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Förskoleklassens rikskonferens 2015 
– vilket lärande förväntas ske i förskoleklass?

Frågan är om sexåringarna ska lära för att börja skolan eller för att fortsätta att lära för livet. 

Om vi inte identifierat vilket lärande som förväntas ske i förskoleklassen blir det svårt att ge 
landets sexåringar en likvärdig utbildning. Idag kallar vi dem inte ens samma sak – i vissa fall 
är man barn och i andra är man elev. Välkommen till årets rikskonferens där vi sätter fokus på 
lärande, kunskapssyn och förskoleklassens pedagogiska miljö.

08.15  Registrering
Kaffe/te med smörgås

09.00
Välkommen!
Varje föreläsning inkluderar 10 minuters 
frågor och samtal.

09.10
”När vi har jobbat 
får vi leka” 
Marie Sjöberg, undervis-
ningsråd vid Skolinspek-
tionen

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av un-
dervisning i förskoleklass är klar. Hör Marie 
Sjöberg berätta om resultatet utifrån fråge-
ställningar som hur, och om, lek och skapande 
utgör väsentliga delar i verksamheten. Får 
eleverna undersöka och utforska i en lärande-
miljö där man inte riskerar att misslyckas? 
Granskningen har även omfattat planering 
och undervisning i relation till mål i läroplanen, 
främst mål för kunskaper.

10.15  
Hur får vi leken och lärandet att gå 
hand i hand? 
Annika Andréasson, lärare och utvecklare i för-

skoleklass, som 2014 tilldelades Ulla-
Britta Bruuns stipendium

Språket spelar en central roll i 
barns utveckling och lärande. 

Samtidigt betonar läroplanen att 

leken ska utgöra en väsentlig del i barns ak-
tiva lärande. Både den vuxeninitierade leken 
och barnens egen lek. Hur kan leken då bli en 
lärande aktivitet i förskoleklassens skriftspråks-
lärande? Annika  Andréasson uppmanar till att 
ta tillvara barnens egna intressen och egen lek 
som utgångspunkt för undervisningen. Leken 
och lärandet går hand i hand! 

11.15  Kaffe/te 

11.45 
Hur påverkar kunskapssynen 
lärandet?
Fredrik Ahlén, biträdande rektor, grundskollärare, 
utbildare och författare till den aktuella boken 
”Hellre små steg än stora kliv”

Hur ser vi på kunskapsutveckling? Vilka kun-
skaper är viktigast och vad kännetecknar de 
mest framgångsrika eleverna? Våra svar kom-
mer oundvikligen påverka hur vi möter våra 
sexåringar och hur vi konstruerar lärmiljön. 
Fredrik Ahlén tar sin utgångspunkt i att vi lå-
ter fler elever få lyckas i skolan. Skolframgång 
är den starkaste skyddsfaktorn för ett bra liv, 
därför är sexåringarnas första möte med skolan 
ett kritiskt ögonblick. Som nybliven skolledare 
berättar Fredrik om sitt arbete kopplat till för-
skoleklassen och sin syn på vad som spelar 
störst roll för att åstadkomma en inkluderande 
undervisning där olikhet är norm och alla har 
rätt till utveckling och lärande.

12.45  Lunch

14.00
Hur ger vi 6-åringarna matematiska 
utmaningar?
Josefine Rejler, förstelärare i matematik på 
Lemshaga Akademi, föreläsare och utbildare i 
matematikdidaktik

Nyfikenhet smittar och de vetgiriga sexåring-
arna är redo att utmanas. Hur möter vi deras 
förväntningar? Josefine Rejler berättar hur vi 
genom lek kan stimulera det matematiska tän-
kandet och samtidigt träna på att utveckla de 
matematiska förmågorna. Vi får exempel på 
hur vi kan resonera, argumentera, utforska tal 
och mönster med sexåringar.

15.00  Kaffe/te med kaka

15.30 
Hur bejakar vi nyfikenheten för att 
lära för livet? 
Micael Hermansson, mellanstadielärare 
och förstelärare i Umeå, skapare av 
”Grej of the day”

Man skulle kunna påstå att sexåringar 
är proffs på att lära. Men hittills har 
de lärt sig utan att förstå hur det gått till. I 
förskoleklass börjar vi göra det egna lärandet 
synligt.  Micael Hermansson har genom åren 
försökt hitta en bra och enkel metod för att 
bygga vidare på och följa vår naturliga nyfi-
kenhet kring hur saker och ting hänger ihop. 
Vitsen med Grej of the day är att se och förstå 
sammanhang som leder till nyfikenhet och 
stolthet i att kunna mycket livet ut!

16.30 Avslutning 

Program
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2014

GREJ OF 
THE DAY

Vad ser 
Skolinspek-

tionen att vi 
behöver bli 
bättre på? 



”Det är jätteviktigt med fortbildning 
för att få påfyllnad och det är bra om så 
många som möjligt från samma skola kan 
gå vid samma tillfälle. Det gör att alla får 
samma intryck och har samma utgångs-
läge för ett kollegialt lärande efteråt. 
Jag är övertygad om att rikskonferensen 
utvecklar vår verksamhet och jag rekom-
menderar den gärna.”

Kenneth Granberg, biträdande rektor
Svartbäcksskolan, Haninge

Med reservation för ändringar

Foto: Bosse Lind

”Vi åkte hit med alla våra förskollärare 
därför att det är en viktig del i deras fort-
bildning. För mig är förskoleklassen lite 
av ett ingenmansland och det är svårt att 
veta vilka riktlinjer det finns. Nu vet jag 
betydligt mer och jag ser att vår skola har 
kommit långt. För oss var det en väldigt 
givande konferens.”

Åsa Björkdahl, biträdande rektor
Erlaskolan östra, Norrköping

”Det här är ett av få forum som riktar sig 
speciellt till oss förskollärare i förskole-
klass. En stor fördel var att alla mina ar-
betskamrater som är förskollärare var här 
samtidigt. Nu har vi lyssnat på samma 
föreläsare, fått samma erfarenheter och 
kunskap som vi tar med oss rakt in i vårt 
dagliga arbete. Rikskonferensen stärker 
oss i vår profession.”

Amani Messa, förskollärare 
Sticklinge skola, Lidingö
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Boka nu!
Konferens                               Förskoleklassens rikskonferens 2015 
                           – vilket lärande förväntas ske i förskoleklass?
                   
För dig som är                        Förskollärare, grundskollärare, fritidspedagog 
                           och skolledare i förskoleklass

Datum och plats                   Fredagen 6 november i Stockholm 
                           Fredagen 20 november i Göteborg
                           Fredagen 27 november i Malmö
                           Fredagen 4 december i Kalmar
                                                   
Pris                              2 500 kr exkl moms. I priset ingår kaffe och lunch
                           Specialerbjudande: Gå fyra så bjuder vi rektor.
                             Ange alla fem deltagarna i formuläret på webben och märk anmälan med  ”4+”                             

Anmälan och                 www.lararfortbildning.se 
bekräftelse  Lärarfortbildning AB, Box 12060, 102 22  Stockholm

                                   Anmälan är bindande.  Vid förhinder kan konferensplatsen nyttjas av annan person 
   på beställande arbetsplats. Bekräftelse skickas senast tre veckor före konferensen

Kontaktpersoner                   Monica Franc,  konferensadministratör
   monica.franc@lararfortbildning.se • 08-737 68 15

   Lovisa Jansson, projektledare
   lovisa.jansson@lararfortbildning.se

Följ oss på Twitter: #förskoleklass

eller gilla oss på Facebook

Erbjudande!Gå 4, så bjuder vi rektor.

Lärarfortbildning AB
Box 120 60  •  102 22 Stockholm
08-737 68 00  •  www.lararfortbildning.se


