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29 september 2021 
Stockholm och digitalt

Delta på distans?

– följ konferensen på plats

eller via livestreamINTERKULTURELL FÖRSKOLA
 

Årets viktigaste utbildningsdag om  
interkulturellt arbete i förskolan - 3:e året i rad

Ur agendan:
• Utveckla ett interkulturellt förhållningssätt med 

läroplanen som grund

• Så arbetar vi för att uppnå en likvärdig förskola i 
ett mångkulturellt område

• Skapa ett systematiskt språkutvecklande 
arbetssätt utifrån Lpfö18 med flerspråkighet och 
andraspråksutveckling i fokus

• Hur närmar man sig frågor om interkulturalitet och 
mångfald i förskolor där nästan alla har svenska som 
modersmål?

• Transspråkande förhållningssätt i praktiken

• Utveckla personalens professionella bemötande 
och arbetssätt i mötet med flerspråkiga barn och 
föräldrar

• Konkreta exempel på aktivt arbete med 
flerspråkighet samt framgångsrika språkutvecklande 
insatser

• Hur kan vi organisera och bredda kompetensen 
inom förskolan om vi ska verka för en likvärdig 
utbildning? 

Högaktuella talare:

Västerås stad 
Majja Neverland 
Utvecklingsledare

Talare och praktikfall:
Mälardalens högskola
Jonas Stier 
Professor & författare 

Göteborgs stad 
Anna Palmqvist Rundström 
Leg. förskollärare

 
Pia Håland Anveden 
Utbildare och författare 

Västerås stad 
Majja Neverland 
Utvecklingsledare 
Sara Jansson 
Rektor 
Shaonem Ramazani 
Socialpedagog 

Göteborgs universitet 
Annika Åkerblom 
Universitetslektor & forskare

Konferensen vänder sig till:

- Rektorer & huvudmän 
- Förskollärare & pedagoger 
- Barnskötare  
- Utvecklingsledare 
- Metodutvecklare 
- Modersmålslärare 

Målgrupp:

Jonas Stier
Professor & författare

Pia Håland Anveden
Utbildare & författare



08.15-09.15 Registrering
09.15-09.20 Ordförande öppnar konferensen

09.20-10.20 Expertanförande
Att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt med 
läroplanen som grund 
• Råd och verktyg för ett interkulturellt arbetssätt som 
   fungerar och berikar verksamheten
• Hur främjar du en konstruktiv dialog mellan barn 
   och föräldrar rörande normer, språk, jämställdhet och 
   traditioner?
• Hur närmar man sig frågor om interkulturalitet och 
   mångfald i förskolor där nästan alla har svenska som 
   modersmål?

Jonas Stier, Professor, Mälardalens högskola

Jonas Stier är sociolog och professor i socialt arbete vid 
Mälardalens högskola och har skrivit ett antal böcker om 
förskolan och interkulturalitet samt lett utvecklingsprojekt 
kring interkulturellt förhållningssätt i förskolan. Han har lång 
erfarenhet av utbildningar för chefer och medarbetare 
inom områdena interkulturalitet, mångfald och ledarskap.

10.20-10.50 Förmiddagskaffe

10.50-11.50 Expertanförande
Transspråkande förhållningssätt i praktiken 
Forskningsprojektet ”Möjligheter för förskolan i en 
migrerande värld” pågick mellan 2016 och 2019 och 
finansierades av Skolforskningsinstitutet. I projektet, som 
genomfördes i Malmö på en förskoleavdelning där inget 
av barnen hade svenska som modersmål, har forskare 
tillsammans med verksamma pedagoger och ledning 
identifierat utmaningar och möjligheter i den pedagogiska 
verksamheten. 

Projektet gick bland annat ut på att tillsammans med 
förskolans pedagoger reflektera över avdelningens 
språkliga praktiker och utveckla ett transspråkande 
förhållningssätt.

• Transspråkande förhållningssätt och aktiviteter till stöd för 
   barnens flerspråkiga medvetenhet
• Hur skapar du utrymme för olika språk och hur kan du dra 
   nytta av barnens flerspråkighet?

Annika Åkerblom, Universitetslektor & forskare, Göteborgs 
universitet

11.50-12.50 Lunch och nätverkande

12.50-13.50 Expertanförande
Utforma ett framgångsrikt språkutvecklande arbete i 
förskolan
• Skapa ett systematiskt språkutvecklande arbetssätt utifrån 
   Lpfö18 med flerspråkighet och andraspråksutveckling i 
   fokus 
• Utveckla personalens professionella bemötande och 
   arbetssätt i mötet med flerspråkiga barn och föräldrar 

Pia Håland Anveden, Utbildare & författare

Pia Håland Anveden är förskollärare och beteendevetare. 

Hon har arbetat med flerspråkiga och nyanlända barn 
både som rektor och som utvecklare inom skolan och 
förskolan i över fyrtio år. Pia är en mycket uppskattad 
utbildare och hon har skrivit den mycket omtyckta 
boken ”Den inkluderande förskolan: en handbok” som 
utkom i fjol.

13.50-14.20 Eftermiddagskaffe

14.20-15.15 Praktikfall
Utveckla arbetet med flerspråkighet och 
språkfrämjande insatser i förskolan 
Hur flerspråkiga pedagoger på en förskola i Eriksbo i 
nordöstra Göteborg ger barnen möjlighet att utvecklas 
i sina språk. Förskolan har lång erfarenhet av arbete 
med flerspråkighet och hur man bäst tar tillvara på 
flerspråkig personal i verksamheten.

• Vårt pedagogiska förhållningssätt utifrån barnens 
   användande av sina språk samt bemötandet av 
   flerspråkiga föräldrar
• Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på 
   dokumentation för att synliggöra barnens 
   språkutveckling
• Utvecklingsarbete med fokus på yrkesrollernas 
   ansvarsområden utifrån Lpfö-18

Anna Palmqvist Rundström, Leg. förskollärare, 
Göteborgs stad

15.15-16.10 Praktikfall
Så arbetar vi för att uppnå en likvärdig förskola i 
ett mångkulturellt område 
Pettersberg är ett mångkulturellt område dit 
många nyanlända har flyttat senaste åren. 
På förskolorna i Pettersberg bedriver man ett 
interkulturellt förhållningssätt då nästintill samtliga 
barn har ett annat modersmål än svenska. 2018 
börjades ett utvecklingsprojekt där man har anställt 
socialpedagoger för att utveckla det sociala 
perspektivet. Socialpedagogerna har på ett 
framgångsrikt sätt utvecklat verksamheten och tagit ett 
särskilt ansvar för det systematiska barnhälsoarbetet. 

• Hur kan vi organisera och bredda kompetensen inom 
   förskolan om vi ska verka för en likvärdig utbildning?
• Utforma tidiga stödinsatser för att på ett långsiktigt 
   plan stödja barn och deras familjer för att öka 
   barnens förutsättningar att uppnå de pedagogiska 
   målen
• Vårt arbetssätt med socialpedagoger som samverkar 
   med vårdnadshavare för att skapa ömsesidig 
   förtroende och stärka barnsynen i förskolan 

Majja Neverland, Utvecklingsledare, Västerås Stad
Sara Jansson, Rektor, Västerås Stad
Shaonem Ramazani, Socialpedagog, Västerås Stad
 
16.10 Ordförande avslutar konferensen

INTERKULTURELL FÖRSKOLA
29 september 2021
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Om Integrationsforum
Integrationsforum är störst i Sverige på kompetensutveckling inom integration, mångfald, kultur och flerspråkighet. 
Över 3000 deltagare deltar årligen på våra utbildningar.

Vår vision är att genom våra kvalitativa utbildningar, konferenser och kurser hjälpa organisationer med att 
hantera samhällsutmaningar, omvärldsbevaka och prestera goda resultat. Vårt syfte och mission är att arbeta för 
ökad integration och ett inkluderande samhälle som värdesätter mångfald.

Vår ambition är att alla våra deltagare och samarbetspartners ska vara 100% nöjda och välja att återkomma.

Interkulturell Förskola
Förskolans likvärdighetsuppdrag är i dag viktigare än någonsin, i ett samhälle som ofta beskrivs som alltmer 
ojämlikt och segregerat. Eftersom att antalet flerspråkiga barn i den svenska förskolan ständigt ökar är förskolans 
uppdrag att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt allt mer prioriterat. 
 
Enligt läroplan skall förskolan sträva efter att barn som har ett annat modersmål än svenska utveckla sin kulturella 
identitet och sin förmåga att kommunicera på svenska och sitt modersmål. Dessutom skall förskolan förbereda 
och ge barnen en förståelse för kulturell mångfald och att vi är en del av ett globalt samhälle. 
 
Allt detta ställer större krav på förskolors systematiska kvalitetsarbete. Man behöver skapa fungerande strukturer 
för likvärdig utbildning och ett interkulturellt förhållningsätt i hela styrkedjan för flerspråkiga barns särskilda villkor. 
 
Under konferensen Interkulturell förskola 29 september har vi samlat några av landets främsta experter på 
flerspråkighet och interkulturalitet samt högaktuella praktikfall som delar med sig av framgångsrika arbetssätt och 
erfarenheter för att du ska lyckas förverkliga förskolans interkulturella uppdrag och en likvärdig förskola.

Varför du ska gå på Interkulturell Förskola?
• Få konkreta metoder för att främja ett interkulturellt arbetssätt som stimulerar barns språk- och 
   kunskapsutveckling

• Lär dig av framgångsrika verksamheter som skapat bra styrkedjor och processer kring flerspråkighet och 
   likvärdig utbildning

• Öka förståelsen för interkulturalitet och mångfald i förskolor där nästan alla har svenska som modersmål

• Utveckla er verksamhet utifrån senaste forskningen om interkulturalitet och flerspråkiga barns språkutveckling.

• Nätverka, knyt kontakter och utbyt erfarenheter med andra förskolor från hela landet 

Sagt om tidigare Interkulturell Förskola:
“Ett euforiskt tillstånd efter en väldigt intressant dag som gav många nya tankar och idéer till både mig själv och 
verksamheten” Nora kommun

“En mycket intressant dag med proffsiga föreläsare.” Västerviks kommun 
 
“En dag med många nya infallsvinklar och tips som kommer förbättra vårt arbete med flerspråkighet” Tierps 
kommun 
 
“Fantastiskt inspirerande blandat med handfasta tips” Helsingborgs stad 



Datum:
Interkulturell Förskola  
29 september 2021

Konferensanläggning:
Bonnier Conference Center 
Torsgatan 21, Stockholm, Tel 08-33 66 86

3 sätt att anmäla sig:
Tel: 08-199409

E-post:  kundtjanst@integrationsforum.se

Webb: www.integrationsforum.se/anmalan
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Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och digital dokumentation. I det fall  
Integrationsforum ställer in en konferens återbetalas hela det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor: 
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor.

Pris
Konferens 4990 kr

Avbokningsvillkor:
Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga 
avbokning senast 14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt 
ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos 
Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före konferensstart uteblir värdebrev eller 
ersättning. Integrationsforum förbehåller sig rätten att byta datum, arrangera digitalt eller att ställa in ett evenemang. 
I det fall Integrationsforum ställer in ett evenemang återbetalas hela det inbetalda beloppet. Integrationsforum 
reserverar sig för mindre ändringar i form utav talare, lokal, schema och programpunkter i agendan. 

Besök https://integrationsforum.se/villkor/ för fullständiga villkor.                                                       

- Önskar du delta digitalt?  
- Mejla kundtjanst@integrationsforum.se för mer information och bokning.


