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Allergier bland förskolebarn minskar

Pappa åtalad för misshandel i förskola

   22 februari 2019

   Förekomsten av allergier bland barn på förskola minskar. Det visar en studie gjord av Institutet för arbets-
marknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, och Uppsala Universitet.
   - Vi kan se två tydliga resultat. En grupp barn som när de får tillgång till förskola så ser det ut som risken för 
infektioner ökar. Vi har sett att när vi följer upp barnen när de uppnått 10-11 år så såg det ut som om att de som 
fi ck tillgång till förskola när de var små har en lägre sannolikhet att förskrivas mediciner för luftvägsrelaterade 
problem, säger Anna Sjögren, docent i nationalekonomi och en av rapportförfattarna.
   Sommaren 2001 infördes en reform som gav alla barn som hade arbetslösa föräldrar rätten att gå på förskola.
   Forskarna har inledningsvis studerat ett par hundra tusen barn i åldrarna 2 till 5 år i sammanlagt 150 kommu-
ner. Jämförelsen har gjorts mellan barn som haft rätt att gå i förskola och barn som inte fått det. 
   En uppföljning av barnens hälsa har sedan gjorts efter cirka fem år, då barnen var 10 till 11 år. 
   På kort sikt ökade risken för infektioner för de barn som hade rätt till förskola i jämförelse med kontrollgrup-
pen. Medan på lång sikt tycktes samma grupp, de som hade rätt till förskola, minska risken att utveckla astma 
och allergier, säger Anna Sjögren, docent i nationalekonomi.
   - Vi kan jämföra barn, dels de barn som bodde i en viss kommun där de inledningsvis inte hade rätt till för-
skola men där kommunen ändrade arbetslösas barnens rättigheter, och jämföra med barn i samma ålder som 
bodde i kommuner där det inte fanns tillgång till förskola för barnen, säger Anna Sjögren. 
   Resultaten skiljer sig inte mellan fl ickor och pojkar, och är inte beroende av vilken förälder som var arbetslös.
   Tidigare studier har visat att barn som utsätts för en rik fl ora av mikroorganismer i tidiga år minskar risken 
för att utveckla astma och allergier. Det kan handla om barn som exempelvis går på förskola, har äldre syskon 
som bidrar att det yngre barnet exponeras för fl er mikroorganismer eller barn som är uppvuxna på en bondgård. 
Forskarna drar nu sina slutsatser av den införda reformen.
   - En slutsats man kan dra är att det på lång sikt ser ut som att det är positivt att ge tillgång till förskola för ar-
betslösas barn, säger Anna Sjögren.
   (Sveriges Radio Nyheter)

   Det var i höstas som en pappa kom till en förskola i Sydsverige för att hämta sitt barn. När fl ickan fi ck reda på 
att pappan kommit dit började hon gråta och sa att hon inte ville bli hämtad av honom.
   Personalen informerade pappan om att han inte fi ck ta med sig barnet, vilket fi ck vårdnadshavaren att tappa 
besinningen. Enligt en anställd ska pappan ha slagit fl ickan i ansiktet så att hon föll in i en dörr. Pappan ska ha 
försökt att slå barnet ytterligare en gång, men han stoppades då av förskolepedagogen.
   - Jag tog tag i honom och fi ck undan honom, har pedagogen sagt i förhör.
   Av förhören med förskolläraren och andra anställda framgår att de tidigare har oroats över pappans relation 
till dottern. Pappan nekar till misshandel och menar att han enbart knuffade dottern. Två anställda på förskolan 
har kallats till rättegången för att vittna mot pappan.

Tips: FSO:s befattningsutbildning för rektorer i förskolan! 
www.fso.se



Skapande Pedagogiks stipendium 2019, Förskolans språkmiljö

Övertro på förskolebarns förmåga att
själva ta till sig vetenskapligt innehåll

Förskolan ska stötta alla barnens språk 

   Utbildningsföretaget Skapande Pedagogik arbetar med kompetens och 
verksamhetsutveckling inom förskola. Skapande Pedagogik utlyser nu ett sti-
pendium om 10.000 kronor för att utveckla förskolans språkmiljö:
   -Språkskapande miljö: Hur kan inspirerande rum med rikt material skapa 
förutsättningar för högläsning, berättelser, lek, fantasi och dialog?
   -Språkskapande aktiviteter: Hur kan vi i det dagliga arbetet skapa förut-
sättningar för kreativa aktiviteter, som utmanar barnens intresse för bilder, 
texter och olika medier?
   -Språkskapande barn: Hur kan ett språkutvecklande arbetssätt bidra till 
att barnen blir delaktiga i att utforska olika språkliga sammanhang?
   Här hittar du mer information:
   http://www.skapandepedagogik.se/stipendium-2019/

   I förskolan behandlas ofta vetenskapligt innehå ll med hjä lp av bilder, modeller eller lek vilket ger barnen mö j-
ligheter att uppleva, upptä cka, uttrycka och lä ra med hela kroppen och alla sinnen. Men ofta görs detta utan att 
barnen får någon förklaring som kopplar ihop aktiviteten med det innehåll som står i fokus. Det visar forskning 
från Göteborgs universitet och Högskolan i Borås.
   Anneli Bergnell har i fyra delstudier studerat naturvetenskapliga illustrationer som anvä ndes för att förklara 
bland annat stabilitet, avdunstning och vattnets kretslopp för förskolebarn. Hon undersökte främst hur barnen 
hanterade, undersö kte och samtalade utifrå n förklaringar som hänvisade till barnens egna kroppar eller där 
kroppsliga gester användes för att illustrera något. Tre förskollärare och 30 förskolebarn deltog i studien liksom 
två guider från ett naturvetenskapligt center.
   Anneli Bergnell konstaterar att lärarna behöver erbjuda förskolebarnen stöttning i att upptäcka sambandet 
mellan själva illustrationen och det den är tänkt att visa.
   - Ett ofta komplicerat innehå ll stä ller stora krav både på undervisnings situationen och illustrationerna som an-
vä nds. Jag fann det därför anmä rkningsvä rt att illustrationerna fö rutsattes vara sjä lvfö rklarande. Det vill säga att 
om bara barnen deltog, skulle de självständigt lägga märke till det innehåll som illustrationerna ville visa, säger 
hon.
   Det som ytterligare försvårade barnens tolkningsmöjligheter var att illustrationerna pendlade mellan fakta och 
fantasi och att barnen lämnades att själva avgöra när något var ”på låtsas” och när det så att säga var dags att 
lära sig något ”på riktigt”.
   - Starka sensationsväckande inslag, som stora kroppsrörelser, magiska tricks och utklädda vuxna, gjorde 
också att innehållet hamnade i skymundan. Varför sådant ändå användes kan jag bara spekulera om, men kan-
ske fi nns det en föreställning om att roliga och fantasieggande inslag i sig gör att något komplicerat blir lättare 
att både bli intresserad av och att skapa sig en mening om?

   Globalt sett är det vanligt att barn kan fl era språk. De kan vara simultant fl erspråkiga, vilket innebär att de är
fl erspråkiga redan från början eller additivt fl erspråkiga, vilket innebär att de har ett förstaspråk och senare läg-
ger till fl er språk. Flerspråkighet är alltså inte en egenskap utan en kompetens, och med rätt stöttning från vård-
nadshavare och förskolepersonal har barn stora möjligheter att utveckla en fl erspråkig kompetens.
   Skolverket har tagit fram ett material om fl erspråkighet i förskolan. Det hittar du här:  https://bit.ly/2SNhu6h
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Statsbidrag för mindre barngrupper 

Få anmälningar när barn kränks

   För bidragsomgången 2019/20 får Skolverket fördela drygt 1,2 miljarder kronor till hvuudmän för kommu-
nala och fristående förskolor. Pedagogisk omsorg i familjedaghem eller fl erfamiljslösningar, öppen förskola och 
omsorg på kvällar, nätter och helger kan inte söka bidraget.
   Bidraget ska gå till insatser som minskar eller motverkar en ökning av barngruppernas storlek i förskolan. 
Huvudmännen ska prioritera de yngsta barnen som är högst två år den 31 december 2019.
   Med barngrupp menar Skolverket de barn som är inskrivna på en avdelning, det vill säga den grupp som bar-
net ingår i under större delen av sin dag i förskolan. Gruppens sammansättning ska vara densamma under större 
delen av dagen och över tid. Det är inte tillåtet att använda bidraget för att skapa mindre barngrupper under en 
begränsad del av dagen.
   Det går att minska barngrupperna på olika sätt. Antingen har ni färre inskrivna barn eller så skapar ni fl er 
barngrupper på förskolan. Om ni skapar fl er barngrupper kan ni öka det totala antalet barn på förskolan så länge 
den genomsnittliga storleken på barngrupperna minskar, skriver Skolberket i sina anvisningar.
   Ansökan är öppen 1 mars – 1 april i Skolverkets e-tjänst för statsbidrag.
   Läs mer här:  https://bit.ly/2V3hyfx

   Om ett barn kränks av personal eller ett annat barn, är förskolan skyldig att anmäla till huvudmannen, det vill 
säga kommunen eller det privata företaget. Även personalen är skyldiga att anmäla. Men när tidningen Kom-
munalarbetaren frågar kommunerna hur vanligt det är med anmälningar om att personal har kränkt barn, visar 
det sig att de fl esta kommuner bara har fått in ett fåtal anmälningar. Mer än hälften hade inte fått in en enda an-
mälan 2017.
   Noll fall. Kan det vara så att det inte förekommer några kränkningar i den svenska förskolan? Med en halv 
miljon barn inskrivna och över 100.000 anställda låter det osannolikt, men det är inte omöjligt.
   KA:s granskning tyder dock på att det kan fi nnas ett mörkertal av kränkningar som aldrig syns i någon statis-
tik och heller aldrig når dem som är högst ansvariga för förskolan – politikerna.
   Det kan bero på att personal och förskolechefer inte vet vad som ska betraktas som en kränkning. 2016 rik-
tade Skolinspektionen exempelvis kritik mot Skarpnäcks stadsdelsförvaltning i Stockholm för att signaler om 
kränkningar riskerade att inte nå fram till förvaltningen.
   Intervjuer visade att en del förskolepersonal inte kände till hur de skulle anmäla och andra var osäkra på vad 
som skulle anmälas. Personalen menade att de fl esta händelser kunde lösas på förskolan och att det ”inte behöv-
de gå så långt” som en anmälan. Men alla fall där barn upplever sig ha blivit utsatta för en kränkning, ska enligt 
skollagen anmälas och utredas. Förskolan ska inte själva göra en värdering av hur allvarlig händelsen är innan 
det görs en anmälan.
   Läs hela artikeln om kränkningar:  https://ka.se/2019/02/19/fa-anmaler-nar-barn-kranks/
   
   Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin reagerar starkt på Kommunalarbetarens avslöjande om att kränkningar 
i förskolan inte anmäls. Hon lägger ansvaret på arbetsgivarna som måste ge personalen rätt utbildning:
   - Det är oerhört allvarligt om barn kränks i förskolan utan att det över huvud taget uppmärksammas, och att 
man inte anmäler det. All personal vill ju göra ett bra jobb, men vet du inte om att du ska anmäla så är det inte 
lätt att göra rätt. Är det brist på information och rutiner så hjälps det inte att vi har lagar. Huvudmännen måste 
se till att personal har de verktyg som behövs, säger Elisabeth Dahlin till KA..
   Läs hela artikeln om BO:s kritik:  https://ka.se/2019/02/20/bo-allvarligt-om-krankningar-inte-anmals/
   (Kommunalarbetaren)

   På FSO:s hemsida www.fso.se kan du hitta både bransch-
rekommendationer och mallar för dokumentation vid kränkande 
behandling av barn samt incidentrapportering.



SPECIALISTUTBILDAD BARNSKÖTARE 
MED INRIKTNING SPRÅKUTVECKLING
200 YH-POÄNG

VILL DU TA NÄSTA STEG I DIN YRKESROLL?
Specialistutbildad barnskötare med inriktning 
språkutveckling är en yrkeshögskoleutbildning för 
dig som är barnskötare. Utbildningen ger dig både 
bredare och djupare kunskaper om barns lärande 
och språkutveckling - kunskaper som behövs för 
att utveckla förskolans arbetssätt och pedagogiska 
metoder.

Utbildningen är tvåårig och går på 
halvfart, vilket innebär att du kan 
fortsätta arbeta vid sidan av studier-
na.

TEORI VARVAS MED PRAKTIK
I utbildningen varvas teori med 
praktik. Lärarledd undervisning och 
handledarstödda egenstudier kom-
bineras med LIA (lärande i arbete) 
och studiebesök i olika verksam-
heter.

SAMARBETE MED ARBETSGIVARE
Utbildningen har tagits fram och 
genomförs tillsammans med arbets-
givare i regionen för att tillgodose de 

innebär det att din yrkeskunskap 
är aktuell och efterfrågad när du är 
klar med din utbildning.

STOR EFTERFRÅGAN
Efterfrågan på barnskötare är stor och statistiken 
visar att trenden kommer att hålla i sig. Det språk-
utvecklande uppdraget är en viktig del av förskolans 
arbete och för att kunna arbeta med läroplanens mål, 
uppdrag och intentioner krävs kunskap och utbild-
ning.

KAN JAG BLI ANTAGEN?
eshögskoleutbildning be-

höver du ha vissa förkunskaper, vilket kallas att vara 
behörig
ha grundläggande behörighet, vilket oftast innebär en 

du också ha godkänt betyg i kurserna Pedagogiskt 
arbete, Pedagogiskt ledarskap och Svenska 2 eller 
motsvarande från Barn- och fritidsprogrammet.

Om du inte har de förkunskaper som nämns här kan 
du ändå vara behörig genom att du läst liknande 

farenhet. Kontakta oss i så fall för att få veta mer om 
dina möjligheter att bli antagen till utbildningen.

ANSÖKAN OCH MER INFORMATION
Du hittar mer information om utbildningen på 
yrgo.se. Där hittar du också länk till vår webb-
ansökan. Senast 15 april vill vi ha din ansökan. 

Har du frågor kan du kontakta oss på telefon 
031-367 31 00.

ANSÖK 
SENAST 
15 APRIL

• Digitalisering och IKT i förskolan – 15 p
• Examensarbete – 15 p
• Kommunikation – 15 p
• LIA 1 (lärande i arbete) – 20 p
• LIA 2 (lärande i arbete) – 20 p
• Möte med mångfalden – 15 p

• Pedagogisk miljö – 15 p
• Pedagogiskt arbete – fördjupning – 30 p
• Skapande verksamhet – berättandet, drama  
 och föreställning – 15 p
• Språkinlärning och språkstimulering – 10 p
• Språkutveckling, språkutvecklande 
 arbetssätt i förskolan – 30 p

KURSER
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Nästa FSO-Nytt kommer den 8 mars!

Debattartikel publicerad i Dagens Samhälle den 13 februari:

Göteborg slår undan benen för de fria förskolorna
   Under 2018 fattade förskolenämnden i Göteborg beslut 
om att införa en ny resursfördelningsmodell. Beslutet fat-
tades efter ett års utredning, dock utan att kommunens
tjänstemän hade kontakt med de fria förskolorna. Resul-
tatet blev ett ogenomtänkt och illa underbyggt beslut, 
som helt saknade konsekvensanalyser. När de fria för-
skolorna protesterade gjorde förskoleförvaltningen 
panikartade justeringar, som endast har fått marginella 
effekter. Till och med ledande tjänstemän har offentligt 
medgett att den nya modellen kommer att leda till att 
fl era fria förskolor, främst föräldrakooperativ, kommer 
att tvingas stänga.
   Situationen för de fristående förskolorna i Göteborg 
blir nu alltmer ohållbar. I dag vet vi att minst en fri för-
skola redan har fattat beslut om att stänga, och fl er disku-
terar att gå samma väg för att undvika konkurs. Vi kän-
ner i dagsläget till åtminstone två avvecklingsbeslut i 
vardande, om situationen fortgår.
   Samtidigt växer bristen på utbildade förskolepedagoger 
– och lokalbristen likaså. Allt fl er barnfamiljer får vänta 
allt längre på platser. Göteborg sedan länge har misslyck-
ats med att uppfylla platsgarantin om plats inom fyra månader. Politiker och tjänstemän sliter med en lång rad 
problem, hittills utan större framgång. Förtvivlade föräldrar och förskolepedagoger vittnar om allt sämre villkor 
och förutsättningar som slår direkt mot barnen.
   Att i detta läge göra sitt bästa för att slå undan benen på de fria förskolorna genom att försämra bidragen och 
villkoren för deras fortsatta existens är en obegriplig strategi. Konsekvensen är självklar: Ännu fl er barnfamiljer 
kommer att ha ännu färre platser att dela på.
   Om tjänstemännen trodde att man genom hårdare villkor och kraftigt nedskurna bidrag skulle tvinga de fria 
förskolorna att ta in fl er barn, och därmed avlasta den allt längre barnomsorgskön, torde det redan nu vara tyd-
ligt att detta var en grov felbedömning. Tusentals barn kan komma att mista sin vardagstrygghet, och ett mycket 
stort antal pedagoger får söka nya jobb. Många företag, myndigheter och organisationer i Göteborg kommer att 
se tusentals anställda småbarnsföräldrar tvingas ta ledigt eller sluta för att stanna hemma och ta hand om sina 
barn. Den nya göteborgska bidragsmodellen är ett samhällsekonomiskt haveri av stora mått.
   Det är inte rimligt att fortsätta med besparingar och nedskärningar inom förskolan. Vi riskerar att se kommu-
nala barnfabriker liknande dem som håller på att växa fram i andra storstadsområden, enorma förskolekomplex 
med hundratals barn som drabbas av stress och inlärningssvårigheter och där pedagogerna går in i väggen på 
grund av omöjliga arbetsförhållanden.
   En förskola är inte en produktionslina, där man stoppar in ettåringar i ena änden och får ut kunniga femåri-
ngar i den andra.
   Göteborgs stad, släpp prestigen och tänk om, för barnens skull. Riv upp den nya bidragsmodellen, som slår 
hårt mot både fria och kommunala förskolor. Ta bort den 25-procentiga besparingen på treåringarna och återin-
för det tidigare välfungerande systemet med genomsnittsbidrag till samtliga fria förskolor. Därmed ges de nöd-
vändiga ekonomiska förutsättningarna för alla förskolor att ge barnen bästa möjliga start på deras livslånga 
lärande. Det är vi alla skyldiga våra minsta medborgare.

   Peter Andersson-Piltz, ordförande       Mimmi von Troil, vd
   FSO Fria förskolor och föräldrakooperativet Snäckskalet    FSO Fria förskolor   


