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För bullrigt på fl era av Stockholms förskolor

Lönsamt med tidiga insatser i förskolan

Förskolan bidrar till ett hållbart samhälle

   6 september 2019

   Det är för höga bullernivåer på många av förskolorna i Bromma och Rinkeby-Kista. Det konstaterar Stock-
holms stads miljöförvaltning i en rapport. På 65 procent av de 52 undersökta förskolorna var bullernivån högre 
än vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar.
   Men det är inte barnens ljudnivå som mätts. Istället är det ljudet från framförallt ventilationssystem som har 
undersökts och som ses är problemet. Det ska nu åtgärdas.
   (Sveriges Radio P4 Stockholm)

   Tidiga insatser i förskolan är socioekonomiskt lönsamma eftersom det kan bidra till att minska utanförskap 
och misslyckande i skolan.
   Hur dessa insatser ska utformas är ett område där forskningsbaserad kunskap efterfrågas. För att bli bättre på 
att tidigt identifi era barn i behov av särskilt stöd och utveckla stöd i anslutning till ordinarie arbete anställdes 
tre specialpedagoger och tre socialpedagoger i en liten kommun. De nya pedagogerna placerades ute på olika 
förskolor vilket innebar att de kom mycket nära vardagsarbetet. Forskningen visar att ordinarie förskolepersonal 
anser sig ha god kunskap om särskilt stöd. Men genom den handledning och refl ektion som special- och social-
pedagogerna medverkade till ökade den ordinarie personalens kompetens och säkerhet i arbetet med tidiga 
insatser.
   Läs hela artikeln här:  https://bit.ly/2ZwB5Xy
   (Specialpedagogiska skolmyndigheten)

   Att arbeta för barns rättigheter och för en hållbar utveckling är egentligen två sidor av samma mynt. Det säger 
Ingrid Engdahl, förskollärare, forskare och Europaordförande för den internationella organisationen OMEP som 
är rådgivare till UNICEF och UNESCO.
   - Barnkonventionen säger att barn ska ha en stark ställning, att barns perspektiv ska komma fram och stärkas. 
Hållbar utveckling handlar om att barn ska ha en framtid och överleva, säger hon.
   Att förskolan fått ett tydligt uppdrag när det gäller hållbar utveckling tycker hon är viktigt, av fl era skäl. Ett 
är att barn har rätt att vara delaktiga i frågor som rör deras framtid. Dessutom är det viktigt vilka attityder och 
beteenden barn får lära sig under uppväxten, eftersom det kommer att påverka mänsklighetens möjligheter att 
skapa en bättre värld.
   - Barnen ska få lära sig att de val man gör i vardagen kan påverka mot en hållbar utveckling. Och det är barn 
suveräna på. De är fantastiska på att se att ”det här kan man inte fortsätta med”. Eller ”det här är slöseri, det här 
måste vi göra på ett nytt sätt”.
   Läs hela artikeln här:  https://pedagog.goteborg.se/artikel/forskolan-bidrar-till-ett-hallbart-samhalle/
   (Pedagog Göteborg)



Ny design skapar jämlik lek bland förskolebarn

Utredning om slöjförbud inte aktuellt

   Ny forskning från Mälardalens högskola visar att det går att bryta hierarkier och skapa en mer jämlik lek 
bland förskolebarn genom att medvetet välja leksaker, inredning och möblering.
   - Egentligen är det ganska enkelt, men man måste ha vissa principer att gå efter. Det handlar bland annat om 
att inte skapa ett rum för en viss typ av lek, som bygghörnan eller köksavdelningen, rummet ska i stället vara så 
fl exibelt att barnen själva kan bestämma vad som ska hända där. Och de måste kunna blanda, säger Mia Heik-
kilä, docent i pedagogik vid MDH.
   98 procent av landets femåringar fi nns i förskolan och ett av de viktigaste uppdragen där är att hjälpa barnen 
att utvecklas genom leken. Samtidigt riskerar förskolornas inomhusmiljöer att befästa olika maktordningar.
   - Det är ett komplext område, maktstrukturer och hur de bildas är inte resultatet av bara en eller två saker. På 
förskolan handlar det om vilka lekar som leks var, vilka lekar som har högre status, vilka som får vara med, 
varför, vilken ålder och så vidare, säger Mia Heikkilä.
   Kategoriseringar som kön och ålder spelar in och gör att barn ges olika tillgång till förskolans rum.
   - Ett sätt att komma åt maktstrukturerna är att titta på lekmiljön. Det handlar om vad man gör i olika rum, hur 
rummet tolkas, vilka saker som fi nns där, vad som är tillåtet och inte tillåtet, allt det där sammantaget skapar 
strukturerna och makthierarkin.
   För att hitta vägar att främja mångsidig lek, fri från normer och begräsningar, undersökte forskarna tre och 
byggde om två förskoleavdelningar i Västerås. Två pedagogikforskare, en innovationsforskare, en design-
forskare och två arkitekter ingick i projektet. Barnen på avdelningarna intervjuades och tog bilder på sådant de
tyckte om och inte tyckte om. I kombination med personalintervjuer och tidigare forskning lade materialet 
grunden för designprocessen.
   - Mycket handlar om hur man rör sig, att kunna fl ytta leken mellan rummen och se vad andra håller på med, 
säger Mia Heikkilä.
   Behovet av ordning och reda på en förskoleavdelning är lätt att förstå men Mia Heikkilä vill se organisering 
med större fl exibilitet. Hon menar att reglerna bidrar till att vissa barn bara leker på ett och samma ställe, eller 
inte går till vissa rum. Oavsett om det beror på att de inte känner sig välkomna eller att de vet att det är en lek 
de inte trivs med som gäller i rummet, menar hon att det behövs större frihet.
   - Jag skulle vilja utmana regler som att duplot inte får lämna rummet eller att klossar bara får vara på en viss 
plats. Den typen av principer tenderar att göra att det inte blir så bra, säger hon.

   Moderaternas partistyrelse vill se en utredning om slöjförbud i för- och grundskola. Anledningen är att man
vill motverka hedersförtryck. Men regeringen har inga planer på någon sådan utredning, uppger utbildnings-
minister Anna Ekström (S) för Dagens Nyheter.
   - Om fl ickor pressas att använda slöja mot sin vilja så vill jag se hårda tag mot dem som pressar, inte mot de 
utsatta fl ickorna, säger hon till tidningen.
   Anna Ekström menar att religionsfriheten är viktig, berättar hon för Dagens Nyheter.
   - Jag vill inte att någon kvinna ska tvingas att sätta på sig en slöja. Och jag vill absolut inte att skolan ska 
medverka till att fl ickor får påtryckningar om att bära olika former av religiösa plagg, till exempel slöja. Men 
det är ett väldigt stort steg att tvinga kvinnor som vill ha slöja att ta av den, säger utbildningsminister Anna 
Ekström (S) i en skriftlig kommentar till SVT Nyheter.
   Hon menar att det är svårt att skilja på vilka som vill och inte vill bära slöja, och vill att samhället ska sätta in 
åtgärder mot dem som tvingar kvinnor.
   Till SVT Nyheter säger Anna Ekström att hon har som målsättning att införa ett etableringsstopp för religiösa 
grund- och gymnasieskolor. Hon menar att skolan redan i dag arbetar med frågor om hedersförtryck – men att 
mer måste göras.
   - Hedersrelaterat våld och förtryck är en fråga som inte uppmärksammats tillräckligt – därför är det viktigt att 
samhället nu i alla lägen är tydligt att detta vedervärdiga förtryck aldrig accepteras, säger hon till SVT Nyheter.
   (SVT Nyheter)



Sveriges första förskola för särbegåvade barn

”Digitala hjälpmedel behövs även i förskolan”

Projekt om digitala armband i förskolan slopas

Hygienveckan närmar sig

   I höst startar Stockholms första förskola för särbegåvade barn på Kungsholmen i Stockholm. 30 barn ska få 
specialpedagogik anpassad för just deras begåvning.
   I varje klass fi nns i dag mellan ett till tre barn som är särbegåvade enligt Riksförbundet för särskild begåv-
ning. Ändå är få skolor och förskolor särskilt anpassade för särbegåvade, trots att de ofta behöver anpassningar 
precis som barn som har det svårt i skolan.
   - Enligt förskolans läroplan ska alla barn få förutsättningar att utvecklas utifrån sin förmåga, ändå fi nns ett 
normativt synsätt på ålder, att till exempel treåringar är på ett visst sätt, vilket riskerar att alla förskolor inte blir 
helt individanpassade, säger Celine Nordenhed, ansvarig specialpedagog på förskolan.
   Några särskilda tester på barnen kommer inte att göras. Alla barn är välkomna till förskolan via ansökan i 
Stockholms stads kö som just nu har 26 platser lediga.
   (Dagens Nyheter)

   De som är kritiska mot att digitala hjälpmedel ska bli ett inslag i förskolan har inte läst på ordentligt, menar 
Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson. 
   Det handlar inte om att barnen ska sitta timtal framför skärmar utan om att den nya tekniken ska användas på 
ett pedagogiskt motiverat sätt.
   Studier visar att en tredjedel av alla ettåringar ofta använder digitala skärmar och att hälften av alla tvåringar 
är ute på nätet varje dag. Peter Fredriksson, chef på Skolverket sedan två år, menar att förskolan därför måste ha 
en tydlig pedagogisk digital strategi.
   – Tanken är inte att appar och datorplattor ska ersätta andra inslag i förskolornas verksamhet. Den som tror 
det är fel ute. Digitaliseringen griper in i vuxnas, ungdomars och barns liv. Även de yngre måste förhålla sig till 
detta, säger Peter Fredriksson.
   Han har besökt många förskolor där barn använder digitala hjälpmedel för att dokumentera vad de gör och 
vad som händer, till exempel genom att ta bilder av årstidernas växlingar.
   Skolverket ska på regeringens uppdrag se till att vi får den bästa digitaliserade skolan och förskolan i världen. 
Två saker som oroar Peter Fredriksson när det gäller att uppnå målet är bristen på välutbildade förskolepedago-
ger och att allt fl er kommuner brottas med en kärv ekonomi. 
   Det senare kan i sin tur leda till större barngrupper och till att personalen får mindre tid för den så viktiga 
leken och att hjälpa barnen att samarbeta med sina kamrater.
   - Risken är att outbildad personal använder skärmarna till ”barnpassning” och det är så långt bort ifrån våra 
mål man kan komma. Digitala hjälpmedel i förskolan ska självfallet anpassas efter barnens mognadsnivå och 
vad forskningen kommit fram till, säger Peter Fredriksson.
   (Dagens Nyheter)

   Projektet med digitala armband som skulle övervaka ett mindre antal barn i en förskola i Norrköpings kom-
mun läggs ner. Orsaken är dels att det skulle bli dyrare än beräknat, dels att Datainspektionen kommit med ett 
beslut i ett liknande ärende och utfärdat en sanktionsavgift för brott mot dataskyddsförordningens regler.
   - När vi har tittat närmare på våra digitala projekt har vi sett att just det här projektet inte har full fi nansiering 
framåt, säger Sofi e Lindén, utbildningsdirektör i Norrköping.
   (Sveriges Radio P4 Östergötland)

   Hygienveckan i Västra Götaland pågår 16-20 september med invigning i Slottsskogen, Plikta, i Göteborg den 
16 september kl 10.00. Massor med olika aktiviteter pågår kl 9.30-12.00.
   Läs mer här:  https://bit.ly/2ZuNOhr



Nästa FSO-Nytt kommer den 20 september!

Nya möjligheter för förskolans rektorer

Höga krav på föräldrakommunikation

Därför behövs grönområden på förskolan

   Den 1 juli blev förskolechefer rektorer. För att stärka det pedagogiska ledarskapet i förskolan ytterligare ska 
de nu få samma möjligheter till fortbildning som rektorer i skolan. 
   - Det som händer rent konkret är att det blir det ännu tydligare att förskolan är en del av utbildningsväsendet. 
Det är ett starkt signalvärde till samhället i övrigt och vår förhoppning är att detta ska höja både lön och status 
för cheferna i förskolan, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare.
   Samtidigt görs en av delkurserna i rektorsutbildningen om. Kursen som handlade om mål- och resultatstyr-
ning kommer i stället att inrikta sig mot styrning, organisering och kvalitet.
   - Det gör utbildningen mer relevant för förskolan, där vi inte arbetar med mål och resultat på samma sätt, 
säger hon.
   (Chef&Ledarskap)

I förskolan är förväntningarna på personalens förmåga att kommunicera med föräldrarna höga. Samtidigt får de 
varken utbildning eller tid för uppgiften. Det visar en avhandling av Linn Eckeskog vid Umeå universitet.
   – Studien visar att det är en sak att arbeta med kommunikation i en förskola där de fl esta föräldrar är högut-
bildade, och en annan i ett område med sociala utmaningar. Personalen behöver kunna anpassa sin kommuni-
kation efter föräldragrupperna. Kraven och förväntningarna på personalen är rätt höga, sett till läroplanen. De 
förväntas möjliggöra för föräldrarna att vara delaktiga, men personalen får inte utbildning och sällan tid avsatt 
för det. Dessutom har många otillräckliga tekniska resurser. Kommunikationen ser väldigt olika ut, vilket är ett 
demokratiskt problem. Dessutom är det en professionaliseringsfråga. Medarbetarnas kommunikation om för-
skolan formar föräldrarnas bild av förskolan och vad den handlar om. Om personalen får rätt redskap kan kom-
munikation vara ett verktyg både för likvärdighet och för professionalisering, säger Linn Eckerskog.
   (Skolporten)

   Grönt är skönt. Särskilt på förskolan. Att leka i naturområden har många positiva effekter – både fysiskt och 
psykiskt. Att röra på sig ger förstås bättre hälsa, men att vara utomhus stimulerar också kreativiteten, förbättrar 
koncentrationen och ger ökad samhörighet med naturen. Dessutom ger träden bra skugga vid framtida värme-
böljor.
   Fredrika Mårtensson, miljöpsykolog på SLU, har forskat på förskolegårdar och barns lek sedan början av 
90-talet. Redan då kunde man se att det är stor skillnad på kvaliteten på barns lek inomhus och utomhus. 
Förutsättningarna för lek är annorlunda utomhus, påpekar hon. Inomhusmiljöer är ofta mer krävande för barn 
med olika rum och saker som uppfordrar till specifi ka aktiviteter.
   - I en bra utemiljö däremot kan utevistelsen fungera som ett frirum för barnen där de kan vara mer kreativa 
och skapa sin egen ordning. Naturkontakten innebär att fl er barn får en chans att vara med, samtidigt som det 
blir lättare för enskilda barn att gå in i och ut ur leken vid behov.
   En förklaring är det ”lösa materialet” som fi nns i naturen; saker som inte är designade för ett speciellt än-
damål utan istället uppmuntrar barnen att upptäcka och använda sin fantasi. Genom att använda sig av det som 
fi nns i naturen använder barnen sin kreativitet och kritiska tänkande. När det sociala fl yter på bättre, blir det 
också lättare att förhandla och lösa småkonfl ikter.
   -  Förskollärare som annars får lägga mycket tid på att lösa konfl ikter berättar hur allt det där försvinner när 
gruppen kan gå ut i en rymlig, grön och varierad miljö. Men där det fi nns en mer designad lekställning blir 
leken mer hierarkisk, med någon som klättrar högst upp, kanske säger sig vara kapten eller liknande. Då blir det 
”inomhuslek” utomhus och utomhusleken förlorar sin potential, säger Fredrika Mårtensson.
   - När vi går ut så blir vi lite rörligare, och det i sin tur har fl era positiva effekter, men det fi nns också direkta 
samband mellan gröna miljöer och hälsofaktorer. Till exempel blir barnens BMI lägre, koncentrationen blir 
bättre och välbefi nnandet ökar, säger hon.
   Läs hela artikeln här: https://www.forskning.se/2019/08/27/darfor-behovs-gronomraden-pa-forskolan/
   (forskning.se)


