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Arrangeras av:

Gunilla Lindqvist
Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot  
specialpedagogik vid Uppsala universitet och  
universitetslektor i pedagogik vid Högskolan Dalarna 

Ulrika Långh
Leg psykolog, psykoterapeut, program- och utvecklings-
ansvarig, Stockholms läns landsting, habilitering och 
hälsa och doktorand Karolinska institutet och Center 
of Neurodevelopmental Disorders (KIND) 

Susanna Anderstaf
Universitetsadjunkt i pedagogik
Högskolan i Jönköping 

Magdalena Molin
Utredare
Skolinspektionen 

 
Gunilla Thunberg
Leg logoped, Fil Dr
DART kommunikations- och dataresurscenter för 
personer med funktionsnedsättning 

Eva-Kristina Salameh
Med.dr och leg. logoped
Lunds universitet 

Anmäl dig tidigt 
– läs om våra rabatter på baksidan!

ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL
Elisabeth Ståhl, Förskolechef, Uppsala kommun 
Mimmi Öberg, Specialpedagog, Uppsala kommun 
Elisabet Nord, Verksamhetschef, Falkenbergs kommun 
Liselott Wihlbäck, Specialpedagog, Umeå kommun 
Susanne Karlsdotter, Verksamhetschef förskola, Norrtälje kommun 
Edvard Lindqvist, Resurspedagog, Södermalms stadsdelsförvaltning

ORDFÖRANDE
Hanna Wirde 
Förskolechef 
Stockholms stad 

SPECIELLT INBJUDNA

EN FÖRSKOLA FÖR ALLA 
Strategier och metoder för att skapa likvärdiga  
förutsättningar för alla barn
KONFERENS 16-17 MARS 2016  • PIPERSKA MUREN, STOCKHOLM

UR INNEHÅLLET 

• Att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn – aktuell forskning  
och erfarenheter

• Förebyggande arbete där tal- och specialpedagoger, verksamhet  
och habilitering samverkar 

• Strategier för en inkluderande tillgänglig förskola med ett nytt  
förhållningssätt och utvecklad lärmiljö

• Kollegialt lärande och en förskola för alla – så får du pedagogerna  
att känna ansvar och driva utvecklingen 

• Utmanande och stimulerande lärmiljöer – framgångsrika anpassningar  
i såväl inne- som utemiljön

• Små barn med autism – att framgångsrikt skapa lärmiljöer som svarar  
upp mot barnens behov 

• Flerspråkiga barn i förskolan – forskning och erfarenheter kring  
språkutvecklande arbetssätt och inkluderande lärmiljöer

• Likabehandling i förskolan – nya uppdateringar

Våra tidigare förskolekonferenser har 
fått 4,2 i snittbetyg på en skala 1-5



ONSDAG 16 MARS

08:30 Registrering och kaffe med smörgås

09:00 Ordföranden Hanna Wirde, Förskolechef,  
Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad 
inleder den första konferensdagen 

EXPERTANFÖRANDE
09:10 En förskola för alla – att skapa en tillgänglig  
förskola utifrån barnkonventionen och läroplanen där 
alla barn har likvärdiga förutsättningar att utvecklas
Utveckla verksamheten och dess arbetssätt utifrån nya 
forskningsrön
• Förtydligande av begreppet ”en förskola för alla” 
• Vilka skyldigheter har förskolan enligt skollagen, läroplanen och 

barnkonventionen?
• Om vi arbetar utifrån detta – varför ser vi ändå svårigheter med 

att möta alla barn och skapa en likvärdig förskola?
• Vad säger forskningen om hur förskolans personal ser på  

orsakerna? 
• Utifrån detta – vad behöver vi stärka och utveckla för att ge alla 

barn samma förutsättningar?
 o Pedagogens arbetssätt och förhållningssätt
 o Lärmiljö och social miljö
 o Förskolans ledarskap
• Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet och barn i  

problemsituationer i förskolan
• Hur kan du arbeta forskningsbaserat utifrån den nya studien ”Att 

utmana och stimulera barns utveckling och lärande i förskolan?”

Gunilla Lindqvist
Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot special-
pedagogik vid Uppsala universitet och universitetslektor 
i pedagogik vid Högskolan Dalarna 

Gunilla är universitetslektor med inriktning mot specialpedagogik vid 
Uppsala universitet och universitetslektor i pedagogik vid Högskolan 
Dalarna. Hon ingår också i den nationella forskargruppen REDDI 
(Research on Educational Dilemmas, Democracy and Inclusion) 
Gunilla intresserar sig särskilt för forskning som bedrivs i förskolan 
och skolan samt yrkesgruppers perspektiv på arbetet kring barn i 
behov av särskilt stöd, bland annat i relation till inkluderingsbegrep-
pet. Gunilla är även involverad i Skolverksprojektet och studien ”Att 
utmana och stimulera barns lärande och utveckling i förskolan” där 
man studerar förskolans arbete med olika områden för lärande.

10:40 Paus

EXPERTANFÖRANDE
11:10 Hur kan habilitering, specialpedagogiskt team 
och verksamheten arbeta tillsammans för att bättre 
förstå, bemöta och stötta alla barn?  
• Habilitering, specialpedagogik och verksamhet – hur får man till 

stabila team?
• Hur lägger man upp strategier som är hälsofrämjande på alla 

plan?
• Anpassad miljö och specialpedagogiska grepp – om vikten att 

utveckla båda delarna för bästa resultat

Ulrika Långh
Leg psykolog, psykoterapeut, program- och utvecklings-
ansvarig, Stockholms läns landsting, habilitering och 
hälsa och doktorand Karolinska institutet och Center of 
Neurodevelopmental Disorders (KIND) 

Ulrika är leg psykolog, leg psykoterapeut och doktorand vid institu-
tionen för kvinnors och barns hälsa och KIND, Karolinska Institu-
tet. Ulrika har mångårig erfarenhet av tidiga insatser för barn med 
autism och i sitt avhandlingsarbete har hon satt fokus på just tidiga 
insatser och hur man bör arbeta med kunskaps- och kvalitetsut-
veckling. Utöver sin doktorandtjänst så är Ulrika programansvarig 
för autismspektrumtillstånd med utvecklingsstörning inom Habi-
litering & Hälsa, Stockholms läns landsting där hon arbetar som 
handledare och kunskapsutvecklare.

12:00 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL
13:00 Att leda förändring och utveckla en tillgänglig 
och inkluderande förskola – att gå från brist till  
kompetensdiskurs
• Vad menar vi med en förskola för alla- hur kan vi utmanas att 

vidga normen?
• Vilken betydelse har organisationen, ledarskapet och  

förhållningssättet för att förverkliga en tillgänglig och inkluderande 
förskola?

• Att åstadkomma en synvända – ett arbete på alla nivåer

Elisabeth Ståhl   Mimmi Öberg
Förskolechef   Pedagogisk utvecklare och  
Uppsala kommun   specialpedagog
       Uppsala kommun 

Elisabeth är en förskolechef med mångårig erfarenhet av att leda 
förändring och utveckla kvalitet i förskolan. Mimmi är pedagogisk  
utvecklare och specialpedagog som har bedrivit flertalet utvecklings-
projekt med fokus på barn i behov av särskilt stöd. Under anförandet 
får du höra om ett framgångsrikt utvecklingsprojekt inom Uppsala 
kommuns förskolor i syfte att skapa mer likvärdiga förutsättningar 
för alla barn.

EXPERTANFÖRANDE
13:50 Interkulturellt förhållningssätt och normkritiskt 
tänkande 
• Vad betyder det interkulturella förhållningssättet i vår strävan att 

skapa en förskola för alla?
• Varför är vårt förhållningssätt så viktigt?
• Varför behöver vi tala om olikheter och normkritiskt tänkande?
• Vad krävs av oss för att olikheter ska bli en tillgång?
• Att implementera ett interkulturellt förhållningssätt och normkri-

tiskt tänkande

Susanna Anderstaf
Universitetsadjunkt i pedagogik
Högskolan i Jönköping

Susanna är universitetsadjunkt i pedagogik vid Högskolan för 
lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping och en mycket 
uppskattad föreläsare inom interkulturell pedagogik och normkritiskt 
tänkande. Susanna deltog i framtagandet av den förtydligade läro-
planen för förskolan och har under många arbetat som förskollärare 
i ett mångkulturellt område i Jönköpings kommun.
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14:40 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
15:10 Kollegialt lärande och en förskola för alla – så 
når du en lärande organisation där pedagogerna  
känner ansvar och driver utvecklingen 
• Grunden för en förskola för alla är att skapa en gemensam 

verksamhetsidé och processer för lärande och reflektion på alla 
nivåer

• Forskningsbaserade arbetssätt och utveckling kring en kvalitativ 
och inkluderande förskola

• Kollegialt lärande i praktiken – hur vi arbetar med kvalitet inifrån 
och ut där pedagogerna blir drivande i utvecklingen av lärmiljöer 
och innehåll

• Dokumentation av barns utveckling – motorn i utvecklingsarbetet

Elisabet Nord
Verksamhetschef 
Falkenbergs kommun 

Elisabet är verksamhetschef för förskolan i Falkenbergs kommun 
och har arbetat framgångsrikt med förändringsledning för att öka 
det kollegiala lärandet i syfte att skapa likvärdiga förutsättningar för 
barnen. Hör om forskningsbaserade arbetssätt som tar sin ut-
gångspunkt i Reggio Emilia, läroplanen och kollegialt lärande samt 
hur det har resulterat i engagerade pedagoger som känner ansvar 
och driver utvecklingen framåt.

PRAKTIKFALL
16:00 Levla Lärmiljön – ett stödmaterial som ökar  
likvärdigheten  och höjer kvaliteten på arbetet med 
barn som hamnar i problemsituationer
• Stödmaterial som bidrar till ett lösningsfokuserat arbetssätt för 

specialpedagoger, förskollärare och förskolechefer
• Anpassningar och åtgärder som snabbt kommer igång och 

bidrar till ett inkluderande förhållningssätt i förskolan
• Hur vi har arbetat fram och implementerat Levla Lärmiljön i syfte 

att hjälpa personal i arbetet med tidiga anpassningar i lärmiljön

Liselott Wihlbäck
Specialpedagog
Umeå kommun 

I Umeå kommun har man tagit fram stödmaterialet Levla Lärmiljön 
i syfte att förbättra tidiga insatser inom skolan och förskolan. Levla 
Lärmiljön fungerar som ett konkret verktyg för specialpedagoger, 
förskollärare och förskolechefer för att komma igång och hålla sig 
motiverad till att jobba förebyggande och hälsofrämjande. Under 
anförandet berättar Liselott om utveckling och tillämpning av stöd-
materialet. Liselott är specialpedagog och har varit delaktig genom 
hela projektet Levla Lärmiljön.

16:50 Ordföranden sammanfattar konferensens  
första dag

17:00 Den första konferensdagen avslutas
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TORSDAG 17 MARS

08:00 Samling och kaffe med smörgås

08:30 Ordföranden inleder den andra konferensdagen

PRAKTIKFALL
08:40 Tillgängliga lärmiljöer för alla barn genom  
kollegialt lärande och ett förnyat förhållningssätt
• Tillgängligt lärande baserat på helhetssyn och kompetens- och 

kvalitetsutveckling
• Att få till synvändan hos pedagogerna där man förhåller sig till 

och reflekterar kring barnen och verksamheten på att förnyat sätt
• Framgångsfaktorer och förbättringsområden utifrån fokusområ-

dena: tillgängligt lärande, digitalt lärande, kollegialt lärande och 
ledarskap

• Pedagogernas erfarenheter - en förändringsresa mot tillgängligt 
lärande 

Susanne Karlsdotter
Verksamhetschef förskola  
Norrtälje kommun 

Susanne är verksamhetschef för förskolan i Norrtälje kommun och 
är drivande i Norrtälje kommuns strategiska arbete med tillgängligt 
lärande i förskolan. Under anförandet får du ta del av ett inspire-
rande förändringsarbete där pedagogerna har fått utmana sina nor-
mer och förhållningssätt och samtidigt fått stöttning i sin fortsatta 
kompetensutveckling. Ett utvecklingsarbete som började som ett 
samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten men som 
Norrtälje kommun sedan har utvecklat. 

09:30 Förmiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
10:00 Framgångsrik utformning av en kommunikativ 
och inkluderande lärmiljö som svarar upp mot barnens 
behov och rättigheter
• Vad säger den senaste forskningen om insatser till små barn 

med kommunikations- och språksvårigheter på grund av  
exempelvis autism?

• Hur kan vi utveckla arbetssätt baserat på evidens för att erbjuda 
hög kvalitet och delaktighet för alla barn i förskolan?

• KomPIS -modellen – att nå en gemensam kunskapsbas hos 
hela personalen och skapa en kommunikativ miljö med pekprat, 
bilder och tecken som stöd

• Hur kan vi utforma ett gott stöd till verksamheten? Exempel från 
förskolor i Västsverige och Kroatien

Gunilla Thunberg
Leg logoped, Fil Dr
DART kommunikations- och dataresurscenter för 
personer med funktionsnedsättning 

Gunilla är leg.logoped och fil.dr i neurolingvistik med inriktning kom-
munikationsstöd vid autism vid enheten DART på Drottning Silvias 
barn- och ungdomssjukhus vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
i Göteborg. Utöver sitt arbete på DART så undervisar hon i speci-
alpedagogik och på logopedprogrammet i Göteborg och på andra 
lärosäten i Sverige. Under anförandet kommer du att få ta del av 
aktuell forskning kring förskolebarn med kommunikationssvårig-
heter främst inom autismspektrum och om den arbetsmodell som 
tagits fram utifrån denna kunskap - KomPIS. 
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12:00 Lunch och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE
13:00 Flerspråkiga barn i förskolan – forskning och 
erfarenheter för ett förbättrat stöd och en högre mål-
uppfyllelse
• Flerspråkiga barns språkutveckling – forskning om inlärning, 

utveckling och bedömning
• Hur kan förskolan stödja flerspråkiga barns utveckling?
• Exempel och förslag på arbetsmetoder

Eva-Kristina Salameh
Med.dr och leg. logoped
Lunds universitet

Eva-Kristina är med.dr och leg. logoped vid Lunds universitet och är 
en mycket uppskattad föreläsare och utbildare om språkutveckling 
hos flerspråkiga barn. Hon har en bred och gedigen kunskap om 
flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan och hur man arbetar 
för att ge dessa barn bästa möjliga stöd. Eva-Kristinas forsknings-
intressen rör flerspråkiga barn med fokus på språklig utveckling och 
pedagogiska strategier, språkutveckling och språkstörning med 
mera. 

14:30 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
15:00 Lustfylld lek som verktyg för en effektiv  
inkludering av barn som hamnar utanför barngruppen
• Strukturerad lekträning skapar nya möjligheter för barn som av 

olika anledningar hamnar utanför gemenskapen i barngruppen
• Exempel från arbetet med strukturerad lekträning och hur det 

har bidragit till ett inkluderande arbetssätt som fungerar
• Organisation, Vad uppstår för möjligheter och svårigheter?

Edvard Lindqvist
Resurspedagog
Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad

Under anförandet kommer Edvard att berätta om arbetet med att 
hitta nya arbetssätt för barn som hamnar utanför barngruppen. 
Hur man med utgångspunkt från den lustfyllda leken skapar nya 
möjligheter för barnen.
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EXPERTANFÖRANDE 
15:50 Vad innebär förskolans skyldighet att förebygga 
och förhindra kränkande behandling? Strategier för 
likabehandlingsarbete i förskolan
• Vad menar vi med diskriminering i förskolan, vad lagen säger  

och vad är viktigt att känna till när kränkningar uppstår i  
verksamheten?

• Hur kan vi bli bättre på att upptäcka och förebygga kränkningar?
• Exempel på hur man kan nå en hållbar struktur för sitt lika- 

behandlingsarbete 

Magdalena Molin
Utredare
Skolinspektionen

Magdalena är utredare på Skolinspektionen och arbetar med tillsyn 
och inspektion inom förskolan och skolan. Under anförandet går 
hon igenom aktuell lagstiftning och riktlinjer kring förskolans skyldig-
het att förebygga och förhindra kränkande behandling. Du får också 
höra om goda erfarenheter från olika kommuners likabehandlings-
arbete. 

16:30 Ordföranden sammanfattar konferensen

16:40 Konferensen avslutas
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Vem bör delta på konferensen?
Konferensen vänder sig till verksamhetschef förskola, 
verksamhetsutvecklare förskola, förskolechef, chef barn 
och elevhälsa, specialpedagog, logoped/talpedagog, 
psykolog, resurspedagog, pedagogisk utvecklare eller till 
dig som på annat sätt arbetar med utveckling och stöd för 
att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn i förskolan.

 

Goda skäl att delta i konferensen
• Lär mer om strategier för att utveckla en tillgänglig förskola med nytt förhållningssätt och utvecklad lärmiljö

• Ta del av ny forskning och best-practice kring att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn 

• Inspireras till hur du kan stötta verksamheten i deras förhållningssätt och inkluderande arbetssätt

• Konkreta förslag på hur du bygger kollegialt lärande och får pedagogerna att känna ansvar och bli drivande

• Aktuell forskning kring flerspråkighet, interkulturellt förhållningssätt och normkritiskt tänkande 

• Forskningsbaserade arbetsmetoder om inkluderande lärmiljöer för barn med autism

• Det senaste inom regelverket kring barns rättigheter samt likabehandling

Intresserad av en affärsutställning?

Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varu-märket och bygga 
relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under som efter evenemanget. Vi  
skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer!

Janne Huttunen 
Tel: 08-694 91 00 | Mobil: 070-495 73 50 | E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se

Källa: Archus



Tid & plats 
Konferens 16-17 mars 2016
Piperska muren
Scheelegatan 14, Stockholm 
Tel: 08-545 538

Boende i Stockholm
Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när du
bokar dig så erhåller du rabatt.
Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: 08-507 330 00
Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: 08-506 214 00
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken.

Allmänna villkor
Priser och betalningsvillkor 
Alla priser anges exkl. moms. Betalning sker mot faktura med 20 dagars betalningsvillkor eller 
enligt separat avtal. Om betalningsfristen överskrids har Ability Partner rätt att debitera dröjsmåls-
ränta från förfallodagen med gällande diskonto plus ett tillägg om 8 %. 
 
Avbokningsvillkor och överlåtelse av deltagarplats 
Om du av någon anledning ej kan delta på ett bokat evenemang kan du alltid överlåta din delta-
garplats till en kollega. Du kan också få inbetald deltagaravgift tillbaka förutsatt att din skriftliga 
avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor (21 dagar) före evenemangets startdatum. Vid avbok-
ning senare än 3 veckor (21 dagar) från evenemangets startdatum erhåller du ett värdebevis. 
Värdebeviset kan sedan användas som betalning på ett annat av Ability Partner anordnat evene-
mang. Vid avbokning utgår en administrativ avgift om 1.000 kr. På vissa av våra konferenser kan 
deltagandet vara fritt för vissa yrkesgrupper/målgrupper. Vid anmälan som gratisdeltagare och 
om man inte deltar på evenemanget kan man komma att bli fakturerad i efterhand i form av en så 
kallad ”No-show” avgift. Om inte annat anges är No-show avgiften 1.500 kr. 

Information om behandling av personuppgifter 
Den personliga information som tillhandahålls av dig kommer att bevaras i en databas som 
används i vår marknadsföring och kommunikation med dig. Informationen kan även komma 
att delas med Ability Partners samarbetspartners. Om du önskar att dina uppgifter inte skall 
användas i dessa syften ber vi dig skriva till oss via traditionell post: Personuppgiftansvarig, Ability 
Partner Europe AB, Telegrafgränd 5, 111 30 Stockholm eller via e-post: info@abilitypartner.se. 

Fotografering och filmning 
Vi tar ibland fotografier och filmar på våra konferenser och kurser. Bilderna och filmerna kan 
komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material. Som deltagare 
godkänner du att vi tar bilder och filmar på våra evenemang och att dessa får användas på 
dessa sätt. 

Övrigt 
Ability Partner reserverar sig för mindre ändringar i programmet som exempelvis ändringar av 
enskilda talare, programpunkter eller lokal för evenemanget. Ability Partner förbehåller sig också 
rätten att ställa in ett evenemang. Vid inställt evenemang har beställaren rätt att få ersättning för 
erlagd avgift eller ett värdebevis om motsvarande belopp. Vi förbehåller oss rätten att neka delta-
gande till personer som inte tillhör målgruppen samt deltagare från konkurrerande verksamhet.

Pris
I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Rabatterna kan ej 
kombineras med andra erbjudanden.

Period Pris Ordinarie  Rabatt
Boka senast 5 februari
Konferens – 2 hela dagar   6.280 kr  7.280 kr  1.000 kr

Boka senast 4 mars
Konferens – 2 hela dagar  6.780 kr 7.280 kr 500 kr

Boka efter 4 mars
Konferens – 2 hela dagar  7.280 kr -  -

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så betalar 
person 3, 4, 5 osv endast 5.480 kr för konferensen.

Alla priser är exkl. moms.

Anmäl dig idag! 
Webb: www.abilitypartner.se
E-post: bokning@abilitypartner.se
Telefon: 08-694 91 00 Fax: 08-694 91 04
Traditionell post: Ability Partner,  
Telegrafgränd 5, 111 30 Stockholm
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Konferenskod: OFF1349

 Konferens   

Förnamn Efternamn  e-post adress 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Anmälan till: EN FÖRSKOLA FÖR ALLA 

99%
av våra kunder  

rekommenderar oss  

– testa du också!

Ta del av aktuell  
forskning och flera  
intressanta  
praktikfall!  

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 


