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Pia Callesen: 

Grib livet - 
Slip Angsten 

Johny Gammelgaard: 

Husk hjernen, så du 
ikke taber hovedet! 

Andreas Lieberoth: 

Gamification- 
computerspils pædagogiske 
potentiale. 

Anders Petersen: 

Præstationsfrie rum  



Specialpædagogisk Årskursus  

Program 2021 
Onsdag den 3. november 

 

 8.30-9.15 Ankomst og kaffe/rundstykker. 
 

 9.15-9.30 Velkomst v/ Tina Reimann, Danmarks Specialpædagogiske Forening. 
 

 9.30-13.00  ANDREAS LIEBEROTH:  Gamification - computerspils pædagogiske potentiale. 
 
 Rundspørger viser, at 70 pct. af alle  børn og unge gamer hver uge og mere end
 halvdelen foretrækker de digitale spil som kommunikationsform fremfor sociale
 medier mv. Derfor bør lærere, pædagoger m.fl. forstå spillenes sociale og psy-
 kologiske universer og hvordan gaming inddrages som pædagogiske redskaber.
 I dette foredrag deles nogle af de mekanismer, der gør spil utroligt engageren-
 de og hvordan  lærere m.fl. anvender spil eller spillenes verden i deres arbejde 
 for at skabe, læring, indlevelse og adfærdsændringer. 
 
 ANDREAS LIEBEROTH er lektor i læring og mediepsykolo-
 gi på DPU’s afdeling for pædagogisk psykologi og forsker 
 i, hvordan teknologi former leg, socialitet, velbefindende 
 og læring  Webside 
        
13.00-14.00 Frokost 
 
14.00-17.00 ANDERS PETERSEN.: Præstationsfrie rum .  
 
 Den mentale trivsel har, gennem en længere periode, været under pres. Fore-
 komster af stress, depression, angst og selvskade ryger i vejret, og det rammer 
 grupper i samfundet, som altid har været sårbare - men nye kommer også til. 
 I dette foredrag vises, hvorledes opkomsten af præstationssamfundet kan be-
 brejdes en del af denne udvikling, mens udviklingen af præstationsfrie rum kan 
 være behjælpelig med at afhjælpe den.   
 Opfølgning på sidste års foredrag om præstationssamfun-
 det. 
 
 ANDERS PETERSEN er sociolog og lektor ved på Aalborg
 Universitet og har i mange år forsket i depression som 
 samfundsfænomen. Han er forfatter til en række artikler 
 og bøger, bl.a. ”Præstationssamfundet” og Diagnoser” 
 (sidstnævnte med Svend Brinkmann).  
 

18.00-19.00 Generalforsamling i Danmarks Specialpædagogiske Forening. 
 Dagsorden og vedtægter ligger på foreningens hjemmeside.                  
 
19.00 Middag 
 
20.30 Blå Time Faglig og fagpolitisk snak ved DSF. Baren er åben. 
 
 
 

https://pure.au.dk/portal/da/persons/andreas-lieberoth(60f929af-bf0c-46e5-afb5-355c13a4f593).html


   Torsdag den 4. november 

 

 6.30-8.00 Mulighed for morgensvømning  
 

 7.00-9.00  Morgenbuffet  - for kursister, der kun deltager torsdag, vil der være kaffe/
 the/brød kl. 8.30-9.00 . 
 

 9.00-11.00 PIA  CALLESEN:  Grib livet –Slip angsten. 
  
 Foredraget sætter fokus på, hvordan metakognitiv behandling kan helbrede 
 angstlidelser, OCD og PTSD, men også generel al psykisk mistrivsel. 
 Hidtidige normer for behandling af angst har opfordret til at se indad og om-
 strukturere tankerne. Denne metode har en negativ effekt på behandlingen 
 af  personer, der er ramt af angst. 
 
 Foredraget er et bud på, hvordan angst kan helbredes 
 med metakognitiv behandling. Teorien bygger på, at 
 selv de stærkeste følelser som panik og angst er forbi-
 gående, og at det menneskelige sind regulerer sig selv, 
 blot det får tid og ro til det. 
  
 PIA CALLESEN er psykolog og certificeret specialist i 
 psykoterapi med videreuddannelse i kognitiv og metakognitiv psykologi. 
 Webside 
 
11..15-11.45 100-ÅRS FORTÆLLINGER v. Steen Polk, DSF. 
     
12.00-13.00 Frokost 
  
13.00-15.00 JOHNY GAMMELGAARD:  Husk hjernen, så du ikke taber hovedet! 
  
 Hvorfor mister du dine fantastiske, bevidste og velovervejede evner under 
 konflikter og andre pressede situationer - evner, som kunne have løst situati-
 nen? Hjernen har set med moderne øjne og forventninger 
 en yderst ulogisk måde at hjælpe dig på. Men hjernen for-
 søger blot at passe på dig, når noget vigtigt er på spil. 
 
 Oplev et underholdende foredrag, der gennem historie-
 fortælling om hverdagen, mentale billeder og hjernens 
 mønstre under pres får konfliktens logik og dit system til 
 at give mening. 
 
 JOHNY GAMMELGAARD har en alsidig baggrund som pæ-
 dagog, neuropædagog og coach, men har i de seneste 10 år beskæftiget 
 sig indgående med hjernens mekanismer og biologien inde bagved. 
 Webside 
 
15.00-15.30 Opsamling og afslutning 
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Specialpædagogisk Årskursus 

Praktiske oplysninger 

 
 

 

 Kursussted Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle, Tlf. 76 43 67 01 
  

 Tidspunkt Onsdag den 3. november til torsdag den 4. november 2021 
 

 Tilmelding Tilmelding sker på Danmarks Specialpædagogiske Forenings hjemmeside 
 www.specialundervisere.dk/tilmeld.htm  
 
 Tilmeldingsfrist: 15. august 2021 
 Eftertilmelding kan finde sted i det omfang, der er ledige pladser. 
 
 Tilmelding betragtes som bindende, og der kræves fuld kursusafgift ved ude-
 blivelse eller afbud. 
 Når tilmelding er modtaget, fremsendes bekræftelse pr. e-mail.  
 Opkrævning til betaling via EAN nr. følger senere. 
 
Kursusafgift 2-dages kursus med overnatning for medlemmer af Danmarks Specialpæda-
 gogiske Forening kr. 3.550,- .  
 For ikke-medlemmer er prisen kr. 3.850,-, som  inkluderer et års medlemskab 
 af Danmarks Specialpædagogiske forening, idet kun medlemmer kan deltage 
 i kurset. 
 Alle kursusdeltagere indkvarteres på enkeltværelse. 
 
 1-dagskursus onsdag/torsdag pr. dag kr. 1.700,- inkl. frokost og kaffe/brød. 
 
 Ekstra overnatning: Ønsker man at ankomme allerede den 2. november og/ 
 eller blive til den 5. november kan ekstra overnatning bestilles direkte hos 
 Vejle Center Hotel. Denne udgift afregnes direkte med hotellet.  
 

 
 For yderligere oplysninger/spørgsmål kontakt kursus@specialundervisere.dk  

 
Arrangør: 

Danmarks Specialpædagogiske Forening 
Specialundervisere.dk 

 
 

 

   

   

Ret til ændringer i programmet forbeholdes 

https://specialundervisere.dk/

