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Föreläsare FSO-dagen 2019 

Tema: Barnperspektivet och barns perspektiv 
26 april 2019 på hotell Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg 

 
 

 Ingrid Engdahl, förskollärare och docent, Stockholms universitet 
 
Barnen visar vägen - om vi vuxna förstår 
Lpfö18 har ett förstärkt barnrättsperspektiv som innebär att barn har rätt till inflytande och 
delaktighet i förskolan. Det finns flera olika sätt att se på hur barns inflytande kan realiseras 
inom utbildning och undervisning i förskolan. Mycket handlar om att finna balansen mellan 
barns initiativ och vuxnas planering. Seminariet tar upp exempel på hur detta kan ske inom 
ramen för lek, skapande, fostran och omsorg, grundläggande komponenter i förskolan. 
 
Ingrid är förskollärare och docent i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. 
Ingrid arbetade 20 år som förskollärare och sedan 1998 inom förskollärar- och lärarutbildning, 
med barnrättsfrågor, barns perspektiv, hållbar utveckling och med utbildning på engelska om 
EDUCARE, förskolepedagogik. Ingrids forskning handlar om lek och de yngsta barnen i 
förskolan, om FN:s barnkonvention och om hållbar utveckling i förskolan.  
 

 Karin Örnborg och Viktoria Åman, Universeum 
 
Knak, brak, bära eller brista  
Ju tidigare barnet involveras i tekniska aktiviteter, desto bättre etableras deras självförtroende 
och tilltro till den egna tekniska förmågan. Hur kan vi i skapa förutsättningar för att 
uppmuntra och utveckla barnens passion att upptäcka? Välkomna till en workshop där vi 
varvar teori och praktiska övningar.  
 
Universeum, Nordens största science center har över 500 000 besökare varje år. En viktig del 
är verksamheten med elevbesök och fortbildning för lärare. Karin och Viktoria har lång 
erfarenhet av att utveckla och genomföra program både för elever och lärare och studenter. 
Sedan flera år har de utbildat tusentals lärare och lärarstudenter inom teknik, 
naturvetenskap och hållbar utveckling. 
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 Marie Kurzwelly, socionom och krishanterare 
 

Krishantering i förskolan 
Teman under seminariet är kristeori, psykologisk krishantering, krisreaktioner, krishantering i 
förskolan och din roll som kollega och pedagog, ansvar och betydelse. 
 
Marie är socionom och har många års erfarenhet av krishantering och nationellt 
krisledningsarbete inom företagshälsovård. Marie arbetar i dag som platschef på pe3 
företagshälsa i Göteborg. Under flera år har Marie föreläst för förskolechefer i ämnet 
krishantering och krisledning.  
 
 

 Mikael Hellstadius, jurist, expert på skollagen 
 

Rättigheter, skyldigheter och barnperspektiv - praktisk juridik för fristående förskolor 
Fristående förskolors rättigheter och skyldigheter enligt skollagen ur ett praktiskt perspektiv. 
Vad kan kommuner kräva av fristående förskolor? Hur är barnperspektivet uttryckt i skollag 
och läroplan och hur kommer barnperspektivet förändras när barnkonventionen blir lag? 
 
Mikael är jurist och har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i drygt 
tio år, samt tidigare som undervisningsråd på Skolverket och i domstol. Han har även varit 
sekreterare och expert i ett stort antal olika utredningar på skolans område samt deltagit i 
arbetet med flera av de större reformer som genomförts på området under senare år, bl a som 
projektledare för arbetet med att ta fram den nya skollagen. Mikael har också varit särskild 
utredare åt utbildningsministern och undervisar på de statliga rektorsutbildningarna vid 
Stockholms universitet och Mittuniversitetet. 
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 Mimmi von Troil, vd på FSO Fria förskolor 
 

Systematiskt säkerhetsarbete i förskolan 
Barnen och personalen i förskolan ska ha en trygg och säker miljö, och det är huvudmannens 
ansvar att i samråd med förskolechefen besluta om vilka säkerhetsrutiner som behöver finnas 
på förskolan. I detta ingår att arbeta förebyggande både inne i förskolan och ute, att vara säker 
på hur man genomför både utrymning och inrymning. 
 
Fyrabarnsmamman Mimmi har en brinnande passion för rättvisa och för att alla barn ska få 
bästa tänkbara start på livet. Hon var med redan 1995 vid bildandet av Föräldrakooperativens 
Samverkansorganisation, embryot till det som i dag heter FSO Fria förskolor, och är sedan 
2007 organisationens vd. 
 

 Anders Ohlsson, förskollärare och utomhuspedagog 
 

Uterummets betydelse i förskolan 
Med fokus på utemiljön och rummen vi har ute tar sig Anders an undervisningen som ett 
begrepp utomhus. Hur kan man som pedagog använda uterummet och varför ska vi vara ute? 
Tips och idéer om vad man kan göra därute strömmar fritt genom föreläsningen. Anders 
presenterar också sin studie om sammanhanget mellan målbeskrivning och uterum och talar 
om sin pågående forskning i ämnet.” 
 
Anders är förskollärare/utomhuspedagog och har varit verksam inom förskola, skola och 
skolbarnsomsorg som förskollärare men även rektor i sammanlagt 25 år. Han driver sedan 15 
år tillbaka Utikuligt som har som mål att skapa Glada Barn! Utikuligt gör pedagogiskt 
material och inspirerar genom praktiska och teoretiska utbildningar. Ute ska vara Enkelt-
Tillsammans-Roligt. 
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 Fredrik Sjödin, fil dr i yrkes- och miljömedicin, ”bullerforskare” 
 

Arbetsmiljö i förskolan 
Under föreläsningen kommer Fredrik presentera resultat ifrån sina olika forskningsprojekt 
som genomförts i förskolor runt om i Sverige. Föreläsningen kommer gå igenom vilka 
arbetsmiljöproblem som pedagogerna i de olika studierna rapporterat som mest besvärande 
och hur man kan arbeta i syfte att minska dessa besvär. Vidare kommer även olika typer av 
åtgärder kring hur man kan förändra förskolor fysiskt, men även organisatoriskt i syfte att 
förbättra arbetsmiljö presenteras. Tidiga resultat ifrån ett nyligt avslutat projekt där förskolor 
med olika pedagogiska inriktningar studerats kommer även presenteras under föreläsningen.  
 
Fredrik är Fil dr i Yrkes- och miljömedicin och arbetar som lektor vid institutionen för 
psykologi vid Umeå universitet. Både forskningen och undervisningen är inriktad på området 
ledarskap och organisation med fokus på arbetsrelaterad hälsa. Fredrik har under senaste åren 
genomfört en rad olika forskningsprojekt inriktade på att förbättra förskolans arbetsmiljö. 
Hans forskning sträcker sig ifrån studier där man bygger om förskolor i syfte att förbättra 
arbetsmiljön till att studera hur man arbetar och organiserar arbetet ute i förskolor för att se 
vilka effekter detta kan ha för personalens hälsa.  
 

 Carina Hertrich, förskolechef på Smultronställets förskola 
 

Barnens lek som inspirationskälla för oss pedagoger 
Hur barnens lek, intresse och behov inspirerar oss vuxna i vår planering och vårt arbete i 
verksamheten på Smultronställets förskola. Att utgå från barnens tankar, känslor och 
erfarenheter för att vi pedagoger skall kunna tolka, förstå och anpassa verksamheten till det 
enskilda barnet och till gruppen. Barns inflytande och lek får styra mycket av barnets dag.   
 
Carina är förskolechef på Smultronställets förskola i Balsby utanför Kristianstad. För 30 år 
sen var hon med och startade förskolan som var den första fristående förskolan i Kristianstad, 
och hon har sen dess fått förmånen att utveckla verksamheten tillsammans med pedagoger, 
barn och föräldrar. Förskolan arbetar med och har utmärkelsen Skola för Hållbar Utveckling 
sen 10 år tillbaka. 
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 Kerstin Mikaelsson, utredare Kommunal 
 
Trygga famnar sökes - om barnskötares roll i förskolan  
Barnskötare behövs för att skapa mer kontinuitet och kvalitet i förskolan. För att kunna 
bemöta varje barn utifrån deras individuella behov, följa läroplan, skapa en trygg, meningsfull 
och utvecklande förskola krävs en god bemanning. Kommunal presenterar rapport om 
barnskötares roll i förskolan och diskuterar vilka insatser som krävs för att stärka 
yrkesgruppen och förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö. 
 
Kerstin arbetar som utredare på fackförbundet Kommunal med ansvar för förskola, skola och 
jämställdhet. Framförallt fokuserar hon på just på yrkesgruppen barnskötare. Hon har bland 
annat skrivit rapporten Trygga famnar sökes - en rapport om barnskötares roll i framtidens 
förskola och arbetat för att barnskötares roll ska skrivas fram i den nya reviderade läroplanen 
för förskolan.  
 
 

 Anders Jacobsson, pappa/författare/kreatör/låtskrivare 
 

En avslutande dos av inspiration! 
Anders Jacobsson är med tio miljoner sålda böcker i 25 länder en av Sveriges mest 
framgångsrika författare av barn- och ungdomsböcker. Tillsammans med sin kusin Sören 
Olsson har han skapat odödliga karaktärer som Bert, Sune, Håkan Bråkan och Tuva-Lisa som 
finns i otaliga böcker, filmer och tv-serier, och på senare år har Anders skapat nya 
ungdomsfavoriter som Kip Jansson, Mica och Maysa. 
 
För den breda allmänheten är Anders kanske inte riktigt lika känd som en av medlemmarna i 
musikgruppen Hemliga Byrån, som 1987 tog över den svenska musikscenen med sin 
landsplåga Hej, hej, hemskt mycket hej. Musiken lever i allra högsta grad kvar hos Anders, 
och gemensamt för allt han tar sig för är det kreativa tänket, och som både barnboksförfattare 
och pappa till ett helt koppel egna barn är det inte så svårt att inse att det alltid är 
barnperspektivet som gäller för Anders. 


