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Sammanfattning 
 
Barn i behov av stöd är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Stödet kopplas ofta till 

specialpedagogik och barn med diagnoser men rätten till stöd bör istället ses som en rättighet 

för alla barn för att tillgodogöra sig utbildningen i förskolan. Syftet med denna studie är att 

utifrån forskningsstudier skapa kunskap kring viktiga aspekter som kan härröras till alla 

barns rätt till stöd i förskolan. Litteraturstudien är gjord utifrån en systematisk metod. 

Underlaget för resultatet utgjordes av 26 artiklar och avhandlingar och analyserades med 

hjälp av tematisering. I resultatet går det att urskilja fem teman i forskning som härrör till 

alla barns rätt till stöd - barnsyn, kategoriseringar av barn, relationer, normer och pedagogens 

kunskap. Slutsatsen av studien visar på att alla aspekter är beroende av varandra. Normer, 

relationer och kategoriseringar är sammanvävda och utgår alla ifrån vilken barnsyn 

pedagogen har, det går även att se att allt är beroende av pedagogens kunskap om hur stödet 

ska ges och av de egna värderingarna. Studien kan utifrån rubriken till detta arbete “alla barn 

har rätt till stöd” problematiseras i och med att barn erhålls stöd beroende på pedagogen. Att 

hantera alla barns olikheter och ge alla stöd är en komplex uppgift, men kan underlättas 

genom att vara medveten om de aspekter som härrör till alla barns rätt till stöd.  
 
 
Nyckelord   
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1. Inledning 
 
Arbetet i förskolan går ut på att varje barn ska komma till sin rätt, det vill säga få möjlighet 

att utveckla sina förmågor. Verksamheten ska planeras utifrån de barn som finns där, vilket 

innebär att det inte är en fråga om att passa in alla barn i samma mall, utan istället ta hänsyn 

till alla barns olikheter (Karlsson, 2010). Den ska även anpassas till de barn som periodvis 

eller varaktigt behöver mer stöd (Björck-Åkesson, 2014). Ett barns stödbehov uppkommer i 

mötet med miljön och det är därför svårt att fastställa vilka förutsättningar som ska 

förekomma för att särskilt stöd ska ges. I lagstiftning är begreppet särskilt stöd inte definierat 

och det dras ingen gräns mellan stöd och särskilt stöd (Förskoleförvaltningen Malmö, 2017). 

Det har generellt lagts lite uppmärksamhet på att definiera vad behov av stöd innebär och 

ofta hamnar ansvaret av problemet hos barnet (Brodin & Lindstrand, 2007). Den 

specialpedagogiska myndigheten (2012) menar att det inte krävs en diagnos för att ett barn 

ska få rätt till särskilt stöd och extraanpassningar och de beskriver särskilt stöd som att 

undervisningen anpassas efter barnets förutsättningar och behov. En problematik uppstår då 

de samtidigt skriver att de specialpedagogiska utredningarna för att ett barn ska få stöd sker 

kring barn med synnedsättning med eller utan ytterligare funktionsnedsättning, barn med 

grav språkstörning, barn som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med 

utvecklingsstörning och barn med dövblindhet eller kombinerad syn- och hörselnedsättning 

(2012). Om man hårdrar det går det att säga, ingen diagnosticering inget särskilt stöd, då 

diagnosen ofta medför en fribiljett till möjligheten att erhålla stöd (Brodin & Lindstrand, 

2007). Vidare menar Jane Brodin och Peg Lindstrand (2010) att det kanske är dags att frångå 

begreppet behov av stöd och istället tala om barns rättigheter till en likvärdig förskola.  
 

Trots att alla barns olika behov av stöd lyfts som något som verksamheten ska anpassas efter, 

berör dagens forskning om ämnet barn i behov av stöd aldrig alla barns rätt till stöd. Det 

förekommer därmed en lucka inom forskning där alla barns rätt till stöd inte 

uppmärksammas. Vi har därför valt att rikta denna studie mot den forskning som existerar 

för att lyfta de aspekter som kan kopplas till alla barns rätt till stöd och lyfta detta outforskade 

ämne.  

2. Syfte 
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Syftet är att utifrån forskningsstudier skapa kunskap kring viktiga aspekter som kan härröras 

till alla barns rätt till stöd i förskolan.  

 

2.1 Frågeställning 
Vilka centrala aspekter identifieras i forskning som härrör till alla barns rätt till stöd i 

förskolan? 
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3. Litteraturgenomgång 
I följande avsnitt presenteras litteratur och tidigare forskning om barns stöd i både förskola 

och skola.  
 

Förskoleverksamheten utgör startpunkten på barnens livslånga lärande och ingår i ett 

sammanhängande system för utbildning i vårt land. Den ska utgå från en helhetssyn på barnet 

och dess behov samt bilda en helhet mellan omsorg, lärande och utveckling. Alla 

verksamheter oavsett var i Sverige den anordnas ska vara likvärdig. Det innebär att hänsyn 

ska tas till alla barns olika förutsättningar och behov, men det innebär också att alla 

verksamheter ser olika ut eftersom barngrupper och barnens behov ser olika ut på olika 

förskolor (Björck-Åkesson, 2014). Sverige är dessutom en del av FN och ska därför följa 

FN:s Barnkonvention som nämner i sina grundprinciper att barn har samma rättigheter och 

lika värde, att barnets bästa ska beaktas vid de beslut som rör barn samt att alla barn har rätt 

till utveckling och liv (UNICEF, 2009). Även den nya läroplanen för förskola lägger i sitt 

avsnitt, En likvärdig utbildning, fram att alla barn ska ha rätt till utbildning som är utformad 

efter deras olikheter (Skolverket, 2018). 

Förskoleförvaltningen i Malmö (2017) har arbetat med alla barns rätt till stöd och menar att 

stöd i förskolan i huvudsak ska ges med avsikten att alla barn ska få möjlighet att tillgodogöra 

sig utbildningen samt ges en chans att utvecklas inom ramen för förskolans uppdrag (2017). 

Specialpedagogiken var något som historiskt sätt kom att uppstå på grund av att de vanliga 

skolorna inte passade alla barn, då målet med utbildning är att hjälpa alla barn nå både 

akademiska kunskaper och färdigheter samt social och känslomässig kompetens för att bli 

produktiva medborgare (Ableser, 2008; Nilholm, 2007). Stödbehovet kan handla om både 

yttre och inre faktorer och är något som alla barn kan ha i olika perioder. Dessa faktorer kan 

vara trauman från något som hänt i familjen som exempelvis skilsmässa, sjukdom eller 

dödsfall. Det kan även handla om stöd som kan mötas direkt av pedagogen, till exempel 

hjälpa till att klippa med en sax, eller hjälpa ett barn att hävda sig. Utöver dessa behov finns 

det barn som tillfälligt eller varaktigt under sin förskoletid har lättare eller mer omfattande 

svårigheter att ta till sig utbildningen. Ett barn kan också på grund av psykiska eller fysiska 

funktionsnedsättningar, med eller utan diagnos, vara i behov av stöd eller särskilt stöd. 

Likaså barn som har svårt att relatera till andra barn och att förstå och tolka deras reaktioner, 

eller barn som är blyga eller socialt osäkra. Även barn som har kommit långt i sitt lärande 

och utveckling har rätt till stöd för att, enligt utbildningens mål, kunna nå så långt som 
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möjligt. Att som pedagog ha vetskap om ett barns situation och historia är därför viktigt för 

att kunna ge det stöd eller särskilda stöd som situationen kräver (Förskoleförvaltningen 

Malmö, 2017). Det emotionella och kognitiva stöd som personalen kan ge barnen i förskolan 

är både en viktig kvalitetsaspekt, men också för att främja barnens förmåga att tro på sig 

själva som lärande människor. Denna förmåga visar sig senare i livet i form av social 

kompetens och färre problembeteenden. Jämförelsevis visar sig emotionell labilitet i form 

av känslosvängningar och aggressiva reaktioner, som resulterar i fler kamratproblem och 

konflikter medan en ökad självreglering visar sig i form av känslomässig förståelse, empati 

och större anpassningsförmåga (Persson, 2015).  

 

3.1 Specialpedagogiska perspektiv inom forskning 

Claes Nilholm (2005) och Ingemar Emanuelsson, Bengt Persson och Jerry Rosenqvist (2001) 

lyfter två grundläggande perspektiv som framkommer inom den specialpedagogiska 

forskningen. Ett individualistiskt, med rötter i psykologi och medicin, och ett alternativt 

perspektiv som betonar de sociala faktorernas betydelse för skolproblem. Dessa olika 

perspektiv ger radikalt olika konsekvenser för hur den specialpedagogiska verksamheten ska 

förstås och organiseras, det är därför viktigt att diskutera de grundläggande perspektiven 

inom området. 
 

Enligt Nilholm (2005) och Emanuelsson et al. (2001) innebär det individualistiska 

perspektivet, som länge haft en dominerande position inom specialpedagogiken, att fokus 

ligger på att lokalisera förmågor eller egenskaper som ses som problematiska hos individen. 

För att kunna finna dessa svårigheter så behövs kriterier som går att följa för att se om en 

individ är avvikande från det normala och har en onormal utveckling. Diagnoser och 

avvikelser får alltså bestämma svårigheterna. Sammanfattningsvis innebär perspektivet att 

individen tillskrivs ett problem för att sedan kunna skapa tydliga problemgrupper samt ett 

sökande efter psykologiska och neurologiska förklaringar till avvikandet. Här ses ett barn 

med behov av stöd. I detta perspektiv blir specialpedagogikens uppgift främst att uppväga 

individen utifrån dess brister och fokus för de specialpedagogiska åtgärderna blir att tillägna 

sig metoder för att styra barns beteende snarare än att hitta lösningar och stöd i omgivningen.  
 

Som en reaktion på detta växte ett alternativt perspektiv fram, där de specialpedagogiska 

aktiviteterna är invävda i den ordinarie verksamheten. Där riktas fokus mot relationer, 
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interaktion och kommunikation och det viktiga blir alltså det som sker i förhållandet, 

interaktionen och samspelet mellan olika aktörer. Enligt detta perspektiv uppstår 

svårigheterna när olika fenomen möter lärandemiljön. Barnet ses som ett barn i behov av 

särskilt stöd, vilket öppnar för alternativa förklaringar till varför barn kan vara i behov av 

stöd och ser även till lärarens undervisning, lärandemiljön samt skolans organisation som en 

påverkande faktor. Perspektivet förnekar inte att barn har olika förutsättningar, men fokus 

ligger istället på vad samhället gör med dessa olikheter. Utifrån det här perspektivet ses 

specialpedagogiken som något förtryckande då den kategoriserar in barn som normala och 

onormala, vilket i sig kan påvisa skolsystemets misslyckande med att utföra det 

demokratiska uppdraget. Det hävdar att det inte är barnens särdrag i sig som är orsaken till 

ett behov av specialpedagogik utan att det ligger i de sociala processerna och att anledningen 

till barnets misslyckanden bör sökas utanför barnet (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 

2001; Nilholm, 2005).  
 

När det specialpedagogiska fältet förstås ur ett alternativt perspektiv blir interaktionen med 

pedagogiken avgörande. Ur ett verksamhetsperspektiv blir det då viktigt att se vad som sker 

i samspelet, interaktionen och förhållandet mellan aktörer och inte leta efter att grunden till 

handlandet står hos individens beteende eller uppträdande. Med det alternativa perspektivet 

innebär det att barnets förutsättningar också ses utifrån att förändringar i omgivningen kan 

påverka möjligheterna att uppnå de mål eller krav som sätts på barnet. Det individualistiska 

perspektivet reduceras därmed svårigheter till låg begåvning eller svåra hemförhållanden. 

Dessa svårigheter har, som tidigare nämnt, bestämts utifrån de avvikelser de har utifrån vad 

som betraktas som normalt och dominerar idag trots att nya styrdokument menar att 

förskolan ska ha en alternativ förståelse av specialpedagogiken (Emanuelsson, Persson & 

Rosenqvist, 2001).  
 

Nilholm (2005) menar att ett grundläggande dilemma i dagens utbildningssystem är att alla 

barn ska få liknande kunskaper och erfarenheter samtidigt som att verksamheten ska 

anpassas efter varje individs förutsättningar. Då han ifrågasätter om endast två perspektiv är 

tillräckliga i förståelsen för och organiserandet av specialpedagogiken presenteras något han 

kallar för dilemmaperspektivet. Det uppstår alltid dilemman i verksamheten vad gäller 

behov, krav, motiv och värderingar och dilemmaperspektivet vill trycka på en medvetenhet 

om att det inte finns en idealisk lösning till alla problem. Inom perspektivet lyfts även vikten 

av att vara medveten att avstånd från kategoriseringar kan leda till att barnets behov av stöd 
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inte blir synligt vilket i sin tur kan leda till att barnet inte får det stöd den skulle behöva. Det 

är alltså av vikt att se både positiva och negativa aspekter med de grundläggande 

perspektiven för att få en djupare förståelse.  
 

Att människan har ett behov av att kategorisera barn i problemgrupper menar Linda Palla 

(2009) inte är så konstigt, då kategoriserande gör världen begriplig. Hon menar dock att det 

utgör en fara när kategoriseringen riskerar att bli permanent, eftersom det innebär att barnet 

segmenteras. Ett barn i behov av stöd behöver per definition inte vara det i alla situationer. 
 

3.2 Likvärdighet inom forskning 

Sven Persson (2015) belyser förskolans likvärdighet som en angelägenhet för hela det 

svenska utbildningssystemet och bör inte behandlas separat från den svenska skolans 

likvärdighet. Palla (2009) menar att förskolan på ett sätt har en unik tradition om man jämför 

med andra skolformer, då den inkluderar alla barn oavsett förutsättningar, kunskaper och 

behov (2009). Vidare menar Persson (2015) att förskolans potential att arbeta för en större 

social jämlikhet är starkt sammankopplad med om den är likvärdig. En förskola som inte är 

likvärdig kan alltså medverka till att skapa utbildningsmässiga och sociala klyftor mellan 

befolkningsgrupper. Enligt Skolverket belyses likvärdighet i skollagen främst utifrån de tre 

grundläggande aspekterna - lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildning och att 

utbildningen ska vara kompenserande (Skolverket, u.å). Likvärdighetsbegreppet ska dock 

inte förstås som att alla barn ska erbjudas likadana förskoleverksamheter, utan att 

likvärdigheten i förskolan ska baseras på hur barns olika villkor kan mötas och hur alla barn 

kan utnyttja sin potential. Likvärdighetens grundläggande kriterium är att om förskolan ska 

vara likvärdig ska alla barn ha tillgång till en förskoleverksamhet som är av hög kvalitet 

(Persson, 2015). Marie Tanner (2009) menar att för att alla barn ska kunna nå så långt som 

möjligt framhålls det ofta att, forskarens begrepp, svaga barn ska få det stöd de behöver, 

vilket självklart är en viktig del då alla barn har rätt till en likvärdig utbildning. Dock är det 

viktigt att reflektera över vilket specialpedagogiskt perspektiv man som pedagog använder 

när man ser på barns svårigheter samt vad den nya läroplanens riktning mot utbildning 

innebär. Satsningar på individuell valfrihet och mätbara kunskaper präglar ett arbetssätt där 

kompensatoriska lösningar bidrar till att barnet ska förändras snarare än arbetsformen. Denna 

satsning på tidiga insatser och kunskapsprestationer riskerar att förstärka uppdelningen av 

barn som svaga eller begåvade vilket inte gynnar likvärdigheten i en förskola för alla (2009). 

I en studie av Bengt Persson, Ingela Andreasson och Marie Heimersson (2005) att urskilja 
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en grupp som ofta nedprioriteras stöd vid resursfördelning. Det är barn som ofta beskrivs 

som blyga, tysta, initiativsvaga, som har svårt att koncentrera sig och som gör så gott de kan 

men märks lite. Studien visar även att de utåtagerande “bråkiga” barnen kan komma i kläm 

ibland. Inte i frågan om de får för lite stöd utan snarare om att det bråkiga beteendet kan dölja 

bakomliggande problem som skolan då inte klarar av att blotta. Skolan har sällan möjlighet 

eller tid att analysera vad roten till problemet hos barnens beteende finns. Det blir då istället 

beteendet i sig som ska åtgärdas där målet är att barnet ska bete sig så normalt som möjligt. 
 

Kerstin Göransson, Claes Nilholm och Kristina Karlsson (2011) menar att strävan efter 

mångfald och olikheter kan vara svår att uppnå då det framkommer att barnets individuella 

brister fortfarande har en stor plats i skolan. Forskarna visar i sin studie att hela 74% av 

kommunerna i undersökningen indikerar att elevernas behov fortfarande definieras negativt, 

det vill säga att deras svagheter hindrar dem från att uppnå utbildningsmål. Följaktligen blir 

utbildningsmål ett dubbeleggat svärd när det gäller inkludering. Dock visar Gunilla 

Lindqvists och Claes Nilholms (2013) studie att majoriteten av pedagogerna är öppna för 

andra perspektiv än de som fokuserar på individuella brister hos barnet. Vidare menar 

forskarna att de faktorer som ofta anses som vanliga anledningar till barns svårigheter också 

är faktorer som pedagogerna har lite inflytande över. Claes Nilholm, Lena Almqvist, Kerstin 

Göransson och Gunilla Lindqvist (2013) och Lindqvist och Nilholm (2013) undersöker även 

betydelsen av en medicinsk diagnos för att få rätt till särskilt stöd i skola och förskola. Det 

svenska utbildningssystemet kräver i allmänhet inte en diagnos, trots detta framkommer det 

i studierna att många pedagoger anser att det borde vara av betydelse. Det visar sig dock att 

pedagoger i förskolor är mindre positiva mot medicinska diagnoser än lärare i skolan och 

anser därmed att medicinska diagnoser inte borde vara av betydelse. Anne Lillvist (2010) 

menar dessutom att majoriteten av de barn som är i behov av särskilt stöd är odiagnostiserade 

barn som upplever funktionella svårigheter med tal- språk- och peer-interaktioner. Hon 

menar även att diagnostiserade barn i liknelse med odiagnostiserade barn visade på liknande 

profiler av social kompetens.  
 

Jane Brodin och Peg Lindstrand (2007) menar att alla barn har samma grundläggande behov, 

en del barn har även funktionsnedsättningar som kan bidra till behov av särskilt stöd under 

uppväxten, men stöd kan leda till att svårigheterna minskar eller elimineras. De anser vidare 

att barn som är i behov av särskilt stöd ska få detta, men att stöd kanske istället skulle 
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betraktas som en rättighet för alla barn, oavsett om de har en diagnos eller inte, för att kunna 

tillgodogöra sig undervisningen i förskolan.  

4. Metod 
 

Detta är en systematisk litteraturstudie där strävan är att identifiera aspekter inom relevanta 

studier som lyfter alla barns rätt till stöd. Studien utgår från en kvalitativ insamlingsmetod 

då den innebär insamling och systematisering av kunskap med syftet att få en djupare 

förståelse av den forskningsfråga som diskuteras i form av sammanhang och mönster 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). I följande avsnitt presenteras hur 

forskning inom det valda ämnet har sökts fram och analyserats. Då det var svårt att hitta 

studier som undersökt alla barns rätt till stöd har andra undersökningar granskats och 

omtolkats då de områden som undersökts kan anses påverka alla barns rätt till stöd.  
 

4.1 Sökstrategi 
Databaserna ERIC Ebesco, ERIC ProQuest och NB-ECEC har valts ut då de presenterar 

utbildningsvetenskaplig forskning som täcker pedagogik och psykologi vilket passar 

studiens område (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Vi har även använt oss 

av PRIMO som är en söktjänst på Örebro Universitetsbibliotek, för att komplettera och utöka 

sökningen. För att forskningen ska vara vetenskapligt granskad och aktuell har vi använt oss 

av avgränsningen peer reviewed och forskning mellan åren 2009 - 2019.  Då det var svårt att 

finna forskning inom detta årsspann har vi i viss forskning valt årsspannen 2000 - 2019 för 

att kunna ta del av innehållet, med en medvetenhet om att detta kan påverka studiens resultat. 

På NB-ECEC fanns inte avgränsningen peer reviewed som ett alternativ men det framkom 

på databasen att all forskning är peer reviewed och av god kvalitet. Av denna anledning 

anges inte peer reviewed som en avgränsning i sökningarna på denna databas.   
 

Förutom avgränsningarna peer reviewed och tidsomfånget användes även engelska som 

avgränsning för att få fram internationell forskning. I vissa av sökningarna användes också 

avgränsningen artiklar eller academic journals. Vi har använt oss av fritextsökning som 

innebär att söka och kombinera ord, ämnesorden som användes söktes tillsammans med 

angivna avgränsningar. Denna sökstrategi användes i ERIC Ebesco, ERIC ProQuest och 

PRIMO. I NB-ECEC är databasen upplagd med färdiga ämnesrubriker som går att 

kombinera för att få fram forskning kring ett specifikt ämne. Därför användes inga 
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avgränsningar i sökningen på denna databas. Sökorden samt avgränsningarna redovisas i 

Bilaga A. Några artiklar har hittats genom kedjesökning, det vill säga vid läsandet av de 

sökta artiklarna upptäcktes avsnitt med tidigare forskning som var av relevans för denna 

studie. Studiernas namn har då tagits från författarnas referenser och använts som sökord i 

de valda databaserna. Detta för att kontrollera att de är publicerade i vetenskapliga tidskrifter, 

är peer reviewed och publicerade mellan det valda årsspannet.  
 

4.2 Urvalsstrategi 
Det första urvalet gjordes genom att läsa rubrikerna i sökresultaten, i det andra urvalet lästes 

abstraktet utifrån de valda rubrikerna för att se om innehållet var relevant till vår studie. Efter 

det andra urvalet lästes artiklarna i sin helhet och valdes därefter ut i relation till deras 

relevans mot vårt syfte och frågeställning. Avhandlingar och artiklar som specifikt handlade 

om diagnoser, funktionsvariationer och kön valdes bort då detta är begrepp som tidigare fått 

stor plats inom forskningen och något som vi önskade komma bort ifrån i vår studie.  
 

I urval 1 var rubriken tvungen att innehålla sökorden. Alla rubriker som innehöll begreppen 

barn i behov av stöd eller särskilt stöd, utan att nämna specifika inriktningar som exempelvis 

funktionsvariationer eller kön, lästes.  
 

I urval 2 skulle tillräckligt många nyckelord anses vara relevanta till studiens syfte och 

frågeställning. Då ämnet alla barns rätt till stöd är lite forskat kring var det endast få studier 

som hade tillräckligt många nyckelord och därav relevans till vår studie. Även här valdes 

studier med specifika inriktningar bort. Det var viktigt att studien utfördes på förskolor. 

Artiklarnas ursprung togs i beaktning endast när det skedde tydliga kultur- och 

utbildningskrockar.  
 

Efter urval 2 lästes studierna i sin helhet. Aspekter som härrör alla barns rätt till stöd skulle 

vara återkommande i studiernas resultat och ha antingen en positiv eller negativ inverkan på 

stödet. Alla valdes inte ut som underlag till denna studie.  
 

Samtliga studiers kvalitet granskades kritiskt utifrån de kriterier som nämns i Katarina 

Eriksson Barajas, Christina Forsbergs och Yvonne Wengströms (2013) checklista för 

kvalitativa och kvantitativa artiklar, se Bilaga D och E. Utifrån checklistan kontrollerades 

studierna utifrån SBU:s kriterier för kvalitetsbedömning, se Bilaga B. Denna tabell är skapad 
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för kvalitetsgranskning inom omsorgsstudier. Det kunde dock utläsas i tabellen att den 

kontrollerade kvaliteten på alla sorters studier, då omvårdnad inte var något som nämndes i 

den. Vi har därför valt att använda den till vår studie. Tabellen kontrollerar bland annat om 

studien har ett klart beskrivet sammanhang, en systematisk presentation av data och en 

diskussion om tolkningarnas trovärdighet och tillförlitlighet. Den visar även om studien 

erhåller en hög, medelhög eller låg kvalitet.  
 

Totalt 17 artiklar och 9 avhandlingar av både kvalitativ och kvantitativ sort valdes ut som 

underlag till denna litteraturstudie, alla bedömdes vara av hög kvalitet. Samtliga redovisas i 

bilaga C.  
 

4.3 Etiska aspekter 
Vid en forskningsstudie finns det etiska krav och överväganden att förhålla sig till som 

forskare. Vi har därför utgått från Vetenskapsrådet (2017) riktlinjer kring god forskningssed 

vid behandlingen av funnen forskning. I resultatet har vi varit noga med att redovisa alla 

studier vi valt ut.  Ett av våra krav för att studier ska få redovisas är att de ska ha ett 

godkännande från ett vetenskapligt etiskt råd. Samtliga studier har diskuterats mellan oss för 

att de ska tolkas och översättas korrekt för att säkerställa att datan som forskningen visar inte 

förvrängs (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013).  
 

4.4 Pålitlighet och giltighet 
Det är viktigt med pålitlighet i en litteraturstudie eftersom det innebär att mätmetoden som 

har använts ska kunna generera i samma resultat varje gång oavsett hur många mätningar 

som görs (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). För att stärka pålitligheten i vår 

studie har sökstrategin och urvalet av artiklarna noggrant redovisats för att kunna replikeras 

utifrån samma sökningar och inkluderingskriterier.  

Giltighet innebär att man i studien mäter det som uppges ska mätas. Alla val och steg ska 

diskuteras och övervägas så att inga felaktigheter uppstår under systematiken (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). I denna studie kan giltigheten anses vara hög då 

valen av artiklarna har bearbetats och diskuterats vid flera tillfällen för att kunna inkludera 

alla artiklar som berör forskningsfältet alla barns rätt till stöd.  
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4.5 Analysprocess 

Efter urvalet av artiklar lästes samtliga studier mer noggrant för att tematiseras. Resultaten 

summerades och lästes igenom för att markera relevanta aspekter som framkom för att 

kartlägga gemensamma delar. Utifrån de gemensamma delarna kunde artiklarna därefter 

placeras i temporära grupper som vi sedan skapade teman av. Temana och artiklarnas plats i 

dem diskuterades under hela processen, några av de valda artiklar återkommer i flera teman 

då de behandlar flera aspekter inom de olika temana. Vi har använt oss av en induktiv 

teorigenerering, det vill säga att datainsamlingen utgör hypotesen.  
 

Sökningen började i läroplanen, skollagen och barnkonventionen för att säkerställa alla barns 

rätt till stöd. Det stod inte uttryckligen, men begrepp som lika värde och samma rättigheter 

framstod, samt att utbildningen ska anpassas och utformas så att alla barn kan utvecklas så 

långt som möjligt. Utifrån detta kunde vi tolka att lika värde och likvärdighet var centrala 

områden inom alla barns rätt till stöd och sökningen fortsatte inom detta. Som tidigare nämnt 

var det en brist på forskning inom detta ämne och vi sökte istället vidare inom 

specialpedagogiken då detta område stod för övergripande forskning.  
 

Vi utgick från sökningen special educational needs där vi kunde utläsa aspekter som 

kategoriseringar och skillnader i relationer beroende på om pedagogen ser barnet i sin 

kontext eller inte. Vi utökade då sökningen till interactions between children and teachers 

och positioning children för att ta del av ytterligare forskning om dessa specifika aspekter. 

Resultaten av dessa sökningar gav oss forskning som ledde oss till våra första teman barnsyn, 

relationer och kategoriseringar av barn. Utifrån dessa teman fortsatte sökningen inom 

liknande forskning för att se ytterligare aspekter som påverkade dem. Det gick då att utläsa 

att normalitet och avvikelser påverkade bland annat kategoriseringar och barnsyn samt att 

pedagogens kunskap påverkade hur de ovanstående temana tolkades i verksamheten. 

Detta skapade temana normer och pedagogens kunskap. Inget tema var förutbestämt men 

mönster kunde ses under denna process. 
 

De artiklar som valdes ut skulle visa på en eller flera tydliga aspekter på vad som kan härröras 

till alla barns rätt till stöd. Det var även viktigt att kvaliteten var hög för att säkerställa 

kvaliteten på denna studies resultat. Totalt fokuserade 5 studier på barnsyn, 4 på 

kategoriseringar, 3 på relationer, 7 på normer och 7 på pedagogens kunskap.  
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5. Resultat 
 

Analysen resulterade i fem teman som kan härröras till alla barns rätt till stöd. De teman som 

redovisas är barnsyn, kategoriseringar, relationer, normer och pedagogens kunskap.  
 

5.1 Barnsyn   
Forskarna redogör för alla barns rätt till att ses i sin kontext. Det vill säga bilden av ett barn 

som är intelligent, nyfiket, utforskande och kapabelt att interagera med miljön i sociala och 
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etiska relationer med både individer och grupper. I utforskandet av detta synsätt belyser 

Alejandra Sánchez Álvarez (2019) vikten av hur det påverkar samhället, barn och pedagoger 

i världen. Hon menar att det krävs en reflekterande och samarbetande dynamik som inte 

stannar vid fastställda förklaringar eller diagnoser av ett barn.  
 

Britt Tellgren (2004) beskriver i sin avhandling två tydliga gestaltningar av ett barn. Ett som 

gestaltas genom sina aktiviteter och ses som en handlande aktör, ett barn i nuet. Ett annat 

som gestaltas utifrån de utvecklingspsykologiska variabler och dagliga rutiner som finns och 

som därmed ges en mer passiv gestaltning utifrån sin förmåga att passa in i ett fastställt 

utvecklingspsykologiskt mönster. Genom att se barnet ur detta synsätt framställs det mer 

abstrakt och ses utan bakgrund och sammanhang. Detta bidrar ofta till att barnet blir 

problemtyngt eftersom det ses utifrån de föreställningarna som finns om hur det kommer att 

hantera de krav som vuxenliv och skola anses innebära. I relation till detta lyfter även Anne 

Lillvist och Mats Granlund (2010) två olika synsätt på ett barn men då i förhållande till vilka 

barn som är i behov av särskilt stöd. De nämner ett traditionellt synsätt, där barn i behov av 

särskilt stöd är barn med uttalade diagnoser eller funktionsvariationer, samt ett funktionellt 

synsätt där barnet ses i sin kontext och där även barn utan diagnoser kan räknas in som i 

behov av särskilt stöd. 
 

Utifrån sina utgångspunkter utforskar Tellgren (2004) samma material ur två olika 

perspektiv, individperspektivet och det interaktionistiska perspektivet. Hennes uppfattning 

av individperspektivet är att det är ensidigt och svårt att få ut mycket av medan det 

interaktionistiska perspektivet ger henne en mer mångsidig bild, då hon kan se kontexten 

som omger individen och hur individen förhåller sig till andra och vice versa. I Lillvist och 

Granlund (2010) studies resultat ansåg de deltagande pedagogerna att 17.3% av barnen är i 

behov av särskilt stöd, där diagnostiserade barn endast står för 3.7% av dessa barn. I och med 

detta menar alltså forskarna att genom att anpassa stödet i relation till barnets ålder och 

funktion i vardagssituationer, det vill säga att se barnet i sin kontext, kan stödet utökas till 

15-20% av alla barn. Vidare frågar sig Tellgren (2004) om det ens går att tala om individer 

utan att se till gemenskap och samförstånd. Även om det i många sammanhang kan vara 

lättare att förstå barnet isolerat från sin omgivning, menar hon att det ger en bild av barnet 

som inte alltid är rättvis och ofta beskriver barnets brister i relation till olika utvecklingsfaser. 

Hon hävdar att samtidigt som vi inte ska bortse från barnet som individ, ska vi heller inte 

glömma bort interaktionen som sker mellan barn när de skapar något gemensamt.  
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I konstruktionen av barn i behov av särskilt stöd definieras i Anette Sandbergs, Anne 

Lillvists, Lilly Erikssons, Eva Björck-Åkessons och Mats Granlunds (2010) studie två teman, 

barnperspektivet som baseras på barns behov och egenskaper, samt 

organisationsperspektivet som baseras på de krav som finns på organisationen. Studien 

visade att dubbelt så många förskolor använde sig av barnperspektivet för att definiera barn 

i behov av särskilt stöd. Inom barnperspektivet utlästes i sin tur tre kategorier på barn i behov 

av särskilt stöd. Den första kategorin är att alla barn har behov av särskilt stöd, som innebär 

att istället för att fokusera på en förutbestämd grupp utgå ifrån att alla barn behöver stöd och 

vissa mer än andra. Den andra kategorin är barn som har en formell diagnos, vilket innebär 

barn som har diagnoser eller identifierats som i behov av stöd från socialtjänsten. Den tredje 

kategorin är barn som behöver extra stöd utan diagnos, och innefattar de barn som utan någon 

formell diagnos behöver stöd för att hantera förskolans vardag. Detta inkluderar alla typer 

av svårigheter från intellektuella och emotionella, till barn med invandrarbakgrund eller barn 

med missbrukande föräldrar.  
 

Lillvist och Granlund (2010) menar att det traditionella synsättet att kategorisera olika 

nedsättningar är givande när det kommer till etiologisk specificitet, det vill säga orsaken till 

funktionsvariationer, samt de observerbara beteendena som relateras till specifika 

funktioner. Men studien visar att de inte är tillräckligt informativa när det kommer till 

vardagliga funktioner av barn. De lyfter därför det funktionella angreppssättet som sätter 

barnet i sin sociala och fysiska kontext, alltså inte bara enligt utvecklingskrav som visar den 

“normala” utvecklingen eller det typiska för en specifik diagnostiserad grupp. Sánchez 

Álvarez (2019) lyfter även hon att bilden av barnet som intelligent och kapabel att lära sig 

självständigt inte syftar till att se barnet som oberoende av sin omgivning, utan snarare ett 

barn som interagerar med andra människor och ting i en kontext med ömsesidigt beroende. 

Resultatet i Lillvists och Granlunds (2010) studie visar att systemet där barnens tillgång till 

resurser är beroende av testresultat och bedömningar gjorda utanför barns vardagliga 

sammanhang kan bli problematiskt. Odiagnostiserade barn, som i praktiken är i behov av 

stöd, är formellt inte berättigade till det och får enligt studien inte det nödvändiga stödet.  I 

Bente Ullas (2014) studie menar förskolepedagoger att de grundar sina bedömningar av 

barnen i synen på barn och barns utveckling. Denna betraktande blick är ett resultat av 

förskolepedagogers syn på barn samt deras uppfattning om uppgiften att bedöma barn i rollen 

som förskollärare i en välfärdsinstitution. Forskaren menar även att förskolepedagogers syn 
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på barn och barns utveckling är föränderlig, vilket innebär att även arbetet med att se och 

bedöma barnen är en dynamisk process.  
 

5.2 Kategoriseringar av barn 

Linda Palla (2011), Noora Heiskanen, Maarit Alasuutari och Tanja Vehkakoski 

(2018), Kristian Lutz (2006) och Ann Christin Eklund Nilsen (2017) diskuterar barns rätt till 

att vara annorlunda och därmed deras rätt att inte bli kategoriserade, då det kan påverka deras 

rätt till stöd.  
 

Pallas (2011) undersökning syftar till att synliggöra vilka begränsningar eller möjligheter till 

rätten att vara annorlunda som skapas för barnen när deras beteende oroar, utmanar eller 

förbryllar pedagogerna. I relation till Palla (2011) genomförde Heiskanen et al. (2018) en 

studie för att lyfta hur barn i behov av stöd skildras i den pedagogiska dokumentationen då 

de menar att den ofta skildrar barns behov av stöd som individuella brister. Resultatet visade 

på att pedagogerna i undersökningen delar in barnen i tre olika positioner i sin 

dokumentation. Dessa tre positioner beskriver och konstruerar på olika sätt barn i behov av 

stöd. Den första positionen kallar de det problematiska barnet, där barnets diagnos eller 

problem sätts i fokus och pedagogernas kategorisering av barnets särskilda behov 

rättfärdigas genom att referera till den medicinska definitionen av diagnosen. Dessa 

definitiva förklaringar av diagnosen fokuserar på barnets utvecklingssvårigheter, brister eller 

normbrytande beteenden genom att associera barnets person och handlingar som negativa 

funktioner. Den andra positionen kallar de för det mångfacetterade barnet, där barnets behov 

förklaras i relation till olika situationer. Medan den kontextuella beskrivningen tar hänsyn 

till barnets pedagogiska miljö som en potentiell källa till barnets behov, istället för att bara 

se problemen som knutna till barnets inre, så normaliserar framställningen delvis 

kategoriseringen av barnet som avvikande. Den tredje positionen kallar de för det lärande 

barnet, där fokus hamnar på barnets läranderesultat och utveckling i jämförelse med tidigare 

situationer. Dokumentationen beskriver barnet som en aktiv deltagare i sitt lärande och 

utveckling. I dessa fall beskrivs barnet som lärande och behovet av stöd ses som något 

temporärt som går att övervinna med det pedagogiska innehållet. Dock varierar ansvaret för 

detta arbete i och med att det inte nämns någon specifik som ska stötta barnet, vem som ska 

ta ansvar skyms alltså i dokumentationen. Det nämns delvis i dokumentationen genom att 

beskriva barnets aktiviteter att barnet är den enda ansvariga för sin utveckling, därav ses 
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behovet av stöd som något som barnet själv är ansvarig för att överkomma (Heiskanen, 

Alasuutari & Vehkakoski, 2018).   
 

I Nilsens (2017) avhandling ligger fokus på personalens oro för barn, deras förståelse av 

avvikelser och normalitet samt vilka reflektioner, handlingar och erfarenheter de har av 

tidiga insatser. Resultatet visar att personalens bestämmelse av vilken oro de känner för ett 

barn bestäms genom att motivera och dokumentera oron på ett legitimt sätt. Studien 

definierar tidiga insatser som att bland annat kategorisera barn som olika typer, exempelvis 

ett barn med försenad utveckling. Detta anses i studien vara avgörande för vidare 

handlingsförlopp i samarbetet med andra yrkesgrupper utanför förskolan. 
 

Kristian Lutz (2006) avhandling syftar till att beskriva och problematisera grunden till 

diagnostiseringen av barn. Avhandlingen analyserar de processer i organisationen som 

formar den diskursiva praxisen i förhållande till utvärdering och bedömning av barnens 

utveckling. En av dessa aspekter som synliggörs i avhandlingen är hur olika yrken tolkar 

normalitet och avvikelse där begreppet normalitet problematiseras utifrån ett 

samhällsperspektiv.  Heiskanen et al. (2018) visar på att bemötande och identifikation av 

barnen genom dokumentation är kraftfullt då det antyder att dessa svårigheter är permanenta 

och invärtes och drar en skillnad mellan vanliga behov och speciella behov. Denna 

uppdelning mellan vanliga behov och särskilda behov är kontroversiell, eftersom de grundar 

sig i en subjektiv värdering beträffande sätt att bete sig och vara bra och önskvärd. Studien 

visar också på att det önskvärda för pedagogerna är att barnet ändrar och anpassar sig själv 

för att passa in i verksamheten, utan hjälp av vuxna.  
 

5.3 Relationer  
Forskarna i detta tema redogör för barns rätt till goda relationer med sina pedagoger. Anne-

Karin Sunnevåg (2013) menar att de sociala relationerna kan både påverka och påverkas av 

den interaktion som sker mellan aktörerna i en förskola och måste betraktas som en del av 

de kontextuella förhållandena inom förskolan. Relationerna kommer således att innebära 

betydelse för de aktörer som står i sammanhanget och utgör grunden för de åtgärder som 

utövas. 
 

Shelley McNally och Ruslan Slutsky (2018) har genomfört en studie där en generell 

relationskvalitet mäter i vilken grad en pedagog uppfattar hans eller hennes relation med 
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barn. Kvaliteten av pedagogens gensvar till barns signaler kan hjälpa barnen att fastställa en 

nivå av tillit och tillförlitlighet till att de vuxna kan ge dem vad de behöver. Lägre nivåer av 

konflikter och beroende innebär höga nivåer av närhet och en generellt positiv relation där 

närhet i studien refereras till graden av värme, tillgivenhet och öppen kommunikation med 

ett barn. Resultatet visade att närhet i relationerna varierade beroende på ålder och kön, där 

deltagarna uppfattade sig ha lite närhet i relationerna med barn under fyra år samt mer närhet 

i relationen med barn i övre åldrarna i förskolan. Utöver detta uppfattade forskarna att alla 

deltagarna uppfattades ha mer närhet i relationerna med flickor än pojkar. Även Sunnevågs 

(2013) studie visar på en trend i skola och förskola där pojkar i högre utsträckning får särskilt 

stöd och anpassad undervisning, men att de trots detta ändå bedöms ligga lågt vad gäller de 

färdigheter som mäts i studien. 
 

Sunnevågs (2013) studie syftar till att undersöka lärmiljöer där faktorer som kön och om 

barnet redan får särskilt stöd relateras till barns relation till vuxna. Förskolor av hög kvalitet 

kännetecknas av att de fokuserar på interaktion och kommunikation i förhållandet mellan 

barn och vuxna samt att pedagogerna har en pedagogisk medvetenhet och insikt i barns 

avsikter och relaterar till dem. När ett barn får extra resurser betyder det att förskolans vardag 

i större utsträckning måste anpassas bättre till de svårigheter eller problem som barnet har. 

Det innebär att det förmodligen förekommer en närmare uppföljning av barn som får extra 

resurser än de som inte får. Vilket förhoppningsvis leder till att barnen utvecklar de sociala 

och språkliga färdigheter som de behöver för att behärska olika sociala situationer.  Ett 

resultat av Pervin Naile Demirkayas och Hatice Bakkaloglus (2015) studie visar att barn med 

goda sociala kunskaper har mer positiva relationer med sina pedagoger till skillnad från barn 

med “problembeteenden” som har en negativ inverkan på relationen. Studien visar på stora 

skillnader gällande konflikter och närhet, där barn i behov av stöd påstås ha fler konflikter 

med och mindre närhet till sina pedagoger än vad deras kamrater utan behov av stöd har. 

Samtidigt visar de på att det inte fanns någon skillnad i hur mycket barnen förlitade sig på 

pedagogerna i verksamheten. Vidare visar resultatet i McNallys och Slutskys (2018) studie 

dessutom hur relationerna påverkades av antalet konflikter. Få konflikter indikerade 

relationer med en, enligt pedagogerna, hanterbar nivå av oenighet och besvär, medan 

relationer som innehöll mycket konflikter uppfattades ha en nivå av oenighet eller besvär 

som indikerade ingripande eller behovet av stöd. 

 

Detta sociala förhållande mellan barn och vuxna kan inte separeras från eller ses oberoende 
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av de åtgärder som vidtas på förskola. Relationer måste således ses i samband med 

interaktionerna på förskolan. Kvaliteten på förskolan kan därför sägas vara lika bra som 

kvaliteten på de relationer som personalen har med barnen och eftersom personalen är den 

part som har mer makt i relationen, kommer deras erfarenheter, beteenden och attityder vara 

det som påverkar kvaliteten (Sunnevåg, 2013). Lone Svinth (2014) undersöker hur samspelet 

mellan förskollärarna och barn påverkar barnens möjligheter att uppleva, delta i och lära i 

pedagogiskt tillrättalagda aktiviteter. Hon beskriver hur spänningar, intensitet och laddning 

som uppstår i relationerna påverkar samspelet, det vill säga att känslor och stämning styr 

barnets deltagande. Barn och pedagoger skapar samspel tillsammans, men de gör det från 

olika utgångslägen. Dessa utgångslägen har betydelse för barnens olika möjligheter till 

upplevelser och erfarenheter (2014). Hur än en pedagog använder positiva diskurser om sin 

syn på det kompetenta barnet, kommer deras innersta filosofiska och teoretiska uppfattningar 

av ett barn avslöjas i deras praktik. Det vill säga, en pedagog kan ha en uppfattning av hur 

den ser på ett barn men det behöver inte stämma med hur den ser på och bemöter barnet i 

praktiken. Pedagogens syn på barnet påverkar hur barnet blir bemött vilket kan normalisera 

och begränsa barnets upplevelser och beteenden. Det arbete som i studien inkluderades i 

begreppsbildandet av barnet demonstrerar hur barn, pedagoger och samhällen har format och 

erfarit relationer som lyfter ömsesidig kompetens eller förmågor. Dessa relationer har 

vanligtvis vuxit fram i miljöer där tillit, respekt, samarbete samt kritiska och reflektiva 

dialoger är en del av den vardagliga verksamheten (Sánchez Álvarez, 2019). 

 

5.4 Normer 
Flera forskare lyfter hur barnsyn tillsammans med synen på vad som anses önskvärt och 

normalt respektive avvikande påverkar vilka barn som får stöd. Palla (2011) menar att den 

diskursiva praktiken som används för att beskriva barn medför ett visst utrymme för dem att 

vara och agera annorlunda, förutsatt att avvikelsen inte bryter mot förskolans regler. Det 

börjar visas tendenser på att dokumentationskulturen växer i förskolan vilket kan, genom att 

framstå som sanningar om barn och deras utveckling, begränsa deras möjligheter att vara 

annorlunda. 

 

Vidare använder sig Thomas Gitz-Johansen (2012) av begreppet “smutsbarn” som ska 

förstås som de barn som skiljer sig från det “acceptabla” i förskolan och därmed ses som 

“oönskade”. Detta är baserat på de personlighetsdrag som i olika typer av 
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bedömningsmaterial från olika platser uppfattas som “smuts”. Tre exempel på barn med 

oönskade beteenden är ensamvargen, räddharen och vildbasaren. Ensamvargen leker för sig 

själv och är ointresserad av att skapa relationer och ingå i stora grupper. Detta barn kan 

beskrivas som asocial, introvert och utanför förskolans sociala gemenskap. Räddharen är 

försiktig både i sitt umgänge med andra samt i sina rörelser och uttryck. Detta till skillnad 

från vildbasaren som är yvig och aggressiv i sina rörelser och sällan sitter still. Detta barn är 

oroligt och rastlös och ogillar stillasittande aktiviteter.  
 

En studie av Renata Miljević-Riđički, Krešimir Plantak and Dejana Bouillet (2017) visar att 

de deltagande pedagogerna ser barns motståndskraft som något positivt då deras definition 

av motståndskraft handlar om barnens självkontroll, deras förmåga att skapa sociala 

kontakter och deras sociala prestationer. Resultatet visar även att motstånd ses i relation till 

barnens personliga faktorer, som problemhantering, miljöfaktorer och relationer med vänner 

och familjemedlemmar. Studier av Klara Dolk (2013), Eva Johansson och Anette Emilsson 

(2016) och Ann-Marie Markström (2010) visade på att barns motstånd och “felaktiga” 

reaktioner på beteendenormer är inte bara en rättighet utan också ett sätt för barnen att lära 

sig möjligheter och begränsningar för att uttrycka sig och få sina åsikter respekterade. Detta 

motstånd visar sig vara ett problem för pedagoger och det avvikande beteendet används 

istället som ett underlag för bedömning och kategorisering av det individuella barnet. Genom 

att se barns motstånd som något problematiskt bidrar det till synliggöra pedagogernas bild 

av vilka typer av beteenden som ses som problematiska respektive önskvärda (Dolk, 2013; 

Johansson & Emilsson, 2016; Markström, 2010). 
 

Maarit Alasuutari och Ann-Marie Markström (2011) har genomfört en studie som 

undersöker hur den institutionella ordningen i förskolan skapar “det vanliga barnet” och hur 

pedagoger och föräldrar vid föräldrasamtal diskuterar sina åsikter om hur ett barn är och bör 

vara. Resultatet i studien visade att det mest önskvärda beteendet hos barn är social 

kompetens, snarare än utbildning och lärande. Studien visade också att förväntningarna och 

kraven varierade beroende på kön, där normbrytande flickor uppmärksammas i högre grad 

än pojkar. De normbrytande pojkarna fick istället uppmärksamhet när deras beteende 

uppfattades som problematiskt eller aggressivt. Airi Bigsten (2015) undersöker hur 

pedagogerna beskriver sina motiv för hur de fostrar barnen på förskolan och får fram ett 

resultat som pekar på att pedagogerna vill forma barnen på ett sätt som är önskvärt både för 

samhället men också för pedagogerna själva. Detta motiv varierar dock utifrån om 
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pedagogen prioriterar det enskilda barnets eller gruppens behov. Vilket antyder att det finns 

fler sätt att hantera samma situation och att konflikter kan uppstå när exempelvis barnets 

vilja inte stämmer överens med samhällets krav. Resultatet visar på en motsättning mellan 

att barnet ska få handla enligt sin unika personlighet, samtidigt som barnet ska anpassa sig 

till sin omgivning i enlighet med sin framtid som samhällsmedborgare (2015). En 

inkonsekvens uppstår i situationer i där personalen försöker skapa utrymme för variation i 

sitt tal, men när de samtidigt utför normaliserande handlingar via observation och 

dokumentation. För att förstå normaliseringen är barnets ålder en avgörande kategori, då 

personalen uttrycker en syn där barnet ska ha uppnått specifika utvecklingsmål vid en viss 

ålder. Denna normaliserande diskurs samexisterar med den diskurs som ger plats för barns 

olikheter (Palla, 2011). Barn i behov av särskilt stöd är alltså en delvis socialt konstruerad 

term och delvis baserad på upplevda egenskaper hos barn. Uppfattningen av vilket barn som 

är i behov av särskilt stöd innehas alltså av personalen som kan påverka vilka tjänster som 

ges till barn i behov av stöd (Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson & Granlund, 

2010) 

 

5.5 Pedagogens kunskap  
Detta tema lyfter barns rätt till att ha kunniga pedagoger. Gun-Marie Wetsos (2006) studie 

visar på att pedagoger har behov av att lära sig hantera de barn som kräver extra stöd. När 

de vuxna saknar strategier för att hantera barns problem resulterar det i att barnen saknar 

fysisk kontakt, trygghet och andra former av interaktion. Pedagogerna behöver utbildning i 

olika sorters kommunikation, interaktion och lek för att hjälpa barnen att på olika sätt 

uttrycka sig och hantera dessa situationer. Demirkayas och Bakkaloglus (2015) studie visar 

också på att pedagogers brist på kunskap och erfarenheter bidrar till att de har svårare att 

anpassa instruktioner och aktiviteter till barnen i behov av särskilt stöd.  

 

May Britt Druglis, Graham Cliffords och Bo Larssons (2008) studie syftar till att undersöka 

pedagogers hantering av barn med beteendeproblem i samarbete med andra yrkeskategorier. 

Resultatet visade att beteendena förklarades som att de antingen beror på barnet, barnets 

familjesituation eller en kombination av dessa. I hanteringen av dessa problem följde 

pedagogen barnet mycket nära och var därför tvungen att välja mellan att stödja barnet med 

beteendeproblem eller stödja de andra barnen i barngruppen. Denna lösning var de flesta 

pedagoger var relativt nöjda med. Även McNallys och Slutskys (2018) studie som utfördes 
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i USA noterade att pedagoger under flera tillfällen var medvetna om barnets 

problembeteende i en situation men tvingades besvara flera samtidigt. Det är alltså rimligt 

att säga att pedagogerna var medvetna om alla barn men var tvungna att välja vilka de skulle 

uppmärksamma (2018). Pedagogerna ansåg sig mindre nöjda med samarbetet med 

exempelvis läkare och psykologer, vilket kan vara en anledning till att deras arbete med 

barnen baserades på subjektiva och individuella perspektiv istället för professionella 

utvärderingar. Resultatet visade att pedagogernas arbete inte är förankrad i evidensbaserad 

kunskap, utan snarare i praktiskt förankrad kunskap (Drugli, Clifford & Larsson, 2008). 
 

Att hantera olika beteenden är en komplex komponent som många pedagoger oroar sig över, 

detta menar Kathleen Beaudoin, Sanja Skočić Mihić och Darko Lončarić (2018). Resultatet 

i deras studie visade att pedagogerna bedömde sin egen kompetens i hanterandet av 

utmanande beteenden i förhållande till den nivå av stöd som gavs av andra professionella, 

exempelvis specialpedagoger, när de möter barn med utmanande beteenden. De deltagare 

som hade en högre nivå av professionellt stöd och tillgång till fler kurser, uppskattade att de 

var mer kompetenta i bemötandet av utmanande beteenden. Vidare visar Mari Björg Hannås 

och Natallia Bahdanovich Hanssens (2016) undersökning att personalen inte ansåg sig ha 

tillräckliga kunskaper för att arbeta med barn med svårigheter, samt att de inte fick tillräckligt 

med specialpedagogisk fortbildning för att nå en tillfredsställande kompetens. I och med att 

de inte känner att de klarar av att hjälpa barnen, började deras motivation för att arbeta med 

dem avta. 

 

Förutom föräldrarna, står pedagogerna som de viktigaste aktörerna i förskolans roll och 

ansvar i arbetet med barns stöd. Detta beror på deras nära relation till barnet och den djupa 

kunskap om barnet som de bygger upp (Cameron, Tveit, Midtsundstad, Nilsen & Jensen, 

2014). Personalens tilltro till att kunna lösa sina arbetsuppgifter påverkas av känslan att de 

inte har tillräckliga kunskaper. De behöver handledning av någon med specialpedagogisk 

utbildning som kan bidra till att höja deras kunskapsnivå (Hannås & Hanssen, 2016). I Marit 

Pettersens (2014) studie från Danmark undersöks hur införandet av individuella läroplaner 

kan användas som ett redskap i arbetet med i synnerhet barn med särskilda behov. Redskapet 

gör det möjligt att hålla fokus och se till att barnet gör framsteg. Dessa pedagoger får stöd av 

specialpedagoger antingen vid behov eller på fast basis. Specialpedagogen utgör en stor vikt 

vid valet av aktiviteter som görs med dessa barn. Detta upplevdes underlätta då pedagogerna 
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ansåg att valet av aktiviteter var den största utmaningen med individuella läroplaner. De 

tyckte även att det var svårt att utforma konkreta planer och saknade kunskap om hur de ska 

formulera relevanta mål.  

 

Annegrethe Ahrenkie, Jan Frederiksen, Stine Helms och Jimmy Krab (2012) har genomfört 

en studie som syftar till att undersöka orsakerna till varför många yrkesverksamma 

pedagoger inte deltar i fortbildningar och vidareutbildningar. Där det framkommer att 

pedagogerna bland annat anser att det ges för lite tid till att efter en fortbildning kritiskt 

diskutera den aktuella praktiken i personalgruppen. De menar också att eftersom det är ont 

om resurser, får de ofta dåligt samvete gentemot kollegorna och barnen när de överväger 

fortbildning, alltså att längre fortbildningar ses som en belastning i ett redan ansträngt läge. 

Resultatet påvisar dock att pedagogerna är mycket nöjda med att delta i kortare kurser eller 

temadagar som anknyter till aktuella problem i förskolans vardag. Wetso (2006) menar att i 

takt med att pedagogerna får vägledning som en del av de forskningsiniterade aktiviteterna 

förändras deras handlingssätt gentemot barnen. 

 

5.6 Resultatsammanfattning  
De aspekter som kan härröras till alla barns rätt till stöd är barnsyn, kategoriseringar, 

relationer, normer och pedagogens kunskap. I dessa aspekter framkommer det olika sätt att 

se på barn. Beroende på pedagogens syn på barnet ser den antingen till dess bakgrund och 

sammanhang eller inte och påverkar därmed vilka som får stöd och inte. Samtidigt som det 

är viktigt att se barnet som en individ är det också viktigt att se till barnets hela kontext. Vid 

detta synsätt inkluderas fler barn i de som anses behöva stöd. Genom dokumentationen visar 

pedagogerna på ett önskvärt beteende och problemet är att den ofta framstår som sanning 

vilket begränsar barnets utrymme att vara annorlunda. Genom att kategorisera barn i 

dokumentation görs det även skillnad på behov och särskilda behov. Kategoriseringen av 

barn utgår ifrån pedagogens syn på vad som anses normalt och avvikande eller önskvärt och 

icke-önskvärt. Barns motstånd är ett exempel på ett icke-önskvärt beteende som används i 

bedömningen och kategoriseringen av barnet. De beteenden som uppfattas som problem har 

en negativ påverkan på relationen, vilket ger en skillnad i relationerna mellan pedagog och 

barn i behov av stöd och barn utan behov av stöd. Relationen är även en del av det 

kontextuella förhållandet i förskolan och utgör en grund för vilka åtgärder som utövas. De 

goda relationerna innehåller få konflikter, god tillit och närhet, medan de dåliga relationerna 
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innehåller det motsatta. Detta kopplas åter till att pedagogerna har sämre relationer till barn 

i behov av stöd då de ses som problematiska och svåra att möta. Detta kan vara en indikation 

på pedagogernas brist på kunskap om ämnet barns stöd, då de själva anser att de inte har 

tillräckliga kunskaper att möta alla barn. Denna brist på kunskap påverkar då vilka barn som 

får stöd eller inte. Då pedagogen är en viktig aktör i förskolan är det viktigt att de har en nära 

relation till barnen och en väl förankrad kunskap.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

6. Diskussion  
 

6.1 Metoddiskussion 

Fördelen med en systematisk litteraturstudie är att det får inkluderas studier av både 

kvalitativ och kvantitativ ansats. Genom att använda både kvalitativa och kvantitativa 

studier, istället för bara den ena, får resultatet en större bredd. Detta gentemot en 

intervjustudie där materialet som samlas in begränsas av till exempel antal pedagoger som 

hinner intervjuas under den bestämda tidsramen. En nackdel med en systematisk 

litteraturstudie är att vi måste förlita oss på att forskarna utgått ifrån etiska principer genom 

deras undersökningar. Detta har vi dock säkerställt genom att vi har använt oss 

avgränsningen peer reviewed som innebär att artiklarna genomgått en granskning gällande 

bland annat etiska aspekter. Vidare måste vi även vara medvetna om att forskarens egna 
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värderingar kan synas i dess undersökning vilket kan påverka resultatet vilket vi har tagit i 

beaktning under kvalitetsgranskandet både i form av checklistan och kvalitetstabellen.  
 

Det framkommer i studiens bakgrund samt urvalsmetod att det finns bristande forskning om 

alla barns rätt till stöd vilket kan bero på att stöd och särskilt stöd inte är tydligt definierat. 

Samtidigt som det har varit ett omtalat ämne och något som samhälle och styrdokument 

börjar uppmärksamma, är bristen på forskning ett faktum. Detta har tyvärr påverkat antalet 

studier som har kunnat användas i denna litteraturstudie. Att ringa in ett område där det inte 

finns någon forskning har varit problematiskt och utmanande, just därför anser vi att detta är 

ett ämne som det behöver forskas mer kring. Vi valde därför att genomföra studien av det 

valda ämnet och på så vis förhoppningsvis kunna bidra med nya aspekter och tankar till 

området. Vi har även uppmärksammat att flera av de studier som är gjorda kring ämnet 

likvärdighet och barns rätt till stöd var skrivna av studenter, vilket återigen kan indikera att 

ämnet är högst relevant för de lärarstudenter som ska ut i verksamheten. Dessa studier har 

dock exkluderats från studien då de inte räknas som forskning.  
 

Några av de artiklar och avhandlingar som vi har tagit del av från NB-ECEC har inte gått att 

finna någon fulltext av. Detta kan ha påverkat resultatet i och med att hemsidan endast visar 

en sammanfattning av studien. Denna sida presenterar dock forskning som är peer reviewed 

i form av syfte, metod och resultat. På deras hemsida redogör de för att all forskning även är 

kvalitetsbedömd och de godkändes även i vår checklista för kvalitet.  

I de flesta studier som vi läst har angreppssättet varit riktat mot stöd kopplat till 

specialpedagogik och då mot barn med diagnoser, samt studier som jämför vilket stöd som 

ges till barn “i behov av stöd” jämfört med barn “utan behov av stöd”. Vår vinkel har till 

skillnad från detta varit att belysa aspekterna som utgår ifrån att alla barn har rätt till stöd. 

En av styrkorna med detta arbete är därmed att vi lyfter ämnet alla barns rätt till stöd på ett 

nyanserat sätt där relaterad forskning kan ställas mot varandra och på så sätt bidra med ny 

kunskap om ett relativt outforskat ämne.  
 

Vi har medvetet valt att använda begreppet pedagoger genomgående i studien, då det 

innefattar både förskollärare och barnskötare. För att vi anser att båda har ett lika stort ansvar 

vad gäller arbetet att stödja barn.  
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6.2 Resultatdiskussion 

För att återkoppla till frågeställningen om vilka centrala områden som identifieras i forskning 

och som härrör till alla barns rätt till stöd i förskolan, går det sammanfattningsvis att säga att 

det finns fem framträdande aspekter. Dessa är barnsyn, kategoriseringar, relationer, normer 

och pedagogens kunskap, det framkommer dessutom att dessa, förutom att vara tätt 

sammankopplade, också är beroende av varandra. 
 

Det framkommer enligt Tellgren (2004) och Lillvist och Granlund (2010) två sätt att se på 

barn. Ett där barnet ska passa in i ett utvecklingspsykologiskt mönster utan bakgrund och 

sammanhang, där stödet ges till de barn med uttalade diagnoser eller funktionsvariationer. 

Ett annat som ser barnet i sin kontext, som gestaltas genom sina aktiviteter och kan ges stöd 

vid behov även utan en diagnos. Dessa synsätt lyfter Nilholm (2005) i sina två perspektiv på 

specialpedagogik, som också påvisar att perspektiven ger olika konsekvenser för vilket stöd 

som ges till vilka barn. Vi har därför valt att i detta avsnitt diskutera aspekterna i relation till 

barnsyn. 
 

6.2.1 Barnsyn och relationer 

Sunnevåg (2013) menar även att relationerna som påverkar och påverkas av interaktionerna 

som sker i förskolan har en stor betydelse för de åtgärder som utövas. Dock visar Demirkayas 

och Bakkaloglus (2015) studie att de barn som anses behöva stöd har sämre relationer än de 

kamrater som inte anses behöva det trots att de förlitar sig lika mycket på pedagogerna. Med 

vilken kvalitet pedagogerna möter barnens signaler påverkas nivån av tillit och tillförlitlighet 

som barnen känner gentemot hur de vuxna kan möta deras behov (2015). Sämre relationer 

påverkar dessutom antalet konflikter och ansågs därmed indikera ingripande och behov av 

stöd (McNally & Slutsky, 2018). Det sociala förhållandet mellan pedagoger och vuxna går 

alltså inte att ses som oberoende av de åtgärder som förskolan vidtar, utan måste ses i 

samband med alla interaktioner som sker på förskolan. Kvaliteten på förskolan är därför lika 

bra som kvaliteten på relationerna mellan pedagog och barn (Sunnevåg, 2013). Dessutom 

menar Persson (2015) att likvärdighetens grundläggande kriterium är att alla barn ska få 

tillgång till en förskola av hög kvalitet.  
 

Sammanfattningsvis påverkas relationen, vilka barn som får stöd samt vilken kvalitet som 

stödet får av om pedagogen ser på barnet som ett “problem”.  
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6.2.2 Barnsyn och kategoriseringar 

Samtidigt menar Heiskanen et al. (2018) att beroende på vilken kategori barnet placeras i 

varierar mängden stöd och vem som ska ge stödet. Genom att tala om barnet på ett visst sätt 

genom dokumentation dras det en skillnad mellan vanliga behov och speciella behov, vilket 

grundar sig i en vinklad värdering gällande beteende och önskvärdhet. Nilholm (2005) menar 

att detta individualistiska perspektiv länge har varit dominerande och fokus har lagts på att 

lokalisera problematiska beteenden och förmågor hos barnet. I och med detta vill Lutz (2006) 

problematisera denna grund till diagnostiseringen av barn eftersom de aspekter som 

synliggörs är hur pedagogerna tolkar normalitet och avvikelse och formar därmed en 

diskursiv praxis i förhållande till utvärdering och bedömning av barnets utveckling (2006). 

När personalen uttrycker en syn att barnen ska ha uppnått vissa utvecklingsmål i en viss ålder 

begränsas barnets möjligheter att vara annorlunda. Därmed påverkar alltså en 

normaliserande diskurs den diskurs som ger plats för barns olikheter (Palla, 2011). Dock 

menar Nilholm (2005) att det inom specialpedagogiken inte går att ta fullt avstånd från 

kategoriseringar då det i vissa fall kan leda till att barnets behov inte uppmärksammas, och 

av den anledningen inte får det stöd som behövs.  

 

Människan har ett naturligt behov av att kategorisera för att skapa förståelse (Palla, 2009). 

Det går dock att se att kategoriseringar i förskolan i de flesta fall bidrar till att färre barn får 

stöd och skapar större klyftor mellan normalitet och avvikelser.  

 

6.2.3 Barnsyn och avvikelser 

Genom att utgå ifrån Pallas (2011) definition av normalisering innebär det att personalen 

förväntar sig att barnet ska uppnå vissa utvecklingsmål vid en viss ålder. Detta påverkar 

också vilket utrymme som finns för barns olikheter. Nilholm (2005) och Emanuelsson, 

Persson och Rosenqvist (2001) belyser att forskare inom det alternativa perspektivet menar 

att specialpedagogiken förtrycker barn eftersom den kategoriserar in dem som normala och 

onormala. Vidare har Heiskanen et al. (2018) som åsikt att diagnoserna som ges i samband 

med detta fokuserar på barnens normbrytande beteende som negativa funktioner. 

Fortsättningsvis anser Lutz (2006) att diagnostiseringar utgår från hur olika yrken tolkar 

normalitet och avvikelse ur ett samhällsperspektiv.  
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Alasuutari och Markström (2011) menar att pedagogers åsikter om hur ett barn är och bör 

vara framkommer i samtal med andra pedagoger och i möten med vårdnadshavare och Nilsen 

(2017) hävdar att personalens förståelse för normalitet och avvikelse bestämmer vilken oro 

de känner för ett barn. Denna oro används sedan för att ge barnet stöd genom att motivera 

och dokumentera oron på ett legitimt sätt, till exempel genom kategoriseringar. Enligt 

Bigsten (2015) vill pedagogerna forma ett barn på ett sätt som är önskvärt för både samhället 

och för pedagogerna själva (2015). De oönskade beteenden som skiljer sig från det som anses 

vara acceptabelt i förskolan går att utläsa i olika typer av bedömningsmaterial och används i 

pedagogernas dokumentation (Gitz-Johansen, 2012). Dolk (2013), Johansson och Emilsson 

(2016) och Markström (2010) menar alla att barns motstånd och “felaktiga” reaktioner på 

beteendenormer är en rättighet samt en möjlighet att lära sig möjligheterna och 

begränsningarna för att uttrycka sig. De menar vidare att detta motstånd ofta ses som ett 

avvikande beteende och används därmed som underlag för kategorisering och bedömning av 

det enskilda barnet. Slutligen menar de att synen på barns motstånd som något problematiskt 

lyfter fram de beteenden som pedagogerna anser är normala respektive avvikande. Lindqvist 

och Nilholm (2010) menar dock att majoriteten av pedagogerna i deras studie är öppna för 

nya perspektiv som inte fokuserar på barnets individuella brister.  
 

Sammanfattningsvis går det att säga att pedagogerna har makten att definiera vad som är ett 

önskvärt beteende och därmed vad som är avvikande och onormalt. Dessa personliga åsikter 

används sedan för att kategorisera barnet och ge det stöd som behövs för att barnet ska uppnå 

det önskvärda beteendet. Eftersom det baseras på personliga uppfattningar och åsikter 

innebär det att barn ges olika stöd beroende på vilken pedagog de har, vilket kan ses som 

problematiskt i arbetet för en likvärdig förskola.  
 

6.2.4 Kunskapens påverkan 

Hur pedagogen ser på barnet och kategoriserar det är direkt kopplat till vilken kunskap 

pedagogen har om barns stöd, specialpedagogik och likvärdighet och påverkar därmed 

relationen mellan pedagog och barn. Cameron, Tveit, Midtsundstad, Nilsen och Jensen 

(2014) menar att pedagogerna har högst ansvar för arbetet med barns stöd i förskolan, vilket 

beror på deras nära relationer och djupa kunskap som de bygger upp. I förhållande till detta 

påpekar Persson (2015) att om likvärdigheten i förskolan överhuvudtaget ska kunna 

förekomma krävs det att pedagogerna baserar verksamheten på hur barns olika villkor kan 

mötas och hur alla barn ska få en chans att utnyttja sin potential (2015). När vuxna saknar 
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strategier för att hantera barns problem kan det resultera i att barnet saknar fysisk kontakt, 

trygghet och andra former av interaktion (Wetso, 2006). Då de flesta pedagoger känner att 

de inte är nöjda med samarbetet med externa yrken, exempelvis specialpedagog, resulterar 

det i att arbetet med barns stöd baseras på praktisk förankrad kunskap istället för 

evidensbaserad kunskap som de annars skulle fått i samarbetet (Drugli, Clifford & Larsson, 

2008). Även Hannås och Hanssen (2016) lyfter att pedagogerna inte ansåg sig ha tillräckliga 

kunskaper för att arbeta med barn med svårigheter, då de inte hade en tillfredsställande 

kompetens i form av specialpedagogisk fortbildning. Vidare menar Beaudoin et al. (2018) 

att det är en komplex komponent att hantera olika beteenden och att det är något som många 

pedagoger oroar sig över. Det visade sig också att många pedagoger bedömde sin kompetens 

i hanterandet av utmanande beteenden i relation till det stöd som gavs av externa yrken vid 

bemötandet av dessa beteenden. Vilket för oss in på de didaktiska konsekvenserna.  

 
6.3 Didaktiska konsekvenser 
Resultatet i den här studien kan vara till stor hjälp för blivande och verksamma pedagoger i 

sitt arbete med att stödja barn. Verksamheten ska utformas efter varje individuellt barn och 

ta hänsyn till deras olikheter och intressen. Dessa faktorer ska bidra till att alla barn ska få 

chansen att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det innebär att om förskolan är 

anpassad efter varje barn så kan förskolan i sig bli ett generellt stöd för ett barn (Karlsson, 

2010; Björck-Åkesson, 2014). Alla barns rätt till stöd lyfts som att, utöver att ha fokus på 

barn med diagnoser, även vara medveten om och lyhörd för alla barns behov 

(Förskoleförvaltningen Malmö, 2017). Nilholm (2005) menar att detta dilemma ligger i att 

alla barn ska få liknande kunskaper, samtidigt som verksamheten ska anpassas efter varje 

individs förutsättningar. Dilemman i form av olika behov, krav och värderingar uppstår ofta 

i verksamheten och vill trycka på att det inte finns någon idealisk lösning till detta (2005). 

Barns olikheter och olika behov kan ha flera orsaker, vilket innebär att stödåtgärderna är 

beroende av de sammanhang som barnet vistas i samt vilket perspektiv pedagogen tar 

(Brodin & Lindstrand, 2010; Lindqvist & Rodell, 2015). Här menar Lutz (2006) att det 

uppkommer situationer där pedagogen försöker skapa utrymmen för variation i sitt tal och 

diskurs, men menar att det ändå framkommer normaliserande handlingar i observationer och 

dokumentationer. Álvarez Sánchez (2019) instämmer och menar att pedagogens uppfattning 

av barnet inte behöver stämma med hur den bemöter barnet i praktiken.  
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Dilemmat för pedagoger i förskolan är alltså inte bara att skapa en verksamhet som anpassas 

till individuella barn för att ge det stöd de behöver. De behöver även se till sin egen barnsyn 

och den diskurs de använder för att tala om och bemöta barn. Vår studie kan hjälpa pedagoger 

att tänka över sin egen barnsyn samt hur de använder sig av dokumentationen i förskolan. 

Eftersom dokumentation är vanligt förekommande, något vi både läst i forskning och själva 

erfarit under utbildningen, blir det extra viktigt att tänka på hur man som pedagog benämner 

och beskriver barnen i sin dokumentation. Det är också av vikt att lära känna alla barn i 

gruppen och bibehålla goda relationer för att ge dem det individuella stöd de behöver samt 

för att kunna förstå barnets kontext. Vet pedagogen hur ett barn är och lär sig att se mönster 

är det lättare att se i vilka situationer det krävs stöd.  
 

Resultatet visade att pedagoger hade bristande kunskaper i hur de ska stödja barn vilket 

innebär att alla har ett egenansvar att ständigt utveckla och utmana sina kunskaper och 

kompetenser. Resultatet visade även att pedagoger som får chansen till fortbildning inte alltid 

tar den, då personalbrist, tidsbrist och stora barngrupper gör att pedagogerna inte vill lämna 

verksamheten. Detta är något som alla kommuner måste se över och arbeta för att alla 

pedagoger ska ges möjlighet att få vidareutbilda sig utan att få dåligt samvete. Detta innebär 

alltså att kommuner och pedagoger måste ta ett gemensamt ansvar för en likvärdig förskola. 

Genom kompetensutveckling och handledning kan alla inom förskolan utveckla ett 

perspektiv där lärande och utveckling är till för alla.  

 6.4 Vidare forskning 

Eftersom studiens resultat bygger på en granskning av endast 26 artiklar och avhandlingar 

kan det vara en antydan på att mer forskning om barns stöd krävs. Studier som skulle kunna 

utföras är hur stödet påverkar barnen och vilka konsekvenser och förutsättningar det ger i 

fortsatta livet. Det skulle även vara intressant om det fanns forskning som fokuserade på hur 

pedagogernas barnsyn och diskurs om barnet påverkar barnets identitetsskapande.  
 

Eftersom sökningen på alla barns rätt till stöd inte genererade i några träffar, är det en tydlig 

indikation på att vidare forskning om detta ämne krävs.  
 

6.5 Slutsats 

Slutligen går det att se att alla aspekter är beroende av varandra. Normer, relationer och 

kategoriseringar är sammanvävda och utgår alla ifrån vilken barnsyn pedagogen har, det går 

även att se att allt är beroende av pedagogens kunskap om både hur stödet ska ges, men också 
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av de egna värderingarna. Studien kan utifrån rubriken till detta arbete “alla barn har rätt till 

stöd” problematiseras i och med att barn erhålls stöd beroende på pedagogen. Att hantera 

alla barns olikheter och ge alla stöd är en komplex uppgift, men kan underlättas genom att 

vara medveten om de aspekter som härrör till alla barns rätt till stöd.  

Genomgående i studien har forskningen använt sig av begreppen barn i behov av stöd och 

barn med behov av stöd. Där barn i behov av stöd har framkommit som det begrepp att 

föredra då det tar barnets kontext i beaktning. Eftersom stödet varierar beroende på 

pedagogens uppfattning av barnet kan resultatet av denna studie lyfta ett nytt begrepp - att 

barn anses vara i behov av stöd.  

 

 

 
 
 

Referenslista   
 
Ableser, Judith (2008). Authentic Literacy Experiences to Teach and Support Young 
Children during Stressful Times. YC Young Children; Washington, 63(2), 74-76,78-79. 
Hämtad 2019-04-17 från 
http://db.ub.oru.se/login?url=http://search.proquest.com/?url=https://search.proquest.com/d
ocview/197621516?accountid=8028 

Ahrenkiel, Annegrethe; Frederiksen, Jan; Helms, Stine & Krab, Jimmy (2012). 
Pædagogers deltagelse i efteruddannelse: Pædagogers interesser i og barrierer for 
deltagelse i efteruddannelse. University College Sjælland. 
 
Alasuutari, Maarit  & Markström, Ann-Marie. (2011). The Making of the Ordinary Child 
in Preschool. Scandinavian Journal of Educational Research, 55(5), 517-535. doi: 
10.1080/00313831.2011.555919 
 
Álvarez  Sánchez, Alejandra (2019). Hermeneutics in early childhood education: 
broadening interpretations of children’s ideas and actions, and learning in the process 
about our conceptions of children, our educational practices, and ourselves. 
(Magisteruppsats). Vancouver: The University of British Columbia. Hämtad 2019-04-25 
från https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/24/items/1.0377734. 
 

http://db.ub.oru.se/login?url=http://search.proquest.com/?url=https://search.proquest.com/docview/197621516?accountid=8028
http://db.ub.oru.se/login?url=http://search.proquest.com/?url=https://search.proquest.com/docview/197621516?accountid=8028
https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/24/items/1.0377734


31 
 

Beaudoin, Kathleen; Mihić, Sanja Skočić & Lončarić, Darko (2018). Croatian Preschool 
Teachers’ Self-Perceived Competence in Managing the Challenging Behaviour of 
Children. Center for Educational Policy Studies Journal, 8(2), 123-138. doi: 
10.26529/cepsj.547 
 
Bigsten, Airi (2015). Fostran i förskolan. Göteborg: Göteborgs universitet. 
 
Björck-Åkesson, Eva (2014). Specialpedagogik i förskolan. I A. Sandberg (Red.) Med sikte 
på förskolan – barn i behov av stöd (s. 23-62). Lund: Studentlitteratur. 
 
Brodin, Jane & Lindstrand, Peg (2007). Perspectives of a school for all. International 
Journal of Inclusive Education 11(2), 133-145. doi: 10.1080/13603110500375549  
 
Brodin, Jane & Lindstrand, Peg (2010). Perspektiv på en skola för alla. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Cameron, David; Tveit, Anne; Midtsundstad, Jorunn; Nilsen, Ann Christin & Jensen, 
Hanne (2014). An Examination of the Role and Responsibilities of Kindergarten in 
Multidisciplinary Collaboration on Behalf of Children with Severe Disabilities. Journal of 
Research in Childhood Education, 28(3), 344-357. doi: 10.1080/02568543.2014.912996 
 
Demirkaya, Pervin Naile & Bakkaloglu, Hatice (2015). Examing the student-teacher 
relationships of children both with and without special needs in preschool classrooms. 
Educational Sience: Theory & Practice, 15(1) ,159-175. doi: 10.12738/estp.2015.1.2590 
 
Dolk, Klara (2013). Bångstyriga barn: Makt, normer och delaktighet i förskolan. 
Stockholm: Ordfront.  
 
Drugli, May Britt; Clifford, Graham & Larsson, Bo (2008). Teachers’ Experience and 
Management of Young Children Treated Because of Home Conduct Problems: A 
qualitative study. Scandinavian Journal of Educational Research, 52(3), 279-291. 
doi:10.1080/00313830802025082 
 
Emanuelsson, Ingemar; Persson, Bengt & Rosenqvist, Jerry (2001). Forskning inom det 
specialpedagogiska området – En kunskapsöversikt. Stockholm: Liber. 
 
Eriksson Barajas, Katarina; Forsberg, Christina & Wengström,Yvonne (2013). 
Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap - Vägledning vid examensarbeten och 
vetenskapliga artiklar. Natur & Kultur: Stockholm. 
Förskoleförvaltningen i Malmö (2017). Policy och genomförandeplan för alla barns rätt 
till stöd. Hämtad 20190510 från 
https://malmo.se/download/18.270ce2fa16316b5786c6f87/1526290731084/Alla+barns+rät
t+till+stöd+-+Policy+och+genomförandeplan.pdf  
 
Gitz-Johansen, Thomas (2012). Smuds i børnehaven: En undersøgelse af uønskede 
personlighedstræk i børnehavers vurderingsmaterialer. Dansk Pædagogisk Tidsskrift (3), 
75-84. Hämtad 20190510 från https://www.nb-ecec.org/resumeer/post-2805047  
 
Göransson, Kerstin;  Nilholm, Claes & Karlsson, Kristina (2011). Inclusive education in 
Sweden? A critical analysis. International Journal of Inclusive Education, 15(5), 541-555. 
doi: 10.1080/13603110903165141 
 

http://dx.doi.org/10.1080/02568543.2014.912996
https://malmo.se/download/18.270ce2fa16316b5786c6f87/1526290731084/Alla+barns+r%C3%A4tt+till+st%C3%B6d+-+Policy+och+genomf%C3%B6randeplan.pdf
https://malmo.se/download/18.270ce2fa16316b5786c6f87/1526290731084/Alla+barns+r%C3%A4tt+till+st%C3%B6d+-+Policy+och+genomf%C3%B6randeplan.pdf
https://www.nb-ecec.org/resumeer/post-2805047


32 
 

Heiskanen, Noora; Alasuutari Maarit & Vehkakoski, Tanja (2018). Positioning children 
with special educational needs in early childhood education and care documents. Sociology 
of Education, 39(6), 827-843. doi:10.1080/01425692.2018.1426443. 
 
Hannås Björg, Mari & Hanssen Bahdanovich, Natallia (2016). Special needs education in 
light of the inclusion principle: an exploratory study of special needs education practice in 
Belarusian and Norwegian preschools. European Journal of Special Needs Education, 
31(4), 520-534 .doi: org/10.1080/08856257.2016.1194576  
 
 
Johansson, Eva & Emilson, Anette (2016). Conflicts and resistance: Potentials for 
democracy learning in preschool. International Journal of Early Years Education 24(1), 
19-35. doi: org/10.1080/09669760.2015.1133073 
 
Karlsson, Helena (2010). Förskolan och de utsatta barnen –utmaningar och möjligheter. 
Ur: Utredningen om översyn av skolans arbete med utsatta barn (2010). "Se de tidiga 
tecknen": forskare reflekterar över sju berättelser från förskola och skola: delbetänkande. 
Stockholm: Fritzes. 
 
Lillvist, Anne (2010). The applicability of a functional approach to social competence in 
preschool children in need of special support. Örebro: Örebro universitet. 
 
Lillvist, Anne & Granlund, Mats (2010). Preschool children in need of special support: 
prevalence of traditional disability categories and functional difficulties. Acta Paediatr, 
99(1), 131-4. doi: 10.1111/j.1651-2227.2009.01494.x. 
 
Lindqvist, Gunilla & Rodell, Annica (2015). Stöd och anpassningar- att organisera 
särskilda insatser. Stockholm: Gothia Fortbildning AB.  
 
Lindqvist, Gunilla & Nilholm, Claes (2013) Making schools inclusive? Educational 
leaders' views on how to work with children in need of special support. International 
Journal of Inclusive Education 17(1), 95-110. doi:10.1080/13603116.2011.580466   
 
Lutz, Kristian (2006). Konstruktionen av det avvikande förskolebarnet: en kritisk fallstudie 
angående utvecklingsbedömningar av yngre barn. (Doktorsavhandling, Malmö Studies in 
Educational Sciences: Licentiate Dissertation Series, 2). Malmö: Holmbergs. Hämtad från: 
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/5967/Lutz%20inlaga%207%20dec.pdf?sequenc
e=1  
 
Markström, Ann-Marie (2010). Talking about children´s resistanceto the institutional order 
and teachers in preschool. Journal of Early Childhood Research, 8(3), 303-314. doi: 
10.1177/1476718X10368591 
 
McNally, Shelly & Slutsky, Ruslan (2018) Teacher–child relationships make all the 
difference: constructing quality interactions in early childhood settings. Early Child 
Development and Care, 188(5), 508-523. doi: 10.1080/03004430.2017.1417854 

 
Miljević-Riđički, Renata; Plantak,Krešimir & Bouillet, Dejana (2017). Resilience in 
Preschool Children – The Perspectives of Teachers, Parents and Children. International 
Journal of Emotional Education 9(2), 31-43. Hämtad 20190524 från 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1162076.pdf  

http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1080/08856257.2016.1194576
https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1080/13603116.2011.580466
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/5967/Lutz%20inlaga%207%20dec.pdf?sequence=1
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/5967/Lutz%20inlaga%207%20dec.pdf?sequence=1


33 
 

 
Nilholm, Claes (2005). Specialpedagogik: Vilka är de grundläggande perspektiven?. 
Pedagogisk forskning i Sverige, 10(2), 124-138. Hämtad 20190425 från https://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:32672/FULLTEXT01.pdf  
 
Nilholm, Claes (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Nilholm, Claes; Almqvist, Lena; Göransson, Kerstin & Lindqvist, Gunilla (2013) Is it 
possible to get away from disability-based classifications in education? An empirical 
investigation of the Swedish system. Scandinavian Journal of Disability Research 15(4), 
379-391. doi: 10.1080/15017419.2012.735201  

Nilsen, Ann Christin Eklund (2017). Bekymringsbarn blir til: En institusjonell etnografi av 
tidlig innsats som styringsrasjonal i barnehagen (Doktorsavhandling,Doctoral 
Dissertations at the University of Agder, 139). Agder: Universitetet i Agder. Hämtad från 
https://uia.brage.unit.no/uia-
xmlui/bitstream/handle/11250/2435426/BEKYMRINGSBARN%2bBLIR%2bTIL%2b201
7.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Palla, Linda (2009). En förskola för alla: Tre artiklar om förskola och (special)pedagogik 
(Specialpedagogiska rapporter och notiser från Högskolan Kristianstad, ISSN 2000-0022; 
3). Hämtad från https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:456390/FULLTEXT01.pdf 

Palla, Linda (2011). Med blicken på barnet - om olikheter inom förskolan som diskursiv 
praktik. (Doktorsavhandling, Malmö Studies in Educational Sciences No. 63) Malmö: 
Holmbergs. Hämtad från: 
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/12151/Linda_Palla_diss.pdf?sequence=2 

Persson, Bengt; Andreasson, Ingela & Heimersson, Marie (2005). Elever som behöver stöd 
men får för lite. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.  
 
Persson, Sven (2015). En likvärdig förskola för alla barn- innebörder och indikationer 
(Vetenskapsrådet, ISBN: 978-91-7307-297-7). Hämtad från 
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25a76/1555422970243/En-
likvaerdig-foerskola_VR_2015.pdf 
 
Pettersen, Marit (2014). Spesialpedagogisk arbeid i barnehagen med fokus på individuelle 
opplæringsplaner (IOP). I Reinertsen, A.B; Groven, B; Knutas, A & Holm, A (Red.), FoU i 
praksis, 2013, Artikkelsamling fra konferanse ompraksisrettet FoU i lærerutdanning (s. 
210-218). Trondheim: Akademika forlag. Hämtad från:  
https://www.nb-ecec.org/sv/artiklar/post-15659385 
 
Sandberg, Anette; Lillvist, Anne; Eriksson, Lilly; Björck-Åkesson, Eva & Granlund, Mats 
(2010). “Special support” in Preschools in Sweden: staff´s definition of the construct. 
International Journal of Disability, Development and Education, 57(1), 43-57. doi: doi-
org.db.ub.oru.se/10.1080/10349120903537830 
 
Skolverket (u.å). Stärka likvärdigheten i utbildningen. Hämtad 20190526 från 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/leda-arbetet-i-skola-
forskola-och-vuxenutbildning/starka-likvardigheten-i-utbildningen 
 
Skolverket (2018). Läroplanen för förskola lpfö18. Stockholm: Skolverket. 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:32672/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:32672/FULLTEXT01.pdf
https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1080/15017419.2012.735201
https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/bitstream/handle/11250/2435426/BEKYMRINGSBARN%2bBLIR%2bTIL%2b2017.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/bitstream/handle/11250/2435426/BEKYMRINGSBARN%2bBLIR%2bTIL%2b2017.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/bitstream/handle/11250/2435426/BEKYMRINGSBARN%2bBLIR%2bTIL%2b2017.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:456390/FULLTEXT01.pdf
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/12151/Linda_Palla_diss.pdf?sequence=2
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25a76/1555422970243/En-likvaerdig-foerskola_VR_2015.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25a76/1555422970243/En-likvaerdig-foerskola_VR_2015.pdf
https://www.nb-ecec.org/sv/artiklar/post-15659385
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/leda-arbetet-i-skola-forskola-och-vuxenutbildning/starka-likvardigheten-i-utbildningen
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/leda-arbetet-i-skola-forskola-och-vuxenutbildning/starka-likvardigheten-i-utbildningen


34 
 

 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012). Vad är ett åtgärdsprogram. Hämtad 
20190515 från https://www.spsm.se/stod/rattigheter-lagar-och-rattigheter/atgardsprogram/  
Sunnevåg, Anne-Karin (2013). Dagtilbud med høy, god og lav kvalitet. CEPRA-Striben, 
(15), 76-85. doi: 10.17896/UCN.cepra.n15.119  
 
Svinth, Lone (2014). Samspil og læring – børnehavebørns deltagelsesmuligheder i 
pædagogisk tilrettelagte aktiviteter (Doktorsavhandning, Institut for Uddannelse og 
Pædagogik (DPU)). Köpenhamn: Aarhus Universitet. Hämtad från https://www.nb-
ecec.org/sv/artiklar/post-15658536 
 
Tanner, Marie (2009) Från en skola för alla till en skola för varje?. Karlstads universitets 
Pedagogiska Tidskrift, 5(1), 77-89. Hämtad 20190521 från 
http://swepub.kb.se/bib/swepub:oai:DiVA.org:kau-7263  
 
Tellgren, Britt (2004). Förskolan som mötesplats- Barns strategier för tillträden och 
uteslutningar i lek och samtal (Licentiatavhandling, Pedagogiska institutionen Örebro 
universitet, 2). Örebro: Universitetsbibliotek. Hämtad från: https://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:134736/FULLTEXT01.pdf 

 
Ulla, Bente (2014) Auget som arrangement – om blikk, makt og skjønn i 
profesjonsutøvinga til barnehagelæraren. Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, 8(5), 
1-16. Hämtad 20190523 frånhttps://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/48661/bente-
ulla-nordisk-barnehageforskning-2014.pdf?sequence=1 

UNICEF Sverige (2009). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. 
Stockholm: UNICEF Sverige. 

Vetenskapsrådet (2017) God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 
 
Wetso, Gun-Marie (2006). Lekprocessen - specialpedagogisk intervention i (för)skola. När 
aktivt handlande stimulerar lärande, social intergration och reducerar utslagning 
(Doktorsavhandling, Studies in educational sciences, ISSN 1400-478X ; 95). Stockholm: 
HLS förlag. Hämtad från https://www.nb-ecec.org/sv/artiklar/post-911903 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.spsm.se/stod/rattigheter-lagar-och-rattigheter/atgardsprogram/
https://www.nb-ecec.org/sv/artiklar/post-15658536
https://www.nb-ecec.org/sv/artiklar/post-15658536
http://swepub.kb.se/bib/swepub:oai:DiVA.org:kau-7263
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:134736/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:134736/FULLTEXT01.pdf
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/48661/bente-ulla-nordisk-barnehageforskning-2014.pdf?sequence=1
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/48661/bente-ulla-nordisk-barnehageforskning-2014.pdf?sequence=1
https://www.nb-ecec.org/sv/artiklar/post-911903
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Bilaga A. Sökord och urval av artiklar och avhandlingar 

 

Sökning 
Sökmotor 

Sökord 
Fritext/ämnesord 

Begränsning Träffar Urval 1 
Efter 
läsning 
av 
rubriker 

Urval 2 
Efter 
läsning 
av 
abstract 

#1 
ERIC 
ebesco 
20190425 

Special educational 
needs 
Preschool 

Peer-reviewed 
Linked full text 
Academic 
journals 
Preschool 
education 
2009-2019 

49 5 2 

#2 
ERIC 
ProQuest 
20190425 

Interactions between 
children and teachers 

Peer-reviewed 
Journal articles 
Preschool 
children AND 
teacher attitudes 
OR behavior 
modification 
OR mixes 

29 2 2 
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methods 
research OR 
teacher 
characteristics  
Early Childhood 
education 

#3 ERIC 
ebesco 
20190429 

Special educational 
needs 
Positioning children 

Peer-reviewed 
2009-2019 

5 1 1 

#4 Primo  
20190429 

Preschool children 
Special support 

Peer-reviewed 
2009-2019 
Artiklar 
Engelska 
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5 2 

#5 Primo 
20190429 

Preschool perspective 
on special education 

Peer-reviewed 
2009-2019 
Artiklar 
Engelska 

53 4 1 

#6 Nb-
ecec.org 
20190430 

Förskollärarkompetens 
och yrkesuppfattning 
Specialpedagogik och 
social träning 

 
12 4 3 

#7 Nb-
ecec.org 
20190430 

Barndomssyn och 
trivsel 

 
4 1 1 

#8 
Nb-
ecec.org 
20190508 

Förskollärarkompetens 
och yrkesuppfattning 
Samarbete 

 
66 9 7 

#9 ERIC 
ebesco 
20190508 

Preschool teachers 
AND competence 

Peer-reviewed 
Linked full text 
Academic 
journals 

70 6 2 
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Preschool 
teachers 
2009-2019 

#10 ERIC 
ProQuest 
20190508 

Human rights  
Preschool 

Peer-reviewed 
2009-2019 

19 4 1 

#11 
Nb-
ecec.org 
20190430 

Jämställdhet 
 

29 2 1 

#12 
SwePub 
20190429 

Förskolan som 
mötesplats barns 
strategier för tillträden 
och uteslutningar i lek 
och samtal 

 
1 1 1 

#13 
Nb-
ecec.org 
20190430 

Specialpedagogik och 
social träning 

 
12 3 3 

 

#14 ERIC 
ebesco 
20190523 

perspective on children 
AND preschool 
teachers 

Peer-reviewed 
2009-2019 
Linked full text 
Academic 
journals 

99 11 5 

#15 
Nb-
ecec.org 
20190523 

Dokumentation 
 

55 10 2 

#16 
Nb-
ecec.org 
20190523 

Värden 
 

51 5 1 

 
Total: 

 
554 73 34 
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Bilaga B. Tabell över bedömning av vetenskaplig kvalitet. 

 

Hög kvalitet Medelhög kvalitet Låg kvalitet 

Klart beskrivet 
sammanhang (kontext) 

Sammanhanget ej beskrivet 
tydligt (kontext) 

Oklart beskrivet 
sammanhang (kontext) 

Väldefinierad 
frågeställning 

Frågeställning ej beskriven 
tydligt 

Vagt definierad 
Frågeställning 

Välbeskriven 
urvalsprocess, 
datainsamlingsmetod, 
transkriberingsprocess och 
analysmetod 

Några otydligheter i 
beskrivningen av 
urvalsprocess, 
datainsamlingsmetod, 
transkriberingsprocess och 
analysmetod 

Otydligt beskriven 
urvalsprocess, 
datainsamlingsmetod, 
transkriberingsprocess och 
analysmetod 

Dokumenterad metodisk 
medvetenhet 

Några otydligheter i den 
dokumenterade metodiska 
medvetenheten 

Dåligt dokumenterad 
metodisk medvetenhet 

Systematisk, stringent 
presentation av data 

Otydligheter i presentationen 
av data 

Osystematiskt och mindre 
stringent dataredovisning 
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Tolkningar av förankring i 
data påvisad 

Några otydligheter om 
tolkningarna trovärdighet 
och tillförlitlighet 

Otydlig förankring av 
tolkningarna i data 

Diskussion om 
tolkningarnas trovärdighet 
och tillförlitlighet 

Några otydligheter om 
tolkningarnas trovärdighet 
och tillförlitlighet 

Diskussion om 
tolkningarnas trovärdighet 
och tillförlitlighet är 
bristfällig eller saknas 

Kontextualisering av 
resultat i tidigare forskning 

Otydlig kontextualisering av 
resultat i tidigare forskning 

Kontextualisering av 
resultat i tidigare forskning 
saknas eller är outvecklad 

Implikationer för relevant 
praktik väl formulerade 

Implikationer för relevant 
praktik är otydligt beskrivna 

Implikationer för relevant 
praktik saknas eller är 
otydliga 

 

 

Bilaga C. Sammanfattande tabell över artiklarnas och avhandlingarnas innehåll 

 

Författare, år, 
titel 

Syfte Metod Resultat Kvalit
et 

Demirkaya, Pervin 
Naile & 
Bakkaloglu, 
Hatice, 2015 
 
Examining the 
Student-Teacher 
Relationships of 
Children Both with 
and without 
Special Needs in 
Preschool 
Classrooms 

Att jämförande 
undersöka barn- 
och 
lärarrelationern
a mellan 
förskolebarn 
med och utan 
speciella behov 
(SN) och att 
identifiera de 
variabler som 
förutsätter barn- 
och 
lärarrelationer. 

Kvantitativ 
studie som 
använde enkäter.  
 

40 förskollärare 
gav information 
om 54 barn i 
behov av särskilt 
stöd och 54 barn 
utan behov av 
särskilt stöd 
 

Barn i behov av stöd 
har mer konflikter 
med och mindre 
närhet till sina 
pedagoger än sina 
kamrater. Resultatet 
visar samtidigt på 
att det inte fanns 
någon skillnad i hur 
mycket barnen 
förlitade sig på 
pedagogerna i 
verksamheten. 
Studien visar också 
på att pedagogers 
brist på kunskap och 
erfarenheter bidrar 
till att de har svårare 
att anpassa 
instruktioner och 
aktiviteter till 

Hög 
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barnen i behov av 
särskilt stöd.  
 

McNally, Shelley 
& Slutsky, Ruslan, 
2018 
 
Teacher–child 
relationships make 
all the difference: 
constructing 
quality interactions 
in early childhood 
settings 

Att diskutera 
lärares 
uppfattning om 
relationer och 
relationskavalit
et, samt hur 
dessa 
övertygelser är 
anpassade till 
praktiken.  

Kvalitativ studie. 
Insamlad data i 
form av 
frågeformulär, 
observationer, 
intervjuer och 
Teacher belief 
Q-sort. 
 
4 förskollärare 

Genom utbildning 
och medvetenhet om 
specifika 
övertygelser skulle 
lärarna vara mer 
informerade om vad 
de ska fokusera på 
när de försöker 
etablera relationer 
med små barn som 
behöver kognitiv 
och emotionell 
utveckling, 
självreglering, 
skolanpassning och 
sociala färdigheter. 
Barn, särskilt de 
som riskerar att 
utveckla dåliga 
relationer med 
lärare, kan gagnas 
av detta eftersom 
lärare blir mer 
medvetna om den 
viktiga kopplingen 
mellan positivt 
känslomässigt 
klimat och 
akademisk 
framgång. 
 

Hög 

Noora Heiskanen, 
Maarit Alasuutari 
& Tanja 
Vehkakoski, 2018 
 
Positioning 
children with 
special educational 
needs in early 
childhood 
education and care 
documents 

Att lyfta hur 
barn i behov av 
stöd skildras i 
den 
pedagogiska 
dokumentatione
n 

Kvalitativ studie 
i form av 
insamlad data av 
dokumentation 
från 19 
barngrupper, 
totalt 143 
dokument.  

Resultatet visade att 
pedagogerna delar 
in barnen i tre olika 
positioner i sin 
dokumentation. 
Dessa tre positioner 
beskriver och 
konstruerar på olika 
sätt barn i behov av 
stöd. 

Hög 
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Anne Lillvist & 
Mats Granlund, 
2010 
 
Preschool children 
in need of special 
support: prevalence 
of traditional 
disability 
categories and 
functional 
difficulties 

Att undersöka 
förekomsten av 
barn som 
behöver särskilt 
stöd och de 
funktionella 
problem som 
barnen uppvisar 
i förhållande till 
demografiska 
och 
miljöfaktorer i 
förskolans 
sammanhang. 

Kvantitativ 
studie i form av 
en enkät 
distribuerad till 
(N = 1138) 
förskolor i två 
svenska län.  

Flertalet barn som 
uppfattades av 
förskollärare som i 
behov av särskilt 
stöd var 
odiagnostiserade 
barn med 
funktionella 
svårigheter 
relaterade till tal, 
språk och 
interaktion med 
kamrater. 

Hög 

Hannås Björg, 
Mari & Hanssen 
Bahdanovich, 
Natallia, 2016 
 
Special needs 
education in light 
of the inclusion 
principle: an 
explanatory study 
of special needs 
practise in 
Belarusian and 
Norwegian 
preschools 

Att undersöka 
möjliga 
praktiska 
konsekvenser 
av den 
ideologiska 
principen om 
inkludering. 

Kvalitativ studie 
i form av 10 
semistrukturerad
e intervjuer. 
 
5 förskollärare 
från 5 förskolor i 
olika kommuner 
deltog.  

Förskolorna i båda 
länderna står inför 
samma utmaning - 
hur förskolor kan 
genomföra en form 
av inkluderande 
pedagogik, utan att 
samtidigt avstå från 
värdefull kompetens 
inom 
specialutbildning. 

Hög 

Sunnevåg, Anne-
Karin, 2013 
 
Dagtilbud med 
høy, god og lav 
kvalitet. 

Att med arbetet 
LP-
modellen  utvec
kla bra 
inlärnings- och 
utvecklingsmilj
öer 
med lämpliga 
förhållanden, 
barns 
välbefinnande, 
deras 
personliga, 
sociala, 
språkliga 
och motoriska 
inlärning och 
utveckling. 
 

Kvantitativ 
undersökning där 
1389 pedagoger 
som arbetat med 
LP-modellen har 
svarat samt 1371 
barn som har 
svarat på frågor 
relaterade till sin 
egen situation i 
dagis. 

Dagsomsorg skapas 
med en hög grad av 
pedagogisk 
medvetenhet. För 
vissa grupper av 
barn finns det 
utmaningar med den 
dagliga 
inlärningsmiljön. 
Om man inte kan 
utforma en förskola 
som kan minska 
dessa skillnader, 
kommer barnen att 
få svårigheter med 
vidare skolgång och 
liv. I stor omfattning 
handlar det om vilka 
"glasögon” man 

Hög 
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som pedagog bär 
när man ska 
underlätta en övning 
som lägger barnet i 
fokus baserat på 
inblick i deras 
avsikter och att man 
är nyfiken på deras 
upplevelser och 
intressen.  

Pettersen, Marit 
2014 
 
Spesialpedagogisk 
arbeid i 
barnehagen med 
fokus på 
individuelle 
opplæringsplaner 
(IOP) 

Att undersöka 
införandet av 
individuella 
läroplaner för 
förskolebarn 
(ILP), 

Kvalitativ metod 
i form av fem 
djupintervjuer 
med fem olika 
förskollärare. 

Det framkommer att 
förskollärare ser 
barnskötare som de 
viktigaste 
samarbetsparterna i 
användandet och vid 
införandet av ILP, 
Specialpedagogen 
anses dock ha en 
stor betydelse för 
vilka aktiviteter som 
görs med barn med 
särskilda behov. ILP 
anses av 
förskollärarna vara 
ett bra verktyg då 
den hjälper dem att 
kontinuerligt 
tillgodose barnens 
behov. ILPs struktur 
gör det möjligt att 
hålla fokus samt se 
till att barnet gör 
framsteg. Det bidrar 
även till att det 
specialpedagogiska 
arbetet blir mätbart 
och resultatinriktat 
då man regelbundet 
följer upp barnets 
framsteg. 

Hög 
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Cameron, David; 
Tveit Anne, 
Midtsundstad, 
Jorun; Nilsen, Ann 
Christin & Jensen, 
Hanne, 2014 
 
An Examination of 
the Role and 
Responsibilities of 
Kindergarten in 
Multidisciplinary 
Collaboration on 
Behalf of Children 
with Severe 
Disabilities 

Att undersöka 
vilken roll och 
ansvar som den 
norska 
förskolan  utifrå
n deltagarna i 
multidisciplinär
t samarbete på 
uppdrag av barn 
med allvarliga 
funktionshinder 
och deras 
familjer. 

En mångsidig 
studie i form av 
26 intervjuer 
över sex fall.  

Fynden diskuteras i 
förhållande till två 
kontrasterande 
synpunkter på 
barndomsprofession
en som en tidig 
barndomsexpert och 
som en medlidande 
vårdgivare som på 
många sätt fungerar 
som en förlängning 
av föräldrarollen. 
Författarna drar 
slutsatsen att det är 
det sistnämnda av 
dessa två perspektiv 
som dominerar 
perceptioner av 
förskollärare bland 
deltagarna. 

Hög 

Drugli, May Britt, 
Clifford, Graham 
& Larsson, Bo, 
2008 
 
Teachers’ 
Experience and 
Management of 
Young Children 
Treated Because of 
Home Conduct 
Problems: A 
qualitative study 

Att deskriptivt 
undersöka 
lärares och 
pedagogers 
hantering av 
barn med 
beteendeproble
m i skola och 
förskola.  

Kvalitativ studie 
i form av 
kontrollerade 
intervjuer med 
127 barn samt 
med 27 av 
lärarna till dessa 
barn.   

Majoriteten av 
barnen uppvisade ett 
brett spektrum av 
beteendeproblem. 
Pedagoger och 
lärare förklarade 
problemen som att 
de beror på barnet i 
sig, eller på 
föräldrarna och 
barnets 
familjesituation, 
eller en kombination 
av dessa. Vad gäller 
ledningen av 
barngruppen 
rapporterade 
pedagogerna/lärarna 
att de måste söka 
efter lösningar som 
fungerade för det 
enskilda barnet. Det 
var nödvändigt att 
följa barnet i fråga 
mycket nära, och 
därför var de 
tvungna att välja 
mellan att stödja 
barnet med 

Hög 
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beteendeproblem 
eller att hjälpa de 
andra barnen i 
klassen. De flesta 
pedagoger och 
lärare var relativt 
nöjda med sin 
hantering av 
beteendeproblem. 

Beaudoin, 
Kathleen; Mihic, 
Sanja Skocic & 
Loncaric. Darko, 
2018 

 
Croatian Preschool 
Teachers’ Self-
Perceived 
Competence in 
Managing the 
Challenging 
Behaviour of 
Children 

Att undersöka 
lärarnas 
uppfattning om 
deras 
kompetens för 
att hantera 
barns 
utmanande 
beteende och att 
identifiera de 
faktorer som 
påverkar dessa 
övertygelser. 

Kvantitativ 
studie i form av 
en enkät. 204 
förskollärare 
deltog.  

Förskollärares 
bedömning av sin 
egen kompetens för 
att hantera 
utmanande beteende 
förklarades av nivån 
på stöd de fått från 
andra 
yrkesverksamma när 
de mötte barns 
utmanande beteende 
och tidigare kurser i 
klassrumsförvaltnin
gen. Deltagare med 
högre nivåer av 
professionellt stöd 
och mer kurser i 
klassrumsförvaltnin
gen uppskattade sig 
vara mer 
kompetenta att 
hantera utmanande 
beteende.  

Hög 

Tellgren, Britt, 
2004 
 
Förskolan som 
mötesplats - barns 
strategier för 
tillträden och 
utesslutningar i lek 
och samtal  

Att förstå hur 
barn skapar 
relationer och 
hur de försvarar 
och skyddar 
sina 
interaktionella 
utrymmen 

Etnografisk 
inspirerad metod 
i kombination 
med 
konversationsana
lys.  

Resultaten tyder på 
att det är särskilt 
svårt att få tillgång 
till lekgrupper i 
förskolans 
inställningar 
eftersom små barn 
tenderar att skydda 
delade utrymmen 
och pågående 
lekaktiviteter från 
barn utanför riken i 
dessa utrymmen och 
aktiviteter. Barn 
samverkar också ett 
antal strategier för 

Hög 
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att utesluta kamrater 
från deras 
interaktionsområden
. 

Wetso, Gun-Marie, 
2006 
 
Lekprocessen - 
specialpedagogisk 
intervention i 
(för)skola. När 
aktivt handlande 
stimulerar lärande, 
social intergration 
och reducerar 
utslagning 

Att undersöka: 
hur motiven för 
förändringarna 
ser ut, hur 
förändringsarbe
tet 
konkretiseras, 
hur aktiviteter 
utkristalliseras 
och 
konkretiseras 
och samt hur 
verksamhetsteo
ri och 
dokumentation 
av aktiviteterna 
flätas samman. 

Kvalitativ studie 
i form av samtal, 
frågeformulär 
och 
uppföljningssamt
al 
 
Studien bestod 
av 37 barn, deras 
föräldrar och 25 
pedagoger.  
 

Resultatet visar att 
pedagogerna är i 
stort behov av att 
lära sig hantera barn 
som kräver extra 
stöd. Det 
pedagogerna 
behöver är 
utbildning i 
interaktion, olika 
sorters 
kommunikation och 
lek. Studien visar 
även att barnen 
saknar olika sätt att 
hantera situationer 
och uttrycka sig. De 
vuxna saknar 
strategier för att 
hantera barnens 
problem och att 
främja mer 
konstruktiva 
beteendemönster 
och interaktioner. 
Barnens behov 
förbises ofta av de 
vuxna vilket 
resulterar i att 
barnen saknar fysisk 
kontakt, trygghet 
och andra former av 
interaktion. 

Hög 

Palla, Linda, 2011 
 
Med blicken på 
barnet - om 
olikheter inom 
förskolan som 
diskursiv praktik 

Att lyfta fram 
hur barn skapas 
som ämnen när 
deras beteende 
förbryllar, oroar 
eller utmanar 
personal i 
förskolan och 
hur 
möjligheterna 
till, eller 

Studien utgår 
ifrån situationer 
där 
avdelningsperson
al och 
specialpedagog 
möts för samtal 
samt texter som 
producerats i 
samband med 
dylika samtal. 

Även om det finns 
rörlighet och 
förändringskraft i 
språket kan, genom 
att ett specifikt sätt 
att tänka och tala 
inom en kontext 
reproduceras och 
fixeras, viss 
kunskap och vissa 
föreställningar bli 

Hög 



46 
 

begränsningar 
för, barnens 
möjligheter att 
vara, känna 
eller agera 
annorlunda 
därmed 
framträder. 

Studien vilar på 
en 
poststrukturalisti
sk teoribildning 
och har 
genomförts med 
ett 
diskursanalytiskt 
angreppssätt 

dominerande och till 
slut tas så för givna 
att de inte längre 
ifrågasätts. Denna 
studie erbjuder en 
alternativ bild som 
kan bidra till att 
öppna upp för 
reflektion och andra 
sätt att tala och 
tänka än de som har 
utmärkt sig som 
naturliga och 
dominerande i de 
specialpedagogiska 
sammanhangen 
inom förskolan. 

Lutz, Kristian, 
2006 
 
Konstruktionen av 
det avvikande 
förskolebarnet: en 
kritisk fallstudie 
angående 
utvecklingsbedömn
ingar av yngre barn 

Att behandla 
relationen 
mellan begrepp 
som utveckling, 
avvikelse och 
särskilt stöd i 
förskolan 

Fallstudie i form 
av inspelade 
möten mellan 
samordnaren och 
biträdande rekto- 
rerna, kopior av 
ansökningshandli
ngar samt 
intervjuer.  
 
Fallstudien hade 
40 deltagare.  
 

Resultatet visar att 
det finns en stor 
medvetenhet bland 
pedagogerna på 
förskolorna att det 
krävs en 
problematik om 
barnet som 
motiverar en 
utredning från 
externa bedömare 
för att kunna få 
resurser för enskilda 
barn. Vid 
gruppansökningarna 
är det snarare en 
utveckling mot att 
enskilda barn ska 
synliggöras för att 
ansökningarna ska 
leda till 
resursförstärkning. 
Detta generella 
mönster pekar mot 
att det sker en 
ökning av att 
definiera problemen 
som egenskaper hos 
enskilda barn. 
 

Hög 
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Svinth, Lone, 2014 
 
Samspil og læring 
– børnehavebørns 
deltagelsesmulighe
der i pædagogisk 
tilrettelagte 
aktiviteter 

Att undersöka 
hur samspelet 
mellan 
förskollärarna 
och barnen på 
förskolan 
påverkar 
barnens 
möjligheter att 
delta i, uppleva 
och lära i 
pedagogiskt 
tillrättalagda 
aktiviteter. 

Kvalitativ studie 
i form av 
videoupptagning
ar och 
deltagande 
observationer, 
intervjuer, samtal 
med barn och en 
enkät.  
 
Materialet i 
videoupptagning
arna är hämtat 
från 24 
aktiviteter på två 
förskolor.  

De fyra artiklarna 
visade att även om 
barn och 
förskollärare skapar 
samspel tillsammans 
så sker det från olika 
utgångslägen. Dessa 
utgångslägen har 
betydelse för  de 
olika möjligheterna 
barnen får till 
deltagande samt till 
de upplevelser och 
erfarenheter som 
aktiviteterna ger 
möjlighet till. 

Hög 

Nilsen, Ann 
Christin Eklund, 
2017 
 
Bekymringsbarn 
blir til: En 
institusjonell 
etnografi av tidlig 
innsats som 
styringsrasjonal i 
barnehagen 

Att undersöka 
hur tidiga 
insatser görs 
och är socialt 
organiserade på 
förskolan, och 
vad tidiga 
insatser innebär 
utifrån 
förskolepersona
lens perspektiv. 

En kvalitativ 
studie där det 
mesta av 
datamaterialet 
består av 
individuella 
intervjuer och 
gruppintervjuer 
med 14 
medarbetare på 
fyra förskolor.  

Studien visar att 
tidiga insatser 
bestäms av vilken 
slags oro personalen 
upplever. Vilket ofta 
innebär ett 
”textliggörande” av 
barnet, som handlar 
om att motivera och 
dokumentera oron 
på ett legitimt sätt. 
Studien visar att 
tidiga insatser bland 
annat handlar om att 
kategorisera barn, i 
till exempel ”ett 
barn i riskzonen” 
eller ”ett barn med 
försenad 
utveckling”. Denna 
kategorisering av 
barnet är bland 
annat avgörande för 
det handlingsförlopp 
som för vidare 
personalens 
sektorsöverskridand
e samarbete med 
andra utomstående 
yrkesmänniskor. 

Hög 

Ahrenkiel, 
Annegrethe; 

Att avslöja och 
analysera 

En kvalitativ 
studie  

Pedagogerna i 
studien upplever att 

Hög 
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Frederiksen, Jan; 
Helms, Stine & 
Krab, Jimmy, 2012 
 
Pædagogers 
deltagelse i 
efteruddannelse: 
Pædagogers 
interesser i og 
barrierer for 
deltagelse i 
efteruddannelse 

orsakerna till att 
en stor del av 
det pedagogiska 
yrket inte 
verkar delta i 
formell 
kvalificerad 
fortbildning, 
särskilt 
examensprogra
m, under hela 
sin karriär. 

som består av tre 
delar, en 
undersökande 
enkät som bildat 
grunden för en 
intervjustudie 
och ytterligare en 
enkät.  
 
15 förskollärare 
deltog i 
intervjuerna och 
enkäten 
skickades till 20 
kommuner.  

det är ont om 
resurser inom 
förskolan vilket gör 
att de ofta får dåligt 
samvete gentemot 
barnen och 
kollegerna när de 
överväger att 
fortbilda sig. En 
längre fortbildning 
upplevs alltså som 
en belastning i ett 
läge som redan är 
ansträngt. 
Pedagogerna visar 
sig däremot mycket 
nöjda med 
möjligheterna att 
delta i kortare kurser 
och temadagar som 
kan knytas an till 
aktuella utmaningar 
i vardagen.  

Sandberg, Anette; 
Lillvist, Anne; 
Eriksson, Lilly; 
Björck-Åkesson, 
Eva & Granlund, 
Mats, 
2010 
 
“Special support” 
in Preschools in 
Sweden: Preschool 
Staff’s definition 
of the construct 

Att undersöka 
definitionen av 
konstruktioneen 
“barn i behov 
av särskilt 
stöd”. 

Blandad 
metoddesign i 
form av en 
kvalitativ analys 
av en öppen 
fråga samt 
kvantitativ 
analys av 
enkätsvar 
 
540 förskolor 
deltog i 
enkätundersökni
ngen. 

Två allmänna 
perspektiv visades i 
definitionen av 
konstruktionen, ett 
barnperspektiv och 
ett organisatoriskt 
perspektiv. Enheter 
med barnperspektiv 
hade en högre andel 
barn som behövde 
särskilt stöd, särskilt 
flickor. Studien 
belyser att termen 
“barn i behov av 
särskilt stöd” är 
delvis socialt 
konstruerad och 
delvis baserad på 
upplevda 
egenskaper hos 
barn. Uppfattningen 
av vad som anses 
vara ett barn i behov 
av särskilt stöd som 
innehas av 

Hög 



49 
 

personalen kan 
påverka de tjänster 
som ges till barn 
som behöver särskilt 
stöd.  

Bigsten, Arne, 
2015 
 
Fostran i förskolan 

Att undersöka 
förskollärares 
syn på 
uppfostran 
genom att följa 
hur de fostrar 
barnen på 
förskolan, och 
hur de beskriver 
sina motiv och 
handlingar.  

En kvalitativ 
studie där 
materialet består 
av 
videoobservation
er och enskilda 
intervjuer med 
nio förskollärare. 

Resultatet visar att 
förskollärarna vill 
tillförsäkra barnen 
tre saker:  rätten att 
få vistas i en tillvaro 
på förskolan där 
ordning och 
förutsebarhet råder, 
rätten att bli 
accepterade som 
unika individer och 
rätten till hopp om 
det dagliga livet och 
framtiden. Studien 
visar att 
förskollärarnas 
motiv varierar 
utifrån om man 
prioriterar gruppens 
eller det enskilda 
barnets behov. 
Vilket antyder att 
det finns flera sätt 
att hantera samma 
situation och att 
olika mål kan 
komma i konflikt. 
Till exempel om 
samhällets krav inte 
överensstämmer 
med barnets vilja 
och önskningar.  

Hög 

Ulla, B, 2014 
 
Auget som 
arrangement – om 
blikk, makt og 
skjønn i 
profesjonsutøvinga 
til 
barnehagelæraren 

Att undersöka 
förskollärares 
berättelser om 
hur de använder 
värderingssche
man och annan 
dokumentation 
av barns 
förmågor och 
kompetenser 

Kvalitativ studie 
där 11 
förskollärare 
intervjuades i två 
gruppintervjuer. 

Förskollärarna i 
studien menar att de 
grundar sina 
bedömningar av 
barnen i sin syn på 
barn och barns 
utveckling. Denna 
syn ger grunden för 
förskollärarnas 
yrkesmässiga 

Hög 
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verksamhet. Den 
betraktande blicken 
är ett resultat av 
förskollärarnas syn 
på barn samt deras 
uppfattning om 
uppgiften att 
bedöma barnen i 
rollen som 
förskollärare i 
verksamheten.  

Men den 
betraktande blicken 
skapar 
förskollärarna deras 
uppfattning om 
yrkesrollen. Synen 
på barn och barns 
utveckling är 
föränderlig och 
arbetet med att 
bedöma och se 
barnen är en 
dynamisk process. 

Gitz-Johansen, 
Thomas, 2012 
 
Smuds i 
børnehaven: En 
undersøgelse af 
uønskede 
personlighedstræk i 
børnehavers 
vurderingsmaterial
er.  

Att undersöka 
vilka 
personlighetsdr
ag som 
uppfattas som 
”smuts” i olika 
typer av 
bedömningsmat
erial om barns 
utveckling som 
används i 
danska 
förskolor. 

Bedömningsmate
rial som används 
i danska 
förskolor 
granskades för 
att utreda vilka 
personlighetsdra
g eller 
egenskaper som 
framstod som 
oönskade eller 
negativa. 

Utifrån de 
analyserade 
bedömningsmaterial
en konstrueras 
begreppet 
”smutsbarn” som 
beskrivs med hjälp 
av olika kategorier. 
”Smutsbarn” ska 
förstås som de barn 
som ses som 
”oönskade” och 
skiljer sig från det 
”acceptabla” i 
förskolan. 

Studien visar 8 
kategorier av 
smutsbarn och vilka 
beteenden de 
uppvisar.  

Hög 
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Alasuutari, 
Maarit  & 
Markström, Ann-
Marie, 2011 
 
The Making of the 
Ordinary Child in 
Preschool 

Att undersöka 
hur pedagoger 
och föräldrar 
utvärderar barn 
under 
föräldrasamtal. 

Studien bygger 
på 54 samtal 
mellan 
pedagoger och 
finska och 
svenska föräldrar 
till totalt 62 barn. 
De 54 samtalen 
transkriberades 
och 
datamaterialet 
analyserades 
utifrån ett 
diskursanalytiskt 
arbetssätt. 

Studien visar att den 
viktigaste 
förväntning som 
ställs på barn är att 
de bör vara socialt 
kompetenta. Denna 
förväntning uttrycks 
betydligt oftare än 
förväntningar om 
utbildning och 
lärande. De 
förväntningar och 
krav från 
institutionen som 
ställs på barnen 
varierar beroende på 
kön. Studien visar 
att flickor som 
bryter mot normerna 
uppmärksammas i 
högre grad än 
normbrytande 
pojkar. De pojkar 
som bryter mot 
normerna får 
uppmärksamhet 
först när deras 
beteende uppfattas 
som aggressivt eller 
problematiskt. 

Hög 

Miljević-Riđički, 
Renata; 
Plantak,Krešimir & 
Bouillet, Dejana, 
2017 

Resilience in 
Preschool Children 
– The Perspectives 
of Teachers, 
Parents and 
Children 

Att undersöka 
hur föräldrar, 
lärare och barn 
i början av 
årens utbildning 
förstår 
begreppet 
motståndskraft. 

Blandmetod i 
form av 
kvalitativa 
fokusgrupper 
bestående av 10 
föräldrar, 9 
lärare och 11 
barn.  
Det kvantitativa 
innefattar en 
analys av data 
som samlats in 
från 116 barn. 

De kvalitativa 
uppgifterna 
indikerar att 
föräldrar och lärare 
har olika förståelse 
av 
motståndskraftskonc
eptet. De 
kvantitativa 
uppgifterna visar 
även att föräldrar, 
jämfört med lärare, 
bedömer alla 
aspekter av barns 
motståndskraft mer 
positivt. 

Hög 
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Dolk, Klara, 2013 

 
Bångstyriga barn: 
Makt, normer och 
delaktighet i 
förskolan.  

Att undersöka 
de spänningar 
och konflikter 
som uppstår i 
relationen 
mellan barn och 
vuxna i 
samband med 
svenska 
förskolors 
arbete med 
värderingar, där 
man aktivt och 
medvetet 
arbetar med att 
förbättra 
jämlikhet, 
jämställdhet 
och deltagande 
på förskolan.  

Kvalitativ studie 
i form av 
fältobservationer
. Studien 
omfattade 11 
barn.  

I studien dras 
slutsatsen att barns 
motstånd och 
"felaktiga" reaktion 
på normer och 
värderingar kan 
medföra att man kan 
ändra sin 
demokratiuppfattnin
g på förskolor. Det 
är ofta svårt för 
pedagogerna att 
upptäcka normer 
och värderingar, 
men när barnen 
bryter mot dem kan 
det bidra till att sätta 
fokus på det som 
pedagogerna 
uppfattar som 
självklart. Barnens 
motstånd i samband 
med exempelvis 
Barnrådet kan ses 
som ett krav på 
demokratiska 
relationer och 
aktiviteter på 
institutionen, som 
utmanar och 
överskrider 
etablerade 
gemensamma 
rutiner, synsätt och 
pedagogiska 
metoder. 

Hög 

Johansson, Eva & 
Emilson, Anette, 
2016 

 
Conflicts and 
resistance: 
Potentials for 
democracy 
learning in 
preschool.  

Att undersöka 
hur barn och 
förskollärare 
gör motstånd i 
vardagskonflikt
er på förskolan 
och hur dessa 
konflikter ger 
tillfälle till 
lärande om 
demokrati och i 

En kvalitativ 
studie där 
materialet består 
av 44 timmar 
transkriberad 
film från fyra 
förskolor, 65 
barn på 1–3 år 
och 15 
förskollärare 
deltog i 
undersökningen. 

Barn och 
förskollärarna gör 
motstånd på i 
huvudsak två sätt i 
vardagskonflikter. 
Dessa metoder med 
koppling till vilket 
utrymme de ger för 
att lära demokrati på 
förskolan beskrivs 
följande, det är plats 
för olikhet som visar 

Hög 
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demokratiskt 
handlande. 

vilka möjligheter det 
finns att uttrycka 
olika mening, och 
plats för enighet 
som visar hur 
auktoriteter och 
gemenskaper ger 
både möjligheter till 
och begränsningar 
för att uttrycka 
mening och att få 
sin uppfattning 
respekterad. Båda 
typer av konflikter 
ger möjligheter till 
lärande om och i 
demokrati. 

Markström, Ann- 
Marie, 2010  

 
Talking about 
Children's 
Resistance to the 
Institutional Order 
and Teachers in 
Preschool 

 

Att lyfta hur 
pedagoger och 
föräldrar  i den 
svenska 
förskolan, 
under 
utvecklingssamt
al talar om 
barns olämpliga 
och oönskat 
beteende i 
förskola. 
 

En kvalitativ 
studie där det 
empiriska 
materialet består 
av 22 ljudbundna 
samtal från 
förskollärare från 
20 förskolor 

Analysen avslöjar 
fem olika strategier 
om prata om barns 
motstånd mot 
institutionen och 
utövare : fysiskt 
motstånd, socialt 
motstånd,emotionell
t motstånd, 
motstånd genom 
avvisning och 
muntligt motstånd. 

Artikeln diskuterar 
dessutom vad som 
förväntas av ett 
"normalt" 
förskolebarn. 

Hög 

Totalt: 26 
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Bilaga D. Checklista för kvalitativa artiklar 

 
A. Syftet med studien? 

_________ 

 
Vilken kvalitativ metod har använts? 

_________ 

 
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja  Nej 
□     □ 

 
B. Undersökningsgrupp 

 
Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

Ja  Nej 
□    □ 

 
Var genomfördes undersökningen? 

_________ 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

_________ 

 
Vilken urvalsmetod användes? 

□ Strategiskt urval 
□ Snöbollsurval 
□ Teoretiskt urval 
□ Annan, ange vilken: _________ 

 
Beskriv undersökningsgruppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, social status samt 
annan relevant demografisk 

bakgrund). 
_________ 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja  Nej 
□    □ 

 
C. Metod för datainsamling 
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Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 
datainsamling)? 

Ja  Nej 
□    □ 

Beskriv: 
_________ 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes 

etc.)? 

Beskriv: 
_________ 

 
Ange datainsamlingsmetod: 
□ Ostrukturerade intervjuer 

□ Halvstrukturerade intervjuer 

□ Fokusgrupper 

□ Observationer 

□ Video-/bandinspelning 

□ Skrivna texter eller teckningar 

□ Annan, ange vilken: _________ 

 
Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja  Nej 
□    □ 

 
Ska artikeln inkluderas? 

Ja  Nej 
□    □ 
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Bilaga E. Checklista för kvantitativa artiklar  

 
A. Syftet med studien? 

_________ 

 
Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja  Nej 
□    □ 

 
Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja  Nej 
□    □ 

 
B. Undersökningsgruppen 

 
Vilka är inklusionskriterierna? 

_________ 

 
Vilka är exklusionskriterierna? 

_________ 

 
Vilken urvalsmetod användes? 

□ Randomiserat urval 
□ Obundet slumpmässigt urval 
□ Kvoturval 
□ Klusterurval 
□ Konsekutivt urval 
□ Urvalet är ej beskrivet 
 
Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja  Nej 
□    □ 

Var genomfördes undersökningen? 

_________ 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

_________ 

 
C. Mätmetoder 
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Vilka mätmetoder användes? 

_________ 

 
Var reliabiliteten beräknad? 

Ja  Nej 
□    □ 

 
Var validiteten diskuterad? 

Ja  Nej 
□    □ 

 
D. Analys 

 
Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

Ja  Nej 
□     □ 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

_________ 

 
Hur stort var bortfallet? 

_________ 

 
Fanns en bortfallsanalys? 

Ja  Nej 
□     □ 

 
Var den statistiska analysen lämplig? 

Ja  Nej 
□    □ 

Om nej, varför inte? 

_________ 

 
Vilka var huvudresultaten? 

_________ 

 
Erhölls signifikanta skillnader? 

Ja  Nej 
□    □ 

Om ja, vilka variabler? 
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_________ 

 
Vilka slutsatser drar författaren? 

_________ 

 
Instämmer du? 

Ja  Nej 
□     □ 

 
E. Värdering 

 
Kan resultaten generaliseras till annan population? 

Ja  Nej 
□    □ 

 
Kan resultaten ha betydelse för pedagogisk verksamhet? 

Ja  Nej 
□    □ 

 
Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja  Nej 
□     □ 

Motivera varför eller varför inte. 
_________ 
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