar. Det är kortlekar med ordgrupper utifrån arbeten, 

känslor, ungdomars behov, vuxnas behov, sporter mfl.  

• 3 samtalskortlekar för utredning, med ny manual. 

• 20 arbetsblad med fokus på skola, aktiviteter, konflikter osv.  

• 12 manualer med övningar utifrån samtalskorten, ca 70 sidor. 

• 12 filmer med 5-20 minuters presentationer, totalt 3 timmars föreläsning. 
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FÖRELÄSNINGAR 

Du kommer kunna ta del av filmade föreläsningar som fokuserar på bokens olika kapitel. Detta är ett sätt 

att inspirera och ge grund till diskussion och utveckling i arbetsgruppen eller med en kollega. 12 filmer 

med 5-20 minuters presentationer, totalt 3 timmars föreläsningar. Till varje del ingår instuderingsfrågor 

och reflektionsfrågor så att man kan gå igenom utbildningen tillsammans i arbetsgruppen. Exempel på 

teman är följande: 

• Behandlingsdesign i praktiken 

• Specialpedagogisk behandling 

• Att designa ett samtal 

• Frågor,  påståenden och halva meningar 

• Ord som små nycklar 

• Bilden som ett språk 

• Mönster, skalor och kartor 

• Kreativa samtal 

• Rollspelet 

• Pedagogiska filmer 

• Musikens kraft 

KURSDIPLOM 

Kursdiplom erhålles när samtliga delar har studerats och gått igenom. För att utveckla sina kunskaper 

finns det flertalet instuderingsfrågor och diskussionsfrågor som utmanar deltagaren att utveckla sitt 

arbetssätt. Frågorna hjälper arbetsgruppen att utvecklas i sitt arbetssätt. 

PRESENTATION 

Jag heter Helena Hammerström och är utbildad socionom. Under 20 år har jag arbetat med barn och 

ungdomar inom socialt arbete. 2005 gav Gothia ut min första bok som handlade om ART. Därefter har 

jag utvecklat mängder av specialpedagogiskt material och manualer kopplat till detta.  

Jag har arbetat inom skola, sjukhus, socialtjänst, HVB och familjehemsvård. Genomgående har jag föreläst 

inom följande områden: KBT, ART, journalföring, familjehemsvård och kreativa samtal. Jag driver mitt 

familjehemsföretag parallellt med att jag föreläser och skriver.  
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PRAKTISK KURSINFO 

Pris:   1950  kr ex moms/deltagare. För upplägg för en hel arbetsgrupp kontaktas 

undertecknad.  

Tidsåtgång:   3-4 dagar 

Online:  Kursen betalas online med betalkort. Vid fakturabetalning kontaktas 

undertecknad för mer detaljerad information.  

Kurslängd: Kursdelarna och inloggningen är aktiv under 3 månader då det är möjligt att 

komma tillbaka och ta del av kursens samtliga delar. Vid förlängning av 

kursen tillkommer en avgift. 

Kontakt: Helena Hammerström, tel 0708-474457,  

helena@alltomart.se, www.alltomart.se 

Adress: Sociala Nycklar, Box 3028, 751 09 Uppsala 

 

 

 

 

 


