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Du hittar flera artiklar om användning  
av surfplattan i barngruppen.

Hållbar utveckling är ett av  
många teman på Förskoleforum.

• Utforska vårt ständigt uppdaterade artikelarkiv

• Inspireras av den senaste pedagogiska forskningen 

• Ta del av andra förskolors arbetssätt

• Få praktiska tips, mallar och verktyg 

• Ställ frågor till våra experter

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

Här får du tillgång till fler än 2 000 artiklar inom ett trettiotal ämnen – enkelt struk-
turerat och sökbart. Innehållet följer de mål och riktlinjer som finns i Lpfö 98/10, 
och är framtaget av oberoende och tillförlitliga källor, såsom myndigheter, forskare 
och intresseorganisationer. Strukturen på Förskoleforum bygger på läroplanen och 
gör det lätt för dig att hitta det du söker. 

Till vår expertpanel kan du ställa frågor om allt från språk, lek och måltid till psyko-
logi, juridik och föräldrasamverkan. Du kan även hitta svar på redan ställda frågor. 
Våra experter är ledande inom sina respektive specialområden. 

Förskoleforum uppdateras och utvecklas dagligen och ger dig näring och energi 
och låter dig utveckla din kompetens på ett lättillgängligt vis. 

Näring för nyfikna



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

Forskning, idéer  
och inspiration

Den senaste pedagogiska forskningen
Håll dig uppdaterad inom den senaste forskningen om förskolans 
värld. På Förskoleforum möter du en rad forskare som berättar om 
sina tankar och resultat, både inom det pedagogiska området och 
inom närliggande kunskapsområden.

Artikelarkiv
I Förskoleforums stora artikelarkiv har du 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 dig 
att hitta det du söker. Artiklarna är också grupperande i olika teman. 
Det kan vara exemplevis inskolning, dokumentation, eller flerspråki-
ghet – allt för att underlätta ditt arbete. 

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.” 
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Praktiska tips, mallar och verktyg
På Förskoleforum finner du en mängd praktiska tips, mallar och verk-
tyg. Du kan till exempel få tips om nya sätt att göra alla-hjärtans-dag 
kort, uteaktiviteter och bokstavslekar. Du kan enkelt skriva ut mallar 
till barnkort och föräldraenkäter samt information om bland annat 
smittospridning och sömn – översatt på flera språk. 

Barbro Bruce
Språkutveckling och kommunikation

Frågan är fri 
Språk, lek, måltid? Psykologi, juridik, föräldrasamverkan? På Förskole-
forum besvarar femton experter dina frågor inom sina respektive 
specialområden. Du kan även hitta svar på redan ställda frågor. 

Elinor Schad
Förskole- och skolpsykolog

”Uppmärksamma ’mitt’ och ’ditt’ genom 
rollspel mellan er pedagoger” 

”Därför skriver barn baklänges”

Inspireras av andras goda idéer
För att lära av varandra får du varje månad inspiration från en  
ny förskola via Månadens förskola. Arbetssätt, värdegrund och  
aktiviteter presenteras tillsammans med förskolans vision om  
hur verksamheten ska bedrivas. 



Personlig inloggning
Med en personlig inloggning på Förskoleforum har du möjlighet att bokmärka och 
skriva ut artiklar, följa dina favoritämnen samt dela, gilla och kommentera. Du kan 
också ställa frågor till våra experter. För att skapa en personlig inloggning ber du 
den person som är abonnemangsansvarig på din förskola att skicka en inbjudan till 
dig via e-post. Du skapar därefter enkelt din personliga inloggning med hjälp av att 
klicka på länken i e-postmeddelandet och välja inloggningsuppgifter. Du använder 
därefter dina valda inloggningsuppgifter när du loggar in på Förskoleforum.

Bokmärk
När du läser en artikel som du enkelt vill kunna återkomma till igen använder du 
dig av funktionen bokmärk. Alla artiklar som du väljer att bokmärka samlas sedan 
lättillgängligt på din profil under fliken Bokmärken. 

Följ dina favoritämnen
Alla artiklar är sorterade under ämnen. Ett visst ämne kanske intresserar dig mer 
och du kan då välja att följa detta. Då får du en avisering när det publicerats en ny 
artikel inom just detta ämne. Dessa aviseringar hittar du på din profil under fliken 
Aviseringar. Här visas de 10 senaste artiklarna inom favoritmarkerat ämne och 
vilka artiklar av dessa som du redan läst.

Sök
I den stora sökrutan söker du efter det du är intresserad av. Det kan röra sig om ett 
ämne, en person eller något annat. Träffarna visar sig i ordning efter relevans. Du 
har sedan möjlighet att förfina din sökning genom att visa träffar i olika ämnen och 
kategorier. Eller så kan du utöka din sökning med flera ord eller ändelser.



Vill du veta mer om Förskoleforum?

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