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Välkomna önskas gamla och nya kursdeltagare till två 
spännande dagar om Lösningsfokus i tiden på 2020-talet 
med utmaningar och möjligheter att förfina det 
Lösningsfokuserade hantverket i skola och förskola 
 

Ta del av ny forskning och delta i diskussioner kring hjärnan, Npf-
anpassningar, lågaffektivt bemötande, handledning, coaching, språkets 
betydelse, supportgrupper och hur väl lösningsfokus matchar de nya 
läroplanerna och den pedagogiska debatten.  
 
Utbildningen kommer varvas med föreläsningar, olika frivilliga övningar, diskussioner 
och gemensam reflektion. Under dagarna kommer vi tillsammans att dela våra 
erfarenheter av hur Lösningsfokus är till hjälp när man arbetar med barn och unga. 
Vi, Kerstin och Maud, har mottagit många hundratals, förmodligen tusentals, 
bekräftelser på hur pedagoger har hittat framkomliga vägar i olika utmanande 
situationer som uppkommit i samarbetet med barnen så här kommer ett tillfälle att ta 
del av det pedagogiska fältets samlade erfarenheter. Vi har följt och följer debatten 
om utvecklingen i både förskola och skola. Många goda pedagoger och hälsovårdare 
har delat med sig av sina erfarenheter kring vad som fungerar i arbetet med barnen. 
Efter att boken Lösningsinriktad pedagogik gavs ut för tjugo år sen har tonen i den 
pedagogiska dokumentationen och i de nya utvecklade läroplanerna blivit mer och 
mer lösningsfokuserad. Alla vet vad som behövs och vad som fungerar, man vänder 
och vrider lite och paketerar om det lösningsinriktade tänket i nya kostymer. Nu sätts 
strålkastaren på vad som är Lösningsfokus i tiden på 2020-talet. 

 
Dag: Torsdag 26 och fredag 27 mars 2020 Tid: 9.00 - 15.30, paus för lunch 1 h (lunch ingår ej)) 
Pris: 3000 kr + moms (Anmäl 5 och betala för 4) 
Lokal: Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B, på Söder i Stockholm 
Ingår: Kaffe med bröd och kurslitteratur  

Kursledare: Maud Sjöblom, specialpedagog, medförfattare till boken Lösningsinriktad Pedagogik 
och med erfarenhet från förskola, grundskola, specialskola och BUP. 

 
 

                       Varmt Välkomna! 
                        Anmälan direkt till maud@lip4u.se  eller via www.lip4u.se    

mailto:maud@lip4u.se
mailto:maud@lip4u.se
mailto:maud@lip4u.se
mailto:maud@lip4u.se

