
Ny metod för små barn med autism

Nästan 1.900 förskolor får bidrag till mindre grupper

   11 augusti 2017

   En ny svensk metod där barn med autism stimuleras att få vuxna att imitera dem ger en förbättrad förmåga till 
gemensamt uppmärksamhetsfokus. Det visar Birgitta Spjut Jansons forskning.
   - Förmågan till gemensamt uppmärksamhetsfokus, på engelska joint attention, är nedsatt hos små barn med 
autism. I avhandlingen har jag utvärderat två olika metoder för att öka den här förmågan hos barnen. Den ena 
metoden är ny och kallas Imitation Responsiv eller IR, och bygger på att barnet stimuleras av att initiera och 
iaktta respons hos en vuxen – den vuxne imiterar barnet. I den andra metoden, Intensiv Beteende Terapi eller 
IBT, ska istället barnet imitera vad den vuxne gör, berättar Birgitta Spjut Janson.
   - För små barn som ännu inte talar har IR en väsentlig möjlighet att utveckla deras initierande förmåga. För 
barn som talar är det ibland svårt att uppskatta att den vuxne imiterar dem. Så snart barn erövrat tal vill barn 
hellre tala och få talade svar än att imitera och bli imiterad. Men det är viktigt att veta att förmågan att imitera 
används av alla människor i alla åldersgrupper under vissa omständigheter. Den möjliggör för oss att likna an-
dra och att göra lika så att vi snabbt och friktionsfritt kan ingå i nya grupper eller ta nya roller.
   Läs hela artikeln här: http://bit.ly/2sWmNng
   (Skolporten)

   1.873 förskolor får dela på 828 miljoner kronor när Skolverket fördelar statsbidrag för att minska barngrup-
pernas storlek. Kommuner och ägare till fristående förskolor ansökte om över 1,5 miljarder kronor så Skolver-
ket har tvingats prioritera bland ansökningarna.
   - Det är positivt att så många förskolor vill skapa mindre barngrupper. Hela bidraget går åt men nästan hälften 
av de förskolor som de sökt för kommer inte få bidrag. Pengarna räcker helt enkelt inte till alla, säger Johanna 
Freed, enhetschef på Skolverket.
   Bidraget ska enligt de sökande användas till att utöka antalet barngrupper, minska antalet inskrivna barn eller 
börja använda nya lokaler. Regeringen ändrade reglerna inför årets ansökningsomgång. Nytt för i år är att för-
skolor i områden med svåra förutsättningar ska prioriteras.
   Den statistik som presenterades i våras visar att den genomsnittliga barngruppens storlek har minskat. Inte 
sedan 1992 har den genomsnittliga gruppstorleken varit mindre. I genomsnitt gick det förra året 15,9 barn i en 
förskolegrupp jämfört med 16,7 barn året innan.
   - Förändringen är jämförelsevis stor. En rimlig förklaring är att bidraget haft effekt tillsammans med de rikt-
märken för barngruppernas storlek som vi införde förra året, säger Johanna Freed.
   Riktmärkena fi nns i kommentartexten i Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan. För barn 
som är 1-3 år är riktmärket för barngruppers storlek 6-12 barn. För barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15 barn.
   - Trots att barngruppernas storlek minskat så är det en bra bit kvar till de riktmärken vi anger. Dessutom räck-
er det inte att bara göra grupperna mindre. Ansvariga för förskolorna behöver också utgå från barnens behov, 
personalens kompetens, personaltäthet och lokalernas utformning, säger Johanna Freed.
   Sedan 2015 fördelar Skolverket på regeringens uppdrag bidrag för att minska barngruppernas storlek. Det är 
regeringen som beslutar om hur mycket pengar som avsätts för bidraget.



Boktips
Ny i förskolan - med ett 
interkulturellt förhållningssätt

Fråga & Svar

Giftfri förskola etablerar sig snabbt

Fyraåringar rör sig för lite

   I boken får du följa Hanah, ett barn på fyra år, som nyligen kommit till Sverige 
och går på förskolan Gladan. Inslagen med Hanah varvas med teori och förslag 
på hur en verksamhet med interkulturell inriktning kan se ut. Boken ger rikligt 
med praktiska tips och fallbeskrivningar att refl ektera över, och innehållet kopplas 
genomgående till förskolans läroplan.
   Författaren Maria Letzén är förskollärare med rektorsutbildning samt certifi erad 
EQ-handledare. Hon har också studerat språk och matematik för pedagogiska le-
dare och handledningsmetodik för förskola och skola. Hon är verksam som peda-
gogisk lagledare i ett mångkulturellt område, samt som föreläsare och handledare.
   (Studentlitteratur)

   Fråga: Jag arbetar på ett nystartat föräldrakooperativ, och vet att rutinerna för anmälningar till socialtjänsten
kan skilja sig åt mellan kommunala och fristående förskolor. Vad gäller egentligen i föräldrakooperativ på 
denna punkt? Vem ska hantera en anmälan?

   Svar: Anmälningar till socialtjänsten ska hanteras av förskolechefen och berörda pedagoger. Det ska alltså 
inte till styrelsen, och vi vill understryka att det inte är så att hela arbetslaget ska informeras, utan endast berör-
da pedagoger. FSO har tillsammans med Bris och Göteborgs stad tagit fram rutiner och information kring detta. 
Viktigast är att hela tiden ha ett barnperspektiv. 

   I princip alla upphandlare har tagit till sig begreppet giftfri förskola. Under ett seminarium i Almedalen i bör-
jan av juli noterade Andreas Söderström, som till vardags arbetar på Lekolars anbudsavdelning, en tydligt ökad 
medvetenhet hos kunderna:
   - Vi upplever att i princip alla upphandlare har tagit till sig begreppet giftfri förskola.
   Naturskyddsföreningen har följt upp kommunernas arbete för en giftfri förskola. Det visar sig att minst 73 
procent av landets kommunala förskolor är, eller är på väg att bli, fria från kända farliga kemikalier.
   - Upphandlarna hänvisar antingen till Upphandlingsmyndighetens kriterier eller så har de egna kravställningar 
som i mångt och mycket korrelerar med giftfri förskola, säger Andreas Söderström.

   Svenska fyraåringar rör på sig alldeles för lite och allra minst rör de på sig på helgerna när de är med sina för-
äldrar. Det visar en färsk studie vid Karolinska Institutet i Solna.
   - Barnen rör sig på sig betydligt mycket mindre på helgen än på vardagen, säger Daniel Berglind, hälsofors-
kare vid Karolinska Institutet.
   Forskarna har kartlagt 899 fyraåringars rörelsemönster genom att barnen haft en mätare på höften all vaken 
tid under en vecka. Den nordiska rekommendationen är att barn och unga ska röra på sig minst 60 minuter varje 
dag och då bli lite andfådda. Men det var bara 30 procent av barnen som nådde upp till rekommendationen på 
vardagarna. Studien visar också att barnen är mest aktiva på förskolan och mindre aktiva när de är med föräld-
rarna. Och för trötta föräldrar har Daniel Berglind ett knep:
   - På vägen hem från förskolan kan man ju till exempel stanna till vid en lekpark en stund och leka, så att man 
får det gjort. Vi vet att tid ute är aktiv tid för barn.
   (Sverigers Television)



Nya chanser att gå viktig kurs!
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN 

– Nya regler för personuppgiftsbehandling
   När EU:s nya dataskyddsförordning träder i kraft i maj nästa år riskerar den som inte skyddar personuppgif-
ter på ett lämpligt sätt mycket höga böter, upp till 4 procent av omsättningen - och det gäller också fria försko-
lor! Ett bristfälligt skyddat dokument, som medför att någons personliga integritet kränks, kan leda till hundra-
tusentals kronor i straffavgifter för en drabbad förskola, något som man naturligtvis inte har råd med.
   Som exempel på de krav som införs genom den nya EU-förordningen kan följande nämnas:

   • Utökade krav på informationsplikten till de registrerade. 
   • Registrerade kommer få en utökad rätt att kräva radering av sina personuppgifter.
   • Obligatoriskt krav på personuppgiftsombud för organisationer som behandlar större mängd personuppgifter 
   eller känsliga personuppgifter.
   • Utökade krav och utökat ansvar på personuppgiftsombudet. 

   FSO erbjuder därför en viktig och unik kurs om den nya dataskyddsförordningen. Kursen hålls i höst på föl-
jande platser under ledning av advokaten och integritetsexperten Lars B Melin:

   19 september i Göteborg - sista anmälningsdag 22 augusti
   10 oktober i Stockholm   - sista anmälningsdag 5 september
   18 oktober i Stockholm   - sista anmälningsdag 13 september
   26 oktober i Malmö         - sista anmälningsdag 20 september.

   Pris 2.295 kronor + moms inklusive lunch. Anmälan via särskilt formulär på FSO:s hemsida, www.ffso.se.

Överstimulerade barn lär sig mindre
   Små barns hjärnor klarar inte att sortera alla sinnesintryck som uppstår under en dag. Hjälp treåringen och låt 
den lille att koncentrera sig på några få saker åt gången.
   Behöver barn fl er eller färre stimuli för att lära sig nya saker? Det har diskuterats ivrigt bland forskare inom 
inlärningsteorin, där det allt eftersom har visat sig att ju fl er sinnen vi använder desto bättre minns vi. 
   När det handlar om att lära små barn nya ord är högläsning en värdefull metod eftersom barnet både kan se 
och höra på en gång. Barnboksbranschen svämmar över av roliga, färgrika illustrationer.
   Men nu visar en ny studie att det är lämpligt att vara lite mer återhållsam med bilder så att att de unga hjärnor-
na inte överbelastas. I varje fall när det gäller förmågan att lära sig språk.
   I studien undersökte forskarna barnböcker för treåringar. Det visade sig att barn som fi ck böcker upplästa för 
sig där det endast fanns en illustration per uppslag lärde sig dubbelt så många ord som de barn som fi ck lyssna 
på berättelser med två illustrationer per uppslag.
   Många barnböcker har ett överfl öd av iögonfallande illustrationer och det är väldigt underhållande. Men ur ett 
inlärningsperspektiv är det dock bättre med enbart en illustration per sida, och då helst så verklighetstroget som 
möjligt. 
   Andra studier visar att extra effekter, som fl ikar i boken eller djur som klätt ut sig till människor (vilket är ett 
vanligt grepp inom barnlitteratur), minskar barns inlärning.
   Om du ändå vill läsa böcker fulla av fantasifulla bilder har forskarna ett enkelt trick som du kan ta till: 
Peka på den bild som illustrerar precis den text som du läser högt för barnet. Då vet barnet vilken bild de ska 
fokusera på och kan kombinera synintrycket till det som barnet får höra.
   Dessa rön om små barns inlärning presenterades 2016 vid Conference on Infant and Child Development i 
Lancaster.
   (Illustrerad Vetenskap)



Nästa FSO-Nytt kommer den 25 augusti!

Ny viktig utbildning från FSO

VågaVåga
varavara
tryggtrygg

   Är du trygg i din roll som vuxen och pedagog när ett barn signalerar otrygghet, vänder sig inåt och i tysthet 
ropar på hjälp eller på andra sätt visar att något är fel i barnets omgivning? Genom FSO:s nya utbildning Våga 
Vara Trygg stärker du dina kunskaper om anmälningsplikten, du lär dig lyssna på barnen och ta ställning. 
   Våga Vara Trygg ger dig kunskapen och verktygen för att du på bästa möjliga sätt kan ge barnen den trygg-
het de behöver när det krisar. Utbildningen omfattar två heldagar.

Elisabeth Arnér, fd förskollärare och forskare vid Örebro universitet, 
föreläser om vikten av att lyssna på barnet, ditt förhållningssätt mot 
barnet och att skapa förtroenden.

Marie Kurzwelly, socionom och expert på krishantering, föreläser 
bland annat om hur du hanterar hot och kriser som kan uppstå i för-
skolan, samt förhållningssätt mot kollegor, föräldrar och barn.

Lena Källström, tidigare stabschef och kommundirektör i Örebro 
kommun, samt styrelseledamot för Kvinnohuset och chef för social-
tjänsten i Örebro, föreläser bland annat om Kvinnohusets verksamhet, 
ett gott samarbete med socialtjänsten samt om kommunens arbete 
kring den stora pedofi lhärvan i Örebro 1999.

   Datum: 12-13 oktober i Göteborg. Sista anmälningsdag den 10 september.
   Pris (Obs, utbildningen omfattar två heldagar): 
   Medlem i FSO, KFO och Arbetsgivaralliansen 4.850 kronor + moms/person. Ej medlem 6.300 kronor + 
moms/person. Priset inkluderar material, luncher och kaffe.

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

Kursledare: Malin Fägersjö, FSO


