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   Kurser om våld mot kvinnor ska nästa år bli obligatoriska i universitets- och högskoleutbildningarna för yr-
kesgrupper som i sitt arbete kommer att möta dessa kvinnor.
   - Det här är tuffa ärenden som får väldigt stora konsekvenser och då har professionen vänt sig till regeringen 
och sagt att man vill ha stöd med mycket mera kunskap i grundutbildningen, säger jämställdhetsminister Åsa 
Regnér (S) till TT.
   Hon säger till Dagens Nyheter att det rör exempelvis utbildningarna till läkare, psykolog, tandläkare, sjuk-
sköterska, fysioterapeut, jurist och socionom. Där fi nns studenter som kommer att möta utsatta kvinnor och 
barn samt män som vill ha hjälp att bryta sin våldsamhet.

   Regeringen vill göra det obligatoriskt för förskolor att lära barn om rätten till kroppslig integritet. Förslaget 
är en del av den nya läroplanen för förskolan, som just nu håller på att tas fram, och syftet är bland annat att 
förebygga sexuella trakasserier och övergrepp i framtiden.
   - Det är viktigt för förskolans jämställdhetsarbete, för barnens rätt till sig integritet, och såklart i det förebyg-
gande arbetet mot att barn ska utsättas för sexuella övergrepp, säger utbildningsminister Gustaf Fridolin.
   - Det skapar en uppmärksamhet runt hur barnens lekar går till, om det fi nns lekar där barn kränker varandras 
kroppsliga integritet och sätter en bra kultur mellan killar och tjejer och mellan barnen i förskolan. Det andra är 
såklart att när barn får kunskap om att man har rätt till kroppslig integritet att min kropp är min så ökar ju också 
chansen att barn som faktiskt har utsatts för sexuella övergepp berättar det, säger Fridolin.
   (Sveriges Radio)

   - Från FSO:s sida välkomnar vi både förändringarna i läroplanen och jämställdhets-
minister Åsa Regnérs uttalande om vikten av att öka kunskapen om våld mot kvinnor i 
fl era olika yrken. Våldsutsatta kvinnor betyder oftast våldsutsatta barn och därför sak-
nar FSO en viktig grupp: personalen i förskolan, oavsett om det handlar om förskol-
lärare eller barnskötare. All personal i förskolan omfattas av anmälningsplikten enligt 
socialtjänstlagen. Det betyder att personalen ska anmäla, såväl vid synliga missförhål-
landen som vid misstanke om missförhållanden när det gäller barnet. Ökad kunskap om

hur man kan se och ska tolka olika tecken hos utsatta barn ger möjlighet till tidig upptäckt, vilket ger ökad möj-
lighet till snabbare agerande och därmed tidigare stödinsatser både för barn och kvinnor - men också för de män 
som behöver hjälp att bryta våldsmönster. Tyvärr hänger inte regeringens satsningar ihop när man å en sidan 
lyfter in vikten av barns integritet i läroplanen samtidigt som personalen på förskolan å andra sidan inte ska in-
gå i regeringens satsning på ökad kunskap. Min förhoppning är att även all förskolepersonal snarast inkluderas i 
denna satsning, det är vi alla skyldiga barnen, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.



Ny forskning kan göra skillnad för förskolebarn
som har svenska som andraspråk

Julgåvor till anställda - vad gäller?

   Tillsammans med personal och barn på förskolan Stallet i Trollhättan har Mirella Forsberg Ahlcrona, lektor i 
utbildningsvetenskap och forskare på Högskolan Väst, gjort en pilotstudie om hur förskolans arbetsmetoder för 
språkutveckling kan bli tydligare och mer strukturerade. Här har i stort sett alla barn svenska som andraspråk. 
Hur väl de lyckas lära sig det svenska språket får stor betydelse för deras framtida studier och integrering i sam-
hället.
   Mirella har själv arbetat i förskolevärlden i närmare 40 år, både som förskollärare och som pedagogisk ut-
vecklare i Göteborgs invandrartäta områden, och på senare år som lektor och forskare på Högskolan Väst.
   - Vi vet att barn med annat modersmål visar generellt sett låga resultat i skolan. En viktig orsak är att de sak-
nar begreppsförståelse och kommunikativa färdigheter i det svenska språket, berättar Mirella.
   Hon nämner begreppet ”papegojsvenska” och förklarar att barnen snabbt lär sig ramsor och sångtexter, ofta 
utan att förstå vad orden betyder.
   - Det är lätt att ta för givet att barnen förstår vad de säger. Därför är det viktigt att arbeta mer med ordförståel-
se på ett djupare plan och med hjälp av andra uttryckssätt, till exempel musik och bild. 
   Pilotstudien ”Svenska som andraspråk i förskolan” genomfördes hösten 2016 på förskolan Stallet i området 
Kronogården, där majoriteten av invånarna har sina ursprung i andra länder.
   - Vårt fokus var hur metoderna fungerar utifrån de förutsättningar som just den här förskolan och de här barn-
grupperna har. Och vi ville se om ett mer systematiskt arbetssätt kunde göra skillnad för deras språkutveckling, 
säger Mirella. Tyvärr får de fl esta av barnen vara på förskolan 15 timmar per vecka, samtidigt som närvaron är 
mycket oregelbunden.
   Läs mer här:  http://bit.ly/2AWEiUz

   När julen närmar sig vill många arbetsgivare ge gåvor 
till sina anställda som tack för året som gått. Vilka gåvor 
är skattefria och hur mycket får en skattefri julgåva egent-
ligen kosta? Här får du svar från Arbetsgivarföreningen 
KFO:
   Alla gåvor som en anställd får av arbetsgivaren räknas
enligt huvudregeln som skattepliktig inkomst. Detta beror 
på att gåvor kan ses som ersättning för utfört arbete. Jul-
gåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor undantas från 
huvudregeln och kan under vissa förutsättningar ges skat-
tefritt till de anställda. 
   För att en julgåva ska vara skattefria får inte marknads-
värdet (inklusive moms) vara mer än 450 kronor totalt 
(inklusive moms). Eventuella rabatter som arbetsgivaren 
får vid köpet ska inte dras bort från marknadsvärdet. Om 
beloppet överskrids blir hela gåvan skattepliktig. Alltså inte enbart den summa som överskrider 450 kronor. För 
jubileumsgåvor och minnesgåvor är gränsvärdet 1.350 respektive 15.000 kronor.
   Observera att frakt- och portokostnader samt införselmoms kan komma att räknas in i gränsvärdet om dessa 
är en förutsättning för inköpet. Till exempel om gåvan är inköpt från utlandet. Däremot räknas inte arbetsgiva-
rens eventuella kostnader för att administrera eller transportera julgåvan till de anställda in i gränsvärdet. 
   En julgåva kan vara i princip vad som helst utom pengar. Gåvan kan till exempel vara ett presentkort, under 
förutsättning att det inte kan bytas mot pengar.  
   I stället för att ge julgåvor till de anställda kan arbetsgivaren välja att skänka pengar till olika ideella organisa-
tioner i de anställdas namn. En sådan gåva är skattefri men kan ej ges avdrag för. Om en arbetsgivare däremot 
– på begäran av en anställd – skänker pengar till ideell verksamhet, i stället för att lämna en julgåva, ska den 
anställde beskattas för det aktuella beloppet som lön. 
   (KFO)



Förskolan + musik = sant!

Förstår barn betoningar innan de själva kan betona?

Nätbaserade kurser från SPSM

   Musikverksamheten i förskolan kan vara så mycket mer än att sitta i ring och sjunga. Att erbjuda ett smörgås-
bord av olika musikaktiviteter och att låta musiken ta tid är omständigheter som påverkar barns infl ytande. Det 
visar Maria Wassrins avhandling om musik för 1-3-årinagr i förskolan.
   - Det viktiga är att musik får ta tid så att barnen hinner bli delaktiga i alla moment som annars ofta förbereds 
utan dem. Jag myntar begreppet Slow Musicking, som Slow Food, vilket går ut på att bara vara i situationen 
utan att tidsbegränsa den, eller driva den mot ett specifi kt mål, utan i stället vara öppen för barnens uppslag och 
idéer.
   Det säger Maria Wassrin som studerat musikpedagoger och barn i åldern 1-3 år på en förskola som satsat på 
att erbjuda de yngsta barnen musik hela dagen. Syftet med studien var att undersöka hur alternativa konstruk-
tioner av musikämnet än de traditionellt iscensatta eventuellt kan bidra till barns delaktighet och infl ytande. 
   - Barnen hade stort infl ytande på aktiviteterna. Det didaktiska innehållet var som ett smörgåsbord där barnen 
kunde ta om av det de tyckte var godast genom de ständigt tillgängliga musikinstrumenten och sångböckerna. 
Pedagogerna utgick inte från att de visste vad barnen ville göra i stunden. Deras roll blev i stället att koordinera 
barnens initiativ och att bidra själva med inspiration.
   Vilken nytta har de som arbetar i förskolan av just dina forskningsresultat?
   - Jag tänker att resultaten kan vara ögonöppnare för att musik på förskola kan göras på en massa olika sätt, 
vilka alla erbjuder olika grad av delaktighet för barnen. Eftersom begrepp som till exempel delaktighet kan fyl-
las med olika innehåll och därför behöver problematiseras, vilket jag gör i avhandlingen, så tänker jag att på 
samma sätt behöver pedagoger förhålla sig till olika begrepp. Jag tror att vi inom förskolan behöver bli bättre på 
att defi niera de begrepp vi använder oss av. Vad lägger just du exempelvis in i begreppet delaktighet i relation 
till en specifi k ålder, barngrupp, eller situation?
   (Stockholms universitet och Förskoleforum.se)

   Är stockholmska en fördel när barn lär sig att betona ord? Klart är i alla fall att dialekten skulle kunna under-
lätta, jämfört med till exempel skånskan. Genom att studera hur stockholmska och skånska barn uppfattar be-
toningar i språket hoppas forskaren Gilbert Ambrazaitis svara på detta – och om barn kan producera något de 
själva ännu inte förstår. 
   Människor använder sig av prosodi – talets melodi och rytm – för att framhäva den viktigaste delen (fokus) av 
ett yttrande, och lyssnare förlitar sig på prosodin för att förstå och tolka ett budskap. Gilbert Ambrazaitis, lektor 
i svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet, ska tillsammans med sina kollegor undersöka hur och när barn 
börjar förstå de här mönstren i språket, vilket kallas fokusering. De hoppas också kunna besvara vad som kom-
mer först – förståelsen eller produktionen.
   - Genom att studera barnens ögonrörelser på en skärm kan vi följa hur processen går till när de lyssnar på oli-
ka yttranden. Barnen behöver inte vara särskilt aktiva i experimenten, de behöver till exempel inte peka på nå-
got, vilket innebär att vi kan studera barn i så låg ålder som tre till fem år. I stället följer vi deras blickar, säger 
Gilbert.
   Fokusering är något barn vanligtvis börjar producera i åldern fyra till fem. Men när de börjar tolka fokuse-
ringar i sin språkförståelse är ganska oklart. Genom att till exempel betona “röd” i meningen “Jag vill ha den 
röda bollen”, hoppas forskarna kunna se om barnen förstår vad som menas innan hela meningen yttrats. Det är 
också här som skillnaden mellan stockholmska och skånska blir intressant.
   - Orden framhävs väldigt olika i de två dialekterna. På stockholmska läggs en melodirörelse ofta till: den “rö-
öda” bollen, med två melodiska toppar. I skånskan fi nns inte riktigt denna melodirörelse, utan där blir det bara 
en enda meloditopp, oavsett om ordet står i fokus eller inte, säger Gilbert.
   (Linnéuniversitetet)

   Via denna länk hittar du samtliga nätbaserade kurser som Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, erbju-
der under våren 2018:  https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/natbaserade-kurser/



Tidiga insatser avgörande för små barn med autism

#kidstoo - nu berättar barnen

Nästa FSO-Nytt kommer den 15 december!

   Ju högre kvalitet det är på de insatser som riktas mot små barn med autism på förskola och inom habilitering 
– desto bättre går det för barnen. Det visar en avhandling av Ulrika Långh vid Karolinska Institutet.
   - Jag har jobbat kliniskt i 20 år med tidig intervention för barn med autism och då har fl era frågor väcks kring 
hur vi implementerar den typen av insatser i Sverige, utifrån våra förutsättningar. För mig var det viktigt att for-
ska på något som kan omsättas praktiskt och som är viktigt för personal som jobbar med insatser. Det är prob-
lematiskt att det är habiliteringen som handleder och kommunen som utför – vi inom habiliteringen ser sällan 
eller aldrig hur insatser genomförs på förskolan, säger Ulrika
   Vad handlar avhandlingen om?
   - Om tidig intervention och kvalitet på utförda insatser. Mångsidiga intensiva program innebär att man tränar 
eller hjälper barnet att utveckla kommunikation, socialt samspel och lek men även vardagsfärdigheter såsom 
att äta, tvätta sig och klä på sig. Interventionen startar innan barnet är fem år och innebär att barnet får träning 
och stöd mist 20 timmar i veckan på förskolan och i hemmet under ett till två år. Personalen på förskolan och 
föräldrarna får handledning från habiliteringen.
   Vilka är de viktigaste resultaten?
   - Att förskolepersonal generellt har lägst kunskaper om tidig intervention och hur man jobbar med det, jämfört 
med föräldrar, skolpersonal och handledare. Det är problematiskt eftersom det är den gruppen som vi på habili-
teringen möter först när vi ska arbeta med ett barn. Men den förskolepersonal som får handledning har bättre 
kunskaper och verkar tillgodogöra sig teoretiska kunskaper via handledning. Förskolepersonalen verkar dess-
värre inte bli mer positivt inställd till insatsen via handledning.
   Läs mer här:   http://bit.ly/2Ap0Ct9
   (Skolporten)

   Nu är det barnens tur att vittna om sexuella övergrepp. Uppropet #kidstoo har på ett par dagar samlat hundra-
tals vittnesmål från sexuellt utsatta barn och deras anhöriga.
   I spåren av Metoo har vittnesmålen från barn och anhöriga som utsatts för sexuella övergrepp fått kraft och 
spridning. Samtalen till Bris stödtelefon har ökat i både oktober och november. Till telefonjouren hos förenin-
gen Atsub, Anhöriga till sexuellt utsatta barn, i Stockholm har samtalen nära fyrdubblats den senaste månaden.
   - Det är otroligt mycket samtal. Vi brukar ta emot ett nytt samtal om dagen, men den senaste månaden har det 
varit tre eller fyra nya varje dag, säger Amanda Kullenberg, verksamhetsansvarig.
   - Vi måste våga lyssna på barnen. Många barn berättar men blir inte trodda. Det gäller särskilt de minsta bar-
nen, även de allra minsta vet vad som har hänt dem, men ingen lyssnar och tror på dem, säger Amanda Kullen-
berg.
   Både hon och kollegan Sara Laouini, 31, har själva utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. De inser vik-
ten av att tystnadskulturen måste brytas – även inför barn. 
   - Det vanligaste barnen möter är tystnad. Jag fi ck också höra, “tyst, det där pratar man inte om”, när jag som 
treåring berättade vad jag hade varit med om. Många föräldrar drabbas av chock och vill inte ta in, säger Aman-
da Kullenberg.
   Sara Laouini är tacksam över att hon åtminstone blev trodd. Men att det dröjde ända tills hon var 18 år innan 
hon vågade berätta för sin mamma om övergreppen hon utsattes för redan som tolvåring.
   - Om #metoo hade funnits när jag var barn och utsatt så hade det gjort stor skillnad. Att veta att jag inte var 
ensam och att skulden inte var min, säger Sara Laouini.
   Föreningen Atsub som har 400 medlemmar i Stockholm har fl era stödgrupper och erbjuder både samtal och 
följer även med till polis, myndigheter och är med på rättegångar. Man har även en utbildad terapihund, Chi-
huahuan Mini som stöd, och varje sommar hålls sommarläger för de minsta barnen och deras anhöriga.
   Läs hela artikeln:  https://www.dn.se/sthlm/kidstoo-nu-berattar-barnen/
   (Dagens Nyheter)


