
 

 

NORDISK KONFERENS STOCKHOLM - FOSTRA , LÄRA, SKAPA OCH 

UTVECKLA DEMOKRATI  

100 ÅR EFTER LORIS MALAGUZZIS FÖDELSE. ”FÖRSKOLORNA I REGGIO 

EMILIA STARTADE SOM EN MOTRÖRELSE MOT FASCISM.” 

På den nordiska konferensen 2020 kommer vi att uppmärksamma Loris Malaguzzis 100-

årsdag, genom att vi tar avstamp i frågeställningen: Vad kan vi lära av Malaguzzis tankar i 

den tid vi lever nu? 

De nordiska länderna har på många och olika sätt en lång historia av att leva i en demokrati, 

något som ibland har blivit förgivettaget. Nu lever vi i en tid som påminner om Europa på 

1930-talet. De demokratiska värdena utmanas och vi behöver ta ett omtag om 

demokratibegreppet och koppla det till den tid vi lever i nu. 

Hur behöver vi förstå och fylla begreppet demokrati i dag för att det ska bli starkt nu och i 

framtiden? 

Barnkonventionen som firar 30 år och blivit lag i Sverige i år, är också något vi kommer att 

uppmärksamma på konferensen. tidpunkt: 2 -3 april 2020 

Anmälan: via Reggio Emilia Institutets hemsida www.reggioemilia.se  

Pris: 2700 kr ex moms plus kvällsmingel den 2 april 250 kr. Meddela redan i din anmälan 

om du deltar på minglet eller ej 

Språk: Engelska och svenska. (simultantolkning) 

 

TORSDAG 2 april 

8:30  Inregistrering och kaffe 

9:00 Inledning moderatorer Anna Söderström Ahrborn, Reggio Emilia Institutet 

och Mona Nicholaysen, Norskt Reggio Emilia nettverk 



9:20 The value of democracy, Marina Castagnetti, lärare och fortbildare från 

Reggio Emilia i Italien  

10:10 Mångfald och inkludering, Alexandra Pascalidou, författare och 

skribent 

11:15 Šieláin vájldait – To wander with protection, The children in Sápmi 

and the Convention on the Rights of the Child, Laila Alexandersen 

Nutti, Høgskolelektor ved Sámi allaskuvla - Sámi University of Applied 

Sciences/ Assistant professor of Education at Sámi University of Applied 

Sciences  

 

12: 00 – 13:15 Lunchpaus 

 

13:15 Loris Malaguzzi and the struggle for democracy in education: some 

provocations for a time of crisis, Peter Moss Emeritus Professor, UCL 

Institute of Education University College London 

14:15 ”Låt mig tänka” (Jara 5 år)– ett projekterande arbete där MÖTET är 

nyckeln till nya erfarenheter, värme, språk och glädje, Lena 

Werelius, Legitimerad förskollärare och Annhild Edlund Förste 

förskollärare och pedagogista , Talgoxens förskola Råslätt Jönköping 

 

14:50 Kaffe 

 

15:10 At udvikle demokrati i børnehaven – et projektsamarbejde mellem 

daginstitution og universitet - Hvordan kan vi arbejde med 

demokrati i børnehaven? Birita Arge underviser på Námsvísindadeildin 

på universitetet på Færøernem med Elin N. W. Tausen  pædagog i vuggestue 

og børnehave och daginstitutionsleder, hvor hun var leder for en institution, 

samt værkstedspædagog på Miðstovnurin, Torshavn Färöarna 

15:50 ”3600 barns berättelser” – 100språkandet, för barns demokratiska 

rättigheter i Malmö, Birgitta Kennedy, Pedagogisk teamledare 

Utbildningsområde Öster, Förskoleförvaltningen Malmö stad 

16:25 Göra demokrati-projekterande arbete med förskolans yngsta, 

Johanna Appelquist och Helena Marken från Skarpnäcks stadsdel, 

förskollärare och författare till boken "Göra demokrati- projekterande arbete 

med förskolans yngsta" (Lärarförlaget) 

17:00 avslut dag 1 moderatorer 

17:00  Mingel med snittar, bubbel och ett antal röster om Loris Malaguzzi 

och Demokrati med anledning av hans 100 årsdag 

 

 

 



FREDAG 3 april 

8:30 Inledning  

8:50 Så stoppar vi gängskjutningarna, Thomas Bodström, advokat, 

författare och fd justitieminister i Sverige 

9:45  Kaffe 

10:05 Hur bygger vi tillit i hatets tid? Demokratins kultur är hotad, Helle 

Klein, präst och chefredaktör för Dagens Arbete 

11:00 Barnets rätt till delaktighet, Johanna Von Bahr, forskare vid Stockholms 

universitet om barns rättigheter i internationella organisationer 

 

11:55 – 13:10 Lunchpaus 

 

13:10  Pedagogens intelligens i møte med barns hundrespråk, Karin Hauge 

Dalen, pedagog fra Hamna barnehage, Oslo Norge 

13:55 Hey, what did you eat today? – researching and wondering together, 

Pekka Lehtimäki, Principal AIMO School of Visual Arts, Marjo Oksanen, 

Preschool teacherKaivokatu Day Care Centre The city of Hämeenlinna,  

 

14:35  Kaffe 

 

14:55 Tre ungdomars tankar om hållbar demokrati, Märta Bruun, Linnea 

Spets, Teo Hed och Lotta Bergdahl, elever och lärare från grundskolan Fria 

Emilia i Boden 

15:35 Malaguzzis syn på barns röst som bidrag till ett demokratiskt 

samhälle, Harold Göthson, en av grundarna för Reggio Emilia Institutet 

16:30 Moderatorer avslutar konferensen 

 


