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   Det fi nns stora kvalitetsskillnader mellan hur olika förskolor arbetar med matematik, naturvetenskap och tek-
nik. På en majoritet av förskolorna behöver arbetet utvecklas och integreras i både vardagssituationer och pla-
nerade aktiviteter. Det visar Skolinspektionens granskning av 22 förskolor. 
   Förskolan är det första steget i barnens utbildning och ska lägga grunden för ett livslångt lärande. I förskolan 
har barnen rätt till tidig stimulans och att få utveckla kunskaper inom vissa områden. Förskolans roll för bar-
nens utveckling och lärande inom matematik, naturvetenskap och teknik har blivit mer framträdande i samband 
med att läroplanen för förskolan reviderades 2012.
   - Positiva erfarenheter av matematik, naturvetenskap och teknik redan i förskolan kan ha stor betydelse för 
barns nyfi kenhet och intresse för dessa ämnen senare i grundskolan. Tidiga möjligheter att pröva förmågor kan 
också påverka studie- och yrkesval. Men många förskolor saknar ett tillräckligt målinriktat arbetssätt, säger 
Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen.
   Skolinspektionen har granskat hur 22 slumpvis utvalda förskolor arbetar med att stimulera och utmana bar-
nens lärande inom matematik, naturvetenskap och teknik. Resultatet visar att en majoritet av förskolorna behö-
ver utveckla arbetet så att det utgår från alla så kallade strävansmål i läroplanen. För att områdena ska bli en del 
av helheten i förskolans undervisning behöver de integreras både i vardagssituationer och i planerad undervis-
ning.
   På många av de granskade förskolorna fi nns en osäkerhet bland personalen kring hur de ska arbeta med 
naturkunskap och teknik i undervisningen. En viktig framgångsfaktor för de förskolor som Skolinspektionen 
bedömer har ett väl fungerande arbete inom det granskade området är att förskolechefen skapar förutsättningar 
för personalens arbete, exempelvis genom ett väl utvecklat kvalitetsarbete och kompetensutveckling.

   Skolinspektionens viktigaste iakttagelser:
   Matematik
   Förskolornas arbete stannar ofta vid att låta barnen räkna, till exempel antal barn.  Barnen får sällan tillfälle 
att resonera och problematisera utifrån ett matematiskt innehåll. De får begränsade möjligheter att utveckla tal-
uppfattning och förståelse för samband mellan olika matematiska begrepp.
   Naturvetenskap
   Förskolornas arbete är till stor del är inriktat mot området djur och natur. Andra områden, till exempel kemis-
ka processer och fysikaliska fenomen, genomförs ofta i avgränsade experiment, utan koppling till de naturve-
tenskapliga fenomen som barnen möter i vardagen. Barnen får sällan samtala och ställa frågor om naturveten-
skap, till exempel om naturens kretslopp och hur människa och natur påverkar varandra.
   Teknik 
   Arbetet är till är stor del inriktat mot bygg och konstruktion. Personalen bidrar sällan med samtal och utma-
nande frågor som hjälper barnen att utveckla sin förmåga att bygga och konstruera. När det gäller teknik i var-
dagen och enkel teknik får barnen använda olika tekniska föremål, till exempel cyklar och vattenkranar men 
inte närmare utforska hur de fungerar.



Fokus på tandhälsa skyddar från övervikt

Detta innebär meddelarfriheten

Barnskötare tyckte till om ny läroplan

   Att prata tandhälsa med barn och föräldrar – om vad som är bra och dåligt för tänderna – kan vara ett sätt att 
förhindra att barnen går upp för mycket i vikt. Det konstateras i en avhandling vid Sahlgrenska akademin om 
barns kost, BMI och välbefi nnande. 
   - Vikt kan vara ett laddat ämne, men om man pratar kostvanor i samband med tandhälsa så kommer man åt
problemet från ett annat håll, konstaterar Louise Arvidsson, doktorand vid institutionen för medicin, och folk-
hälsovetare. 
   I en av sina delstudier har hon granskat matvanor, BMI och tandhälsa hos 271 förskole- och skolbarn i Västra
Götaland. Barnens längd, vikt och matintag under ett dygn jämfördes med förekomsten av kariesbakterier i sali-
ven, och kopplingen var tydlig: De 18 procent av barnen som hade mycket kariesbakterier hade också högre 
BMI och sämre matvanor. De åt både oftare och mer sockerrikt. 
   - Det fi nns absolut möjlighet att fånga upp de här barnen och prata kostvanor, särskilt i Sverige där folktand-
vården träffar dem så tidigt, men för detta behövs bra samarbeten mellan tandvård, barnhälsovård och skola, 
säger Louise Arvidsson. 
   Med bra mat följer ökad självkänsla, bättre kompisrelationer och färre känslomässiga problem, konstaterar 
Louise Arvidsson i en annan delstudie. Barn som i högre grad följde kostrekommendationerna - med fullkorns-
produkter, 400-500 gram frukt och grönt per dag, fi sk två-tre gånger i veckan och lågt intag av socker och mät-
tat fett - mådde överlag psykiskt bättre. 
   Effekterna uppnåddes oavsett socioekonomisk bakgrund, och oavsett barnets vikt. Hennes forskning visar 
dessutom att självkänslan kunde kopplas till att barnet åt enligt rekommendationerna också två år senare. Bra 
kost och psykiskt välbefi nnande tycktes alltså växelverka i en positiv spiral. 
   - Man vet att vuxna med depression mår bättre om de utöver annan behandling också får träffa dietist. Frågan 
är om det även kan hjälpa små barn. Det har varit mycket fokus på fysisk aktivitet och mental hälsa hos barn 
men kosten är en aspekt som kommer allt mer, säger Louise Arvidsson. 

   Den 1 juli utökades det lagstadgade meddelarskyddet (meddelarfriheten) till att omfatta alla anställda i offent-
ligt fi nansierade verksamheter, till exempel i fria skolor och förskolor. Tidigare gällde det bara för anställda i 
kommunal verksamhet. Meddelarfriheten innebär att anställda kan kontakta media för att informera om till ex-
empel missförhållanden på sin arbetsplats, och arbetsgivaren får enligt lag inte efterforska vem som har ”läckt”.
   - Det är mycket bra att meddelarskyddet nu också omfattar anställda inom privata verksamheter som betalas 
med skattemedel, att samma regler gäller för både fria och kommunala förskolor. Men det är viktigt att komma 
ihåg att man inte får berätta om allt. Vi har ju också att ta hänsyn till den lagstadgade tystnadsplikten i skolla-
gen, som säger att man inte får lämna ut uppgifter om enskildas personliga förhållanden, säger Christopher 
Buchholz, informationsansvarig på FSO Fria förskolor.
   Inte heller får man enligt lagen om företagshemligheter lämna ut uppgifter som arbetsgivaren vill hålla hem-
liga, exempelvis av konkurrensskäl.

   Mellan den 11 och 24 september kunde barnskötare, förskollärare och förskolechefer tycka till om utkastet till 
reviderad läroplan för förskolan. 3.500 personer lämnade sina synpunkter. 
   - Det är jätteroligt att så många har tagit sig tid att läsa och svara på våra frågor, och det här underlaget kom-
mer att vara en stor tillgång i vårt fortsatta arbete, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket, i 
ett pressmeddelande.
   Det var den första delen – Förskolans läroplan och uppdrag – som anställda kunde lämna synpunkter om.
   Av de 3.500 som svarade var 52 procent barnskötare. De allra fl esta var positiva till innehållet och ansåg att 
läroplanen ger stöd i arbetet.
   Nästa del – Mål och riktlinjer – kommer också gå att läsa och tycka till om. Det sker mellan den 6 och 19 
november.
   (Kommunalarbetaren)



Vinterkräksjukan är här - extra tidigt

Lärandet i förskolan sker i stunden

Nytt namn? Ny chef? Meddela FSO!

   Vinterkräksjukesäsongen har startat. Andelen sökningar på ordet vinterkräk-
sjuka på 1177.se Vårdguiden har passerat den statistiskt uträknade gräns som 
Folkhälsomyndigheten har defi nierat för när spridningen tar fart i samhället. Av 
det totala antalet sökningar gjordes 0,18 % på vinterkräksjuka. Säsongsstarten 
infaller cirka fyra veckor tidigare jämfört med förra året. 
   Vad det betyder för den fortsatta utvecklingen av säsongen går inte att säga. 
Antalet laboratorierapporterade fall förväntas öka inom de kommande två till 
tre veckorna. Under vecka 41 rapporterades totalt 32 fall av calicivirus (29 
norovirus, 3 sapovirus).
   Det viktigaste rådet är att vara noga med handhygienen. Tvätta alltid händer-
na med tvål och vatten efter toalettbesök, före måltider och efter att ha tagit i 
föremål eller på ytor som kan ha smittämnen på sig.
   Det är också viktigt att ha fl ytande tvål på ställen där många är samlade, till exempel på arbetsplatser, skolor, 
förskola och andra offentliga miljöer. Använd alltid pappershanddukar, och inte handdukar av tyg, på arbetsplat-
ser, skola och förskola. Tyghanddukar kan innehålla smittämnen som sprids till andra som torkar händerna.
   För barn i förskolan gäller att de ska vara pigga och kunna äta normalt utan att kräkas eller ha diarréer innan 
de återgår till barnomsorg. Hur länge barnet ska stanna hemma utan symtom efter att ha haft vinterkräksjukan 
bör beslutas i samråd med förskolan eller dagbarnvårdaren.
   Här kan du ladda ned Folkhälsomyndighetens publikation Smitta i förskolan – En kunskapsöversikt:

      http://bit.ly/2zyrzXm

Arkivbild

   I förskolans vardag fl ätas omsorg, fostran, lärande och lek ständigt samman. Förskolans lärande sker i nuet 
och i medvetet samspel mellan pedagoger och barn, menar forskaren Sara Dalgren vid Linköpings universitet.
   I förskolan sker mycket i stunden, mer än vad som först är synligt, konstaterar Sara Dalgren, som i sin av-
handling har utforskat vad som på djupet händer i det sociala samspelet mellan pedagoger och barn i vardagliga 
rutiner och situationer i förskolan.
   Avhandlingen bygger på videoinspelningar från tre olika förskolor med fokus på exempelvis utelek, sång-, 
läs- och matstunder.
   - Jag hade ingen uttalad tanke på vad jag skulle hitta när jag började fi lma. Men i arbetet med att transkribera 
och analysera videoinspelningarna blev det väldigt tydligt hur detaljer i socialt samspel kan möjliggöra ett 
specifi kt pedagogiskt fokus i helt vardagliga rutiner, alltså icke-organiserade aktiviteter, säger Sara Dalgren.
   I sin avhandling betecknar hon denna ständigt pågående sammanfl ätning av omsorg, fostran, lek och lärande 
som förskolans pedagogiska praktik.
   I samspel mellan pedagog och barn sker så kallad ”inbäddad undervisning”, där till exempel leken på en 
gungbräda utvecklas till ett utforskande av fysiska lagar om tyngd och jämvikt, och en förskolelunch rymmer 
språkstödjande praktik, då pedagogen och barnen kommunicerar multimodalt – alltså med både tal, kropp och 
föremål.
   Avhandlingen ger en lång rad konkreta och detaljrika exempel på situationer – välbekanta för alla förskole-
pedagoger – som ger möjligheter till lärande, även med de yngre barnen som ännu inte kan prata. Den här typen 
av meningsfulla vardagssammanhang pekas också ofta ut som ett viktigt sätt för att utveckla barns språk.
   Läs mer här:  https://www.skolporten.se/fou/larandet-i-forskolan-sker-i-stunden/
   (Skolporten)

   Har din förskola bytt namn, fått en ny förskolechef, ändrat organisationsform eller gjort andra ändringar i för-
skolans kontaktinformation? Glöm inte att så fort som möjligt meddela detta till FSO:s administratör Gabrielle 
(gabrielle.gothberg@ffso.se) så att vi har den rätta informationen om er!



Färre sökande till utbildningar

Hur hjälper man barn att utveckla alla sina språk?

Ny forskning kan förhindra utmattning bland skolledare

Skollagen 8 kap 8 §:

Huvudmannen ska se till 

att barngrupperna har en 

lämplig sammansättning 

och storlek och att barnen 

även i övrigt erbjuds en 

god miljö.

Nästa FSO-Nytt kommer den 17 november!

   Färre sökte till vårens lärar- och förskollärarutbildningar. Det visar Universitets- och högskolerådets (UHR:s) 
analys av antalet sökande till vårens högskoleutbildningar.
   Totalt minskade antalet sökande till utbildningarna till förskollärare och lärare med fem procent jämfört med 
våren 2017. Minskningen var störst för grundlärar utbild ningen – en nedgång på 17 procent. Förskollärarutbild-
ningarna minskade med åtta procent och yrkeslärarutbildningen med två procent.
   - Det är oroväckande att antalet sökande minskar med tanke på det stora behovet av lärare i framtiden, säger 
Ulf Melin, generaldirektör vid UHR.
   När det gäller förskollärarutbildningarna har kvinnodominansen också ökat, i och med att andelen män som 
söker minskat mer än andelen kvinnor. Nu är 91 procent av de sökande kvinnor.
- I UHR:s uppdrag ingår att arbeta för en jämnare könsfördelning bland de sökande till högskoleutbildningar. 
Det är viktigt att få fl er män att välja förskollärarutbildningen, säger Ulf Melin.

   Förskolan har ett uppdrag att jobba språkutvecklande och barnen ska stöttas i sitt modersmål även när detta 
inte är svenska. Vad vinner man på det? Och hur går det till i praktiken?
   Laholm är en kommun som tagit emot relativt många familjer på fl ykt de senaste åren. Det märks inte minst 
bland de många fl erspråkiga barn som skolas in på kommunens förskolor. Hur jobbar man med fl erspråkighet 
på förskolorna i Laholm? I Utbildningsradions reportageserie Skolministeriet förklarar den kanadensiske pro-
fessorn Jim Cummins, som är en av världens ledande forskare i ämnet fl erspråkighet, att rätten till modersmålet 
är en nyckel till ett socialt rättvist samhälle.
   Lyssna på programmet här:        http://urplay.se/produkter/201956
   (Utbildningsradion)

   Skolledare har en hög arbetsbelastning och riskerar att drabbas av överbelastning, kronisk stress och stressre-
laterad psykisk ohälsa. Hur stor andel av skolledarna uppvisar tidiga tecken på att utveckla utmattningssynd-
rom? Roger Persson, docent i psykologi vid Lunds universitet, har tilldelats 3.998.000 kronor av AFA Försäk-
ring för att i samarbete med Umeå universitet kartlägga tidiga utmattningstecken hos rektorer och förskoleche-
fer.
   - Tidiga tecken på utmattning kan bero på många olika saker. I vår studie om skolledares arbetsmiljö kommer
vi att ringa in en del av dem. Vi kommer bland annat att undersöka om det fi nns skillnader i förekomst av ut-
mattning beroende  på typ av arbetsbefattning, kön, skolstadium och arbetslivserfarenhet inom yrket, säger 
Roger Persson. 
   Projektet kommer att pågå till 2020. 
   - Vi har en ambition att samla in enkätdata från 4.000 personer vid två tillfällen och följa upp det med work-
shoppar där grupper av skolledare får refl ektera över resultaten. Vi vill ta reda på vilka problem och framåtsyf-
tande åtgärder skolledarna själva ser som viktiga och vilka aktörer de tycker bör involveras för att hantera 
dessa, säger Roger Persson. 

Skollagen 8 kap 8 §:

Huvudmannen ska se till 

att barngrupperna har en 

lämplig sammansättning 

och storlek och att barnen 

även i övrigt erbjuds en 

god miljö.

   Om du upplever att din kommun inte följer skol-
lagen, eller om du behöver stöd eller råd av någon 
annan anledning, kontakta FSO, 031-309 90 10, 
eller via e-post: info@ffso.se.


