Små	
  barns	
  lärande	
  	
  
–	
  Forskning	
  och	
  förskolans	
  kvalitetsutveckling	
  i	
  samspel
FoU-programmet är ett samarbete mellan
Ifous, Linnéuniversitetet samt tio kommuner
och två stadsdelar. Varje kommun/stadsdel
har en lokal processledare som arbetar mot
två förskolor, vilka aktivt deltar i
programmet. Genom samarbete eftersträvas
ömsesidighet, långsiktighet, systematik och
hållbarhet, vilket kan åstadkommas genom
växelverkan mellan forskning och
erfarenhet.
Alla deltagare möts på gemensamma
utvecklingsseminarier.

Syfte
Övergripande syfte med FoU-programmet är
att få kunskap om och kunna bedöma
förskolans kvalitet och utvecklingsbehov, när
det gäller barns lärande.

grund med barns lärande i fokus.
Programmet Små barns lärande grundar sig
på förskolans läroplan (Lpfö 98) och ligger
därmed inom ramen för förskolechefers och
förskollärares ansvarsområde i det dagliga
arbetet. Ökad observation och
dokumentation ska bidra till en bättre
bedömning av verksamhetens kvalitet och
utvecklingsbehov.

Bakgrund och förutsättningar
Utgångspunkten för programmet är
förskolans uppdrag att bedriva ett
systematiskt kvalitetsarbete på vetenskaplig

Linnéuniversitetet ansvarar för
forskningsdelen av FoU-programmet – dels i
form av senior forskning och dels som
ansvarig för forskarutbildning av fem
licentiander från medverkande kommuner/
stadsdelar.
Ifous leder processledarmöten, står för agenda
och dokumentation samt ansvarar för
kommunikation och webbplattform.

Diskussioner i kommunövergripande lärgrupper
är ett viktigt inslag i FoU-programmet.
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I FoU-programmet ska förskollärare observera,
dokumentera och utvärdera barns lärande med
stöd av skolledare och skolhuvudmän som ska
leda och driva detta kvalitetsarbete.
Kvalitetsarbetet ska utmynna i en successivt
ökad måluppfyllelse och ska även spridas till
övrig förskoleverksamhet som är FoUprogrammets slutgiltiga målgrupp.

Alla nivåer deltar i samtalen: förskollärare,
förskolechefer och förvaltning.

Utvecklingsseminarier
Programmets utvecklingsdel riktar sig mot de
deltagande förskolorna. Varje halvår hålls ett
seminarium som fokuserar på förskolornas
systematiska kvalitetsarbete och på dokument
om barnens utveckling som kan användas i
deras utvecklingsarbete. I
utvecklingsseminarierna möts deltagare på alla
nivåer från samtliga kommuner för bland annat
föreläsningar, samtal, gruppövningar och
erfarenhetsutbyten.
Styrgrupp
En styrgrupp med medlemmar från alla
parter, är ansvarig för programmets
genomförande, finansiering och budget.
Programmet omsluter en budget på drygt 26
miljoner kronor över perioden 2012-2017.
För att sprida resultat och erfarenhet av
programmet planeras en nationell
konferens 2016-2017.
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