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Så vill forskarna lösa
förskolepersonalens stressiga situation
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   Förskollärare har hög sjukfrånvaro och en ökad psykiska ohälsa. I en ny rapport vid Malmö universitet före-
slår forskare hur situationen ska kunna förbättras.
   - Det är riktigt illa. Jag som vuxen kan i alla fall välja att gå ur den här miljön. Det kan ju inte barnen, de mås-
te vara i den här stressiga miljön dag ut och dag in, säger Malin Lundvall, en av av tusentals förskollärare som 
har sjukskrivits för utmattning.
   Forskare har nu tittat på hur situationen för förskollärare kan förbättras. De presenterar nu resultatet för för-
skolepersonal i hela landet.
   - Det fi nns många krav som måste uppfyllas och man måste välja och prioritera, och när man inte lyckas med 
det så fi nns det en känsla av otillräcklighet, säger Sven Persson, som tillsammans med Ingegerd Tallberg Bro-
man har skrivit rapporten.
   De lyfter bland annat fram behovet av att tydligt begränsa förskollärarnas uppdrag.
   - Det fi nns konkreta åtgärder i den här rapporten som man kan ha som underlag för att förbättra situationen i 
förskolan. Vi vill se mer handling nu, säger Sven Persson.
   Förslagen handlar bland annat om att utbilda mer personal och minska barngrupperna. Men det är inte någon 
lätt uppgift.
   Antalet barn i förskolan har ökat kraftigt de senaste åren. Bara i Malmö har en fördubbling skett sedan år 
2000, vilket ställer stora krav på rekryteringen.
   - Tittar vi 10 år framåt i tiden så ser vi att 70.000 förskollärare måste examineras. Skolverkets statistik visar 
att bara 39.000 kommer examineras till dess, säger Sven Persson.
   (SVT Nyheter Skåne)

   Syftet med Skolverkets webbkurs är att den ska vara ett stöd i implementeringen av läroplanen för förskolan 
(2018) och bidra till arbetet med att utveckla undervisningen i förskolan. Ett ytterligare syfte med kursen är att 
vara ett stöd i arbetet med identitet, jämställdhet och digitalisering, för att dessa perspektiv ska bli en del av 
förskolans undervisning.
   Webbkursen består av teoretiska inslag, praktiska uppgifter och interaktiva övningar. Innehållet bygger på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du kommer bland annat att få ta del av artiklar och fi lmer, refl ek-
tera, diskutera och tillsammans med ditt arbetslag planera och genomföra undervisningssituationer inom om-
rådena identitet, jämställdhet och digitalisering. Du fi nns även interaktiva delar där du får öva dina kunskaper 
eller undersöka dina egna värderingar.
   Kursen är för all pedagogisk personal i förskolan. Förskolechefer har en egen del av kursen som bland annat 
kommer att handla om hur man kan organisera för kursen.
   Läs mer här:  https://bit.ly/2UhBUll



Tre sommarkurser i musik och drama

Omsorg i förskolan är en förutsättning för undervisning

Inspirationsträffar kring utvecklingsprojekt inom förskolan

Nej till gemensam vikariepool i Upplands Väsby

”Systemfel” i samverkan mellan förskola och BVC

   Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet erbjuder i sommar tre kurser för lust och lärande i 
förskolan, med drama, musik respektive dans som uttrycksformer. Mer information, kursplaner och ansöknings-
förfarande hittar du här:
   https://hsm.gu.se/Utbildning/fristaende-kurser/fristaende-kurser

   Att undervisning i förskolan består av fostran, lärande, lek och att omsorg har en grundläggande betydelse för 
undervisningen visas i avhandlingarna Det ansvarsfulla mötet: En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder 
i förskola av Mie Josefson och Att göra pedagogisk praktik tillsammans: Socialt samspel i förskolans vardag av 
Sara Dalgren
   Läs mer här:  https://bit.ly/2SAEhOw

   Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arrangerar i maj inspirationsträffar om hur man kan utveckla 
förskole- och skolverksamhet med hjälp av statliga bidrag, SIS-medel. Under träffarna ges information om hur 
man går till väga för att söka SIS-medel. Deltagarna får också ta del av goda exempel från verksamheter som 
genomfört SIS-projekt och som här berättar om sitt arbete och sina erfarenheter.
   Att sprida goda exempel är en del av SIS-arbetet och SPSM vill på detta sätt inspirera till att söka medel för 
utvecklingsprojekt.
   8 maj i Malmö - läs mer här:  https://bit.ly/2VAZrOt
   16 maj i Växjö - läs mer här:  https://bit.ly/2Vru4Wu

   Kommunfullmäktige i Upplands Väsby har sagt nej till ett medbörgarförslag om införandet av en gemensam 
vikariepool för förskola, skola och hemtjänst. Vikariepoolen skulle enligt förslaget kunna användas både av pri-
vata och kommunala utförare. Förslagsställaren menade att dessa tre verksamheter ofta har problem med att få 
vikarier och att en pool skulle underlätta när verksamheter har vakanser.
   Social- och äldrenämnden skriver i ett yttrande att social- och omsorgskontoret anser att förslaget skulle vara 
svårt att genomföra eftersom det krävs olika former av kompetenser i en vikariepool som riktar sig till tre olika 
verksamheter.
   “En vikariepool skulle med stor sannolikhet medföra att personer med hemtjänst skulle få sina hemtjänstin-
satser utförda av ett ökat antal personer än i dag när utförarna ansvarar för sina egna vakanser. Kontinuiteten i 
hemtjänsten skulle således försämras med en gemensam vikariepool.”, skriver nämnden.
   Utbildningsnämnden skriver i sitt yttrande att man ser positivt på medborgarförslaget, men bedömer att en 
vikariepool av det slag som beskrivs är alltför resurskrävande för att kunna fungera effektivt, och kommunfull-
mäktige har nu alltså sagt nej till förslaget.
   (StockholmDirekt)

   Det råder stora brister i samverkan mellan förskolan och BVC kring hälsovården för barn i förskolan, enligt 
en landsomfattande undersökning.
   - Undersökningen bekräftar brister som bottnar i ett allvarligt systemfel, säger Ingrid Engdahl, förskollärare 
och docent.
   Genom skollagen har alla barn från sex års ålder rätt till hälsovård inom elevhälsan, vars uppdrag är att främja 
och stödja elevens utveckling. Motsvarande, lagstadgad hälsovård för barn i förskolan saknas.
   - Detta är anmärkningsvärt, eftersom de allra fl esta barn går i förskolan i dag, säger Ingrid Engdahl, represen-
tant för frivilligorganisationen OMEP som gjort undersökningen. OMEP grundades 1948 i syfte att ge barn i 
åldrarna 0–8 år rätt förutsättningar för en god uppväxt.
   (Lärarnas tidning)



SPSM erbjuder rådgivning kring specialpedagogik

“Små barn behöver inte mer skärmtid”

“Det handlar inte om att ge barn mer skärmtid”

   Har du en fråga eller behöver råd om specialpedagogik? Då kan du ringa till Specialpedagogiska skolmyndig-
hetens tjänst Fråga en rådgivare. 
   Där får du svar på dina frågor om specialpedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning. SPSM:s 
tjänst vänder sig i första hand till dig som arbetar inom utbildningsverksamheter.
   Fråga en rådgivare har telefontid vardagar klockan 10-12 och 13-15 på telefonnummer: 010 473 60 00.
   Du kan också söka bland redan ställda frågor på denna länk:  https://bit.ly/2tPEByI

   Satsa på personalen i stället för på surfplattor i förskolan. Det skriver 15 psykologer i en debattartikel i Afton-
bladet.
   Den 1 juli blir digitala verktyg obligatoriskt inom förskolan. Förslaget togs fram av Skolverket på uppdrag av 
regeringen med syftet att bland annat öka måluppfyllelsen och effektivisera verksamheten.
   Barngrupperna i dag tenderar att vara alltför stora, vilket ofta innebär en hög belastning på personalen. Beslu-
tet om att digitala verktyg (surfplattor) ska bli obligatoriskt inom förskolan uppskattas kosta skattebetalarna 150 
till 241 miljoner kronor, enligt Skolverket.
   Kontinuerliga kostnader för bland annat underhåll av surfplattorna, är inte medtaget i beräkningarna. Utifrån 
rådande kunskapsläge anser vi att det är mer motiverat att satsa på att förtäta personalstyrkan inom förskolan. 
Då får barnen mer stöd och personalens arbetsbelastning minskar.
   När förskolebarnen börjar skolan kommer digitala verktyg vara ett naturligt inslag som de tveklöst kommer 
bemästra inom kort. Om och när långtidsstudier slår fast att förskolebarn gynnas av digitala verktyg, välkomnar 
vi ett sådant införande i förskolan.
   Fram tills dess anser vi att vi bör följa försiktighetsprincipen och i stället satsa resurser på förskolepersonalen, 
vilket tveklöst gynnar hela verksamheten.
   Läs hela artikeln här:  https://www.aftonbladet.se/debatt/a/7lrpB8/sma-barn-behover-inte-mer-skarmtid
   (Aftonbladet)

   De barnpsykologer som skriver på Aftonbladet Debatt lyfter viktiga frågor om digitaliseringen i förskolan. De 
skriver att små barn inte behöver mer skärmtid. Debatten om att barn spenderar allt mer tid framför surfplattor 
och datorer är angelägen. Det skriver Kjell Hedwall, chef på Skolverkets utvecklingsavdelning, i en replik till 
ovanstående debattartikel.
   Digitalisering i samhället är genomgripande och accelererar snabbt och det påverkar även barnen och försko-
lan. Barn i förskoleålder exponeras i dag mycket för digital teknik, inte minst i hemmet och på fritiden.
   Här kan förskolan medvetet göra skillnad genom att använda sig av ett varierat utbud av aktiviteter. Förskolan 
behöver arbeta med att skapa förståelse och lära barnen att förhålla sig till digitaliseringen.
Det ska självklart göras utifrån barnens ålder och mognad. I den reviderade läroplanen som träder i kraft i som-
mar lyfts vikten av digital kompetens fram. Det är något helt annat än mer skärmtid.
   Ett medvetet arbete med digitalisering bygger på att personalen har kompetens att använda digital teknik. 
Skolverket har redan i dag stöd och kompetensutveckling för skolans och förskolans personal och vi kommer 
med mer.
   Personalen behöver kunskap för att kunna välja rätt digitala lärresurser, men det handlar lika mycket om att 
veta när man ska välja bort. Att utveckla barnens digitala kompetens är bara en liten del i förskolans breda upp-
drag.
   Barnpsykologerna lyfter fram behovet av mer forskning och vi instämmer. Digitaliseringen går snabbt och be-
hovet av mer kunskap om hur digital teknik påverkar barnen är stort.
   Det får aldrig råda någon tvekan om att förskolans personal är viktigast för barnen. Det är lärandet, barnens 
trygghet och välmående som ska stå i fokus – aldrig tekniken.
   (Aftonbladet)



Nästa FSO-Nytt kommer den 22 mars!

LIKA - ett verktyg för digitalisering i förskolan

Viktig information till FSO:s medlemmar:
Samtycke enligt GDPR

”Små barngrupper behövs redan i förskolan”

   Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tagit fram ett webbaserat verktyg för utvärdering och utveck-
ling av arbetet med digitalisering i förskolan. LIKA, som står för Ledning, Infrastruktur, Kompetens och An-
vändning, är visserligen ett verktyg som främst är avsett för den kommunala förskolan, men även fria förskolor 
kan gå in på webbsidan och få sitt digitaliseringarbete analyserat och även få förslag på handlingsplaner för det 
fortsatta arbetet.
   Du hittar LIKA här:  https://lika.skl.se/

   Du som är FSO-medlem har fått mail med information om FSO:s behandling av personuppgifter. Det
är viktigt att du läser igenom denna information, och bekräftar mottagandet och godkänner FSO:s be-
handling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR genom att i mail svara till adressen 
gdpr@fso.se med förskolans namn och medlemsnummer i FSO. Det är också viktigt att du i mailet an-
ger att du ger ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter.

   Det måste satsas rejält redan från förskoletiden på att hjälpa barn som inte mår bra i stora sociala samman-
hang. Barn måste få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förmågor, skriver förskolepedagogen Ylva-Li 
Gustafsson i en insändare i Dagens Nyheter.
   Att satsa rejält redan från förskoletiden skulle spara samhället så mycket lidande och resurser på sikt. Därför 
är det inte ologiskt att de extra resurser som krävs borde komma från statliga medel.
   Dessa barn skulle få en möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förmågor och kvaliteter. Många av de här 
barnen innehar ”superkrafter” som inte skulle gå förlorade om de fi ck växa i lugn och ro.
   Det som tyvärr händer nu är att de straffar ut sig tidigt när de inte klarar alla intryck, den mängd relationer och 
krav på följsamhet som de stora grupperna kräver.  
   Pedagogerna är kunniga och känsliga men får en alltför svår uppgift, näst intill omöjlig när de ska leda en 
pedagogisk verksamhet i grupp och samtidigt anpassa, skydda och stimulera individer med extremt speciella 
behov. Som exempel kan en grupp behöva förnyelse, utmaningar, fantasi och omväxling för att lärande och lust 
ska uppstå.
   Om du samtidigt har barn i gruppen som behöver exakta rutiner för att fungera kan samma pedagog inte lösa 
dessa två uppgifter samtidigt. Om lösningen blir att barnet dagligen separeras från gruppen sker ingen verklig 
inkludering.
   Gruppen lär sig snabbt vilka barn som inte kan vara med. Skulle barnen få vara i en liten grupp där kompisar-
na har liknande behov kan pedagogiken utformas efter behov. 
   Situationen kan likaväl vara den omvända. En stökig och socialt belastad grupp kan behöva extremt fasta 
rutiner och övertydligt ledarskap.
   Om det i samma grupp fi nns begåvade barn som har extrem kunskapstörst i kombination med stora behov av 
att lära sig socialt samspel, en inte helt ovanlig kombination, blir lärandesituationen omöjlig för en pedagog.  
   Som det ser ut tillsätts i bästa fall några resurstimmar och pedagogen behöver inte vara ensam lika ofta. Men 
de olika barnens, olika behov tillgodoses inte på ett tillfredställande vis.
   Vi släcker eldar och klarar akuta situationer med nöd och näppe. Inte för att vi är dåliga utan för att vår upp-
gift har blivit för svår. Det är en stor satsning som skulle behövas. 
   Vi måste nog tänka ”små enheter” igen. Jag misstänker att politiker, chefer kommunalråd och utbildningsdi-
rektörer blundar, håller för öronen och säger ”rabarber, rabarber…”.
   Men jag säger det i alla fall: Små enheter för särskilda behov!
   (Dagens Nyheter)


