
Genuspedagogik gör barn mer öppna

Viktigt med barnens bidrag i förskolans naturvetenskap

   2 juni 2017

   Pedagogik som strävar efter att inte bekräfta könsnormer gör barn mer öppna mot det andra könet. Det visar 
en internationell studie av barn på förskolor i Stockholm, där bland annat Uppsala universitet deltagit.
   Forskarna pratade med 30 barn på en förskola där pedagogiken särskilt inriktas på medvetenhet om könsnor-
mer, och med 50 barn på andra förskolor i samma område. I den normmedvetna pedagogiken ingår bland annat 
att man använder pronomenet "hen".
   Studien visade att barn på den normmedvetna förskolan var mer intresserade av att leka med barn av det 
andra könet och hade mindre könsstereotypa åsikter. Men de lade automatiskt märke till individers kön i samma 
utsträckning som de andra barnen.
   Skillnaderna fanns kvar även när man sorterade bort barn vars föräldrar valt den normmedvetna förskolan just 
på grund av genuspedagogiken.
   (Sveriges Radio)

   För att naturvetenskapsundervisning ska passa i förskolan är det viktigt att barnen kan bidra med sina idéer 
och erfarenheter till den kunskap som skapas, visar Sofi e Areljung i sin avhandling vid Umeå universitet. Det är 
också viktigt att undervisningen bygger på händelser i vardagen, snarare än att naturvetenskap blir något peda-
gogerna ”bockar av” genom enstaka experiment.
   Naturvetenskapliga arbetssätt, som att observera och genomföra systematiska försök, vävs samman med olika 
estetiska uttrycksformer och barns fantasi i förskolans verksamhet. Däremot fi nner pedagoger det ofta proble-
matiskt att väva samman barnens egna idéer med naturvetenskapliga förklaringsmodeller, visar Sofi e Areljungs 
avhandling. Pedagogerna talar om att de inte vill komma med ”rätta svar” eftersom att de inte vill hämma bar-
nens kreativa tankeprocesser. Därför undviker pedagoger ofta naturvetenskapliga förklaringar som referens-
punkt i undervisningen.
   - Det framstår som eftersträvansvärt att bygga undervisningen på vardagliga händelser och material, säger 
Sofi e Areljung. En motpol till det är att undervisa genom enstaka experiment. Pedagogerna använder ”experi-
mentlådan” som en symbol för en undervisning som är skild från vardagens tid och rum. Experimentlådan är 
även en symbol för att ”bocka av” naturvetenskapsmålen i förskolans läroplan i stället för att de integreras i den 
dagliga verksamheten.
   I avhandlingen presenteras en idé som möter pedagogers önskan om att bygga naturvetenskapsundervisningen 
på händelser i vardagen. Tillsammans med pedagoger har Sofi e Areljung i sin forskning utvecklat den så kalla-
de verb-idén.
   - Medan förskolans temaområden ofta har namn som ”Vatten” eller ”Skogen” – alltså konkreta substantiv – 
har vi utforskat potentialen i att i stället utgå från kemi- och fysikrelaterade verb, berättar hon. En vanlig akti-
vitet i förskolan kan handla om att is eller snö smälter till vatten och att vatten blir till is om det ställs in i frysen 
eller lämnas utomhus i minusgrader. Här kan fokus vara på egenskaper hos vatten och is. Verb-idén innebär i 
stället att tänka på verben frysa och smälta. På så vis kommer man åt själva processen, alltså fasövergångarna 
mellan fast och fl ytande form, och kan se att det inte bara gäller vatten och is, utan att även andra ämnen kan 
frysa och smälta.



FSO:s nya styrelse

SSA Systematiskt
säkerhetsarbete

Unik FSO-kurs som räddar liv!

    SSA är en kurs som du inte har råd att vara utan!

Kursen fi nns både som heldag och skräddarsydd halvdag

   Kursen syftar till att:
   - skapa en medvetenhet kring hotbilder och risker

   - ge en god kunskap om förskolans säkerhetsarbete
   - ge deltagarna praktiska verktyg för att kunna göra egna hot- och riskanalyser

 Nästa SSA-kurs, heldag: 31 augusti i Göteborg. 
Obs! Begränsat antal platser.

Medlem i FSO, KFO och Arbetsgivaralliansen 2.575 kronor + moms per person.
Ej medlem 3.295 kronor + moms per person.

För mer information, se FSO:s hemsida, www.ffso.se, eller maila utbildning@ffso.se
Anmälan på särskilt formulär på FSO:s hemsida.

   Vid FSO:s årsmöte i samband med FSO-dagen den 28 april valde stämman en ny styrelse för det kommande 
året.

   Catarina Ranäng                 Peter Andersson-Piltz          Andrea Thiele                     Riitta Kiiski-Drones
   Ordförande, omval              Ledamot, nyval                   Ledamot, omval                  Suppleant, omval



Ny samarbetspartner

Examen också för de minsta

Ovälkomna gäster vid sommarbordet

Nästa FSO-Nytt kommer den 16 juni!

   StudentConsulting grundades 1997 i Luleå och är en nor-
disk bemannings- och rekryteringspartner med rikstäckande 
verksamhet i Sverige, Norge och Danmark.
   StudentConsulting har i fl era år bedrivit en framgångsrik 
vikariehantering som innefattar både bemanning och rekry-
tering, och valde tidigt att konstruera ett eget vikariehanteringssystem vilket ger dem möjligheten att leverera 
personal med kort varsel och efter anpassade behov.
   StudentConsultings lösning i dag grundar sig i ett stark nationellt nätverk av lärarstudenter, duktiga pedagoger 
och pensionärer. På FSO:s hemsida hittar du mer information och de rabatter som erbjuds FSO:s medlemmar.

   Examen är ett ord som normalt förknippas med gymnasie- 
eller högskolestudenter, men i den lilla staden Solvang i ameri-
kanska Kalifornien ligger förskolan Bethania Preschool, och 
där har förskolläraren Wanda Piatt i över 25 år gett de små 
barnen möjlighet att redan vid fem års ålder uppleva en riktig 
amerikansk examen,  med de traditionella fyrkantiga hattarna, 
examensbevis och allt.
   På väg upp på scenen för att ta emot sina exemensbevis fi ck 
barnen hålla upp skyltar med sina drömyrken – polis, brand-
man, tandläkare, byggnadsarbetare, Batman och prinsessa på 
Disneyland fanns bland årets framtidsutsikter..
   Som synes var årets examenstema söderhavsinriktat och färg-
glatt när de 16 stolta barnen häromdagen fi ck sina examensbe-
vis inför över 75 ännu stoltare föräldrar och släktingar.

Bild:
Lompoc Record

   De senaste åren har varit ovanligt getingrika, och det är sannolikt att det kommer att se likadant ut i sommar. 
Trots att getingar ofta uppfattas som otäcka skadedjur är de nyttiga insekter som håller ner mängden av många 
andra insekter som är skadedjur i våra trädgårdar, särskilt under våren och försommaren. Men när getingarna 
blir för många och kommer för nära, då blir de obehagliga och vi vill bli kvitt dem.
   Skulle ett litet barn bli stunget kan man lindra klådan och svedan genom att badda med alsolsprit eller stryka 
på alsolgel. Man kan också smörja med kylbalsam eller lokalbedövande salva, Xylocain, som fi nns på apotek. 
Sätt ett plåster över stickstället för att minska risken för infektioner. Rådgör med läkare innan du använder Xy-
locain på de allra minsta barnen, under två år.
   Vid kraftiga allergiska reaktioner, både hos barn och vuxna, ring 112.

   Någa tips för att undvika getingstick:
   • Ta bort getingbon tidigt på våren och helst kvällstid då getingarna är inne i boet och är lugnare än på dagen.
   • Undvik häftiga rörelser när en geting närmar sig.
   • Täck över kött och söta rätter vid måltider utomhus.
   • Ställ ut något gott till getingarna en bra bit från där ni håller till.
   • Undvik söta eller starka parfymer.
   • Drick inte ur en öppnad burk eller mörk fl aska som stått ute.
   • Gå inte barfota utomhus.
   • Bär inte kläder i starka färger och undvik gult och andra ljusa mönster.
   Källor: 1177.se och Anticimex.se


