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Samverkansforskning 
• Barnperspektiv, barns perspektiv 
kontrast mot såväl socioekonomisk 
utgångspunkt som ”snäv” syn på lärande

• Arbetsintegrerat lärande
• Tvärvetenskaplig forskningsmiljö
• Samverkan 

– Formulerar successivt frågor gemensamt
– Finansierar gemensamt



Samverkansforskning 

• INTE utvärdering 
• Följeforskning, aktionsforskning, 
forskningscirklar, critical incidents

• Artiklar
• Rapporter, konferenser, kontinuerlig 
återföring



Socioekonomiska 
utgångspunkter

• Brett forskningsstöd för att tidiga insatser i 
syfte att motverka utanförskap är lönsamt

• SKL:s rapport
• James Heckman: Invest in i early childhood
development, disadvantaged children

• OECD – Early childhood education and care
Omfattande internationellt forsknings- och 
utvecklingsområde



Främja alla barns utveckling och 
lärande samt en livslång lust att lära

• Demokratiska värderingar, jämställdhet, lika 
värde, solidaritet

• …erbjuda en god miljö för utveckling, lek och 
lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa 
de barn som av olika skäl behöver stöd i sin 
utveckling

• Ge stimulans och särskilt stöd till de barn som 
befinner sig i svårigheter av olika slag

• Hänsyn ska tas till barns olika förutsättningar 
och behov

• … undersöka matematiska begrepp … förståelse 
för naturvetenskap …..Lpfö98/10



Grundläggande värderingar

• Barnsyn – människosyn
• Styras utifrån eller styras inifrån
• Lydnad eller ansvar



Barnsamtal (Kinge 2008)

• Framgångsrik samvaro och samtalets betydelse 
för barn med samspelssvårigheter

• Beteende i sig är aldrig någon svårighet – en 
strategi, medveten eller omedveten 
(Kristiansen 2004, Skolepsykologi)

• Beteendeproblem är föga användbart –
samspels-problem eller relationsstörningar 
sätter annat fokus 

• Flyktstrategier (biologiska, fiskar, hundar)
• Skolk, bristande uppmärksamhet, 

koncentrations-problem – flyktstrategier? 
• Existentiella överlevnadsstrategier



Vara besvärlig – ha det besvärligt?

• Förstå barnets motiv till beteendet
• Det är omöjligt att tvinga barn att 
anpassa sig till våra förväntningar 

• Lyssna och förstå
• Makt och tvång



Samspelsprocesser (Bygdeson 
Larsson 2010)

• ”Vi började se barnen och deras samspel 
på ett nytt sätt” – pedagogisk 
processreflektion

• Uppmärksammar: vad händer, när 
händer det, vilka är inblandade

• Reflekterar: hur kan vi förstå detta, hur 
kan vi göra, blir det förändringar



Lyssnandets pedagogik 
(Åberg & Lenz Taguchi 2007)

Bli medveten som sina egna värderingar
Hur tänker jag om förskolans roll?
Hur ser jag på pedagogens roll?

Vilken syn har jag på barn? 

Läroplan, etiska reflektioner, egna 
värderingar? 

Metod eller synsätt?



Barnsyn: kompetenta 
barn?

• Vilken barnsyn har vi?
• Hur kommer den till uttryck?

– Vuxna vet bättre?
– Vuxna förmedlar?
– Barn ställer frågor?

• Barn välkomnar nya barn och berättar 
hur man har det på denna förskola

• Omtanke – vara varandras resurser



Att närma sig barns 
perspektiv

• Medmänsklighet, människosyn, 
demokratiskt förhållningssätt

• Hur skulle det se ut om alla fick göra 
som de ville (G Ekelund: Jakten på demokrati 
i förskolan 2011)

• Hej vad kul att du är här idag, vad fin du 
är. Nej men sitt ner hörni och vad ni har 
ställt till där. NU FÅR NI FAKTISKT 
STÄDA UPP. Sen ska vi gå ut.



Tala till – samtala med

• Snäll och vänlig men aldrig samtalat
• Många exempel på hur vi missförstår –
men det gäller ju inte oss – alla andra



Tidiga insatser i förskolan

• Specialpedagoger och socialpedagoger
– Yrkesgrupper som man tänker sig ska ge 
stärkta förutsättningar för tidiga insatser

Var är specialpedagogik i förskolan (t ex Mohss 
2013) 



Specialpedagogers roll

• Vad är specialpedagogik?
– Kategoriskt eller relationellt synsätt

• Barn med svårigheter eller barn i 
svårigheter

• Det finns funktionsnedsättningar
– Funktionsvariationer 

• Speciallärare eller specialpedagog?



Och detta liv formar henne, för det goda livet 

eller för de skadliga missförhållandena.

Hon är sina föräldrars barn: deras kärlek och

omsorg, eller frånvaron av det, formar henne.

Hon är sina materiella omständigheters

barn, i nöd eller överflöd; hon är frisk eller

sjuk, hungrig eller mätt: och detta, än en

gång formar henne – inte endast hennes hälsa

utan hennes förhoppningar, förväntningar

och rädsla, hennes förmåga att resonera förnuftigt.

Hon är ett barn av sin stad och dess

institutioner: och dessa institutioner formar

hennes förmåga till skam eller självaktning,

till snålhet eller generositet, till girighet eller

måttlighet. Detta formande når djupt in i

hennes själ och påverkar grundligt vad, även

med filosofi, hon kan bli.

Martha C. Nussbaum



Socialpedagogik
• En del av socialt arbete
• Individnivå: Hur förstår du det som 
händer? Vilka resurser har du? Vad kan 
du göra?

• Gruppnivå: Familjen, kamratgruppen, 
avdelningen. Vilka processer finns av 
förminskande och skapande av resurser?

• Samhällsnivå: Förskolan, området, 
platsens betydelse, normer, lagar. 



Ekologisk modell



Skydd(säkerhet) och risk
Som en slags våg….
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• Verka för förändringar av människors 
sociala villkor kopplade till vardagens 
arenor. Faktiskt och upplevd deltagande. 
Inkluderande förhållningssätt.

• Genom relation, dialog, empowerment, 
pedagogiska verktyg, 
handlingsdimension, (frigörande) 
pedagogik  



Samverkansforskning 

• Successivt formulerade frågeställningar
• ”Processmöten” med förskolechefer, 
elevhälsochef och de ”nya” pedagogerna

• Forskningscirklar med social- och 
specialpedagogerna, aktioner för att 
utforska vad som händer

• Gruppintervjuer med avdelningspedagoger
• Enkät med öppna frågor all förskolepersonal



September -
gruppintervjuer

• Avdelningspersonalen har kompetens för 
att ge särskilt stöd

• Hanterar vardagssituationer hela tiden
• Mat, konflikter, vara nära, vara steget 
före, höja status och undvika negativ 
bild av barn i egna och andras ögon

• Lyssnar på barnen, vad de vill göra, 
”gratis demokrati” 



Dilemman? exempel

• Neddragningar – extra resurser behövs
• Språksvårigheter 
• Behöver reflektionstid
• Barn har långa dagar

• Kan nu ge tidigare och enklare hjälp



Augusti
Aktionsforskning 4 träffar 

• Tema 1 Vad gör vi? Tydligt med både en 
”inre” och en ”yttre” uppgift.  Att inte ha 
några tydliga mål eller medel utan att låta 
verksamheten ”växa” fram genom 
deltagarnas erfarenhet.

• Tema 2 Yrkesroller (soc.ped, spec.ped och 
avdelningens övriga personal). Stora 
likheter i synsätt. Specialpedagogen -
språket. Social pedagogen – svåra 
situationer, hem. Avdelningens personal –
omsorg och lärande med barnen



Aktioner
• Tema 3 Dokumentation Olika försök på de 
olika förskolorna. Vad ska dokumenteras? 
Vilken syn på barn återspeglas? Barnet eller 
verksamheten som ska vara i centrum?

• Tema 4 Vad är det ”sociala” inom förskolan 
och detta projekt? Att arbeta i relation till 
tydliga sociala problem eller/och att se det 
sociala som alla relationer/interaktion inom 
förskolan 

• Tema 5 (vt 15) Hur får vi in 
föräldrars/barns röst kring arbetet?



Enkäter - januari
• Det stöd man fått är mycket/ganska 
användbart

• Stödet består av tips, konkreta råd, 
material,  ex bildstöd, språkträning

• Handledning, bekräftelse att man gör ”rätt”
• Stöd ,medverkan vid svåra situationer, 
svåra samtal

• Några nya insikter – man har alltså 
erfarenhet och kunskaper sen tidigare



Bekräftelse 
• Överens om att tidiga insatser är oerhört 
viktigt

• Barnet i fokus, att hjälpa barn i 
svårigheter, klara fortsatt lärande och 
utveckling

• Politisk bekräftelse av förskolans 
betydelse

• Bekräftelse på sitt arbete och sina 
kunskaper av de nya pedagogerna



Nära eller nya ögon?
• Positivt att ha stödet så nära
• Känner barnen och verksamheten
• Snabbare hjälp till barnen och 
verksamheten

• Bra med nya ögon, någon utifrån
• Nya sätt att se på verksamheten

• Specialpedagog eller speciallärare



Frågor att arbeta vidare med

• Lärande på olika nivåer
• Samverkan mellan yrkeskategorier
• Erfarenheter av förbättringar – för vilka?
• Dokumentation?
• Vad kan göras mera
• Vad behöver göras mera
• Hur ska kommunen se till att detta blir 
hållbart

• Vilka förändringar kan göras/behövs i 
administration/rutiner osv?


