
Över 10.000 läsare!

En förskola som tar barn in i publika platser

SPSM storsatsar på språkstörning 
- över 500 platser på nätbaserade kurser i vår

Håll dig uppdaterad om coronaviruset

   7 februari 2020

   Vad händer om en forskare tillsammans med två pedagoger och sex förskolebarn börjar sjunga i en buss eller 
leka med sina röster i en tunnel, eller varför inte bara sätter sig ned på golvet i tunnelbanan och med penna och 
en bit kartong undersöker vad vibrationerna i kroppen ritar för mönster?
   Det är precis vad doktoranden Christine Eriksson vid Stockholms universitet undersökte i sin avhandling ”A 
preschool that brings children into public spaces. Onto-epistemological methods of vocal strolls, metaphors 
and preschool displacements.” 
   Intresset för hur verksamheter för de allra yngsta barnen är organiserat och hur barn integreras i samhället 
har hon alltid haft, men hur gör och skapar man förskola på andra platser? För att ta reda på det har Christine 
Eriksson tillsammans med barn och pedagoger experimenterat kring hur man kan utarbeta forskningsmetoder 
som möjliggör en konstruktion av en förskoleverksamhet i offentliga rum så som gator, bussar, tunnelbana och 
gång- och cykeltunnel.
   - Min fråga handlar om hur det skulle vara möjligt för förskolan att äga rum på sådana platser och på så sätt 
erbjuda de yngsta barnen i samhället att ta plats i offentliga utrymmen och också hur forskaren kan engagera sig 
att skapa detta.
   - Det skapas något nytt av mötet, en förskjutning av förskolan från specifi ka platser till platser där de inter-
agerar med andra miljöer och vuxna på platsen.
   Läs mer här:  https://bit.ly/2RYsLyd

   För att möta det stora behovet av kompetensutveckling kring språkstörning storsatsar Specialpedagogiska 
skolmyndigheten på nätbaserade baskurser. Våren 2020 erbjuder SPSM över 500 platser fördelat på två kurs-
omgångar med inriktning mot förskola, grundskola eller gymnasieskola/vuxenutbildning.
   Oavsett vilken skolform du är verksam inom ger kurserna kunskap och förståelse för hur en språkstörning 
påverkar lärandet och hur undervisningen behöver utformas för att stödja elever med språkstörning. De inne-
håller också konkreta uppgifter att utföra i samband med undervisning och andra aktiviteter samt ger kunskap 
om hur du bäst kan stötta i samspel och kommunikation.
   Kurserna kommer att anordnas i två omgångar och den första, som startar den 24 februari och pågår till den 
3 april, är öppen för anmälan. Den andra omgången startar den 20 april och går att anmäla sig till i början av 
mars.
   Läs mer här:  https://bit.ly/38OAfKJ

   Hur smittar det? Vilka symtom ger det? Hur sjuk blir man? Finns det vaccin? Folkhälsomyn-
digheten ger dig alla svar på alla dina frågor:  https://bit.ly/31s7O2R



Ny ramavtalspartner

Robotar lär barn om programmering och naturvetenskap

Utbildning i traumamedveten omsorg, TMO

Förskollärare och barnskötare upprörs över höga löner

   FSO har tecknat ett nytt ramavtal med Specialpedago-
ger och Rektorskollegor Online, SPPO.
   SPPO består av behöriga specialpedagoger och rek-
torskollegor med spetskompetens och lång erfarenhet 
– och som du kan ta hjälp av när du än behöver det och 
var du än befi nner dig.
SPPO erbjuder en unik onlinetjänst med skräddarsydd 
konsultation, handledning och utbildning. SPPO har ett 
modernt, tidseffektivt och miljösmart system för att ni
ska hitta styrkor och förenade insatser till en god och hållbar utveckling för individ, grupp och organisation. 
Tjänsten riktar sig till dig som arbetar i förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, barnhälsa, elev-
hälsa, dig som rektor och eller biträdande rektor.
   Logga in på de lösenordsskyddade sidorna på FSO:s hemsida så kan du läsa mer om SPPO:s erbjudande till
FSO:s medlemmar.

   Robotar som används för att lära skånska förskolebarn om programmering - det har varit en del av ett stort 
EU-projekt som nu är i sitt slutskede.
   Efter två år börjar projektet botSTEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) gå mot sitt slut.
   Det är Högskolan Kristianstad, som tillsammans med samarbetspartners i Spanien, Italien och Cypern har 
följt förskolorna och undervisningen med de små skalbaggeliknande robotarna. Syftet har varit att undersöka 
hur programmering kan användas i undervisningen av ämnen som kemi, fysisk och matematik på förskolenivå.
- När det handlar om digital programmering har förskolorna jobbat med lutande plan, att man låtit robotar gå 
upp och ner för detta. Sedan har vi analog programmering där barnen programmerar sig själva genom att följa 
pilar på golvet till exempel, säger Marie Fridberg, universitetslektor i naturvetenskapernas didaktik vid HKR.
   (Sveriges Radio P4 Kristianstad)

   Rädda Barnen genomför i samarbete med Skolverket en utbildning för all personal i skolor för att kunna stötta 
barn och elever, ofta nyanlända, som utsatts för påfrestningar och traumatiska upplevelser.
   Barnombudsmannen har i en rapport påvisat att nyanlända elevers hälsa behöver stärkas för att möta ett 
problem med psykiska ohälsa. Till exempel behöver traumatiska upplevelser som påverkar elevers lärande 
uppmärksammas och bemötas inom skolan.
   Skolverket har därför inlett ett samarbete med Rädda Barnen kring en utbildning i traumamedveten omsorg, 
TMO för att stärka skolans personal. Utbildningar genomförs på förskolor, grund- och gymnasieskolor runt om 
i landet.
   Ansök till utbildningen senast den 10 februari.
   Läs mer här:  https://bit.ly/2tdG3yu

   Nära 100 förskollärare och barnskötare i Åre kommun protesterar mot höga löner för nyanställda barnskötare. 
I ett upprop till skolledningen kräver man nu en mer rättvis lönefördelning.
   Bakgrunden är att det på sista tiden anställts ny personal, utan förskollärarexamen, som fått månadslöner på 
över 30 000 kronor. Betydligt mer än vad barnskötaren Elinor Rose fi ck då hon började sin tillsvidareanställ-
ning i höstas. "Man blir ju förbannad och kränkt liksom".
   Totalt är det 96 personer som skrivit under brevet som skickats till Annelie Thelin, verksamhetschef för för-
skolorna i Åre kommun. Hon säger att hon inte kan kommentera enskilda löner, men medger att det är svårt att 
rekrytera förskolepersonal och att det kan ha påverkat lönesättningen.
   (Sveriges Radio P4 Jämtland)



Förskolebarn lär sig om närproducerat:
”Matfrågan allt hetare”

Barn på förskolor med små gårdar rör sig mindre

Skånska förskolebarn ska bli mindre stillasittande

Platser kvar på FSO-dagen!

   Just nu pågår en stor satsning på att ge elever och förskolebarn bättre kunskap om hållbar mat och folkhälsa i
Norrbottens län. Det är Norrbottens livsmedelsstrategi ”Nära Mat” som står bakom satsningen och redan nu 
utmärker man sig nationellt.
   - Vi sticker ut och det är många från övriga Sverige som intresserar sig för hur vi jobbar med det här, säger 
Gunnar Jonsson som är professor och skolpedagog vid länsstyrelsen.
   Länstyrelsen jobbar för fullt med att se till att det blir mer norrbottnisk mat på tallrikarna enligt den nya livs-
medelsstrategin ”Nära Mat”.
   Enligt Nära Mat-konceptet fi nns förutsättningarna genom att ju mer mat som produceras och konsumeras av 
det som kommer från Norrbotten desto mer självförsörjande kan länet bli. Målet är en mer hållbar samhällsut-
veckling och värld för norrbottningarna och omvärlden. Ett led i detta är att få med de unga i länet på den här 
omvandlingen.
   - Under ett års tid har jag rest runt i Norrbotten och träffat 1.000 förskolebarn, elever och pedagoger och in-
tresset för att lära sig mer om hållbar mat är mycket stort, säger Gunnar Jonsson.
   För många lokalproducenter vittnar om att tack vare sommarens långa ljusa nätter här uppe så går det i mot-
sats till vad man tidigare trott att odla det mesta i Norrbotten.
   Samtidigt har det visat sig att näringsvärdet är högt i just norrbottniska grödor. Dessutom var länet självförsör-
jande på mat till 50 procent för 20 år sen. Men i dag är förmågan nere på 20-25 procent eftersom vi tillverkar 
för lite. Därför hoppas man nu att de yngre generationerna i Norrbotten kan hjälpa till att vända trenden.
   - Min uppgift handlar mycket om att ge konkreta verktyg för hur man ska få in det här i undervisningen. Det 
kan handla om att titta på vad som sägs om det här i sociala medier och sen ha etiska diskussioner med källkri-
tik kring det man ser, säger Gunnar Jonsson.
   (SVT Nyheter Norrbotten)

   Daniel Berglind, forskare på Karolinska Institutet, har satt rörelsemätare på 400 barn på 30 förskolor i Stock-
holm. Resultatet visade att barn rör sig minst på de förskolor som saknar gårdar och att dessa barns benhälsa 
därmed riskerar att påverkas negativt.
   Studien utfördes på kommunala förskolor på Södermalm på grund av de speciella omständigheter som råder 
där. Gårdarnas storlek är väldigt varierad och det fi nns såväl uteförskolor som traditionella förskolor.
   Forskningen har nu lett till att Stockholms stad inför en rörelsepolicy för de kommunala förskolorna.
   (SVT Nyheter Stockholm)

   Barn i Sverige rör sig för lite, det visar bland annat en studie från Världshälsoorganisationen WHO. Det vill 
forskare från Malmö och Kristianstad ändra på. I ett projekt följer de barn och deras lärare på fem förskolor i 
Skåne.
   Rekommendationen är att barn i åldern 1-3 år ska röra sig minst tre timmar per dag.
   - En stor andel barn rör sig alldeles för lite. I ett nordiskt perspektiv ligger Sverige sist och i ett europeisk per-
spektiv ligger vi på nedre halvan.Svenska barn rör sig alldeles för lite, säger Ann-Christin Sollerhed, universi-
tetslektor i idrott och hälsa på Högskolan Kristianstad.
   Tillsammans med forskare från Malmö universitet driver hon det ett år långa projektet där barnen och deras 
lärare deltar.
   Ett av syftena är att få barnen mer aktiva. Ett annat är att undersöka hur pedagogerna lägger upp sin undervis-
ning för att få in mer fysisk aktivitet i förskolan.
   (SVT Nyheter Skåne)

   Gå inte miste om årets begivenhet - boka plats nu!  https://www.fso.se/fsodagen2020.html
   (Endast medlemmar i FSO)



Nästa FSO-Nytt kommer den 21 februari!

”Ordval handlar om värderingar”

En legobit kan trigga hållbart tänkande i förskolan

Anmäl dig till rådslag om IV - Idéburen välfärd!

   Hur vi pratar om barn speglar barnets status i samhället. Förändringar i språket tar tid, menar barnrättskonsul-
ten Tove Kjellander. Men genom att använda ord medvetet kan ord och uttryck som idag används negativt bli 
positiva.
   - Hur vi pratar om oss själva och blir pratade om påverkar oss. Det är särskilt viktigt att tänka på när det gäller 
utsatta grupper med mindre tillgång till makt och samhällets rättigheter. Ordval handlar om värderingar helt 
enkelt.
   Hon tar ordet barnslig som exempel. Få refl ekterar över hur det används. Ofta är det i en negativ betydelse. 
Att vara barnslig är dåligt. Att däremot vara den ”vuxne i rummet” är bra.
   - Men vad säger det till gruppen barn om hur vi ser på dem? Vi skickar en tydlig signal att det är bättre att 
vara vuxen, att vara barn är något dåligt.
   Det fi nns också andra liknande ord och uttryck, till exempel när vi säger att något är ”rena sandlådan” eller att 
någon beter sig som ett småbarn. Det är även vanligt att förskolan eller dagis används nedvärderande eller som 
skällsord. Något är ”på dagisnivå” eller så ska man ”hämta en dagisfröken” för att lösa när två vuxna har en 
konfl ikt.
   - Ofta används orden orefl ekterat. När till exempel Donald Trump hotade med att trycka på kärnvapenknap-
pen var det många som kallade det för ”dagisfasoner” och ”barnsligt”. Men vad betyder det egentligen? Brukar
barn hota? Jag hör mycket oftare vuxna hota barn än tvärtom. Och barn startar defi nitivt inga krig, det gör 
vuxna.
   (Förskoletidningen)
   Läs hela artikeln:  https://www.forskoletidningen.se/1/ordval-handlar-om-varderingar

   Varför inte börja med en legobit? Var kommer den ifrån och vilka barn får leka med den? Mer invecklad än så 
behöver inte hållbar utveckling vara – åtminstone i det första skedet.
   Att göra förskolan hållbar är en stor uppgift, precis som inom vilken annan verksamhet som helst. Det krävs 
en annan syn och ett nytt tankesätt. Bästa vägen är att ta ett steg i taget. Det anser utvecklingspedagogen Per-
nilla Heurlin.
   - Jag tror man bör titta på den lilla biten man är i och inte tänka för stort, utan att det är något som kommer 
vart efter. Inom förskolan arbetar vi mycket utifrån det barnen initierat, och i samspel med barnen, särskilt när 
vi har olika projekt. Vi provar och ser var intresset är, vad barnen pratar om och gör, säger Pernilla Heurlin, 
verksam på fl era förskolor i Norrköpings kommun.
   Under de senaste åren har det skett en stor process inom kommunens förskolor när det gäller att spara olika 
saker. De behöver inte köpa lika mycket nytt material som tidigare. Numera väljer förskolorna hållbara mate-
rial. De arbetar med så kallat okodat material, sådant som inte är avsett för en viss sak, utan kan användas till 
lite av varje.
   - När barnen gör en tavla tar de ett kort på den istället för att ta med sig den hem och sedan gör de något 
nytt av samma material. Det gör att vi förbrukar mindre material. Men vissa saker tar de förstås med sig hem, 
fortsätter hon.
   Pernilla Heurlin säger att det inte fi nns någon statistik, men att hon ser att kostnaden för material minskat. 
Hållbar utveckling behöver med andra ord inte bli dyrare för förskolan, utan snarare tvärtom.
   (forskning.se)
   Läs hela artikeln:  https://bit.ly/36JOKOz

   FSO är med och startar IV - Idéburen välfärd, en ny nationell branschorganisation för dig som 
driver en idéburen verksamhet. Vi vill höra vad du tycker! Kom till något av de återstående råd-
slagen och säg din mening!
   Läs mer här:  https://www.iv.nu/info-radslag.html


