
Så talar du med barnen om miljöhoten

3-åringar engageras i designprocess

   20 oktober 2017

   Plastskräp i delfi nernas magar, smältande polarisar, översvämningar världen över. Budskapen är svåra att und-
komma. Hur pratar man med barnen om miljöproblem?
   Kan jag prata med min treåring om klimatet och om miljöförstöring?
   - Javisst! säger Martina Nordh, som är psykolog vid barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm och doktorand 
vid Karolinska institutet.
   - En treåring har redan ett starkt rättvisetänkande. Med ett så litet barn behöver man vara så konkret som möj-
ligt. Man kan säga: ”Vuxna har jättelänge kastat saker och gjort saker så att djuren och naturen inte mår bra och 
nu börjar det märkas. Nu måste vuxna och barn hjälpas åt så att djuren och naturen ska må bättre.”
   En femåring, då?
   - Då kan man prata ännu mer om vad man faktiskt kan göra. Man kan gå till återvinningen ihop. Man kan lä-
sa om djur och natur. Femåringar har ofta en väldig omsorg om djur, till exempel. Då kan man fånga upp det 
intresset.
   Motstå impulsen att enbart lugna ett barn som uttrycker oro över miljön, djuren och jorden. Bär barnet på en 
oro, bekräfta den känslan, råder Martina Nordh.
   - Du kan säga: ”Jag hör att du är orolig. Andra är det också. Därför är det så bra att alla kan hjälpa till. Vuxna 
hjälps åt i hela världen just nu.”
   En oro kan innehålla en nyfi kenhet och ett intresse. Försök att ta reda på vad det intresset är och främja det. 
Ett intresse kan också ge energi till handling, säger Martina Nordh. Att kunna göra något själv känns ofta bra 
för den som är orolig.
   - Lyssna på barnet! Ställ konkreta frågor. Är det här något ni har pratat om på förskolan? Har du sett eller hört 
något särskilt? Få fatt på vad som rör sig i barnets huvud.
   (Sveriges Natur)

   I projektet Normmedvetna rum har designforskaren Jennie Schaeffer den utmanande uppgiften att involvera 
3-5-åringar i processen att förbättra förskolelokaler.
   Hela projektet har som namnet antyder som huvudsyfte att skapa normmedvetna rum och det är förskolor man
siktar in sig på. Det är tvärvetenskapligt och forskare bidrar bland annat med kunskaper om barns lek och läran-
de, om innovation och design och om genusperspektiv. Men även näringslivet bidrar i form av arkitektkompe-
tens.  
   Tre förskoleavdelningar i Västerås kommer med hjäp av projektet snart att byggas om för att ge mera norm-
medvetna rum.
   Designforskaren Jennie Schaeffers huvuduppgift är alltså att få förskolebarnen involverade i processen. 
   - Inom våra byggprocesser på kommunerna är det oftast bara vuxna som tycker till om byggplaner, så kan 
man också tänka kring normbegreppet, säger hon.
   (Sveriges Radio P4 Sörmland)



Mönster lär barnen matte

Kameran visar 3-åringens sätt att se på världen 

Det är inte "dagisnivå" när politiker käbblar 

   Säg algebra och många förskollärare får panik i blicken. Ja, inte bara förskollärare. Skräcken för matematiska 
begrepp överlag, och algebra i synnerhet, fi nns hos många vuxna. För att undvika att föra över denna onödiga 
rädsla till barnen vill matematikdidaktikern Maria Alkhede slå hål på föreställningen att algebra är något svårt 
och obegripligt.
   - Det fi nns så mycket grundläggande matematik i förskolan och i förskoleklassen som man kanske inte tänker 
på. Många har dåliga erfarenheter från sin egen skoltid, särskilt av algebra, och då ser de inte det som fi nns i 
närheten, säger Maria Alkhede som föreläser just om algebra på förskollärarprogrammet på Göteborgs univer-
sitet.
   Läs hela aratikeln:  http://forskolan.se/monster-lar-barnen-matte/
   (Förskolan)

   Hur ser treåringar på världen? Svar: På ett annat sätt än vi vuxna, konstaterar forskaren Lena O Magnusson 
som satt en kamera i handen på förskolebarn.
   Barnen använder kameror på ett väldigt annorlunda sätt mot vad vuxna gör. De använder den inramande ka-
paciteten i kameran, framingen, och med den ser de världen.
   - De tar inte i första hand fotografi er, utan kameran erbjuder dem en möjlighet att upptäcka världen på ett an-
nat sätt. En seendeapparat kallar jag den, säger Lena O Magnusson, forskare vid Högskolan i Gävle.
   Hon har sett att barnen har ett etiskt närmande, att de ofta frågar varandra: “Får jag ta en bild av dig?”
   - De vuxna frågar barnen om andra saker, men de har glömt att fotograferandet också är en del av något man 
skulle fråga om lov om.
   Hon ger ett annat exempel där ett barn tar bilder som visar hur pedagogen byter blöja på honom.
   - Han visar hur det faktiskt är att ligga där på skötbordet. Om man ser det så kanske man tänker att man i 
större utsträckning skulle byta blöja på barnet när han står.
   Lena O Magnusson upptäckte också att barnen använder kameran som ett estetiskt verktyg och att de upp-
täcker vissa saker i världen som hon tror att de kanske inte skulle ha upptäckt annars. Ett exempel är ett barn 
som upptäcker ett rönnbärsträd. Inramningen gör att trädet tilltalar honom och det framträder på ett sätt som 
något han inte riktigt sett förut.
   - De visar genom kameran sådant som de tycker om eller intresserar sig för. Det är som att kamerorna visar 
vägen för något vi inte vet.
   (forskning.se)

   Kicki Johansson är förskollärare och har reagerat på att det kallas "dagisnivå" när det käbblas inom politiken.
   - Jag tycker det är ett nedvärderande av våra kompetenta och kloka barn i förskolan. Vi säger inte dagis läng-
re, utan förskolan. Och man säger dagisnivå när man signalerar att något inte är bra, säger Kicki Johansson. 
   Hon är kritisk till att det kallas för "dagisnivå"eller "sandlådefasoner" när det käbblas inom politiken.
   - Man kallar det för vad det är! Vi säger inte politikernivå när våra barn bråkar. Kalla det för vad det är, att det 
är politiker som käbblar, säger hon.
   Kicki hon tror att det fi nns en anledning till varför uttrycken "dagisnivå" och "sandlådefasoner" fi nns.
   - Både barn och äldre i vårt samhälle ser man till viss del ner på. Man ser inte deras kompetenser och erfaren-
heter som lika viktiga som vuxengenerationen. 
   Enligt Kicki Johansson är diskussionen i sandlådan och på förskolan annorlunda än den var förr.
   - I många år har vi haft en läroplan där språk och matematik och naturvetenskap och hela spektrat fi nns med. 
De små barnen, precis som de äldre barnen, har en annan bredd och vet så mycket mer än jag gjorde när jag var 
i den åldern.
   Kicki Johansson hoppas att politikerna blir bättre framöver.
   - Det är i alla fall i sandlådan och på förskolan som framtidens politiker fi nns.
   (Sveriges Radio P4 Halland)



Missa inte att anmäla dig till FSO-dagen 2018!

Nästa FSO-Nytt kommer den 3 november!

SSA Systematiskt
säkerhetsarbete

En unik FSO-utbildning som kan rädda liv!

Förskolan är en del av det omgivande samhället och inte en isolerad ö där barn och pedagoger lever i en all-
deles egen bubbla, avskild från omvärldens risker och hot. Förskolans upp-drag och barnens självklara rätt till 
lek och pedagogisk utveckling ställs allt oftare mot den lika självklara rätten att slippa otrygghet och rädsla.

För att föräldrar, barn och pedagoger ska kunna vara trygga i sin vardag har FSO tagit fram denna unika kurs i 
Systematiskt säkerhetsarbete, där vikten läggs på ny kunskap och trygga rutiner och där syftet är att skapa en 
medvetenhet kring hotbilder och risker i den dagliga verksamheten.

Kursen syftar till att:
- Skapa en medvetenhet kring hotbilder och risker. 
- Visa på en direkt koppling mellan Skolverkets allmänna råd och det praktiska arbetet som åligger varje
huvudman/förskolechef vad gäller säkerheten på förskolan.
- Ge grundläggande kunskap i juridik i bland annat nödrätt och envars ingripande-/nödvärns-rätt.
- Ge en god kunskap om hur SBA och SAM utgör grunden för förskolans säkerhetsarbete.
- Ge deltagarna praktiska verktyg för att kunna göra egna hot-/riskanalyser.
- Ge deltagarna tillräcklig kunskap för att kunna skapa egna utrymnings- och inrymningspla-ner samt hur 
dessa ska utgöra en del av förskolans vardag.

Nästa kurs i SSA: Torsdagen den 16 mars 2018 kl 9-17 i Malmö. 
Pris: Medlem i FSO, KFO och Arbetsgivaralliansen 2.575 kronor + moms per person.
Ej medlem 3.295 kronor + moms per person.

FSO erbjuder också en särskilt skräddarsydd utbildning i SSA, 4 tim på förskolan, pris 12.000 kr exkl moms 
och reskostnader/huvudman. Endast medlemmar i FSO.

Se FSO:s hemsida, www.ffso.se för mer information och anmälan.

SÄKERHET BRANDSKYDD

ARBETSMILJÖ SKYDDSRONDER RUTINER RISKANALYS

BEREDSKAP KOMMUNIKATION

   Du som  är medlem i FSO missar väl inte att anmäla dig till FSO-dagen i Göteborg den 27 april 2018 eller 
till Rikskonferensen för förskolechefer dagen före? All information, program och anmälningsformulär fi nns på 
FSO:s hemsida! Redan är över hälften av platserna till FSO-dagen bokade och fl era av seminarierna börjar bli 
fullsatta  - skynda att anmäla dig!


