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PRESSMEDDELANDE    Stockholm 30 januari 2020 
 
Årets Förskolekraft 2020 utses idag 
 
Idag tilldelas Maria Johansson, förskollärare i Huddinge kommun, utmärkelsen Årets 
Förskolekraft 2020. Det nyinstiftade förskolepriset delas ut av Malin Malmström, 
chefredaktör för Förskoletidningen.  
 
Motiveringen lyder: Med ett brinnande och genuint engagemang får Maria både individens och 
gruppens kunskaper att blomstra. Genom sitt intresse för naturvetenskap och historieberättande 
skapar hon små och stora mysterier i vardagen. Utifrån barnens intressen och de kompetenser som 
finns i arbetslaget undervisas barnen på ett kreativt och lekfullt sätt. Till exempel genom 
avdelningens återkommande tema Dinovember där årets gråaste månad blir till något att se fram 
emot. ”En superpedagog utöver det vanliga.” 

– Jag blev otroligt rörd och glad över att någon har tagit sig tid att nominera mig och att juryn 
anser att det jag gör är värt en utmärkelse. Jag är väldigt stolt,  säger Maria Johansson, Årets 
Förskolekraft. 

Vad är det viktigaste för dig i ditt arbete? 
– Det är att hålla en röd tråd, både i projekt och i det dagliga. Att alla delar bildar en helhet och att 
omsorg och lärande går hand i hand. Utan omsorg kan vi inte bedriva en undervisning som barnen 
kan ta till sig.  

Hur arbetar du för att skapa engagemang hos barngruppen och bland din kollegor? 
– Det är nödvändigt att ha roligt! Och att tillsammans stanna upp i de där fantastiska ögonblicken. 
När vuxna och barn sugs in i ett projekt och förundras tillsammans, när tid och rum försvinner och 
man knappt hinner äta lunch. När barnen får aha-upplevelser, och när de lyckats med något de har 
kämpat med länge. Det är de ögonblicken som är viktiga att stanna upp i, att dela med kollegorna 
och fira med barnen. 

Berätta mer om Dinovember – vad är det? 
– Det är en hel månad när allt handlar om dinosaurier. Miljön förändras och man vet aldrig vilka 
bus de hittar på! Det blir nästan magiskt och november blir årets bästa månad. 

Om Maria Johansson: 
Maria Johanssson är leg. förskollärare och arbetar i förskolan Fridhem i Huddinge kommun, söder 
om Stockholm. Hon har arbetat som förskollärare i tretton år och under många år handlett 
förskollärarstudenter och läser nu en handledarkurs vid Södertörns högskola.  
 
Om utmärkelsen Årets Förskolekraft 
Insiftat av tidningen Förskoletidningen.  
Juryn består av: 

• Malin Malmström, leg. förskollärare och chefredaktör Förskoletidningen  
• Lotta Österman Eriksson, rektor  
• Carl-Oscar Ernsth, leg. förskollärare  
• Eva Ärleman Hagsér, Professor i pedagogik med inriktning förskolepedagogik vid 

Mälardalens högskola 
• Pernilla Rönnlid, redaktör och projektledare Förskoletidningen  
• Margareta Öhman, förskolepsykolog, författare och föreläsare  
• Sofie Källhage och Josefin Malm, leg. förskollärare och driver Förskolepodden: Vi pratar 

förskola  
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• Mardziah Akhbar, Barnskötare 
 

Om Förskoletidningen 
Förskoletidningen verkar för aktiv kompetensutveckling av hög kvalitet. Vi vill inspirera och 
engagera all personal inom förskolan liksom chefer och förtroendevalda och bidra till att 
verksamheten ständigt utvecklas. Chefredaktör, Malin Malmström, redaktör, Pernilla Rönnlid. 
Tidningen ges ut sex gånger per år av Gothia Fortbildning AB.  
 
Presskontakt 
Helén Kim 
Projektledare Marknad  
076-677 58 12 
helen.kim@gothiafortbildning.se 
 
Om Gothia Fortbildning 
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för de som arbetar inom förskola, skola, vård & 
omsorg samt tandvård. Vi ger ut tidningar, böcker, digitala tjänster och patientbroschyrer samt 
arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta. 
www.gothiafortbildning.se  
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