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Krav på digital kunskap i förskolan 
– bekymmer för rektorer

Fler vill bli förskollärare i Göteborg

Stort intresse också för kortare utbildning

   23 augusti 2019

   Förskolans nya läroplan kräver att barn från ett års ålder ges möjlighet att utveckla en adekvat digital kompe-
tens. Rektorer tycker att det är svårt att veta vad som är bäst för barnen.
   Elinor Lindsten är rektor i Norrköpings kommun och ansvarig för nio avdelningar med 156 barn mellan ett 
och sex år. Hon tycker att den nya läroplanen är bra, men att delen om förskolans ansvar att ge barnen möjlighet 
att utveckla digital kompetens är svår. 
   - Jag har funderat på just den meningen och är inte klar över vad digital kompetens egentligen är. Vad är det 
för en ettåring och vad är det för en femåring?
   Enligt läroplanen ska digitala verktyg användas för att främja utveckling och lärande. Hur det ska gå till är 
upp till ansvariga och personal i förskolan.
   På Elinor Lindstens avdelningar används digitala verktyg främst för dokumentation, till exempel paddor för 
att fi lma ett projekt som avdelningen gjort.
   - Digitala verktyg är bara ett av fl era verktyg i den pedagogiska verksamheten. Allt lärande bygger på relati-
oner mellan människor. Det måste komma först. Det är i de fysiska mötena som lärandet sker bäst, säger hon.
   Att WHO rekommenderar att barn under två år inte ska hålla på med digitala medier stillasittande utan 
fokusera på lekande och inlärning som generellt är mer rörligt ser Elinor Lindsten inte som någon konfl ikt med 
den nya läroplanen.
   - Eftersom våra minsta inte hanterar digitala plattformar själva, utan tillsammans med vuxna och i dokumen-
tationssyfte, tycker jag att det är i linje med både WHO och läroplanen.
   (SVT Nyheter Öst)

   Andelen antagna till förskollärareutbildningen vid Göteborgs universitet ökade med 141 procent till första 
antagningsomgången jämfört med förra året. Samtidigt är minskningen för riket totalt 947 sökande färre än till 
höstterminen 2018, enligt universitetet. Det skriver Lärarnas Tidning.
   Förklaringen är delvis att universitet har återupptagit ett program för obehöriga yrkesverksamma, och ett sam-
arbete med Göteborgsregionen som fått dem att söka utbildning.
   - Göteborgsregionens huvudmän har letat upp alla obehöriga anställda och erbjudit dem utbildningen, säger 
Victoria Nilsson Lissvall, utbildningssamordnare.
   (Lärarnas Tidning)

   Den betydligt kortare förskollärarutbildning på Linnéuniversitetet lockar många sökande. Den unika distans-
utbildningen gör det möjligt för den som har jobbat inom förskolan i fem år att läsa till en förskollärarexamen 
på ett år kortare tid, parallellt med att fortfarande jobba. Fler än fem sökande har funnits till varje plats på pro-
grammet, säger Stefan Lund vid Linnéuniversitetet, som har arbetat fram det nya programmet.
   (Sveriges Radio P4 Kronoberg)



Upprop för mer sång bland barn

Så mycket kostar våra barn

Behöver du råd om specialpedagogik?

   Det pågår ett upprop för att sången ska blir ett självklart inslag bland barn.
   Bakom uppropet står Kungliga musikaliska akademien, som gör sig till talesperson för skol- och förskolepe-
dagoger, körledare och andra som har märkt att barn generellt har blivit sämre på att sjunga.
   - Barn kommer sämre rustade när man vill sjunga. Vi ser de här årliga uppropen och ramaskrina som kommer 
vid luciahögtid att dagisbarnen eller förskolebarnen kan inte längre sjunga i luciatåget, säger Musikaliska Aka-
demiens preses Susanne Rydén och fortsätter:
   - Vi har sett en nedmontering av både estetiska ämnen och inte minst då musiken i skolornas värld och vi vill 
helt enkelt arbeta nu för att återföra sången som en naturlig del av barns skolgång, säger Susanne Rydén.
   Varför är det viktigt att göra det, enligt er?
   - Just för att det är i mina ögon är en demokratisk rättighet att få tillgång till sin röst och att kunna få utveckla 
den som en livslång medföljare helt enkelt.
   Susanne Rydén talar också om sången som ett naturligt behov hos barn, att de mår bra och stimuleras av att 
sjunga:
   - Med rim och ramsor, med melodier som hjälper språkutvecklingen. Det fi nns ju melodier i vårt språk och 
där tycker vi att sången har en väldigt viktig funktion att fylla rent utvecklingsmässigt, men sedan sträcker du 
också på dig. Det ger luft, det är att få tillgång till sin röst i olika bemärkelser.
   Det handlar också om återväxten av korister, fortsätter Rydén:
   - Vi har också en lång sångtradition i vårt land. Vi betraktas med internationella ögon som ett sjungande land. 
Vi har också några av världens främsta körer i Sverige och en lång, lång betydande körtradition och vi ser att 
påfyllnaden just till körerna har minskat.
   Genom uppropet vill musikaliska akademien kartlägga alla initiativ som tas för att ge sången en självklar 
plats bland barn ...
   - ... och utifrån det skapa redskap och stärka utbildningar och låta det här få en ny våg där vi hoppas att vi ska 
kunna bidra till att göra Sverige till ett mer sjungande land igen, säger Susanne Rydén.
   (Sveriges Radio Kulturnytt i P1)

   Den totala kostnaden för förskolan uppgår till knappt 78,4 miljarder kronor kalenderåret 2018. Det visar Skol-
verkets bedömning av de preliminära kostnaderna för förskolan under förra året. Detta kan ställas i relation till 
totalkostnaden för förskolan 2017 som uppgick till knappt 76,5 miljarder kronor (fasta priser), en ökning med 
2,5 procent. Det genomsnittliga antalet inskrivna barn i förskolan verksamhetsåret 2018 är 512.703 barn. Mot-
svarande uppgift för 2017 var 505.083 barn. Antalet barn i förskolan har således ökat med 1,5 procent. Kostna-
den per inskrivet barn uppgår till 152.800 kronor vilket är knappt 1,0 procent högre än föregående år.
   Antalet inskrivna barn i pedagogisk omsorg fortsätter däremot att minska. Kalenderåret 2017 fanns det 12.070 
inskrivna barn i verksamheten, och för 2018 minskar antalet barn till 11.615, en procentuell minskning på 3,8 
procent. Den totala kostnaden minskar också, från knappt 1,5 miljarder kronor 2017 (fasta priser) till knappt 1,4
miljarder kronor 2018. Detta innebär en minskning av den totala kostnaden med 7,2 procent. Kostnaden per 
inskrivet barn minskar med 3,5 procent jämfört med verksamhetsåret 2018.
   Den totala kostnaden för fritidshem verksamhetsåret 2018 uppgår till drygt 18,8 miljarder kronor, vilket är en 
ökning med 1,9 procent från föregående år (fasta priser). Antalet elever har ökat med 1,1 procent i fritidshem-
men mellan 2017 och 2018. Kostnaden per inskriven elev i fritidshem har ökat med knappt 1 procent jämfört 
med 2017.
   Den totala kostnaden för grundskolan uppgår till knappt 117,8 miljarder kronor. Därtill kommer kostnader för
skolskjuts, drygt 3,2 miljarder. I jämförelse med 2017 ökar den totala kostnaden för grundskolan med 3,7 pro-
cent. Antalet elever ökar med 21.100 elever, vilket motsvarar en ökning med 2,0 procent jämfört med 2017. 
Kostnaden per elev ökar med 1,5 procent till 111.800 kronor per elev. Kostnaden för grundskolan exklusive lo-
kaler ökar med 4 procent och kostnaden exklusive lokaler per elev ökar med 2 procent.

   Har du en fråga eller behöver råd om specialpedagogik? Fråga en rådgivare på Specialpedagogiska skolmyn-
dighetens kundtjänst inom specialpedagogik! Tel: 010-473 60 00.



Förskolan måste hitta fl ickorna med autism

Debattartikel:

“Barnfabriker, hitte på-titlar och egna
tolkningar av lagar löser inga problem”

Örebroförskola vill ha undantag från läroplanen

Platser kvar på kurs om reviderad Läroplan 18

FSO anmäler Göteborgs stad till Skolinspektionen

   Flickor med autism får sin diagnos betydligt senare än pojkar, vilket kan ge svåra problem med ensamhet och 
ångest. Förskolan har en viktig roll att fylla för att tidigare uppmärksamma tecken på autism hos fl ickor, skriver 
Ulla Adolfsson på Autism- och aspergerförbundet och Svenny Kopp, specialistläkare i barn- och ungdom-
spsykiatri, i en debattartikel i Expressen.
   Läs hela artikeln här: 
   https://www.expressen.se/debatt/sa-kan-forskolan-battre-hjalpa-fl ickor-med-autism/

   Den svenska förskolan är på väg mot en katastrofsituation med allt färre utbildade pedagoger i allt större 
barngrupper, skriver FSO:s vd Mimmi von Troil i en debattartikel.
   Läs hela artikeln här: http://www.bt.se/debatt/den-kommunala-forskolan-har-blivit-en-barnfabrik/

   Waldorfförskolan Viljan i Örebro tänker inte följa den nya delen i förskolans läroplan som handlar om att små 
barn ska utbildas för att få adekvat digital kompetens.
   - Vi anser att barnen behöver utveckla andra förmågor innan man börjar jobba digitalt, säger Anna Gribble 
Greider, rektor på Waldorfförskolan Viljan i Örebro.
   Läroplanen för förskolan har reviderats och började gälla den 1 juli. En av nyheterna i läroplanen är kravet 
på att barnen i förskolan ska få förutsättningar för att utveckla adekvat digital kompetens. Men det strider fl era 
Waldorfförskolor mot, bland annat Viljan i Örebro.
   -– Vi har dialog med föräldrar och styrelsen och nu vill vi avvakta och se vad politikerna säger. Vi vill ha en 
skärmfri förskola, välkomnar en översyn och så får vi se vad som händer, säger Anna Gribble Greider, rektor på 
förskolan Viljan.
   (Sveriges Radio P4 Örebro)

    FSO:s kurs hjälper dig att räta ut era frågetecken kring vad som är nytt och hur vi ska bedriva en förskola 
som arbetar med förskolans läroplan. Kursledare är FSO:s uppskattade föreläsare Camilla Lindgren och Tuula 
Torro från förskolan Verbala Stigar. Kursen är en heldag och ges den 4 och 7 oktober i Göteborg.
   För mer information och anmälan: https://www.fso.se/Kurs-omrevideradLaroplan18.html

   Efter en anmälan från FSO, på uppdrag av förskolan Verbala Stigar i Stockholm, underkände Skolinspektio-
nen i början av augusti Stockholms stads hantering av bidragen till de fria förskolorna. Staden fi ck kritik för 
sena och felaktigt utformade beslut och måste nu vidta åtgärder för att ändra sina beslutsrutiner.
   FSO anmäler nu också, som ombud för förskolan Nallarna i Gunnilse, Göteborgs stad till Skolinspektionen. 
Göteborgs stads bidragsbeslut har varit utformade så att de inte har gått att överklaga, och FSO begär nu att 
Skolinspektionen ålägger Göteborgs stad att fatta nya beslut som uppfyller de rättsliga kraven på möjlighet att 
överklaga kommunala beslut.
   - Jag tycker att det är anmärkningsvärt att Göteborgs stad vägrar att fatta ett nytt beslut, trots att vi uttryck-
ligen har begärt det efter ett avgörande i förvaltningsrätten. I mitt tycke tyder det på en nonchalans mot rätts-
tryggheten för de små föräldrakooperativen i staden, säger FSO:s vd Mimmi von Troil.



Nästa FSO-Nytt kommer den 6 september!

Debattartikel i Dagens Samhälle 18/8:

Robotar har ingen trygg famn att erbjuda

Debattartikel i Göteborgs-Posten 19/8: 

Utan mer pengar står förskolekrisen för dörren

   Det går inte att digitalisera anknytningen mellan små barn och vuxna. Att digitalisera och effektivisera går 
säkert bra på tjänstemannanivå – men på golvet bland barnen behövs riktiga människor.
   Den svenska förskolan är i kris. Det saknas platser, och det saknas personal. Under kommande år kommer 
det att behövas tusentals nya förskoleplatser och tiotusentals utbildade pedagoger. Vad gör kommunerna för att 
möta detta? De bygger jätteförskolor – barnfabriker – och skapar nya kreativa jobbtitlar för att dölja problemet 
med outbildad personal. På sina håll utrustas barnen med digitala armband för att minska risken för att de ska 
tappas bort i den personalfattiga hanteringen.
   Många av oss hade stora förhoppningar inför fi nansministerns tal i Almedalen, men blev djupt besvikna. I 
stället för att presentera nödvändiga ekonomiska satsningar i välfärdssektorn talade sig fi nansministern varm för 
digitala lösningar.
   Kära Magdalena Andersson, det går inte att digitalisera anknytningen mellan små barn och vuxna. Det går 
inte att automatisera barns nyfi kenhet och upptäckarlust. Artifi ciell intelligens kan aldrig ersätta en varm och 
trygg famn. Om vi över huvud taget ska diskutera digitalisering och effektivisering bör den ske på förvaltnings- 
och tjänstemannanivå. Där fi nns det säkert många tjänster som kan ersättas med ny teknik. På golvet bland 
barnen behövs riktiga människor.
   För att effektivisera på tjänstemannanivå har FSO sedan länge föreslagit att all tillsyn för alla förskolor, såväl 
kommunala som fristående, ska skötas av Skolinspektionen. Det måste ju vara effektivare att en myndighet 
samlar kunskapen och genomför tillsynen än att 290 olika myndigheter – kommunerna – bedriver tillsyn efter 
eget huvud med godtyckliga tolkningar av skollagen.
   Skolinspektionen har vid alldeles för många tillfällen kritiserat kommunerna för bristande kompetens när det 
gäller tillsynen av fria förskolor. Skolinspektionen har också alldeles för många gånger kritiserat kommunerna 
för deras oförmåga att följa skollagen och skolförordningen.
   Även förvaltningsdomstolarna underkänner allt oftare kommunernas förmåga att utforma rättssäkra beslut. 
Följden blir att fristående förskolor blir rättslösa och utan möjlighet att få kommunernas beslut prövade.
   Att överföra tillsynen till Skolinspektionen är ingen quick fi x för de stora problemen som råder i förskolan, 
men det är ett viktigt första steg för att skapa en likvärdig förskola och prioritera om byråkratiresurser till 
verksamheten där de verkligen behövs.
   Mimmi von Troil, vd FSO

   Göteborgs stad visar gång på gång sin totala oförmåga att administrera det som är en av de viktigaste kärn-
verksamheterna staden har: förskolan, den skolform som ansvarar för de minsta medborgarnas första steg in i en 
värld av lärande, lek och social utveckling.
   Vi har läst hur staden schabblar med månadsfakturorna till förskoleföräldrarna och beroende på dagsform 
ger olika besked om betalningen för juli månad ska krävas in eller ej. Nu senast kan vi läsa i GP (14/8) om att 
bygget av två nya kommunala förskolor har stoppats för att kommunen inte kommer överens med byggherren 
om de ekonomiska förutsättningarna. Samtidigt kan vi konstatera att staden jagar de fristående förskolorna med 
blåslampa. Sänkta bidrag och försämrade villkor hotar på sikt de fria förskolornas existens i en stad som behö-
ver varenda förskoleplats den kan få.
   Läs hela debattartikeln här:  https://bit.ly/2zeZRkc

   Om du upplever att din kommun inte följer skollagen, skolförordningen eller 
någon annan lagstiftning som berör din förskola, kontakta FSO för rådgivning!
   Maila till info@fso.se eller kontakta oss via hemsidan, www.fso.se.


