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UR INNEHÅLLET 
  Att framgångsrikt utveckla framtidens förskola och dess lärmiljöer för att möta upp mot dagens och  

  morgondagens behov

  Så implementerar du en god fysisk, social och pedagogisk miljö som bidrar till en likvärdig förskola av hög kvalitet 

  Förskolans lokaler, rum, inredning och material – utformning av framtidens pedagogiska miljöer 

  Funktionsprogram för förskolan – smart lokalutformning för en god lärmiljö, yteffektivitet och flexibilitet 

  Utveckling av befintliga förskolelokaler – att med enkel ombyggnaion och inredning skapa jämställda  
  och inkluderande lärmiljöer 

  Förskolans utemiljöer – den senaste forskningen och erfarenheterna av att skapa trygga och  
  stimulerande utemiljöer 

Framtidens  
förskolemiljöer 2021 
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TISDAG 7 SEPTEMBER

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås.

09:00-09:10 INLEDNING 

Konferensens moderator inleder konferensen.

Martin Gråfors 
Pedagogisk samordnare 
Botkyrka kommun 

Martin Gråfors har arbetat under lång tid i förskolan med olika 
roller och funktioner för att utveckla undervisningen och skapa rika 
förutsättningar för barns lärande i att utforma pedagogiska lärmiljöer 
inne och ute. Han arbetar idag som pedagogisk samordnare inom 
övergripande verksamhetsstöd för att utveckla kvaliteten och 
likvärdigheten i Botkyrkas kommunala förskolor. Martin är med och 
driver både forskningsprojekt och flera olika förbättringsarbeten 
med fokus på att skapa goda förutsättningar för barns och elevers 
lärande. 

09:10-09:50 EXPERTANFÖRANDE

Framtidens förskolemiljöer för barns hälsa, utveckling 
och lärande – trender och framtid
• Senaste forskningen om barns hjärnor och kognitiva funktioner 

- vad behöver vi ta hänsyn till vid utformningen av lek- och 
lärmiljöer i förskolan?

• Hur bör rum och lokaler utformas för att de ska stötta förskolans 
pedagogik och barns lärande och utveckling? 

• Hur kan inredning, möbler och material möjliggöra anpassning av 
rum utifrån behov? 

Katinka Vikingsen
Rektor förskola och  
författare

En av de mest värdefulla åtgärder som ett samhälle kan göra 
för barns hälsa är att skapa goda uppväxt- och lärmiljöer från 
tidig ålder. En bra lärmiljö ger förutsättningar för barnen att 
aktivt utveckla kompetenser och förmågor. Under konferensens 
första anförande får du lyssna till Katinka Vikingsen som håller 
en inspirerande genomgång av förskolans miljöer och olika rum. 
Föreläsningen utgår från aktuell forskning om förskolans lärmiljöer 
och barns lärande och utveckling. Därefter går Katinka igenom hur 
förskolans rum och lokaler bör utformas, inredas och möbleras för 
att skapa inspirerande rum där barn kan leka, lära och samspela. 
Du får massor med konkreta tips, förslag och bildexempel som 
visar på möjliga vägar framåt. Katinka Vikingsen har en bakgrund 
som förskollärare och pedagogista med lång erfarenhet av 
förskoleutveckling i många olika roller som handledare, chef och 
utvecklingsledare. Hon har också arbetat som projektledare vid om- 
och nybyggnation av förskolor. Katinka arbetar idag som rektor inom 
förskolan och är aktuell med boken ”Rum för lärande.”

09:50-10:10 FÖRMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

10:10-10:50 PRAKTIKFALL

Att framgångsrikt utveckla framtidens förskola och 
dess lärmiljöer för att möta upp mot dagens och 
morgondagens behov  
• Riktlinjer för pedagogisk lärmiljö i förskolan – att utveckla en 

fysisk, social och pedagogisk miljö som bidrar till likvärdig 
utbildning av hög kvalitet 

• Vilken lärmiljö förväntas barnen att möta i sin förskola?
• På vilket sätt kan de pedagogiska lärmiljöerna spegla förskolans 

demokratiska värden?
• Hur kan lärmiljöerna möjliggöra relationer mellan barn och 

mellan barn och personal?
• Hur kan en förskola och dess miljö bejaka barnen på skilda sätt 

och med hjälp av varierande material?
• Samspel mellan inne- och utemiljöer - helheten som nyckel till att 

erbjuda en god pedagogisk miljö
• Lärdomar, erfarenheter och insikter utifrån två nybyggda förskolor  

Martin Gråfors
Pedagogisk samordnare
Botkyrka kommun

I föreläsningen möter du Martin Gråfors från Botkyrka kommun som 
berättar om kommunens satsning på byggnation och utveckling av 
framtidens förskolemiljöer. Kommunen har tagit fram nya riktlinjer för 
pedagogisk lärmiljö som omfattar fysisk, social och pedagogisk miljö 
och som ska bidra till likvärdig utbildning av hög kvalitet i samtliga 
kommunala förskolor. Samtidigt görs en stor satning på byggnation 
av förskolor i kommunen. Förskolorna utvecklas till att ha inspirerande 
lärmiljöer som erbjuder en mängd möjliga revirgränser för barnen 
att känna sig trygga i och utmana. I förskolehuset är gränsen mellan 
varje del i lokalen markerad med olika materialval så att barnen på ett 
pedagogiskt sätt kan förstå hur huset är uppbyggt. I utformningen av 
lärmiljöerna inne och ute har man använt de allra senaste tankarna 
och idéerna om hur barn ska ges möjlighet att utvecklas och att få så 
många nya och spännande intryck som möjligt.

10:50-11:00 KORT PAUS

11:00-11:40 PRAKTIKFALL

Hur skapas förskolor där barnen utmanas till lärande 
genom en tydlig och estetiskt inbjudande pedagogisk 
miljö?
• Vilka behov gällande pedagogik, material och lärmiljö behöver 

uppfyllas för att utmana barnen till lärande?
• Vilket beteende föds i en tydlig och estetiskt inbjudande 

pedagogisk miljö och vilka krav ställer det på pedagogerna?
• Hur du i en demokratisk och flexibel pedagogisk miljö kan 

underlätta mötet med barnet och samtal och reflektion mellan 
barn

• Våra erfarenheter – lärdomar och insikter

Helen Josefsson
Rektor förskola
Järfälla kommun

Viksjö och Aspnäs förskolor i Järfälla kommun utmanar barnen 
till lärande genom en tydlig och estetiskt inbjudande pedagogisk 
miljö som erbjuder barnen något att tänka kring, förundras över 
och inspireras av. Barnen är indelade i åldersnära grupper och 
miljöerna är anpassade efter respektive ålders behov för att ge 
barnen möjlighet till delaktighet och inflytande. Det finns en tydlig 
strävan efter att erbjuda barnen en mångfald av material som med 
hjälp av fantasin lockar till lek, undersökande och lärande i samspel 
med andra barn. Miljön erbjuder också barnen demokratiska 
mötesplatser som leder till samtal och reflektion mellan barnen 
men också mellan pedagog och barn. Under föreläsningen får 
du ta del av värdefulla kunskaper och erfarenheter från Järfälla 
kommun. Föreläsningen hålls av Helen Josefsson som är rektor 
inom förskolan och som har en lång erfarenhet av utveckling av 
förskolans lärmiljöer i såväl befintliga som nya förskolor. 
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11:40-11:50 KORT PAUS

11:50-12:30 EXPERTANFÖRANDE

Senaste forskningen inom utformning av förskolans 
lokaler, rum och utemiljöer  
• Vad kan vi lära av tidigare förskolbyggnationer när vi tar beslut 

om skolans ytor, rum och möblering så att lokalen stödjer den 
pedagogiska verksamheten? 

• Hur kan lokalerna bidra till bra flöden och rumsliga funktioner i 
förskolan som underlättar verksamhetens dagliga arbete?

• Innemiljö, belysning, ljudnivå, barn med NPF-diagnoser – vad vet 
vi om detta?

• Förskolans utemiljö – storlek på gården, förskolegård på taket, 
samnyttjande av parker, mobila förskolor

Suzanne de Laval 
Arkitekt och Tekn. Dr 
Arkitekturanalys  
 

Suzanne är arkitekt och teknologie doktor, verksam som forskare 
och expert i Arkitekturanalys sedan 2001. Hon har erfarenhet 
som praktiserande arkitekt på Wikforss Arkitektkontor i Uppsala, 
kommunal planering på stadsbyggnadskontoret i Uppsala, forskning 
på KTH samt som utbildningsledare inom Sweco Architects. Suzanne 
har projektlett studien och rapporten ”IFOUS fokuserar: Bygga skola”. 
Suzanne är också redaktör för ett par av SKR’s kunskapsöversikter, 
däribland ”Förskolans fysiska miljö”. Suzanne är styrelseledamot 
i Skolhusgruppen och Co-Director i det internationella arkitekt-
nätverket UIA Architecture & Children Work Programme.

12:30-13:30 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:30-14:10 PRAKTIKFALL

Att utveckla en modern och flexibel förskola som går 
hand i hand med pedagogik och där lokaler och möbler 
möjliggör anpassning av rum utifrån behov
• Flexibel förskola och skola – vilka är utmaningarna som behöver 

hanteras i utformningen?
• Hur kan samlokaliseringen bidra till samverkan mellan skolan 

och förskolan?
• Hur kan de fysiska miljöerna stötta en modern 

förskoleverksamhet såväl inne som ute?
• Presentation av nya förskolan i Hagaskolan i Vallentuna  

– en förskola som byggts för allas lika värde

Jonna Isacson 
Arkitekt och expert lärmiljöer
Cedervall Arkitekter

I Vallentuna kommun har man byggt en ny F-9 skola med 
integrerad förskola: ”Hagaskolan”. Den nya förskolan ska möta upp 
dagens stora behov av förskoleplatser men även kunna anpassas 
efter ändrade omständigheter i framtiden, där förskolelokalen 
då kan växlas om till skollokal. Lyssna till erfarenheter av att ha 
skapat en modern förskola där verksamheten är mycket nöjd med 
sina lärmiljöer och där den stora utemiljön beskrivs som magisk. 
Utemiljön erbjuder 45 kvm per barn och uppfyller därmed  med 
råge Boverkets riktlinjer och uppmuntrar på ett naturligt sätt till lek 
och rörelse.

14:10-14:20 KORT PAUS
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14:20-15:00 PRAKTIKFALL

Att skapa hållbara, stimulerande och kreativa lärmiljöer 
ute och inne i förskolan som inspirerar till lek, lärande 
och hälsa
• Vad är viktigt för att lyckas med implementeringen av 

stimulerande lärmiljöer inne och ute i såväl befintliga förskolor 
som vid nybyggnation?

• Hur kan ett bra samspel mellan utemiljön och lokalerna inomhus 
underlätta för barn och pedagoger att nyttja hela förskolemiljön?

• Funktionsprogram för inne- och utemiljöer vid nybyggnation av 
förskolor – så stöttar den fysiska miljön pedagogik och arbetssätt 
i förskolan

• Vägledningsdokument för lärmiljöer inomhus respektive utomhus 
- ett viktigt stöd till verksamheten

• Lärdomar, erfarenheter och insikter från utveckling av lärmiljöer i 
befintliga och nya förskolor

Suzanne Lagerqvist 
Projektledare tidiga skeden
Nacka kommun

Ann Sundman Brott 
Utbildningsstrateg 
Nacka kommun

Nacka kommun har tagit fram ett ”Generellt lokalprogram skola” 
och ”Rumsfunktionsprogram RFP för förskola och skola”. Därtill har 
kommunens kommunala skolor och förskolor, tillsammans med 
förvaltningsenheten genomfört ett samarbetsprojekt med medel 
från Tankesmedjan Movium vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 
och medforskare Petter Åkerblom, SLU. Projektet resulterade i ett 
vägledningsdokument för planering, utformning och förvaltning av 
utemiljöer för barn och unga och där man har utformat utemiljön i 
två utvalda pilotförskolor. Detta arbete resulterade också i att man 
har tagit fram ett friståendet ”Generellt Utemiljöprogram” och ett 
vägledningsdokument för lärmiljöer inomhus.

15:00-15:20 EFTERMIDDAGSKAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:20-16:00 PRAKTIKFALL

Att effektivt planera och bygga en modern förskola 
– erfarenheter från uppförandet av SKRs första 
konceptförskola
• Fördelarna med att ha ett gediget funktionsprogram framtaget 

att utgå ifrån och matcha mot kommunens mål om en likvärdig 
förskola med kvalitativa miljöer

• Hur planerar och bygger du en konceptförskola så att du uppnår 
en individuell prägel som möter verksamhetens behov? 

• Hur skiljer sig planering och byggnation av en konceptförskola 
jämfört med uppförandet av en egenutvecklad förskola?

• Vad ska man tänka på vad gäller planering och kostnader för 
det som inte ingår i konceptet såsom utemiljöer, parkering, VA-
anslutning  med mera?

 
Annelie Thelin
Verksamhetschef förskolor
Åre kommun                           

Peter Bydén
Byggnadsingenjör
Årehus 
 

Åre kommun och Årehus är först ut med att ha byggt framtidens 
förskola utifrån SKRs konceptförskola och ramavtal. I föreläsningen 
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möter du Annelie Tehlin som är verksamhetschef för förskolor i Åre 
kommun och Peter Bydén som är byggnadsingenjör på Årehus.  
Lyssna till erfarenheter av en effektiv och kvalitativ planering och 
byggnation av en modern förskola. Förskolan beräknas vara färdig i 
november 2021.

16:00-16:10 KORT PAUS 

16:10-16:50 EXPERTANFÖRANDE

Utveckling av förskolans befintliga lärmiljöer för att 
modernisera och skapa en god och inkluderande 
lärmiljö
• Att genom ombyggnation och inredning av förskolor skapa 

jämställda och inkluderande lärmiljöer 
• Hur kan en förskolas fysiska miljö bidra till en normmedveten 

verksamhet som främjar barns lek och lärande? 
• Hur behöver rummen vara möblerade och inredda? 

Mia Heikkilä
Bitr. professor i småbarnspedagogik
Åbo Akademi

I äldre förskolor är det inte ovanligt att rummen hindrar 
kommunikation och interaktion, begränsar lek till vissa rum och gör 
att leksaker eller rumsliga praktiker inte främjar alla barns tillgång 
till kreativ lek och en jämställd, normmedveten verksamhet. Inom 
ett forskningsprojekt har Mälardalens högskola, Luleå tekniska 
universitet, Lycklig arkitektur och Västerås stad tillsammans 
arbetat med att bygga om två förskolors fysiska rum tillsammans 
med förskolans personal och barn. Arbetet har följts av forskare, 
däribland av Mia Heikkilä, bitr. professor i småbarnspedagogik, 
vid Åbo Akademi, (tidigare docent i pedagogik vid Mälardalens 
högskola). I projektet har man tagit fram råd och riktlinjer för hur 
framtida förskolor kan byggas och byggas om så att inomhusmiljön 
på ett ändamålsenligt sätt främjar och stödjer barns mångsidiga 
lek och lärande. Under anförandet berättar Mia, utifrån foton och 
exempel, hur man har tagit sig an rummen, förändrat möblering 
och med enkla medel anpassat till framtidens inkluderande 
förskolemiljöer. 

Mia fick 4,3 i snittbetyg vid förra tillfället! (Skala 1-5)

16:50-17:00 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar konferensen

17:00 KONFERENSEN AVSLUTAS
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Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och 
organisationers förmåga att hantera förändring, växa och uppnå 
goda resultat. Genom att lära känna dig och din organisations 
behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, 
konferenser, events, nätverk och konsultativa tjänster som hjälper 
dig i det dagliga arbetet och stärker konkurrenskraften.

Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån 
ambitionen att erbjuda evenemang som ger mest värde för 
pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkommande kunder. 
För mer information om Ability Partner eller detta evenemang, 
kontakta oss via telefon 08-694 91 00.

Intresserad av en affärsutställning?
Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka 
varumärket 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: Fotograf Anders Bobert
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Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

Allmänna villkor
Se vår allmänna villkor på  
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Boende
Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på 
boendet om du anger våra koder vid bokning.

STOCKHOLM CITY 
Mornington Hotel - Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00  
Ange kod: Ability Partner

Freys Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00  
Ange kod: Ability Partner

DJURGÅRDEN 
Hotel Hasselbacken - Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - 
Part

Pop House Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part

STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE 
Scandic - Se Scandics hemsida för olika hotell. 
Ange kod: D000028081

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Tid och plats
Konferens 7 september 2021 
Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller
följa konferensen digitalt via livestream

 
Pris konferens – delta på plats i Stockholm
I konferenspriset ingår frukost, kaffe, lunch och dokumentation.
Anmäl dig senast  7 maj 5.990 kr  1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 18 juni 6.790  kr  700 kr i rabatt
Ordinarie pris  7.490 kr

Mängdrabatt konferens i Stockholm
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 4.990 kr per person.

Pris digital konferens – delta via livestream
I det digitala konferenspriset ingår dokumentation och att du
kan ta del av streamat material efteråt.
Anmäl dig senast 7 maj 4.990 kr  1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast 18 juni 5.790 kr  700 kr i rabatt
Ordinarie pris  6.490 kr

Mängdrabatt digital konferens
Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så
betalar person 3, 4, 5 osv endast 3.990 kr per person.

Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Alla priser är exkl. moms och per person

Konferenskod: OFF1607

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
 Du får ökade kunskaper om utformning av framtidens förskolor och dess lärmiljöer

 Ta del av aktuell forskning kring lärmiljöernas roll för barns hälsa, lärande och utveckling

 Ta del av den senaste utvecklingen i Sverige och aktuella trender just nu kring utformning 
av förskolelokalen, dess rum samt utemiljöerna i förskolan

 Lär dig mer om hur du implementerar och utvecklar goda och inkluderande lärmiljöer i 
såväl befintliga som nya förskolor

 Ta del av erfarenheter kring hur du planerar och bygger yteffektiva, flexibla och 
pedagogiska förskolemiljöer

 Lyssna till erfarenheter av smart planering samt om- och nybyggnation av förskolelokaler

 Möjlighet att lära dig mer om hur arkitektur, inredning, möblering  och val av material kan 
stötta barns lärande samt underlätta för verksamheten

 Inspireras till samlad planering kring förskolans inomhusmiljö och utomhusmiljö där goda 
pedagogiska miljöer skapas utifrån en helhet

Framtidens förskolemiljöer 2021 
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