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• Utforska vår ständigt uppdaterade artikelsamling

• Inspireras av den senaste pedagogiska forskningen 

• Ta del av andra förskolors arbetssätt

• Få praktiska tips, mallar och verktyg 

• Ställ frågor till våra experter

Du hittar flera artiklar om användning  
av surfplattan i barngruppen.

Hållbar utveckling är ett av  
många teman på Förskoleforum.

Det är ju inte bara barnen som ska växa. För att vägleda barnen rätt, behöver du 
och din personal också utvecklas. Välkommen till Förskoleforum – Sveriges störs-
ta kompetensutvecklingsforum för all personal på förskolan, där ni kan ta del av 
forskning, idéer och inspiration precis när ni behöver det – snabbt och enkelt.

Vår idé är lättillgänglig information, baserad på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. Här får ni tillgång till fler än 2 000 artiklar inom ett trettiotal ämnen  
– enkelt strukturerat och sökbart. Innehållet följer de mål och riktlinjer som finns 
i förskolans läroplan, och är framtaget i samarbete med experter, forskare och 
erfarna pedagoger. 

På Förskoleforum delar ni enkelt innehåll med era kollegor som ni vill att de  
ska ta del av. Som chef kan du t.ex. skicka ut en artikel inför en arbetsplatsträff 
eller fortbildningsdag. Vi uppdaterar och utvecklar Förskoleforum varje dag för  
att ge er de allra senaste forskningsrönen, smartaste verktygen och den mest  
inspirerande kompetensutvecklingen.

Näring för nyfikna



Forskning, idéer  
och inspiration
Artikelsamlingen
I Förskoleforums stora artikelsamling har ni tillgång till fler än 2 000 
artiklar inom olika ämnen – enkelt strukturerat och sökbart. Eftersom 
strukturen på Förskoleforum bygger på läroplanen blir det lätt för er 
att hitta det ni söker. Artiklarna är också grupperade i olika teman. 
Det kan vara exemplevis inskolning, dokumentation eller flerspråki-
ghet – allt för att underlätta ert arbete. 

Få tips om nya bokstavslekar, experiment 
och andra praktiska aktiviteter.

Den senaste pedagogiska forskningen
Håll er uppdaterade inom den senaste forskningen om förskolans 
värld. På Förskoleforum möter ni en rad forskare som berättar om 
sina tankar och resultat, både inom det pedagogiska området och 
inom närliggande kunskapsområden. Vi har dessutom ett nyhets-
flöde där vi dagligen tipsar dig om intressanta nyheter från  
myndigheter, dagstidningar och andra medier.

NU  

OCKSÅ  

I MOBILEN

Hillevi Lenz Taguchi
Professor och biträdande avdelningsföreståndare
Verksam vid Stockholms universitet, Avdelningen  
för förskollärarutbildning och förskoleforskning

”Jag vill bidra till att minska polariseringen 
mellan olika arbetssätt i förskolan.” 



Praktiska tips, mallar och verktyg
På Förskoleforum finner ni en mängd praktiska tips, mallar och 
verktyg. Ni kan till exempel få tips om nya sätt att göra uteaktiviteter 
och bokstavslekar. Ni kan enkelt skriva ut mallar till barnkort och 
föräldra-enkäter samt information om bland annat smittospridning 
och sömn – översatt till flera språk. 

Frågan är fri 
Till vår expertpanel kan ni ställa frågor om allt från språk, lek och 
måltid till psykologi, juridik och föräldrasamverkan. Ni kan även hitta 
svar på redan ställda frågor. Våra experter är ledande inom sina res-
pektive specialområden. 

Inspireras av andras goda idéer
För att kunna lära av andra får ni varje månad inspiration från en ny 
förskola via Månadens förskola. Arbetssätt, värdegrund och aktivi-
teter presenteras tillsammans med förskolans vision om hur verk-
samheten ska bedrivas. 

” Det finns inga precisa regler i skollag eller läroplan om 
hur många behöriga förskollärare som måste finnas i en 
verksamhet. Det viktiga är att man, t.ex. i samband med 
tillsyn, kan visa att andelen behöriga är tillräckligt stor 
för att förskollärarna ska kunna ta det ansvar som de 
har enligt skollag och läroplan.”

Mikael Hellstadius
Juridik och riktlinjer

Barbro Bruce
Språkutveckling och kommunikation

”Barnet upptäcker redan i tidig ålder att en stol vänd åt 
höger eller vänster ändå är samma stol. När bokstäverna 
sedan börjar väcka intresse gäller det att lära bort  
denna insikt, för lilla b och lilla d skiljer sig ju bara åt  
i det avseendet att ”magen” pekar åt olika håll.”



Monica Tägtström Bergman 
Verksamhetschef förskola, Enköpings kommun 

” För mig som verksamhetschef är det viktigt att vi har ett gemensamt 
forum för aktuella frågor kring vårt uppdrag med alla Enköpings barn.
VAD vårt uppdrag är säger våra statliga styrdokument och våra politiska 
mål, men HUR vi genomför – det är där vi tar hjälp av Förskoleforum .

På Förskoleforum hittar vi motivation och inspiration och finner svar på 
olika frågor och dilemman. Vi får tips och idéer för hur vi kommer vidare 
i vårt utvecklingsarbete och får bra diskussionsunderlag för att skapa 
gemensamma tolkningar, rutiner och strukturer.

Framför allt så är det ett sätt för oss att hålla oss à jour med ny forskning 
så att vi kan ta till oss den på ett smidigt sätt och pröva själva.” 

Ali Niknejadpour
Förskolechef, Västra Angered

”Vi har sedan februari 2017 abonnerat på Förskoleforum och vi är otroligt 
nöjda med det. Alla artiklar och reportage är lättlästa och anpassade 
för mobila enheter som dator/läsplatta. Varje vecka belyses olika teman 
som knyter an till pedagogernas uppdrag och arbete i förskolan, vilket 
ger verksamhetsnära kompetensutveckling. Förskoleforum innehåller 
intressanta artiklar, inspiration samt diskussionsfrågor.”

Helene Gustavsson
Verksamhetsutvecklare förskola, Vetlanda kommun

”Vi har valt att all vår personal i förskolan i Vetlanda kommun ska ha 
tillgång till Förskoleforum. Vi ska arbeta på vetenskaplig grund och här 
finns många intressanta artiklar hämtade från forskare inom olika om-
råden. De är enkla att hitta och lätta att ta till sig. Det finns också många 
tips på olika projekt som förskolan kan ha nytta av. Förskoleforum är 
enkelt att lära sig och smidigt att surfa runt i. Vi tycker det är viktigt att 
erbjuda ett modernt digitalt forum för vår personal.”
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Nyfiken på ett förmånligt avtal?
För dig som vill att flera förskolor, t.ex. ett förskoleområde, en stadsdel, kommun 
eller fristående organisation, ska ha ett gemensamt avtal kan vi erbjuda ett  
förmånligt pris. Ju fler som går samman, desto bättre erbjudande. All personal 
inom området får fri tillgång till innehåll, funktioner och material.

Vill du ha ett kostnadsförslag? Kontakta mig så berättar jag mer. Du kan också  
få ett kostnadsförslag via forskoleforum.se/offert

Vill du beställa ett abonnemang till enbart en förskola gör du det enklast på  
forskoleforum.se/abonnera

Liselott Svensson
046-31 21 94
liselott.svensson@studentlitteratur.se
Kundansvarig för Förskoleforum


