Svalövs kommun deltar i projektet Små barns lärande
Förskolan är på väg att bli en egen skolform med en tydligare roll i barnens lärande.
Forskning och erfarenheter visar också att barnens kreativitet och motivation avtar ju
högre upp i åldrarna man kommer.

Syftet med detta forsknings – och utvecklingsprogram är att utveckla modeller för dokumentation
och utvärdering som, genom att visa på små barns förändrade kunnande i förhållande till
läroplanens målområden, ger en bild av förskolans kvalitet och dess utvecklingsbehov när det
gäller barns lärande.
Programmet Små barns lärande pågår 2013 – 2016, då forskning och utvecklingsarbete kommer
att ske parallellt och i samarbete.
12 kommuner medverkar, med sammanlagt 24 förskolor på olika orter i Sverige. Från Svalövs
kommun deltar Torpets förskola i Teckomatorp samt Svalövs Montessori i Svalövs tätort.
Forskningsdelen av programmet leds av Linnéuniversitetet.

Programmet syftar till att
•
•
•

Utveckla modeller för dokumentation och utvärdering som genom att visa på små barns
förändrade kunnande i förhållande till läroplanens målområden, ger en bild av förskolans
kvalitet och dess utvecklingsbehov när det gäller barns lärande
Förskollärare utvecklar kompetenser för att observera och dokumentera små barns
lärande
Skolledare och skolhuvudmän utvecklar kunskap och systematik i styrning av och
stödfunktioner för kvalitetsarbetet

Forskningsdelen av programmet inriktas på följande frågeställningar:
•
•
•
•

Hur kan modeller för systematiskt kvalitetsarbete se ut, som ger utrymme för och
möjlighet till att omfatta dokumentation av barns lärande och delaktighet?
Hur kan barns kunnande observeras?
Hur kan modeller för dokumentation av progressionen i barns lärande i relation till
läroplanen konstrueras?
Hur kan dessa tillsammans med övrig dokumentation genom analys och tolkning ge
information om verksamhetens kvalitet?

Här kan du läsa mer: http://ifous.se/programomraden-forskning/sma-barns-larande/

12 kommuner medverkar i programmet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Eskilstuna kommun
Eslövs kommun
Huddinge kommun
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Jönköpings kommun
Linköpings kommun
Norrköpings kommun
Skurups kommun
Skövde kommun
Svalövs kommun
Svedala kommun

