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Forum för samverkan regional utvecklingsgrupp Förskola- 
minnesanteckningar. 
 
Smakprov på aktuell forskning av Katarina Gustafson och Danielle van der Burgt kring Mobila 

förskolor. Vad innebär det att ständigt vara på väg? 

Mer att forska vidare på: Tid för reflektion o utvärdera, vilket lärande som pågår när vi är mobila, 

Barns inflytande och delaktighet mm. De är öppna för fler tankar kring vad som kan fördjupas 
samt kontakt med intresserade kommuner. Kontaktuppgifter: danielle.van_der_burgt@edu.uu.se 
och katarina.gustafson@edu.uu.se 
 
Kristina Andersson delgav oss forskning kring ”Ämnesinnehåll o genusmedvetenhet i samspel 

för en mer inkluderande naturvetenskap”. Forskarguppen har följt studenter, blivande 

förskollärare och deras arbete och tankar kring No och genus. I studien kommer de fram till att 

synen på kön påverkar undervisningen. Lästips: ”Lärare för förändring”, Kristina Anderssons 
avhandling.  
 
Kristina presenterade en triangel som flera tog fasta på, för att öka sin medvetenhet och som 

även kan användas inom fler områden än genus. Lärare behöver tid för reflektion och inte bara 

hamna i görandet.  
 
Uppmärksamma situationer där genus spelar roll 
 
 
      
 
Aktivt motverka  
traditionella könsmönster           Självreflektion – hur tänker/agerar jag? 
 
 
Ett projekt i Uppsala kommun ”Interkulturalitet, identitet och språk”, presenterades av Sara 

Rostvik, samordnare i Uppsala kommun. Detta är ett tvåårigt fördjupningsprojekt. Hela 

kommunens ca 100 förskolor deltar på alla nivåer. I projektet har man kommit fram till att barnen 

behöver utveckla sin egen hemkultur/er, och sin identitet/er. Ledningen utbildas genom 

rektorsutbildningens kurser ”Att leda nyanländas lärande”. I Förskolelyftet ”flerspråkighet” deltar 

minst en förskollärare från varje förskola. En föreläsning med Johannes Lunneblad har 

anordnats för alla medarbetare kring den mångkulturella förskolan-motsägelser och möjligheter. 
Vill ni veta mer om projektet kontakta: sara.rostvik@uppsla.se 
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Diskussioner kring innehåll och former för utveklingsgruppen ”Förskola”. 

- Vad ska vi göra, hur ska vi göra det och vilka ska delta? 
 
Det gruppen gör ska leda till verksamhetsutveckling och inte stanna vid en individuell 

kompetensutveckling. Det goda mötet mellan verksamhet och forskning, har påverkan på 
varandra. Tanken är att mötas och synliggöra gemensamma frågeställningar. Vi kommer att 

arbeta med dessa frågor under en längre tid. Hur kan vi sprida det vi diskuterar i gruppen? Hur 

kan vi möjliggöra för kunskapsutbyte utanför den regionala utvecklingsgruppen? Hur sprida 

forskning som pågår? 
 
Under 2015 sker ett experimenterande med nya samarbetsformer. Flera tänkbara arbetsformer 

är möjliga t ex forskningscirklar där forskaren är handledare. AIMday, ställa frågor från 

verksamhet till forskare, Forskning pågår- ett smörgåsbord presenteras mfl. 
 
Kommunerna ska utse representanter till FoSams regionala utvecklingsgrupp ”Förskola”. Det 

senaste beslutet från styrelsen är att den ska bestå av förskolechefer och en reserv från varje 

deltagande kommun, så att inte gruppen blir för stor. Dessa personer ska vara utsedda i augusti 

2015. Det råder osäkerhet om båda dessa personer kan delta vid mötena eller om de endast får 

komma en åt gången. 
 
Kan vi ha fler forskningscirklar än en? 

Styrelsen fattar beslut i juni vilka forskningscirklar som ska starta upp i höst. 2-3 cirklar är 

troligtvis möjliga totalt inom alla fem utvecklingsgrupper. Resurser i form av tid 

Inspirationsstart i höst. 
 
Gruppen diskuterade villka behov som i dagsläget är mest angelägna att byta kunskap om: 

• Den nya förskollärarrollen, hur har det påverkat att vara en närvarande pedagog? 

• Digitaliseringens påverkan? 

• Hur arbeta med barn i behov av särskilt stöd, hur påverkar förändringen av villkoren, nya 

resursfördelningssystem. Från inkluderande resursavdelningar till vad? 

• Hur hantera nyanländas lärande? Rätt till allmän förskola? 

• Språkutveckling för nyanlända kan vara aktuell. Kommunikation istället för språk för att 
se de yngsta barnen. 
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FoSams styrelse idag: 

 Dag Blanck (ordförande), Uppsala universitet 
 Birgitta Pettersson (vice ordförande), Uppsala Kommun 
 Monica Tägtström-Bergman, Enköpings Kommun 
 Marianne Vikström, Knivsta Kommun 
 Tomas Stavbom, Regionförbundet Uppsala Län 
 Jonas Almqvist, Uppsala universitet 
 Ronny Alexandersson, Uppsala universitet 
 Carina Bolin, Uppsala universitet 

Läs mer på FoSams nya webbplatsen: http://www.forumforsamverkan@uu.se 
 

Hur går vi vidare? 
 
Varje representant tar med följande att diskutera på hemmaplan:  
 

• Vilka angelägna frågor kring verksamhetsutveckling menar ni behöver behandlas i en 
forskningscirkel?  

 
De angelägna behov som kommer uttryckas kommer inte alla rymmas i en forskningscirkel utan 
är viktiga att behandlas på andra sätt. Vi behöver också tänka hur vi kan nå ut på fler fronter. 

• Kom gärna med förslag på andra arbetsformer t ex presentationer från forskare med 
seminarier efter mm. Eller kommunernas egna projektarbeten som kan presenteras och 
diskuteras på olika sätt. 

 
Vi behöver ta del av fler samverkansformer mellan forskning och verksamhet som är kända i 
andra delar av landet  

• Delge oss gärna om ni känner till fler exempel av samverkansformer och om ni känner till 
kontaktpersoner. 

• Finns tankar kring att utveckla webbsidan som en resurs och mötesplats? 
 

 
Återkoppla till oss senast 8 maj kring forskningsfrågor och angelägna frågeställningar, 
arbetsformer och samverkansmodeller. (Idéer kring frågeställningar för beslut av uppstart av 
en forskningscirkel ska in till styrelsen i maj). 
 
Vi bokar en träff för utvecklingsgruppen i augusti så får vi se vilka av er som är utsedda att 
komma. Vi ses på Blåsenhus fredagen den 21 augusti kl 9-12. Vi återkommer med mer 
detaljer framöver. 
 
Tack för att ni hjälper till att forma vårt framtida arbete! 
 
/Maria Hedefalk e-post: maria.hedefalk@edu.uu.se 
Marie Lein e-post: marie.lein@uppsala.se 
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