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• Lättillgänglig kompetensutveckling

• Daglig uppdatering 

• Vetenskaplig grund & beprövad erfarenhet

• Praktiska verktyg & nya idéer 

• Personligt anpassat

Det är ju inte bara barnen som ska växa. För att vägleda barnen rätt, behöver du och din 
personal också utvecklas. På Förskoleforum – Sveriges största kompetensutvecklings-
forum för all personal på förskolan, kan ni 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 erfar-
enhet. Här får ni tillgång till fler än 2 000 artiklar inom ett trettiotal ämnen – enkelt struk-
turerat och sökbart. Innehållet utgår från de mål och riktlinjer som finns i förskolans 
läroplan, och är framtaget i samarbete med experter, forskare och erfarna pedagoger. 

Näring för nyfikna

Du hittar flera artiklar om  
digitalisering i förskolan.

Hållbar utveckling är ett av  
många teman på Förskoleforum.

Fredric Gieth
Rektor, Borås stad 

”Förskoleforum har varit ett lyft för hela vår enhet. Det vi 
tillsammans uppskattar mest är nog formatet. En artikel 
som lyfter det kärnfulla och som vi snabbt kan arbeta 
vidare med.

Susann Sunnarve
Utvecklingsledare, Luleå kommun

”Det var som att öppna en skattkista. Vi hade haft kontakt 
med några forskare innan, men inte så många. Nu fick alla 
tillgång till en otrolig idébank som ger ett helt annat djup  
i kvalitetsarbetet. 

Helene Gustavsson
Verksamhetsutvecklare förskola, Vetlanda kommun

”Vi har valt att all vår personal i förskolan i Vetlanda kom-
mun ska ha tillgång till Förskoleforum. Vi ska arbeta på 
vetenskaplig grund och här finns många intressanta 
artiklar hämtade från forskare inom olika områden. 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 digi-
talt forum för vår personal.



Ann S. Pihlgren

Uppföljning och 
utvärdering  
på förskolan

HÖGLÄSNING
Läsmiljö, samtal 

och språkutveckling

Maria Heimer

UTVECKLA LEKEN
Anna Hellberg BjörklundForskning, idéer  

& inspiration

Lättillgänglig kompetensutveckling
På Förskoleforum kan du och dina medarbetare ta del av aktuella teman, den senaste 
forskningen och nyheter inom förskolans värld. Det finns en stor bredd av läsvänliga 
artiklar inom förskolans alla områden som ni enkelt kan dela och samtala kring. 

Daglig uppdatering
På Förskoleforum publiceras en artikel varje dag. Varje vecka får ni ett nyhetsbrev med 
de senaste artiklarna.

Vetenskaplig grund & beprövad erfarenhet
Innehållet är framtaget i samarbete med ledande experter, forskare och erfarna pedago-
ger och utgår från de mål och riktlinjer som finns i förskolans läroplan. 

Förskoleforums  
många uppskattade  

skribenter delar med sig 
av sin kunskap och ger 

dig inspiration och  
verktyg att omsätta  

teori i praktik.

Praktiska verktyg & nya idéer
På Förskoleforum finns en mängd mallar och verktyg som underlättar vardagen, till 
exempel årshjul för kvalitetsarbetet, vikariehandbok, studiecirklar och artikelserier.  
Inspireras också till nya arbetssätt och upptäck aktiviteter som kan användas direkt  
i barngruppen.

Personligt anpassat 
Med personlig inloggning har du och dina medarbetare möjlighet att forma Förskolefo-
rum efter era behov och intresseområden. Följ favoritämnen och bokmärk intressanta 
artiklar för att enkelt hitta tillbaka igen. Dela relevanta artiklar till dina medarbetare t.ex. 
inför en arbetsplatsträff. 

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

Förskoleforums  
serier med artiklar  
och korta, filmade  
föreläsningar ger  

daglig, strukturerad  
kompetensutveckling  

för förskolan.

Maria Heimer,  
skolbibliotekarie, lärare, 
författare och föreläsare.

Ann S. Pihlgren,  
fil.dr i pedagogik och 
forskningsledare vid  
Ignite Research Institute.

Anna Hellberg Björklund, 
leg. psykolog och  
specialistpsykolog i  
pedagogisk psykologi. 



Mottot för Förskoleforum är ”Näring för ny- 
fikna”. Det är också precis vad det är tänkt 
att vara. Här finns forskningsbaserade ar-
tiklar, verktyg och en expertpanel redo att 
svara på frågor från nyfikna förskolepeda-
goger. En ovärderlig del av ett systematiskt 
kvalitetsarbete i förskolan, menar områdes- 
chefen Gunilla Gustafson i Växjö.

Sedan 2007 driver Studentlitteratur Förskole-
forum, Sveriges största digitala plattform för 
kompetensutveckling i förskolan. Här finns 
över 2 000 sökbara artiklar, alla skrivna av 
forskare, författare och praktiker inom rel-
evanta och aktuella ämnen, och dessutom 
mallar, verktyg och filmade korta föreläsning-
ar för utveckling och inspiration i förskolan. 
En expertpanel finns också tillgänglig för att 
svara på frågor om alltifrån måltidsstrategier 
och barnmedicin till juridik och flerspråkighet.

I dag används Förskoleforum i över 225 
svenska kommuner, i kommunal såväl som 
privat förskoleverksamhet. Av enskilda försko-
lepedagoger, gemensamt i arbetslag och som 
en del av förskolors och kommuners system-
atiska kompetensutvecklingsarbete. En av de 
kommuner som gjort valet är Växjö. Sedan 
2015 har kommunen en licens som ger alla 
medarbetare på Växjös 59 förskolor tillgång 
till Förskoleforums hela utbud. För områ-
deschefen Gunilla Gustafson är det ett viktigt 
verktyg i förskolans långsiktiga kvalitets- 
arbete.

– Vi har definierat en rad områden som vi 
vill sätta särskild fokus på i förskolan, som 
hållbarhet, språkutveckling och mångkul-

Ett viktigt verktyg i 
förskolans långsiktiga 
kvalitetsarbete

turalitet. Med Förskoleforum får vi det 
vetenskapliga stöd vi behöver i det arbetet, 
säger Gunilla.

Tips om aktuella artiklar på Förskoleforum 
har tagits upp på rektorsmöten, men i övrigt 
är det i hög grad upp till de enskilda förskolor-
na att bestämma hur de vill använda Förskole-
forum, utifrån behoven man har. Och varje 
pedagog har ett eget konto att kunna använda 
på eget initiativ. Det är också en viktig poäng 
med Förskoleforum, säger Gunilla.

– Flexibiliteten är jätteviktig. Det är helt 
omöjligt för oss att kunna åka på kompetens- 
utveckling allihop på en gång. Förskoleforum 
finns alltid där precis när det behövs, det blir 
något du gör i stället för att googla.

Gunilla uppskattar också samarbetet med 
Studentlitteratur. Hon har bland annat del- 

tagit i Förskoleforums referensgrupp med ett 
40-tal ledare på förvaltningsnivå från andra 
kommuner, en möjlighet att spegla den egna 
verksamheten i andras och samtidigt kunna 
bidra med förslag till plattformens innehåll.

Att digital kompetensutveckling är värde- 
fullt har blivit extra tydligt under covid-19-pan-
demin, menar hon. När möjligheterna att träf-
fas fysiskt för föreläsningar och workshops 
försvann, blev Förskoleforum ett sätt att hålla 
kompetensutvecklingen igång ändå.

– Det blev faktiskt vår räddning. Men även 
i normala tider är detta ett oerhört effektivt 
sätt att hantera den ständiga bristen på tid för 
planering och utveckling. Dessutom kan man 
vara säker på att innehållet är vetenskapligt 
grundat och vi kan till och med skicka iväg 
frågor till experter. Det är lyxigt!

GUNILLA GUSTAFSON
Gunilla Gustafson är områdeschef för östra området 
inom Utbildningsförvaltningen i Växjö kommun. 

Att hitta tid för kompetens- 
utveckling kan vara svårt. 
Förskoleforum finns alltid 
där precis när det behövs.

”



11
84

75

NÄRING FÖR NYFIKNA

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

Är du rektor för en förskola och vill beställa ett abonnemang gör du det enklast 
på forskoleforum.se/abonnera

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

Trycksak
3041 0417

SVANENMÄRKT


