
Omsorg laddat begrepp i förskolan

Barnskötare - ett yrke på undantag?

“ Citatet

   23 februari 2018

   Hur man har talat om omsorg kontra utbildning i förskolan har varierat sedan läroplanen för förskolan kom 
år 1998. I slutet av 1990-talet sågs omsorg och lärande som två sidor av samma mynt där den ena var en förut-
sättning för den andra.
   - Sedan dess har det blivit ett allt större fokus på lärande och det är inte fullt lika naturligt att prata om omsorg 
längre, trots att personalen i praktiken tar ett stort ansvar för omsorgen om barnen, säger Mie Josefson på barn- 
och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet.
   Hennes doktorsavhandling består av fl era olika delar som belyser såväl utbildningspolitiska skeenden som 
kvalitativa intervjuer med förskollärare (i storstad) under två tidsperioder, 1993-1995 och 2004-2006. Hon kon-
staterar att det är något av en historisk forskning när det gäller intervjudelarna.
   - I mina senare intervjuer tystnade förskollärarna när jag frågade om omsorgsbiten i yrket. När jag omdefi nie-
rade frågorna att handla om ansvar istället så kom de in på frågor som handlade om omsorgen, säger hon.
   Mie Josefson har själv arbetat som förskollärare och är sedan 1990-talet lärare på förskollärarutbildningen. 
Hon tror att laddningen i ordet omsorg handlar om en rädsla att förlora status. Personalen inom förskolan har 
inte heller, till skillnad från sjuksköterskor, arbetat med att defi niera vad omsorgsbegreppet handlar om för för-
skolan. Begreppet har inte kopplats till professionsutvecklingen trots att man arbetar med omsorg varje dag på 
Sveriges förskolor.
   Tror du att det omsorgsbegreppet är mindre laddat i dag än i mitten av 2000-talet då du gjorde dina 
intervjuer?
   - Ja, jag tror åtminstone att det fi nns en större medvetenhet om behovet att defi niera vad som är omsorg och 
vad som är undervisning i förskolan. Inte minst för att förskolan ska kunna uppfylla både sitt omsorgsuppdrag 
och lärandeuppdrag utifrån den kommande reviderade läroplanen, säger Mie Josefson.
   (Lärarnas tidning)

   Är barnskötarna bara en nödvändig utfyllnad när det råder brist på förskollärare i förskolan? Eller borde de 
betraktas som en välbehövlig profession i sin egen rätt? Det frågar UR:s program Skolministeriet.
   I takt med att förskolans pedagogiska uppdrag betonas allt mer ifrågasätts barnskötarnas roll. Säffl e kommun 
är en av många kommuner i landet som har haft målet att alla som jobbar i förskolan ska vara förskollärare. 
Barnskötare har inte kunnat få fasta tjänster och när barngrupper har krympt så har det varit barnskötarna som 
fått gå. Men stor brist på förskollärare har nu tvingat kommunpolitikerna att tänka om. Nu fi nns i stället planer 
på att utbilda barnskötare i kommunen. På fl era andra håll i landet sker en liknande omsvängning.
   Lyssna på Utbildningsradions program Skolministeriet här:  http://urplay.se/produkter/204145
   (Utbildningsradion)

5-åriga Vinga frågar vad som serveras till lunch.
- I dag ska vi äta kassler.
Vinga tittar storögt och säger:
- Va? Ska vi äta arsle?



Nytt projekt med fokus på
digitalisering och hållbarhet

Årets skräpplockardagar drar igång

Ny ramavtalspartner

   Styrgruppen för Mälardalens kompetenscentrum för läranda (MKL) har i sin verksamhetsplan en ny stor sats-
ning på ett fl erårigt forsknings- och utvecklingsprogram kring framtidens förskola och skola med fokus på digi-
talisering och hållbarhet.
   - Egentligen är det ju en självklarhet för våra verksamheter, och då menar jag både förskolor och skolor i 
regionen och våra lärarutbildningar här på MDH, att följa med i digitaliseringen som redan pågår i vårt sam-
hälle. Detsamma gäller en strävan efter hållbarhet. I det är forskning och utveckling viktiga aspekter. Därför har 
vi just nu en annons ute där vi söker en projektledare vars första uppdrag blir att kartlägga både regionens och 
lärarutbildningens behov av forskning och utveckling kring digitalisering och hållbarhet, säger Pia Lindberg, 
ordförande i styrgruppen för MKL.
   Hur kommer det nya programmet att fungera?
   - Det allra viktigaste är att det sker i samproduktion redan från start. Det fi nns en stor kunskap, erfarenhet och
nyfi kenhet hos medarbetarna på förskolor, skolor och MDH kring dessa frågor, och det är viktigt att vi tar till-
vara på. Programmet behöver också självklart förhålla sig till de verksamheter som redan pågår i dag, som till 
exempel övningsförskolor och skolor och försöksverksamheten för praktiknära forskning.
   (Mälardalens högskola)

   Anmälningstiden till årets stora aktion mot nedskräpning, Vi Håller Rent, har öppnat. Redan nu är över hund-
ra kommuner med och stöttar aktionen. Förra året deltog över 750.000 människor.
   -Våra hav är fulla med plast. Samtidigt upplever allt fl er att nedskräpningen är ett stort problem. Att vara med 
och plocka skräp gör problemet synligt och förhoppningsvis låter man bli att kasta skräp i framtiden, säger Jo-
hanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.
   Varje år deltar många skolor, förskolor och företag i Vi Håller Rent. Alla skolor och förskolor som anmäler sig 
får i år ett gratis Skräpspel och dessutom fi nns det möjlighet att få säckar och påsar till skräpplockningen.
   Än så länge har 167 kommuner lovat att vara med och hjälpa till med att dela ut säckar och påsar och se till 
att det insamlande skräpet tas omhand. Förra året var nästan samtliga kommuner engagerade på något sätt. Hela 
755.933 människor var med, de allra fl esta barn och unga.
   - Att vara med och plocka skräp skapar en medvetenhet om problemet, som i sin tur förhoppningsvis leder till 
ett ändrat beteende och mindre nedskräpning, säger Johanna Ragnartz.
   Håll Sverige Rent har arrangerat skräpplockardagar sedan 2004. Antalet deltagare ökar varje år. Förra året var 
98 procent av landets kommuner med i Vi Håller Rent.
   Läs mer här:  http://www.hsr.se/vi-haller-rent

   FSO har tecknat ett nytt ramavtal med livsmedelsgrossisten Menigo.
   Menigo har ett brett sortiment som sträcker sig från små närproducerade ostar till olja i 
tiolitersförpackningar. Menigo erbjuder dessutom ett stort sortiment av ekologiska pro-
dukter som ständigt är under utveckling. För att förenkla gör Menigo utifrån sin erfaren-
het ett urval som passar din verksamhet, ett urval där Menigo blandar kända och nya varu-
märken, alla från noga kontrollerade leverantörer.
   Menigo kan med kompetens, varor och tjänster möjliggöra - och hela tiden underlätta - 
produktionen av goda och hållbara matupplevelser genom livets alla skeden.
   På de lösenordsskyddade sidorna på FSO:s hemsida kan du läsa mer om Menigos erbjudande till FSO:s 
medlemmar. Där fi nns anbudsprislista, leveransvärdesrabatter samt övriga tjänster och hur ni går tillväga för att 
kunna ansluta er som kund hos Menigo.



Förskolan ger inte barn
samma chanser till lärande
   Sverige har på många sätt en bra förskola, men den är inte likvärdig. På vissa 
förskolor genomförs inte lärande på ett tydligt, aktivt och medvetet sätt. Konse-
kvensen blir att alla barn inte får möjlighet att lära och utvecklas så långt möjligt. 
Kvalitetsskillnaderna kan inte kopplas till särskilda geografi ska mönster eller till 
socioekonomisk nivå. Skolinspektionens bedömning är istället att de till stor del 
bottnar i hur styrning, ledarskap och dialog fungerar i praktiken, skriver Helén 
Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen i en debattartikel i Dagens Samhälle.
   Skolinspektionen avslutar nu vår särskilda granskning av förskolan som pågått 
under tre år. I vår slutrapport riktar vi viktiga slutsatser till förskolans huvudmän. 
Förskolan är inte likvärdig för alla barn. Det gäller främst hur det pedagogiska upp-
draget genomförs. På vissa förskolor genomförs inte lärande på ett tydligt, aktivt 
och medvetet sätt. Begreppet undervisning i förskolan har heller inte etablerats och 
förankrats. Konsekvensen blir att alla barn inte får möjlighet att lära och utvecklas 
så långt möjligt.
   Förskolan är del av utbildningssystemet och det första viktiga steget i ett lärande för hela livet. Forskning och 
studier visar att förskolans pedagogiska verksamhet är av stor betydelse för att grundlägga nyfi kenhet och ge 
barn en tidig lust att lära.
   Förskolan är också sedan 2011 del av skolväsendet och ska bedriva undervisning. Detta innebär inte att för-
skolan ska ”skolifi eras” eller imitera det skolan gör. Men vi har under vår granskningsperiod kunnat konstatera 
att det fi nns betydande skillnader mellan förskolorna. Mycket vi sett har varit positivt och många förskolor ar-
betar aktivt och medvetet mot läroplanens mål. Variationerna är dock stora och till stor del handlar det om hur 
förskolorna genomför läroplansuppdraget kring utveckling och lärande. Vi kan se att olikheterna också försvå-
rar arbetet med förskolans kompensatoriska uppdrag.
   Läroplanens intentioner har inte har slagit igenom fullt ut. Omsorgsuppdraget får fortfarande stort utrymme 
i förhållande till det pedagogiska uppdraget. Och många av de granskade förskolorna har inte kunnat visa hur 
de tydliggör och arbetar med begreppet undervisning. Förskolecheferna klargör inte heller alltid förskollärarnas 
särskilda ansvar i förhållande till annan personal i arbetslaget.
   På de förskolor där vi sett god kvalitet, positiva arbetssätt och få utvecklingsområden fi nns det fl er legitime-
rade förskollärare. I detta sammanhang har det varit tydligt hur oroande det är med tillgången till utbildad per-
sonal. I förskolan är endast cirka 40 procent av förskollärarna legitimerade. Och en fjärdedel av personalen 
saknar helt utbildning för att arbeta med barn.
   De kvalitetsskillnader vi sett i förskolan kan vi inte koppla till särskilda geografi ska mönster eller till socio-
ekonomisk nivå. Vår bedömning är att de skillnader vi ser till stor del istället bottnar i hur styrning, ledarskap 
och dialog fungerar i praktiken.
   Vi menar att nyckel till en högre kvalitet i förskolans pedagogiska verksamhet är styrningen från förskolans 
huvudmän som behöver ett ökat fokus på det pedagogiska uppdraget. Flera granskade huvudmän behöver bred-
da och förbättra styrningen. Många har en betoning på att följa upp föräldrars nöjdhet utifrån föräldraenkäter.  
Det är viktigt men inte tillräckligt. Det handlar också om att tydligt efterfråga vilket lärande barn på förskolan 
har möjligheter till och tydliggöra mål och ansvar. Vi har nu ett omfattande granskningsmaterial och vi välkom-
nar att det används som stöd i ett fortsatt utvecklingsarbete.
   Utifrån tre års inblick och erfarenheter menar vi att likvärdigheten i förskolan måste nå längre. Barn ska få 
samma möjligheter i sitt första steg i ett livslångt lärande.
   (Dagens Samhälle)

   Förra fredagen lämnades Skolinspektionens slutrapport till regeringen. Under tre år har femton gransknin-
gar gjorts inom olika områden och teman. Dessa bygger på 455 förskolebesök, 136 besök hos kommunala och 
enskilda huvudmän, 2.300 intervjuer med personer verksamma inom förskolan, 95.000 enkätsvar från vård-
nadshavare och 19.000 enkätsvar från förskolepersonal. Dessutom har 2.00 timmar observationer i förskolan 
gjorts.

   Ladda ned Skolinspektionens rapport Förskolans kvalitet och måluppfyllelse här: http://bit.ly/2ENtRIz



Stopp! Min kropp! - handbok från Rädda Barnen

Nya möjligheter att gå viktig kurs
Dataskyddsförordningen 
- Nya regler för personuppgiftsbehandling

Nästa FSO-Nytt kommer den 9 mars!

   Det fi nns ämnen som många av oss vuxna tycker är svårt att prata med barn om – som sexualitet, kroppens 
privata områden och vad man får och inte får göra mot eller med andras kroppar. 
   För att underlätta för föräldrar och andra vuxna har Rädda Barnen tagit fram handboken Stopp! Min kropp! 
med tips och råd om hur man kan börja prata med barn i olika åldrar om detta.
   - Genom att så tidigt som möjligt göra barn medvetna om kroppens värde och om hur man säger ja och nej, 
kan vi ge dem en trygghet och en känsla för vad som är bra och rätt. Nu och senare i livet. På samma gång gör 
vi det också lättare för dem som har utsatts att berätta.För att underlätta för föräldrar och andra vuxna har vi 
på Rädda Barnen tagit fram Stopp! Min kropp! med tips och råd om hur man kan börja prata med barn i olika 
åldrar om detta, skriver Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen.
   Du kan ladda ned handboken Stopp! Min kropp! (fi nns också på engelska och arabiska) från Rädda Barnens 
hemsida eller beställa den via mailadressen stoppminkropp@rb.se. Uppge namn och den mailadress som 
handboken ska skickas till.

   Under maj 2018 kommer Personuppgiftslagen (PUL) att ersättas av en ny EU-förordning, dataskyddsförord-
ningen. Den nya EU-förordningen kommer att medföra en väsentlig stärkning av skyddet för den personliga 
integriteten. För företag, myndigheter och organisationer kommer betydligt strängare krav uppställas för att 
skydda integriteten och kommer enskilda att få större rättigheter. Överträdelser mot den nya EU-förordningen 
kommer att kunna medföra mycket kännbara sanktioner med bl a en straffavgift på upp till 4 % av omsättningen 
eller 20 miljoner euro. De kommande förändringarna är omfattande och kräver att alla organisationer påbörjar 
sitt arbete med att se över sin befi ntliga behandling av personuppgifter redan nu för att hinna vidta nödvändiga 
anpassningar före det att de nya reglerna träder i kraft i maj 2018.
   Som exempel på de krav som införs genom den nya EU-förordningen kan följande nämnas:
   • Utökade krav på informationsplikten till de registrerade. 
   • Ovillkorlig informationsplikt till alla registrerade i ett register som har blivit hackat.
   • Registrerade kommer få en utökad rätt att kräva radering av sina personuppgifter.
   • Krav på införande och tillhandahållande av integritetspolicys.
   • Obligatoriskt krav på personuppgiftsombud för organisationer som behandlar större mängd personuppgifter 
eller känsliga personuppgifter.
   • Utökade krav och utökat ansvar på personuppgiftsombudet.

   FSO anordnar nu åter den mycket uppskattade kursen Dataskyddsförordningen - Nya regler för personupp-
giftsbehandling tillsammans med advokaten Lars Melin på Advokatfi rman Lindahl. Lars Melin är integritetsex-
pert med drygt 20 års erfarenhet av rådgivning inom integritetsrättsliga frågor.

   Missa inte möjligheten att lära dig allt du behöver om den nya dataskyddsförordningen!
   Tid och plats:
   Tisdag den 10 april kl 10-14 (inkl lunch) på hotell Scandic Crown i Göteborg.
   Onsdag den 18 april kl 10-14 (inkl lunch) på hotell Scandic Park i Stockholm.
   Sista anmälningsdag den 9 mars.
   Pris:
   2.695 kr plus moms per person för medlemmar i FSO, KFO, Arbetsgivaralliansen och Idéburna skolors riks-
förbund. Uppge medlemsnummer vid bokning. 3.295 kr plus moms per person för övriga.

Anmälan via FSO:s hemsida www.fso.se.


