
Delrapport från SKOLFORSK-projektet

 FÖRSKOLA TIDIG INTERVENTION 

VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015



FÖRSKOLA TIDIG INTERVENTION

VETENSKAPSRÅDET

Box 1035

SE-101 38 Stockholm, SWEDEN

© Swedish Research Council

ISBN 978-91-7307-278-6



FÖRSKOLA TIDIG INTERVENTION 
Ingegerd Tallberg Broman, Ann-Christine Vallberg Roth, Linda Palla, Sven Persson 

Vetenskapsrådet genomförde under 2014 ett projekt, SKOLFORSK, för att kartlägga befintlig 
utbildningsvetenskaplig forskning. Arbetet skedde på uppdrag av regeringen för att resultera i 
kartläggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet. 
Syftet var att skapa en plattform av kunskapsunderlag till det nybildade Skolforskningsinstitutet. 
Slutsatserna i denna delrapport är författarnas egna. Vetenskapsrådets sammanfattande rapport, 
Forskning och skola i samverkan, med en beskrivning av projektet och med de frågeställningar, 
resultat och rekommendationer som redovisats inom delprojekten kan liksom de övriga del- 
rapporterna laddas ner från Vetenskapsrådets webbplats.
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FÖRORD 

Regeringen gav 2013-11-21 (U2013/6845/S) Vetenskapsrådet i uppdrag att svara för genomförandet av 

validerade kartläggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet. 

Kartläggningarna skulle utgå ifrån frågeställningar som är relevanta för, och framtagna i samråd med, 

verksamma i skolan och förskolan. Syftet med kartläggningarna var att utgöra underlag för systematiska 

sammanställningar av forskningsresultat med relevans för verksamhet inom skola och förskola som 

Skolforskningsinstitutet skulle få i uppdrag att genomföra. Uppdraget formulerades efter att huvudsekreteraren 

för Utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK) vid Vetenskapsrådet utformat ett förslag till ett antal projekt 

som under ett år skulle arbeta fram ett underlag till Skolforskningsinstitutet. 

 

Uppdraget från regeringen, med arbetsnamnet SKOLFORSK, har trots den korta tid som stått till buds, 

resulterat i sexton delprojekt där ett 40-tal forskare från femton olika universitet i Sverige, Norge och USA har 

medverkat. En välmeriterad forskare med expertkunskaper inom respektive område har varit ansvarig ledare för 

de olika projekten. Delprojekten, som alla har genomförts under 2014, varierar i tidsomfång - från fyra till elva 

månader. De kortare studierna syftar till att underlätta den nya myndighetens initiala arbete avseende processer 

och modeller för kunskapsbildning, och till att skapa gynnsamma förutsättningar för användning av 

forskningsbaserad kunskap i skolan. De längre projekten är exempel på olika typer av systematiska 

sammanställningar av forskningsresultat. De visar på olika modeller och metoder för hur forskning avseende 

lärande i skolan kan systematiseras och synliggöras.  

 

Huvudsekreteraren för UVK, professor Eva Björck samt projektledaren, fil.dr. Cristina Robertson har varit 

ansvariga för projektet. SKOLFORSK har haft en referensgrupp med olika aktörer som arbetar med att 

befrämja praktiknära forskning och spridning av forskning. Projektet har haft nära kontakt med den grupp som 

planerat Skolforskningsinstitutet.  

 

Ett varmt tack riktas till alla forskare som med kort varsel gjort det möjligt att genomföra detta projekt. Ni har 

berikat skolväsendet och Skolforskningsinstitutet med en gedigen bas att utgå ifrån i fortsatt arbete med skolans 

vetenskapliga förankring och uppbyggnad av den praktiknära skolforskningen i Sverige till gagn för förskolor, 

skolor och lärarutbildning.  

 

Skolforskningsinstitutet önskas framgång och lycka med sitt fortsatta arbete! 

 

 

Petter Aaasen, ordförande, Utbildningsvetenskapliga kommittén 

Eva Björck, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap, Vetenskapsrådet 
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SAMMANFATTNING 

Projektet ”Förskola Tidig intervention” består av fyra delstudier samt exemplifiering och utformning av 

modeller för samverkan mellan högskola och förskola.  

Studiernas inriktningar är valda så att de belyser projektet dels i ett generellt översiktligt närmande, dels i tre 

specifika fördjupningar. Generellt närmande återfinns i delstudien ”Förskola till stöd för barns utveckling och 

lärande, som har kartlagt forskning om den svenska förskolan, som visar komplexa förändringsprocesser i en 

förskola av EDUCARE-modell. Specifika närmande utgörs av delstudien ”Bedömning och dokumentation i 

förskola”, som är inriktad på förskollärares bedömingskompetens och hur forskningen möter behov av redskap 

för bedömning och dokumentation; delstudien ”Specialpedagogik i förskola” som redovisar vilka aktörers 

röster som får företräde i forskningen, vilka syften, metoder, material och teoretiska analysredskap som använts 

och vad huvudresultaten av den granskade forskningen visar, och delstudien ”Pedagogiska relationer i 

förskolan”, som analyserar forskning om relationers betydelse för barns lärande och utveckling och redovisar 

de villkor som har betydelse för de pedagogiska relationernas kvalitet, och hur de kan förstås teoretiskt, samt 

summerar strategier för en utveckling av de pedagogiska relationerna i förskola.  

Delstudiernas fokus innebär att forskning om olika aspekter av kvalitetsarbete och förskola som stöd för 

barns utveckling och lärande kartläggs och problematiseras. 

Inledning och ram 

Tidiga insatser för barns utveckling, lärande och välbefinnande motsvarar ett utbildnings- och 

forskningsområde, som mött markant ökat intresse under senare år, både i ett lokalt- nationellt- och 

internationellt EU-och OECD-perspektiv. Ökande skillnader och bristande måluppfyllelse i senare skolstadier 

och mellan barns/elevers utveckling, lärande och välbefinnande har påverkat satsningar på förebyggande, på de 

yngsta barnen och på en utbyggd förskola i många länder. En förskjutning mot ett förstärkt kunskaps- och 

lärandeuppdrag för förskolan redovisas också från flera länder, med Sverige som ett tydligt exempel. Stora 

internationella undersökningar har visat att en förskola av hög kvalitet har såväl lång- som kortsiktigt positiva 

effekter, speciellt för barn från missgynnade förhållanden och för barn i behov av särskilt stöd.  

Bristande måluppfyllelse i skolans uppdrag, såväl vad gäller barns och ungas kunskapsutveckling, demo-

kratiförberedelse som deras sociala och personliga utveckling, ställer stora krav på forskning och forsknings- 

och utvecklingsarbeten samt på vetenskapligt grundade förändringar och kompetensutveckling genom hela 

skolsystemet. Detta projekt ska ses som en del av detta sammanhang. 

Studiens/studiernas frågeställningar 

Vad karakteriserar forskning relaterad till delstudiernas fokus, så som det kan avläsas i avhandlingar och 

refereegranskade artiklar och vetenskapliga rapporter för åren 2006-2014? Vad handlar forskningen om? Hur 

har den bedrivits? Vilka är kunskapsbidragen? Vad producerar forskningen för kunskap om den svenska 

förskolan som stöd för barns utveckling och lärande? Vilka problem, dilemman och angelägna 

utvecklingsområden identifieras? Vad säger forskningen specifikt om bedömning, dokumentation, 

specialpedagogiska insatser och pedagogiska relationer och kvalitetsarbete?  

Hur kan man skapa gemensamma mötesplatser för utbyte mellan forskning och beprövad erfarenhet – mellan 

högskola och förskoleverksamhet - relaterat till projektets inriktning? Möjliga modeller för samverkan? 

Resultat och slutsatser 

Generellt närmande 

Akademisering av förskolan har varit sen och förskolan har i större utsträckning relaterat mer till ett 

erfarenhets- och traditionsperspektiv, än till en väl förankrad vetenskaplig grund. Forskningsfältet har ännu inte 

utvecklats motsvarande förskolans omfattning och förväntningarna på förskolan som förebyggande, 
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utjämnande och tidig insats till stöd för barns utveckling och lärande, och får betraktas som i behov av stark 

tillväxt och strategiska satsningar. 

Den svenska förskolan som representant för EDUCARE-modellen och dess förhållandevis korta historia som 

en del i utbildningsväsendet avspeglas i forskningen. Från de senaste åren återfinns ett ökat fokus på 

förskolebarnens lärande samt på särskilda målområden, framför allt då på estetik, estetiska lärprocesser, 

språk/litteracitet, matematik och naturvetenskap. Begreppet lärande är mycket återkommande i forskningen, 

som visar att ett brett lärandebegrepp, kopplat till lek, är väl förankrat i förskolan. Däremot är begreppet 

”utveckling” i stort frånvarande i forskningen om den svenska förskolan, förutom kopplat till särskilda 

områden, framför allt då barns språkutveckling. Forskningen belyser framför allt lärandets hur-aspekt, mer 

sällan frågorna rörande lärandets vad, när och vem, men denna forskning har ökat allra senaste åren. 

Forskningen visar vikten av barns deltagande och involvering samt de vuxnas lyhördhet, interaktion, delade 

utgångspunkter, samt stödjande och emotionella engagemang. Forskningen belyser hur barns lärande kan 

stödjas genom delaktighet och samspel i multimodala estetiska läroprocesser som engagerar barnets alla sinnen 

och visar pedagogernas, platsens och rummets stora betydelse. Forskarna uttrycker förvåning över barns stora 

kompetens och framhåller vikten av att den, och barnens många gånger överraskande frågor tas tillvara i 

utvecklingen av olika målområden. 

Att öka barns delaktighet och utmana barns föreställningar är mycket återkommande slutsatser. Forskningen 

diskuterar däremot sällan i termer av ”metoder”. Betydelsen av plats och verksamhetens inramning för samspel, 

kommunikation och lärande tydliggörs. Forskningen framhåller vikten av pedagogernas kunskaper och 

förhållningssätt samt behov av kunskaps- och kompetensutveckling i ett förändrat uppdrag. Detta ska också ses 

i förhållande till det stora professionella handlingsutrymmet i förskolan.  Forskning från den här studerade 

tidsperioden visar på förskolans pågående komplexa förändringsprocesser med flera parallella traditioner och 

arbetssätt i verksamheterna. I samband med detta redovisas en form av legitimitetsproblem för läroplanens 

inriktning och prioriteringar, i förhållande till förskolans traditioner och upplevda vardagsverklighet som är 

angelägen att uppmärksamma. Skillnader mellan den förändrade läroplanens inriktning och förskolepersonalens 

och föräldrarnas målprioriteringar framkommer.  

Över hela tidsperioden redovisas ett stort engagemang i förskolans socialpedagogiska och värdeinriktade 

uppgifter. Forskningen om samspel, delaktighet, demokrati och social ordning är omfattande, och visar på en 

likvärdighets- och kvalitetsproblematik, relaterat till olika förväntningar, kommunikationsmönster och 

positionering av barnen kopplat till kön, ålder, språk, sociala kompetenser och plats. För att förskolans ska 

utgöra ett stöd för alla barns utveckling och lärande är dessa mönster viktiga att uppmärksamma i förskolans 

arbete och att utforska vidare. 

Forskningen baseras i hög grad på studier av/ ibland med/ förskolepersonalen och/eller studier av interaktion 

mellan förskolepersonal och barn. Forskningen skiljer generellt sällan på vilka personalkategorier som ingår i 

studierna. Förskollärargruppen står i fokus i en del professionsstudier, dock mycket sällan någon annan 

personal-kategori. I en tidsperiod av stort förändringsarbete är det förvånansvärt lite forskning om förskolans 

ledning, inte heller om förskolans organisation, vare sig i större sammanhang eller hur enskilda förskolor 

organiserar sitt arbete för att kunna möta sitt uppdrag.  

Forskningen som behandlar den svenska förskolan domineras i hög grad av ett utbildningsvetenskapligt, 

pedagogiskt perspektiv och med ett begränsat deltagande av andra discipliner. Forskarna har med få undantag 

egen erfarenhet av arbete i förskola eller förskollärarutbildning, och forskningen motiveras också i hög grad 

med problem identifierade i praktiken.  

Den svenska forskningen har stora likheter med den nordiska forskningen. Den skiljer sig i det metodiska 

närmandet från internationell forskning, som i hög grad präglas av större studier, flerdisciplinära närmande och 

kvantitativa eller multimetodiska studier, vilket innebär en skillnad i vilka frågor som ställs och vilka som kan 

besvaras. Ett mindre antal studier representerar aktionsforskning, där aktionerna är inriktade både på peda-

gogerna och/eller barnen, medan studier som belyser What works respektive interventionsstudier endast åter-

finns i några enstaka exempel. Forskningen måste ses i förhållande till den förskolemodell den relaterar till. För 

den nordiska forskningens del, liksom specifikt för den svenska, utgörs denna av en generell heltidsförskola 

med ett mycket brett uppdrag. Den ska både stimulera barns utveckling och lärande och erbjuda en trygg 
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omsorg och vara ett stöd för föräldrar i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande (Skolverket, 

2010). 

 

Specifika närmande 

Vad gäller forskningsområdet bedömning och dokumentation i förskolan framkommer att studier av 

dokumentation i förskola, speciellt pedagogisk dokumentation, har blivit mer omfattande under senare år.  

Forskning om bedömning är mer blygsam, men ett ökat intresse kan noteras för processinriktad bedömning och 

bedömning av barns kunnande på individnivå. Bedömningsformer karakteriseras av att vara mer inriktade mot 

verksamhet i nordiska studier, medan de kan vara mer inriktade mot bedömning av läranderesultat (learning 

outcomes) på individnivå samt på standardiserade-graderade bedömningsformer i utomnordisk och 

internationell forskning. Studierna kan placeras mellan mikro-makronivå och olika aktörer både använder och 

producerar bedömning och dokumentation. En stor innehållsvariation framträder, men dokumentation och 

bedömning av språk-kommunikation dominerar. Både kvantitativ och/eller kvalitativ bearbetning av data 

framträder, men med betoning på kvalitativ bearbetning. Det finns ett underskott av studier som belyser 

bedömningskompetens och bedömning i svensk förskola. 

Bedömningsforskning i förskola är ett relativt ungt och outvecklat område, medan dokumentationsfältet och 

speciellt forskning om pedagogisk dokumentation har en betydligt starkare ställning. I takt med att fler olika 

former av bedömning och dokumentation tar plats i förskola ökar också vikten av kunskap och medvetenhet 

kring vilka förtjänster, begränsningar och konsekvenser som olika former och praktiker kan ha. I förhållande 

till de didaktiskt orienterade frågorna framträder en variation gällande innehåll, teoretiska ingångar och 

metoder, samt olika bedömnings- och dokumentationsformer. Få studier berör bedömning och dokumentation 

mellan mikro-makronivå med möten och spänningar mellan intern och extern bedömning, eller bedömning i en 

medieekologi mellan online och offline. Forskningens funktioner kan också variera, även om forskning som 

resurs och stöd för kvalitet, dokumentation och bedömning kan tolkas som dominerande närmanden. 

Variationen kan uppfattas som både styrka och svaghet. Styrkan ligger i mångsidigheten och möjligheten att 

fånga fenomenet utifrån många infallsvinklar. Svagheten ligger i att relatera olika slags forskning till varandra 

och möjligheten till breddning och fördjupning minskar i det avseendet. Som viktig slutsats framkommer att 

professionella behöver tid och stöd i att identifiera, motivera och kommunicera sina bedömningar och val av 

dokumentationsformer och kritiskt reflektera över bedömningarnas kunskapsbas i relation till reglering och 

verksamhet med barnen.  

Vad gäller forskningsområdet specialpedagogik i förskola pekar resultaten mot en förskjutning i forskning 

från att företrädesvis ha handlat om individbaserade insatser för enskilda barn, mot att även ha en tydligare 

riktning mot forskningsfrågor som rör den pedagogiska verksamheten på grupp- och organisationsnivåer samt 

även på system- och policynivå. Resultaten synliggör att det fåtal studier, som finns publicerade och som 

definierats som tillhörande det specialpedagogiska fältet i denna delstudie, har syften som i högre utsträckning 

strävar mot förståelse för specifika fenomen och frågeställningar, snarare än att klarlägga statistiska samband. 

De kännetecknas i stort av närhet och djup i förhållande till förskolepraktiken. I forskningen dominerar de 

professionellas röster.  

De granskade studierna kännetecknas av en problematiserande hållning som rör sig mellan olika nivåer, 

vilket bidrar till att ge mångfasetterade bilder av det problem som undersöks Utifrån de granskade studiernas 

resultat har bilden av ett verksamhetsområde i behov av utveckling synliggjorts. Specialpedagogik är ett 

komplext område, fyllt av svårlösliga dilemman, som ställer stora krav på professionellas kompetens, kunnande 

och förhållningssätt. Resultaten pekar i riktning mot att barn inte sällan förstås som problembärare och att 

professionella på fältet formulerar barns individuella avvikelser som framträdande orsak till specialpedagogiska 

insatser. Det finns behov av satsningar specifikt riktade mot forskningsfältet specialpedagogik i förskola, 

särskilt forskning som fokuserar likvärdighetsfrågor, specialpedagoger, specialpedagogisk dokumentation och 

bedömning samt forskning som tar tillvara barns egna perspektiv. Forskningsområdet utgör ett bristområde i 

sig. 

Vad gäller forskningsområdet pedagogiska relationer i förskolan konstateras att nära kontakter mellan vuxna 

och barn i förskoleverksamhet har positivt samband med barnens självständighet, positiva uppfattningar om 

skola och hur de lyckas i skolämnen. De pedagogiska relationerna ses som en sammanflätning av kognitiva, 
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sociala och emotionella interaktionsmönster. Teoretiskt har socio-kulturell teori, utvecklingspsykologi och 

social-ekologiska modeller använts för att förklara varför de pedagogiska relationerna har betydelse för barns 

utveckling och lärande, på kort och lång sikt. Förskollärarens kognitiva stöd till barns expanderande lärande 

och deras emotionella närvaro är centrala aspekter för utveckling av barns självreglering, känsla av själv-

kompetens och att de ser sig som dugliga och lärande individer. De kanske viktigaste villkoren för en hög 

kvalitet i de pedagogiska relationerna berör förskolepersonalens formella utbildning och möjlighet till 

kvalificerad fortbildning och kompetensutveckling. Forskningslitteraturen pekar på att förskolepersonalens 

kunskaper, pedagogiska medvetenhet, engagemang och förståelse av sitt uppdrag är relaterat till deras 

utbildning och möjlighet till kompetensutveckling. 

Slutsatserna från delstudien om pedagogiska relationer vilar på såväl empiriska som teoretiska antaganden 

om de pedagogiska relationernas betydelse. De refererade studierna visar att hög processkvalitet - de 

pedagogiska relationerna mellan förskolans personal och barn - har en avgörande betydelse för barns lärande 

och socio-emotionella utveckling, på kort och på lång sikt. Vidare att strukturerna kan stödja kvaliteten i de 

pedagogiska relationerna. Med de pedagogiska relationerna som kvalitetens brännpunkt ses strukturer 

(barngruppernas storlek, personaltäthet mm) som stödjande eller hindrande för förskolans och de pedagogiska 

relationernas kvalitet. Det innebär ett perspektivbyte och ett nytt fokus i kvalitetsdebatten. Som slutsats kan 

anföras att en förskola och pedagogiska relationer av hög kvalitet innehåller en sammanflätning av omsorg och 

undervisning. En jämvikt mellan vuxenstyrda och barninitierade aktiviteter, där personalen uppmärksammar att 

barns lek får tillräckligt utrymme och stöd, och ett nytt undervisningsbegrepp behövs, som flyttas från formella 

och vuxenstyrda situationer till att gälla alla situationer där förskolepersonal förmår expandera barnens lärande 

i dialog, vilket inkluderar dialog som inte är verbal.  

Återkommande slutsats i de olika delstudierna är vikten av förskolepersonalens kunskaper, kompetenser och 

aktiva engagemang samt barnens delaktighet och inkludering i verksamheterna för möjligheten att arbeta mot 

de formulerade målen.   

Kartläggningsmodellens starka och svaga sidor, hinder och möjligheter  

En styrka i den använda modellen är kombinationen av ett generellt och specifikt närmande. Forsknings-

underlaget ger framför allt förutsättningar för ett konfigurativt bidrag, vilket huvudsakligen beror på att en stor 

andel av de refererade studierna har kvalitativ och etnografisk ansats, medan de aggregerade inslagen är 

svagare. Kartläggningen har använt olika databaser för att förbättra träffbilden och motverka brister i data-

baserna. 

Vad i studien som är särskilt viktigt inför inrättandet av Skolforskningsinstitutet 

Projektet är i denna fas av Skolforskningsinstitutet det enda projekt som fokuserar förskola. Det bidrar till 

vidare verksamhet inom detta område genom: 

 

 En identifiering av kunskaps- och kompetensområden som är väsentliga att stärka för att förbättra 

likvärdigheten och kvalitén i förskolan  

 Ett kunskapsbidrag till stöd för professionell kunskaps- och kompetensutveckling i förskoleverksamhet och i 

utbildningar med inriktning på förskola.  

 En identifiering av områden för fördjupade studier, avgränsade kartläggningar och gemensamma projekt 

mellan förskola, skola, högskola och olika intresseorganisationer.  

 En presentation av möjliga samverkansmodeller mellan högskola och förskoleverksamhet för ömsesidig 

vidareutveckling. 

Rekommendationer till Skolforskningsinstitutet 

Projektet Förskola Tidig intervention vill lyfta fram sex åtgärder som kan medverka till att stärka den 

vetenskapliga grunden och beprövade erfarenheten i förskolan och minska skillnaderna i skolväsendet:  
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 Satsa på nätverkande strukturer och interaktiva samarbetsformer mellan verksamhet/förskola/skola, högskola 

och andra organisationer på alla nivåer. Det är kvalitetsdrivande för alla involverade. 

 Satsa på varierande samarbetsformer och projekt identifierade genom gemensamt (förskola/skola, högskola 

och andra intresseorganisationer) formulerade forsknings- och forsknings- och utvecklingsarbeten på både 

lokal, regional och nationell nivå.  

 Stöd och initiera forsknings- och samverkansprojekt som syftar till att stärka förskolepersonalens 

kompetens- och kunskapsutveckling i en förskola med ett utvidgat och ett förändrat uppdrag. 

Uppmärksamma ledningsfunktionen och förskolans inre organisation. 

 Stöd och initiera forsknings- och samverkansprojekt som berör områden av särskild betydelse för att 

förskolan ska kunna stödja alla barns utveckling och lärande. Detta gäller pedagogiska relationer och barns 

delaktighet och aktiva engagemang generellt, och specifikt relaterat till barn i svårigheter, barn med olika 

kulturella och språkliga bakgrunder och resurser samt kön. Stärk innehåll och kunskaper som stödjer dessa 

likvärdighetsprocesser - som estetik och multimodala och estetiska läroprocesser, bedömning och 

dokumentation, specialpedagogik samt föräldrasamverkan. 

 Stöd förskolans uppdrag med projekt som uppmärksammar förskoledidaktik och förskolerelevanta 

målområden och samverkan mellan olika skolformer. 

 Använd förskolans potential. Tidiga insatser motsvarar att ha en högkvalitativ verksamhet för de yngsta 

barnen. Förskolan möter de allra flesta barnen i deras mest påverkningsbara åldrar. Förskolan möter 

dessutom på daglig basis barnens vårdnadshavare, vilket gör den unik i skolväsendet. Samverkan mellan 

hem och förskola stödjer barnets möjligheter till positiv utveckling och lärande. 
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FÖRFATTARPRESENTATION 

Delstudie 1 

Ingegerd Tallberg Broman, professor, forskare på Malmö högskola är ansvarig för 

projektet ”Förskola Tidig intervention” och författare till inledning och delstudie 1. Hon 

har bakgrund som psykolog och ämneslärare i psykologi, med erfarenhet från 

socialtjänst, barnpsykiatri, gymnasieskola och vårdutbildningar. Tallberg Broman har 

varit knuten till Malmö högskola under många år och framför allt till 

förskollärarutbildning, forskarutbildning i pedagogik och forskarskolor för förskollärare 

och lärare. Hennes forskning har med historiska och genusteoretiska perspektiv 

behandlat förskola, barndom och lärarprofession. 

 

 

Delstudie 2 

Ann-Christine Vallberg Roth, professor i pedagogik med inriktning mot yngre barn vid 

Malmö högskola, är ansvarig för delstudie 2. Hon har lärarerfarenhet från förskola, 

fritidshem, skola och högskola. Hennes forskningsintresse kretsar kring bedömning, 

dokumentation, läroplans- och kvalitetsfrågor med fokus på förskola. Hon leder arbetet 

vid plattformen BeDoK – Bedömning Dokumentation Kvalitetsarbete, Fakulteten för 

lärande och samhälle, Malmö högskola. Hon är engagerad i forskning, forskarskolor, 

nätverk och lärarutbildning som rör förskola i förändring. 

 

 

 

 

Delstudie 3 

Linda Palla fil dr i pedagogik och är verksam som lektor vid institutionen för barn, 

unga, samhälle vid Malmö högskola, är ansvarig för delstudie 3. Linda har en bakgrund 

som förskollärare och specialpedagog och erfarenhet av läraruppdrag i förskola, skola, 

fritidshem och högskola. Hennes forskning har framförallt behandlat specialpedagogiska 

frågor inom förskola, med särskilt fokus på synen på barns olikheter och vad som 

konstrueras som normalt respektive avvikande samt specialpedagogisk dokumentation, 

bedömning och identitetsskapanden. 

 

 

 

Delstudie 4 

Sven Persson professor i pedagogik vid Malmö högskola, är ansvarig för delstudie 4. 

Hans forskningsintresse är förskolan i ett samhällsperspektiv, profession och 

professionell utveckling samt former för samverkan. Han har ett forskningsprojekt om 

Det professionella uppdraget i förändring och Förskolans likvärdighet. Han är 

föreståndare och vetenskaplig ledare vid Centrum för professionsstudier vid Malmö 

högskola. 

 

 

Samtliga medverkande är ansvariga för den gemensamma avslutande sammanfattningen med slutsatser och 

rekommendationer. Tre medverkande har haft tre månader till förfogande för sitt arbete, Ingegerd Tallberg 

Broman Ann-Christine Vallberg Roth och Sven Persson - medan Linda Palla har haft två månader, allt inklu-

derande projektets olika aktiviteter, vilket utgjort de faktiska villkoren för arbetet.  
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INLEDNING OCH RAM 

Ingegerd Tallberg Broman 

 

Föreliggande kartläggningar syftar till granskning av forskningsläget vad gäller nationell, nordisk och 

internationell forskning inom förskoleområdet, dels i ett generellt övergripande perspektiv, dels i speciellt 

utvalda fördjupningsområden av central betydelse för projektet ”Förskola Tidig intervention”. Bristande 

måluppfyllelse i skolans uppdrag (Skollagen 2010:800, kap 4), såväl vad gäller barns och ungas kunskaps-

utveckling, demokratiförberedelse som deras sociala och personliga utveckling ställer stora krav på forskning 

och forsknings- och utvecklingsarbeten samt på vetenskapligt grundade förändringar och kompetensutveckling 

genom hela skolsystemet.  

Förskola, yngre barn och barns tidiga lärande och utveckling motsvarar ett utbildnings- och forsknings-

område, som mött markant ökat intresse under senare år. Det representerar prioriterade frågor både i ett lokalt- 

nationellt- och internationellt EU-och OECD-politiskt perspektiv. Uppmärksamheten på insatser i de tidiga 

åldrarna har ökat relaterat till stora samhällsförändringar som migration, medialisering och globalisering, 

liksom ökande segregation, utanförskap och variation i förutsättningar för barns utveckling och lärande i 

utbildnings- och kunskapssamhällena. Bristande likvärdighet och ökande skillnader i skolresultat präglar det 

obligatoriska skolväsendet. Detta utgör en av bakgrunderna till det ökade intresset för förskolans och de tidiga 

insatsernas potential. 

En utbyggd och generell förskola motiveras i olika nationella och internationella dokumenten som en viktig 

del i en investering i framtiden och som en möjlig strategi för att uppnå en rad centrala politiska mål, som såväl 

förbättrade kunskapsresultat, som jämställdhet och jämlikhet mellan kön och mellan olika former av familjer 

och mellan barn.  

Förskola i de nordiska länderna har haft en internationellt sett förhållandevis tidig start, och efter hand 

utformat en EDUCARE- modell som innebär en generellt riktad verksamhet för omsorg och lärande med 

generösa öppettider och låga avgifter, vilket gjort det till en förskola för i stort sett alla barn. 86 % av alla barn i 

Sverige mellan 1-5 år deltar i förskolans verksamhet. I åldrarna 4-5 år är siffran 96 %. (Skolverket statistik). En 

omfattande utbyggnad har skett i många länder under senare år och speciellt en strategiskt motiverad sådan i 

områden med hög andel minoriteter där prekindergarten/förskola erbjuds allt längre ner i åldrarna. Tidiga 

insatser i och genom förskola kan vara, förutsatt god processuell och strukturell kvalitet, av största vikt för 

barns utveckling, lärande och välbefinnande, och här har då särskilt stöd för förbättrad integration och 

språkutveckling varit framträdande motiv. Internationella studier (ex. Barnett, 1995; Heckman, 2006; Havnes & 

Mogstad, 2009; Sylva m. fl. 2010) har påvisat att förskolan, då hög kvalitet föreligger, har långsiktigt positiva 

effekter på barnsutveckling och lärande, och i synnerhet då för barn från underprivilegierade villkor, och att 

dessa effekter tenderar att vara stabila över tid. Framförallt har relationerna mellan förskolepersonal och barn 

framhållits som viktig processkvalitet. 

Projektet Förskola Tidig intervention 

Projektets utformning ska ses mot ovanstående inledning. Projektet har som ambition att ge ett bidrag till den 

professionella kunskapsbasen i förskola och en ökad kunskap om förskolans vetenskapliga grund, med styrkor, 

svagheter och att definiera angelägna utvecklingsområden genom att kartlägga och analysera forskning inom ett 

antal utvalda nyckelområden. Det vill tydliggöra inom vilka områden vi har tillgång till förskoleforskning, vilka 

frågor den har ställt och med vilka metoder den har utforskat de formulerade problemen, och vilken kunskap 

som producerats genom forskningen. Resultat från praktik- och professionsnära nationell, nordisk och 

uppmärksammas. Resultaten kontextualiseras och problematiseras i förhållande till förskolans utmaningar och 

förutsättningarna för barns utveckling, lärande och välbefinnande. 
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Fyra delstudier 

Projektet är uppdelat i fyra delstudier.  

Delstudie 1 ”Förskola till stöd för barns utveckling och lärande” ställer frågor om innehållet i den forskning 

som fokuserar svensk förskola. Vad handlar forskningen om? Vilka tema framkommer? Hur har forskningen 

bedrivits och med vilka resultat?  

Delstudie 2 - 4 innebär fördjupningar i strategiskt valda fokusområden. Samtliga delstudier berör förskolans 

kvalitetsarbete och möjlighet till att stärka likvärdighetsprocesser.  

Delstudie 2 behandlar ”Bedömning och dokumentation i förskola”, ett område som intensifierats under senare 

år. I delstudien fokuseras studier med inriktning på bedömning och dokumentation som aspekter av 

förskollärares professionella yrkesutövning,  

Delstudie 3 fokuserar ”Specialpedagogik i förskola”. För en förskola och (skola) som visar allt större 

skillnader, segregation och utanförskap är frågor om inkludering, normalitet och värdegrund mycket angelägna. 

I kartläggningen som utgår från ett nordiskt perspektiv redovisas forskningens syfte, metoder och teoretiska 

analysverktyg.  

Delstudie 4, ”Pedagogiska relationer i förskola” redovisar och analyserar forskning om interaktion och 

pedagogiska relationer utifrån frågor om vad pedagogiska relationer innebär, deras betydelse för barns lärande 

och utveckling och vilka villkor som kan möjliggöra och hindra goda pedagogiska relationer. Delstudiens 

inriktning är motiverad utifrån resultaten från ett flertal internationella studier som särskilt framhävt betydelsen 

av relationerna mellan förskolepersonal och barn som en viktig processkvalitet. 

 

Projektets design 

I projektet används två metoder för att ge underlag att besvara ställda frågor och för att kunna motsvara 

projektets ambitioner.  

 

1) Den huvudsakliga metoden utgörs av inventering, kartläggning och analys av avhandlingar och artiklar 

publicerade i vetenskapliga peer-review tidskrifter med fokus på delstudiernas frågor i svenska, nordiska 

och internationella databaser på förskoleområdet mellan åren 2006 – 2014 (se respektive delstudie). 

Tidigare forsknings-/kunskapsöversikter, utredningar och rapporter utgör kompletterande material. 

2) Utveckling av modeller för samverkan högskola – verksamhet - profession. I utredningen om inrättande 

av ett Skolforskningsinstitut (U2014:02) anges ”med utgångspunkt i forskning om organisations-

utveckling och förändringsarbete, (kan man) hävda att människors upplevelse av delaktighet (”ägarskap”) 

är avgörande för om ett utvecklingsarbete ska bli framgångsrikt eller inte. ”Ägarskapet” är därför i själva 

verket avgörande för i vilken grad som lärare kan förväntas använda sig av forskningsresultat vid 

utveckling och genomförande av undervisning. En viktig fråga för institutet blir därför hur institutet 

genom sin verksamhet ska kunna bidra till en kultur där forskningsresultat kommer att användas och 

”ägas” av de verksamma, oberoende av om den forskning som sammanställs och kommuniceras har 

genomförts av de yrkesverksamma själva eller av andra forskare (ss. 5-6).  

I anknytning till syftet med Skolforskningsinstitutet och för att bidra med goda exempel på möjliga 

modeller för att stärka, sprida och etablera praktiknära forskning har projektet fördjupat en dialog mellan 

högskola och kommun (Malmö), där ett tidigare välutvecklat samarbete med bl. a forskningscirklar, 

gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt och kommunlicentiander utgjort förutsättningar för ett 

mer fördjupat samarbete i de tema som fokuserats i denna kartläggning. Vidare har projektet vidare-

utvecklat en modell för samverkan kring ett särskilt angeläget utvecklingsområde, bedömning och 

dokumentation benämnt BeDok. Denna plattform för samverkan inkluderar alla skolformer.  
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Databaser som använts i projektet:  
 

 Nordic Base of Early Childhood Education and Care, NB-ECEC (samlar kvalitetssäkrad skandinavisk 

forskning om barn i åldrarna 0-6 år i förskola och pedagogisk omsorg)  

 ERIC genom EBSCO, en amerikansk databas över artiklar och böcker med inriktning på utbildning, 

pedagogik och psykologi  

 Education Research Complete, ERC, som innehåller artiklar inom pedagogik och undervisning. Alla nivåer 

inom undervisning täcks, från tidig barndom till högre utbildning. Education Research Complete innehåller 

en blandning av tidskrifter som täcker både vetenskaplig forskning och information från alla pedagogiska 

områden  

 SWEPUB, här ingår vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten  

 LIBRIS, som innehåller uppgifter om vad som finns att låna eller läsa på alla svenska universitets- och 

högskolebibliotek, flertalet svenska forskningsbibliotek och ett fåtal folkbibliotek 

 Web of Science, här ingår Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & 

Humanities Citation Index. Här finns tillgång till artiklar från 1900 och framåt. I Web of Science ingår också 

Conference Proceedings Citation Index – Science/Social Science & Humanities 

 Ulrichsweb, som innehåller bibliografisk information om tidskrifter och förlag 

Läsanvisning: 

Direkt i anslutning till varje kapitel anges referenser. Dessa motsvarar de texter som använts för 

kontextualiserng av delstudierna, exempelvis utredningar, tidigare översikter, rapporter, läroplaner etc. I 

specifika bilagor för varje delstudie redovisas sedan varje kartläggnings sökresultat, dels i form av siffror och 

tabeller, dels i form av referenser (inkluderade studier). En författare kan förekomma både som referens genom 

tidigare forskning, i referenslistan, och som sökresultat. I bilaga som är gemensam för hela projektet beskrivs 

den i alla delstudierna använda databasen NB-ECEC (se Bilaga NB-ECEC). 
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DELSTUDIE 1 FÖRSKOLA TILL STÖD FÖR BARNS 

UTVECKLING OCH LÄRANDE 

Ingegerd Tallberg Broman 

Sammanfattning  
Denna studie är en kartläggning av forskning om den svenska förskolan, så som den framkommer i 

doktorsavhandlingar och refereegranskade artiklar under åren 2006-2014, kontextualiserade mot tidigare 

utredningar, utvärderingar, styrdokument och forsknings/kunskapsöversikter. Vad handlar forskningen om? 

Vilka frågor ställs och hur undersöks dessa? Hur kan forskningen beskrivas i förhållande till förskola som stöd 

för barns utveckling och lärande och som en tidig insats? 

Forskning relaterad till den svenska förskolan har en relativt kort historia. Akademisering av förskolan har 

varit sen och förskolan har i större utsträckning relaterat mer till ett erfarenhets- institutions- och 

traditionsperspektiv, än till en väl förankrad vetenskaplig grund. Forskningsfältet är akademiskt ungt. Detta 

illustreras av att avhandlingar utgör en förhållandevis stor andel i detta urval, av 162 texter utgörs 68 av 

avhandlingar, och ett flertal av artiklarna innebär uppföljningar av dessa. Avhandlingarna produceras framför 

allt som monografier och på svenska, men till detta kommer ofta artiklar skrivna för ett internationaliserat 

sammanhang. Forskningsfältet är i behov av tillväxt, sett emot förskolans komplexa och utökade uppdrag och 

dess betydelse som första skolformen i ett skolväsende, som präglas av ökande skillnader och bristande 

måluppfyllelse. Forskningen kan inte sägas ha utvecklats motsvarande förskolans omfattning, dess stärkta 

kunskaps- och lärandeuppdrag och förväntningarna på förskolan som förebyggande, utjämnande och tidig 

insats till stöd för barns utveckling och lärande.  

Den kartlagda forskningen kan beskrivas tillhöra i tre större tema: Forskning om förskola som barnmiljö- 

som behandlar delaktighet, värden och sociala relationer, forskning om förskola som lärmiljö, som belyser 

lärprocesser och målområden och slutligen forskning om förskolans professioner som belyser professionell 

identitet i förändring och särskilda ansvarsområden mellan omsorg och lärande.  Jämfört med resultaten i 

tidigare översikter har de yngsta barnen, platsens, rummets och tingens betydelse uppmärksammats betydligt 

mer under denna tidperiod. I de allra flesta studier uppmärksammas relationen mellan barn och barn eller 

mellan barn och förskolepersonalen i inomhuspedagogiska processer, i någon enstaka relationen mellan barn 

och tingen. Forskning om samverkan och förhållandet mellan förskolepersonal och andra aktörer är i stort 

frånvarande, inklusive föräldrarna. 

Forskningen domineras av ett kvalitativt närmande som belyser processer och analyserar samspel, 

interaktion och relation, mellan barn och mellan barn och vuxen. Samspel ses i hög grad som en förutsättning 

för lärande såväl av värden, normer som av olika målområden. Ett stort intresse riktas frågor om demokrati och 

likvärdighetsdimensioner i förskolan. Denna forskning förhåller sig ofta aktivt till förskolans läroplan, och 

studierna undersöker och problematiserar hur de målsättningar som uttrycks i styrdokumenten återspeglas i 

verksamheten. Ett kombinerad kvalitativ och kvantitativt närmande återfinns framför allt i forskning som rör 

utvärdering, kvalitetsdimensioner och policy. Forskning dominerad av kvantitativ design återfinns framför allt i 

studier, ofta komparativa, av språk och språkutveckling, kvalitet, arbetsmiljö och hälsa.  

Det är ett i hög grad av utbildningsvetenskapligt, pedagogiskt perspektiv i den forskning som fångas i detta 

urval. I några större kvantitativa studier återfinns medicinska, lingvistiska och tekniska discipliner och 

perspektiv, men deltagandet av andra discipliner och närmande i förskoleforskningen är begränsat. Ett mindre 

antal studier representerar aktionsforskning, där aktionerna är inriktad både på pedagogerna och/eller barnen, 

medan studier som belyser What works respektive interventionsstudier endast återfinns i några enstaka 

exempel. Ett motstånd mot den typen av studier diskuteras i de nordiska sammanställningarna, från NB ECEC. 

(http://www.nb-ecec.org/om-projektdatabasen-sv). Den svenska forskningen har stora likheter med den 

nordiska forskningen. Den skiljer sig i det metodiska närmandet från internationell forskning, som i hög grad 
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präglas av större studier, flerdisciplinära närmande och kvantitativa metoder. Detta innebär en skillnad i vilka 

frågor som ställs och vilka som kan besvaras. I bilaga 3 redovisas en översikt över forskningsdesign i de studier 

i urvalet som är hämtade från databasen NB ECEC.  

Forskningen redovisar en innehållsrik bild av en förskola i förändring med stort professionellt handlings-

utrymme, med flera parallella traditioner, pedagogiska angreppssätt och professionella förhållningssätt. Några 

resultatbilder ska särskilt nämnas, av stor betydelse för förskolan som stöd till alla barns utveckling och lärande 

och förskola som tidig insats och som stöd för förbättrad måluppfyllelse i senare skolformer. Det gäller kön och 

jämställda möjligheter, mångfald och flerspråkighet, barn i svårigheter, föräldrasamverkan, förskolans 

innehållsområden och lärares kunskaps- och kompetensutveckling i ett förändrat uppdrag.  

Kön och könsmönster uppmärksammas i flera studier, framför allt vad gäller förhållningssätt, kom-

munikationsmöster och förväntningar på barnen i ett könsperspektiv. Resultaten visar huvudsakligen på ett 

stärkande av könsskillnader mellan flickor och pojkar. Skilda normer och ideal för flicka respektive pojke 

formar barnen i ett könsstereotypa mönster. Sett både emot förskolans mål och uppdrag, samt i förhållande till 

de varaktiga och ökande skillnaderna mellan flickors och pojkars lärande och resultat i skolan är resultaten 

angelägna att uppmärksamma. I de många diskussionerna om svenska elevers PISA resultat har framför allt den 

generella nivån i förhållande till tidigare mätningar, och i förhållande till andra grupper och länder lyfts fram. 

PISA resultaten liksom Skolverkets statistik och statliga utredningar redovisar också en annan, ur likvärdighets-

perspektiv mycket problematisk bild av skillnader mellan flickor och pojkar i skolan (Se exempelvis 

Skolverket, 2009; SOU 2009:64; SOU 2010:51). Förväntningar och mål för barns utveckling och lärande 

problematiserat i ett könsperspektiv, representerar ett angeläget forsknings- och forsknings- och 

utvecklingsområde. 

Mångfaldens mångetniska samhälle belyses i några avhandlingar och seniora projekt, och framför allt då 

med frågor relaterade till språk och förskolans hantering av flerspråkighet. Forskningen framhäver betydelsen 

av pedagogernas medvetenhet om och stöd till barnens språkutveckling och språkbruk, kamratgruppens 

påverkan och vikten av tydlighet och kontinuitet i förskolans rutiner. Ytterst lite forskning föreligger om i stort 

sett alla andra områden som har med förskola, migration, minoritetsställning och interkulturellt lärande att göra. 

Begreppen har påtagligt växlat över tid och forskarna synes närmast undvika forskningsfältet, trots dess ange-

lägenhetsgrad också sett i förhållande till barns rätt och möjlighet till utveckling och lärande, inkludering och 

deltagande.  

Ökat fokus på förskolebarnens lärande, förhållandet mellan lek och lärande, ämnesinnehåll och lärprocesser 

återfinns från de senare åren. Forskningen behandlar framför allt på estetiska läroprocesser, språk/litteracitet, 

matematik och naturvetenskap, och återkommande framhävs förskolpersonalens behov av kunskaps- och 

kompetensutveckling samt ökat medvetandegörande om sin roll i barnens lärprocesser. Forskningen visar 

vikten av att områdes/ämnesdidaktik och område/ämnesinnehåll görs förskolerelevant. Vidare att ge 

förutsättningar för - ta tillvara – och möta - barns många uttrycks- och lärandeformer. Ökat fokus på att vara 

lyhörd för barns utgångspunkter och kunskapshorisonter samt att aktivt möjliggöra deras delaktighet betonas. 

Forskningen framhåller olika dilemma relaterade bl. a till styrning/kontroll och utrymme för barnens egna 

initiativ, som synes vara beroende av plats, samt mellan individualiserade och kollektiva utgångspunkter. Flera 

forskare framhåller att läraren i sin ambition att individualisera och ta tillvara barnens perspektiv, blir 

fragmentarisk och ofokuserad. En stor variation i utvecklings- och lärandevillkor framkommer. 

Forskningen motsvarar ett utbildningsvetenskapligt närmande där forskarna har tillhörighet till pedagogik, 

pedagogiskt arbete, barn- och ungdomsvetenskap etc. Få exempel på samarbeten mellan ämnesdiscipliner och 

utbildningsvetenskap föreligger. Forskningen diskuterar sällan i termer av metoder. Däremot konstateras 

återkommande betydelsen av barns engagemang och deltagande, de vuxnas lyhördhet, interaktion, kommuni-

kation, samt stödjande och emotionella engagemang. Vidare framhålls betydelsen av gemensam 

uppmärksamhet och gemensamma utgångpunkter för att stödja barns lärande. ”Delaktighet” (för barn) och 

”utmana” (från vuxen-till barn) är mycket återkommande begrepp och råd för ett positivt stöd till barns lärande, 

och i förekommande fall, vilket är mer ovanligt, barns utveckling. Delaktighet utgör både en rättighet, och en 

förutsättning. 

Vikten av vårdnadshavarens delaktighet och samverkan mellan barnens hem och förskola/skola för barnets 

utveckling och lärande har framhållits av tidigare forskning (Harju & Tallberg Broman, 2013). Detta 
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återspeglas inte i föreliggande forskning. Studier inriktade på, eller där vårdnadshavare inbegrips, är mycket få. 

Vårdnadshavarna återfinns i utvärderingar som använder internationella modeller, och i två forskningsområden- 

dels när det gäller barn i svårigheter, dels när det gäller barn med migrationsbakgrund/flerspråkiga barn.  

Forskningen har i denna kartläggning diskuterats i förhållande till förskolans uppdrag att stimulera ”barns 

utveckling och lärande”, så som det formuleras i skollagen (Skollagen 2010:800, 8 kap 2,) och relaterat till 

Skolforskningsinstitutets uppdrag. I forskningen återkommer begreppet ”lärande” i stor omfattning, däremot är 

begreppet ”utveckling” i stort frånvarande, förutom med koppling till speciella områden som framför allt barns 

språk- och begreppsutveckling.  

Inledning 
Den svenska förskolan har en längre tradition av att utgjort ett gott exempel på omsorg och utbildning av de 

yngsta barnen. Med bakgrunder i modeller som utformades under 1900-talets början och efter perioder av 

mycket motstånd (Myrdal, 1935; Myrdal, 1982), så verkställdes en kraftig utbyggnad av såväl förskola som 

förskollärarutbildning under 1970-1980 talen. Förskolan blev en realitet och idag en omfattande del av de flesta 

yngre barns och småbarnsfamiljers vardag. Svensk förskola placerar sig i en nordisk tradition med delvis 

likartade bakgrunder, utvecklade med välfärdsstatliga ambitioner och högt rankade i internationella 

framställningar (UN 1989; OECD, 2006, 2011). Från att tidigare ha representerat skilda modeller och 

traditioner, ofta uppdelade i en socialpedagogisk och en skolförberedande tradition (Bennet, 2008) har de 

senare årens förskoleutveckling visat en förändring mot ökad konvergens mellan olika förskoletraditioner 

(Schweive & Willekens, 2009; Mahon, 2012).  

I internationell forskning framkommer förskolans möjlighet att stärka barns utveckling och lärande, förutsatt 

en god kvalitet, speciellt när det handlar om barn i utsatta villkor som växer upp med begränsade resurser i sin 

omgivning (jfr Heckman, 2006; Heckman & Masterov, 2007; Heckman m fl., 2010). Tilltron till förskole-

institutionen är stor och förväntningarna på de tidiga insatsernas potential är omfattande, från såväl 

internationella som nationella myndigheter och organisationer (exempelvis OECD 2006, 2011). Från svenskt 

perspektiv kan dock parallellt en kritisk diskussion skönjas. Hur fungerar förskolan? Möter den läroplanens 

målsättningar? Innebär den ett stöd för alla barns utveckling och lärande? Utvärderingar från Skolverket (2004, 

2008) liksom redovisningar från Skolinspektionen (2012b) och från forskning och forskningsöversikter (ex. 

Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009; Persson, 2008, 2012) beskriver bl. a ökande 

kvalitetsskillnader och ökande segregation mellan villkor och vardag i barns förskolor. 

Forskningen om den svenska förskolan har varit mycket begränsad. Akademisering av detta fält har varit 

både sen och motsägelsefull, men kan sägas ha utvecklats påtagligt under senare år. Den karakteriseras av ett 

professions- och verksamhetsnära perspektiv. En stor andel av de verksamma forskarna har en egen bakgrund i 

yrket eller från lärarutbildningar mot förskola eller i samverkande institutioner. Forskningen har dominerats av 

utbildningsvetenskapliga perspektiv och varit knuten till discipliner som pedagogik, pedagogiskt arbete 

didaktik, barn- och ungdomsvetenskap. Förskolans position, som villkor för barns utveckling, lärande, hälsa 

och välbefinnande och som en omfattande välfärdsinstitution och som en arbetsplats för ett stort personal-

kollektiv har vidgat och utvecklat forskningen. Den påtagliga uppmärksamheten av vikten av tidiga insatser gör 

förskolan till central både i folkhälsofrågor och i utbildningsambitioner. Signalerna om en förstärkt inriktning 

mot att utgöra första ledet i ett utbildningssystem, som är allt mer missnöjt med sina resultat, har vänt blickarna 

mot de tidiga åren. Genom skollagen (2010:800) fastslås att förskolan ska förbereda barn för fortsatt utbildning 

(8 kap. 2§). 

Forskning är dock en tidskrävande process. Forskningsfrågor tar tid att utveckla och beforska. Resultat som 

vi efterfrågar idag, kan var flera år borta. Publiceringar i nutid speglar också det förflutna, traditionen, 

strukturer och centrala värden för förskolan som institution och för förskolläraren som profession.  

  



FÖRSKOLA TIDIG INTERVENTION 19 
 

Syfte 

Denna delstudie syftar till 

 

 att kartlägga professions- och praktiknära forskning om den svenska förskolan, så som den framkommer i ett 

urval av forskning relaterad till tidsperioden 2006-2014. Kartläggningen ska utgöra ett underlag för 

Skolforskningsinstitutets fortsatta arbete och ett bidrag till förskolans och förskollärarutbildningens arbete 

med att stärka vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i förskolan. 

Frågeställningar 

 Vad karakteriserar forskning relaterad till den svenska förskolan, så som det kan avläsas i 

doktorsavhandlingar och refereegranskade artiklar och vetenskapliga rapporter för åren 2006-2014? Vad 

handlar forskningen om? Hur har den bedrivits? Hur relaterar forskningen till förskolan som stöd för barns 

utveckling och lärande? Hur relaterar forskningen till förskolan som tidig insats? Styrkor och svagheter? 

Vilka frågor och områden kan identifieras i behov av särskild uppmärksamhet och satsning? 

Design och metod  

 Inventering, kartläggning och analys av avhandlingar samt refereegranskande artiklar relaterade till 

förskoleområdet i svensk kontext för åren 2006-2014  

 Kompletterande material genom tidigare översikter, vetenskapsrådets resultatdialoger, statliga utredningar, 

utvärderingar, inspektioner och i något fall rapporter, samt exemplifiering från Skolportens intervjuer med 

avhandlingsförfattare inom förskoleområdet. (Se bilaga 4.) 

Urvalskriterier 

För denna översikt används följande urvalskriterier. Studierna ska: 

 

 vara publicerade i en vetenskaplig peer-review tidskrift eller som avhandling 

 vara publicerade under perioden 2006-2014  

 behandla förskola i Sverige (inte andra pedagogiska aktiviteter eller omsorgsformer för yngre barn). 

 vara av professions- eller verksamhetsrelevans  

 

Studier som baseras på samma urval och med liknande fokus refereras bara en gång. Urvalet av material 

motiveras av att det lämpar sig för att bevara de ställda frågorna. Kombinationen av material ska så långt 

möjligt säkra att den avsedda forskningen kan fångas upp.  

Genom tillvaratagande av intervjuer med avhandlingsförfattare inom förskoleområdet som kompletterande 

material, har en möjlighet getts att exemplifiera vad forskarna ser som särskilt angeläget och viktigt i sin forsk-

ning för verksamhet och profession.   

Studier som inkluderas har identifierats i databasen: Nordic Base of Early Childhood Education and Care 

(NB-ECEC) för åren 2006-2012, det år databasen hittills är uppdaterad till. Kompletterande material har sökts i 

LIBRIS, SWEPUB för 2006-2014, tidskriften Nordisk Barnhage för åren 2008-2014, samt ERIC och Education 

Research Complete (ERC), samt i vetenskapsrådets resultatdialoger för åren 2013-2014, då material från dessa 

år ännu inte återfinns i de huvudsakligt använda databaserna. (Se bilaga 2). 

Sökresultat 

I databasen NB-ECEC har all forskning relaterad till svensk förskola valts ut, vilket innefattade totalt 141 

studier. Efter urval motsvarande kriterierna kvarstod 88 studier. (Se bilaga 2.) 

Genom databaserna SWEPUB och LIBRIS kompletterades materialet efter urval med 97 respektive 68 

avhandlingar och refereegranskade artiklar. (Se bilaga 2.) 

Genom tidskriften Nordisk Barnehage kompletterades med 23 artiklar. (Se bilaga 2.) 
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Genom ERIC och ERC kompletterades med 14 artiklar. (Se bilaga 2.) 

Efter reducering pga. dubbletter kvarstod sammanlagt 162 artiklar och avhandlingar. (Se bilaga 1.) 

Förskoleforskningens kontext: Den svenska förskolemodellen  
Förskoleforskningen är relaterad till sitt historiska och nutida sammanhang och till förskoleinstitutionens bak-

grund, traditioner och utmaningar. Förskolan i de nordiska länderna är väl utbyggd till skillnad från många 

länder, den är generell, med omfattande öppettider och en kombination av omsorg och lärande i en EDUCARE 

– modell och det erbjuds till förhållandevis låga avgifter. Detta innebär ett mycket omfattande deltagande av 

barn mellan 1-5/6 år. Vi kan tala om ett institutionaliserat lärande och ett skolsystem från 2 (1 ½) – 18 års ålder 

i Sverige. Förskolan utgör en daglig miljö för ett mycket stor antal barn och en arbetsmiljö för ett stort antal 

vuxna. År 2013/2014 deltog 489 275 i förskolan, vilket utgör 84,2 % av alla barn mellan 1-5 år (94,8 % av 

barnen mellan 4-5 år). 101 251 personer var anställda i förskolan i arbete med barnen, varav 45 331 med 

förskollärarutbildning. (Skolverket, 2014).  

I framställningen av en förskola i förändring internationellt placeras den svenska förskolan framför allt till 

den socialpedagogiska modellen inom OECD (Bennet, 2008), till skillnad från många andra som har en mer 

skolförberedande förskoleverksamhet. Förändringarna under senare år från en traditionell nordisk pedagogik 

med fokus på omsorg, lek och lärande och en barncentrerad socialpedagogik kan diskuteras i termer av ett 

paradigmskifte på framför allt den övergripande nivån (Kjørholt & Qvortrup, 2011; Jönsson, m. fl. 2013), mot 

en mer kontinental pedagogik med ökat fokus på formella lärandeaktiviteter, ämnesinnehåll, individualisering, 

resultat och föräldrasamverkan. 

Flexibel–komplex–lokal  

I ett antal förskolehistoriska avhandlingar (Folke-Fichtelius, 2008; Tellgren, 2008; Westberg, 2008; 

Hammarström-Lewenhagen, 2013) problematiseras förskolan som en del av social- respektive utbildnings-

politik, och förskola som del av utbildningssystemet och effekterna av den nuvarande organisationen.  

Förskolan utgör en central del i svenska barnfamiljers liv. Det sätt som staten reglerar förskolan i form av 

lagar, förordningar och olika typer av måldokument är därför något som berör många människor i dagens 

samhälle, framhåller Folke Fichtelius (2008), som menar att förskolan har formats till en institution som 

förväntas svara mot en mängd olika krav och förväntningar. Den har motiverats för barnens skull, men också 

för skolans, socialtjänstens, arbetsmarknadens, jämlikhetens och jämställdhetens skull. Resultatet, så som det 

ser ut idag, är en heltidsförskola med delvis flexibla och diffusa yttre gränser när det gäller uppdrag, tidsmässig 

omfattning och lagstadgade rättigheter. Denna flexibilitet och komplexitet, i såväl institution som profession, 

framkommer i samtliga förskolehistoriska studier och också i forskningen om förskoleprofessionen (ex. 

Berntsson, 2006; Gillberg, 2009). I Hammarström-Lewenhagens avhandling (2013), undersöks vilka 

diskussioner och förhandlingar som formade den svenska förskolemodellen mellan åren 1968-1998. Förskolans 

mycket komplexa uppdrag, både som barn-familje- arbetsmarknads- jämställdhets och utbildningspolitik, och 

de legitimerande argumentationerna beskrivs. En institution som passar under många departement och också 

rörts sig mellan dessa, där grundbulten i den svenska förskolemodellen varit omsorg, fostran och lärande, och 

att föräldrar ska kunna kombinera förvärvsarbete med föräldraskap, samtidigt som deras barn får en pedagogisk 

verksamhet. 

I Westbergs avhandling (2008) framhävs de lokala förhållandena och förutsättningarna framhävs, och 

Westberg summerar att det framför allt varit detta, som inverkat på utformningen av den pedagogiska 

verksamheten. 

Förskola som eget fält  

I framför allt Folke Fichtelius (2008) Tellgren (2008) och Hammarström-Lewenhagen (2013) tydliggörs 

förskolans professionalisering och strävan att identifiera ett eget fält, präglat av värderingar och normer i hög 

grad knutna kring den egna yrkeskåren. Förskolan befann/befinner sig mellan starka institutioner med stor 
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legitimitet som familj, skola, socialtjänst och skulle/ska både möta mångas intressen och hävda sin egenart. 

Förskollärarprofessionens kamp för en pedagogisk legitimitet, liksom förskolans identitet som självständig 

institution innehåller krav på ökad statlig styrning angående kvalitet, behörighet, nationella mål och huvud-

mannaskap. En distansering från socialvården markeras som nödvändig för att kunna rädda förskolans 

pedagogiska identitet och den sammanhållna förskolemodellen. Hammarström-Lewenhagen framhåller det 

kontinuerliga behovet i förskolan att identifiera och avgränsa det egna fältet och risken för såväl skolifiering, 

som socialtjänstifiering och familjefiering. 

Forskningens huvudtema 
Forskningen om förskolan kan grovt delas upp i forskning om förskolan som barn- och uppväxtmiljö, förskolan 

som lärmiljö och profession och samverkan.  

De två första områdena är dominerande. Naturligtvis är dessa områden överlappande, och det ena kan vara 

förutsättningen för det andra, men fokus i forskningen har skillnader som kan motivera uppdelningen. Dessa 

två områden kan diskuteras med Bernsteins (2000) begrepp ”reglerande” (regulative) respektive ”under-

visningsdiskurs” (instructional). Den reglerande diskursen rör framför allt fostran och omsorg, men givet 

återfinns den också i undervisningsdiskursen. Bernstein förespråkar att dessa två ska ses som en samverkande 

och integrerad helhet. I en pedagogisk praktik med stark inramning framträder båda regelsystemen tydligt, 

medan en svag inramning, som förskoleverksamheten utgör enligt Bernstein, otydliggörs 

undervisningsdiskursen (Hensvold, 2011). 

Förskola som barnmiljö: Delaktighet, värden och sociala relationer   
Den förskolerelaterade forskningen visar ett stort intresse för frågor om delaktighet, värden och sociala 

relationer, Flera studier har fokus på demokrati, jämställdhet, inkludering och samspel i förskolan. Frågorna 

diskuteras både som centrala mål och värde i sig, och som nödvändiga aspekter på lärande och förutsättning för 

aktivt lärande. Merparten av de avhandlingar och artiklar som utgör underlag i denna kartläggning utgör i 

någon mening exempel på detta (se bilaga 1). Ett snarast förstärkt fokus på värden, medverkan och demokrati 

kan ses både som en motvikt till förändringar mot teknologisk styrning och kontroll och en neoliberal anda 

(Biesta, 2006, 2007; Kjørholt & Qvortrup, 2011), men också som en förutsättning för dess genomförande 

(Jönsson, 2013).  

Demokrati- och jämställdhetsfostran  

Som Persson (2010) framhäver i sin avhandling ”Pedagogerna och demokratin: en rättssociologisk studie av 

pedagogers arbete med demokratiutveckling i förskola och skola” styrs det svenska utbildningsväsendet av 

nationella styrdokument i vilka det demokratiska uppdraget är en central fråga.  

Forskningen är entydig på slutsatsen att demokratifostran, likvärdighet och jämställdhet i utbildningen utgör 

ytterst centrala värden i förskolan. (ex Karlsson, 2009; Persson, 2010, Persson, 2012). Frågan om vad 

demokrati – och arbete med demokrati - betyder i ett förskoleperspektiv uppmärksammas i forskningen. I 

Ribaeus (2014) avhandling konstateras att demokratiuppdraget framställs som mycket centralt i den svenska 

förskolan- men hur omsätts det i praktiken? Hur ser förskollärarna på det de förväntas göra, hur arbetar de med 

detta i förskolans vardag och hur går det att förstå ur ett barnperspektiv? Resultaten visar bl. a att förskollärarna 

framförallt förstår demokratiuppdrag i förskolan som en fråga om barns möjligheter till inflytande- ett villkorat 

inflytande. 

Tidskriften Nordisk Barnehageforskning ägnar också ett särskilt temanummer 2011 om demokratibegreppet 

med olika nordiska bidrag. (Jansen, Johansson & Eriksen Ödegaard (2011). I demokratidiskussionen utgör 

Biesta (2006, 2007) och Dewey (1916) återkommande referenser. Tanken att människor lär i samspel, genom 

aktivt deltagande och interaktion med en engagerad vuxen utgör ett huvudtema i den granskade forskningen. 

Detta kan också relateras till de ofta åberopade begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. Dessa begrepp 

fick, efter ett ofta citerat temanummer i Pedagogisk forskning (2003), och framför allt initierat av Halldén 
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(2003), ett starkt genomslag. De vuxnas ansvar för att möjliggöra barns perspektiv diskuteras i några artiklar av 

Trondman (2009, 2011), som också framhåller det asymmetriska förhållandet mellan vuxen och barn.   

Förskolan som utbildningsystem för jämlika och jämställda villkor och möjligheter och för social 

reproduktion på olika nivåer belyses i såväl avhandlingar som i forskningsöversikter och forskningsprojekt 

(Lunneblad, 2006; Tallberg Broman, 2009; Persson, 2008, 2012). På vuxennivå har förskolan i den utformning 

den har i den nordiska educaremodellen inneburit att förutsättningarna för jämställdhet mellan föräldrar och 

ökad jämlikhet mellan olika familjeformer. På barnnivå påtalas vikten av hög kvalité i verksamheten för att 

jämlikhetsmålen ska möjliggöras. 

Kön, jämställdhet och social ordning  

I flera avhandlingar och forskningsprojekt studeras frågor som kan relateras till värden och beskriver social 

ordning som anger barns möjligheter och positionering i förhållandet till förskolans mål och verksamhet. Det 

gäller i hög grad dimensioner som kön, ålder, språk och specifika förmågor, i forskningen diskuterat i termer av 

sociala resurser, makt och hierarkier (ex. Löfdahl & Hägglund, 2006a, 2006b; Löfdahl & Hägglund, 2007; 

Löfdahl, 2007; Vallberg-Roth & Månsson, 2008; Ärlemalm & Pramling-Samuelsson, 2008; Eidevald, 2009; 

Karlsson, 2009; Persson, 2010; Hellman, 2010; Odenbring, 2010, 2013; Ärlemalm-Hagsér, 2010; Lenz 

Taguchi, 2008; Hedlin & Gunnarsson, 2013; Dolk, 2009, 2013; Skånfors, 2013; Emilson & Johansson, 2013; 

Heikkilä, 2013; Ribeaeus, 2014;) Vilka förväntningar möter barnen, vilka utrymmen för utveckling och lärande 

skapas? Vilka normer präglar verksamheten och relationerna till barnen och vilka motståndsmönster kan 

beskrivas?  

Stora skillnader föreligger mellan elevernas resultat och förhållande till skola och lärande i skolmiljö som 

kan relateras till kön, (ex. Skolverket 2009), Vilka mönster återfinns i de tidigare åren, -och - kan dessa mönster 

bidra till förståelsen av dessa skillnader i barnens kommande skolår? Stärker förskolan skillnader eller verkar 

den utjämnande? Kan forskningen bidra till en diskussion om förskolans roll i skapandet och formandet av den 

framtida eleven? 

Forskningsfältet, framför allt vad gäller kön och jämställdhet, har en längre tradition inom förskole-

forskningen och stödjs också av utredningar, som exempelvis den under denna tidsperiod publicerade 

utredningen (SOU 2006: 75). Kön är likvärdighetsdimensionen framför andra i förskoleforskningen och forsk-

ningen visar könsåtskillnad och förstärkning av könsstereotypa mönster. Vikten av personalens närgranskning 

av förhållningssätt och relationer framhålls som angelägen för förändring av könsmönstren i förskolan. 

Förskolans kamratkulturer reproducerar vuxenvärldens ojämlikhet och ojämställdhet, framhåller Löfdahl 

(2007) och beskriver hur det hela tiden pågå en kamp i barngrupperna om position i gruppen.  

Reglerade självständiga språkliga flickor – förstärkning av skillnader 

Forskningen visar hur barnen möts av olika förväntningar och kommunikationsmönster relaterat till köns-

tillhörighet. Det självreglerande, självständiga och i de pedagogiska aktiviteterna initiativtagande barnet utgörs 

i hög grad av flickor, en position som också motsvaras av högt status.  

Eidevald (2009) belyser hur förskollärarnas förväntningar på barnen är relaterade till kön, personalen 

bemöter barnen utifrån stereotypa föreställningar om kön och förstärker snarare än utmanar dessa. Eidevald 

visar exempelvis (2009, s. 131) hur förskollärarna i hans studie gick fram totalt vid 62 tillfällen och hjälpte en 

pojke, utan att han hade gett någon signal om att han behövde eller ville ha hjälp vid påklädning, medan detta 

enbart skedde vid tre tillfällen för flickor. Pedagogernas handlande uttryckte olika könsförväntningar och 

relationer mellan vuxna och barn. Flickan skapas i större uträckning som det självständiga socialt kompetenta 

barnet.  Dessa resultat ligger i linje med Vallberg Roth och Månssons (2008) studier av individuella 

utvecklingsplaner, som visar att flickorna regleras socialt i högre grad än pojkarna i förskolan, liksom även 

Alasuutaris och Markströms studie (2011) visar.  

En stor del av den könsrelaterade forskningen behandlar frågor som könskonstruktion, gränssättning och 

positioneringar av barnen i kommunikation och samspel, liksom barnens reaktioner och strategier. I den köns-

relaterade forskningen återfinns också exempel på hur pedagoger och föräldrar skapar kön i de återkommande 

utvecklingssamtalen. I en studie Markström och Simonsson (2011) undersöks hur könsmönster uttrycks i 
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föräldrasamtal mellan föräldrar och pedagoger på svenska förskolor och då speciellt hur flickor konstrueras och 

positioneras under samtalen. Författarna presenterar tre övergripande kategorier som de urskiljer i samtalen 

mellan föräldrar och pedagoger: 1) den vanliga förskoleflickan, 2) den utmanande och våldsamma flickan och 

3) den ”flickiga” flickan. Dessa beteckningar illustrerar olika sätt att beskriva en flicka, och hur 

karaktäriseringar och bedömningar skapar kön. I samtal där man talar om den vanliga förskoleflickan är 

centrum för samtalen flickans kompetenser, såsom språklig kompetens, lärandekompetens samt social 

kompetens och relationskompetens. Denna flicka återkommer i forskning som det mest önskvärda, det perfekta 

förskolebarnet. En flicka som också kan användas som reglerande kraft, för ordningsskapande, framför allt i 

förhållande till pojkarna. (Odenbring, 2013). 
Kontexten för ovanstående studie var föräldramöten/utvecklingssamtal där pedagoger och föräldrar 

samtalade om barnet i förskolan. Markström och Simonsson (2011). Studien visade att dessa samtal utgör en 

plats där pedagoger uttrycker normer, bedömningar och kategoriseringar av det individuella barnet. 

Pedagogernas berättelser om barnets motstånd mot den sociala ordningen på förskolan, gav föräldrarna en 

förståelse av vilka typer av beteenden som pedagogerna ansåg som problematiska respektive önskvärda. Enligt 

studien kan barn visa motstånd på fem sätt: fysiskt motstånd, socialt motstånd, verbalt motstånd, emotionellt 

motstånd och motstånd i form av avvisande. De fem typerna av motstånd överlappar ibland i pedagogernas 

berättelser, vilket visar på komplexiteten i det som förväntas av ett barn på förskolan, men även kan ses som ett 

uttryck för barnets kompetenser. Pedagogerna uppfattar dock i större utsträckning motståndet som 

problematiskt än som önskvärt, och berättelserna om barns motstånd användes för att förstärka konstruktionen 

av det önskvärda barnet.  

Könsåtskillnad identifierats också som ett genomgående tema i det empiriska materialet i Karlssons (2009) 

avhandling, och hon framhåller att flickor och pojkar tillerkänns olika agens. Hennes studie visar att barnen in-

förlivat förskolans regler och att de visar respekt för gällande regler, för lärarens position och andras intressen. 

De tar ansvar för regler, sina egna handlingar, och för allas delaktighet och lekinnehåll.  

Könsmönster beroende på strukturer och rutiner 

Flera avhandlingsförfattare har under den studerade perioden arbetat inom forskningsfältet förskola och kön. 

Hellman (2010) visar i sin avhandling hur ständiga förhandlingar kring flickighet och pojkighet sker i ett 

sammanhang, där det samtidigt finns normer om för flickor och pojkar "typiska" handlingar. Resultatet visar att 

det som görs tydligt könat påverkade förskolans verksamhetsplanering. Vissa könade positioner, i synnerhet 

positionen "typisk pojke", gavs låg status bland pedagoger och barn och lite inflytande i barnens sociala rum. 

Högst status gavs det "självgående" självreglerande kompetenta barnet, ett barn som har lärt sig förskolans 

regler och gör det som förväntas av dem. Barn i denna position gavs stort utrymme till egna val, eftersom de 

redan internaliserat förskolans normer konstaterar Hellman (Hellman, Skolporten, Bilaga 4).  

Könskonstruktioner i interaktioner mellan barn, och mellan barn och vuxna, i en förskola, två förskoleklasser 

och en skolklass i år ett stod i fokus i Odenbrings avhandling (2010). Avhandlingen är ett exempel på forskning 

som är mer ovanligt förekommande, baserad på studier i dessa tre på varandra följande skolformer.  

Emilson och Johansson (2013) visar i en studie av samlingen i ett genderperspektiv att barnens deltagande är 

villkorade av deras vilja att delta och lärarens vilja att inkludera barnen i kommunikativa handlingar. Data 

visade att flickor mer sannolikt tar initiativ än pojkar, och att pedagogerna tolkar och värderar flickor och 

pojkar i könsstereotypa motsatsmönster 

Frödén (2012) som studerat Walfdorförskola menar, delvis till skillnad från de övriga genus- och förskole-

forskarna, att förskolan är en plats där kön görs icke-relevant och lyfter begreppet ”situerad könsavkodning”. 

Situerad könsavkodning möjliggörs på grund av särskilda utmärkande drag hos den undersökta förskolan i 

Frödéns avhandling. Enligt författaren handlar det bland annat om en repetitiv struktur, där rutiner och aktivi-

teter följer en särskild dags-, vecko- och årsrytm som är genomtänkt och planerad långt i förväg. Författaren 

summerar att datamaterialet visar att alla barnen uppmanas att delta i samma typer av aktiviteter oavsett kön 

och att barnen inte heller kategoriseras utifrån kön.  
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Förväntningar på social kompetens mer framträdande än på lärande 

Förskolebarn både formas som socialt kompetenta och värderas efter dessa förmågor, eller efter anpassning. 

Dessa mönster har också relation till kön, där flickor o pojkar bedöms och formas olika. I en studie av 

Alasuutari, och Markström (2011) framkom att den viktigaste förväntning som ställs på barnen är, att de bör 

vara socialt kompetenta. Denna förväntning uttrycks betydligt oftare än förväntningar om utbildning och 

lärande. De institutionella förväntningar och krav som ställs på barnen varierar beroende på kön. Studien visar 

att flickor som bryter mot normerna uppmärksammas i högre grad än normbrytande pojkar. Pojkar som bryter 

mot normerna får uppmärksamhet först när deras beteende uppfattas som problematiskt eller aggressivt. 

Kön och plats 

De allra flesta studierna av genus, genuskonstruktioner och genusmönster sker i de vardagliga aktiviteterna 

inomhus. Det representerar innepedagogik, ofta i svagt strukturerade situationer med utrymme för barnens egna 

aktiviteter och samspel. Ärlemalm-Hagsér utgör här ett ovanligt exempel med sina studier av kön i utemiljö. 

Ärlemalm-Hagsér har i olika artiklar (bl. a. 2010) studerat kön och könsmönster i utemiljö och exemplifierat 

pedagogers förståelse av vad det vill säga att arbeta med begreppet kön i en svensk kontext. Hennes studie 

(2010) visar bl. a på följande: 1) Pedagogerna ser lekplatsen som ett könsneutralt område, 2) Könsroller 

uppfattas som svårbegripliga och svåra att förklara, och 3) Barnen utmanar pedagogerna genom att inte agera 

som förväntat i förhållande till kön. Dessutom visar studien att pedagogerna sällan problematiserar lek och 

lärande på lekplatsen ur ett könsperspektiv.  

En jämförande studie mellan svenska och amerikanska barns fysiska aktivitet i förskolan (Raustorp, et al. 

2012), visade att barn i genomsnitt var betydligt mer aktiva utomhus än inomhus, både i de amerikanska och i 

de svenska förskolorna. Dessutom visade studien att svenska pojkar var betydligt mer utomhus än flickor och 

tillbringade 56 % av sin tid i förskolan utomhus medan flickornas utomhusaktiviteter utgjorde 38 % av tiden. I 

USA var skillnaden mellan pojkar och flickor inte särskilt betydande. Här tillbringade flickorna 19 % av sin tid 

utomhus, medan pojkarna tillbringade 17 % av sin tid utomhus. Studien visade att intensiteten vid utom-

husaktiviteter i genomsnitt var betydligt högre än intensiteten vid inomhusaktiviteter, och att detta gällde för 

båda länderna. Barnen vid de svenska förskolorna tillbringade i genomsnitt 46 % av sin tid utomhus, jämfört 

med 18 % i de amerikanska.  

Detta exemplifierar också relationen mellan könsmönster och kontext. Det illustrerar de återkommande 

skillnaderna mellan den svenska/nordiska/ förskolemodellen och förskola i många andra länder, där den är mer 

bunden till ett klassrum och har ett mer skolliknande upplägg. Den nordiska modellen inkluderar lek och 

lärandemöjligheter dagligen såväl inomhus- som i olika utemiljöer. Forskningen har dock i allra högsta grad 

fokuserat utvecklings- och läromöjligheter och innehåll i inomhusmiljön. 

Könsmönster bland de allra yngsta 

I Månsson (2011) uppmärksammas tiden då barn börjar i förskola, med fokus på subjektifiering ur ett 

könsperspektiv. Med "subjektifiering" avses de processer där olika positioner blir tillgängliggjorda för barnen 

och Månsson redovisar utifrån sin studie framför allt tre positioner som möjliggörs för barnen. Den första är 

barnet som behövande och reglerat. Barn i denna kategori anses av pedagogerna ha ett stort behov av en 

nyckelperson när de introduceras för förskolan, och dessa barn får mycket omsorg. Den andra positionen kan 

förstås som en motpol till den första kategorin och benämns barnet som kompetent. Denna kategori bygger på 

att pedagogernas attityd gentemot barnen också präglas av en syn som handlar om att barn kan hantera 

situationer utan hjälp från vuxna. Den tredje positionen är erkännandet av pojken som något särskilt. Studiens 

resultat visar att kön är av stor betydelse i interaktiva situationer och att kön som en kategori aktualiseras i de 

flesta situationer i förskolan, men inte alla.  

Genuspedagogik och subjektifiering 

Intresset för kön och könskonstruktioner i förskola och vikten av att förskolan erbjuder en inkluderande miljö, 

för att värna ”rätten till en öppen framtid” (Feinbergs 1983; Trondman, 2011) för alla barn oavsett kön, är som 
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exemplifierats påtaglig i forskning om den svenska förskolan. Senare tillskott till denna forskning fokuserar och 

granskar genusmedveten pedagogik, genuspedagogik och genuspedagoger (ex Gillberg, 2009; Andersson, 

2011; Dolk, 2013, Arvidsson, 2014). Kunskapen om stereotypa genusmönster, och de stora ambitioner som 

präglat förskolan vad gäller jämställdhet, har bidragit till en rad åtgärder däribland satsningar på 

genuspedagogiskt och normkritiskt arbete. 

I Gillbergs avhandling (2009) uppmärksammas och följs en förskolas läromöjligheter för att utveckla en 

genusmedveten och jämställd pedagogik. Kollektiva handlingar möjliggörs i en gemensam värdegrund för 

förskolelärarna. Pedagogisk förändring för jämställdhet skedde till synes trots en del motstånd på det 

kommunala planet. Transformativa kunskapsprocesser kan uppnås, så länge som möjligheten att delta 

förmedlas och vinner gehör hos deltagarna, framhåller Gillberg, vilket är centralt för allt förändringsarbete.  

Dolk (2013) följde en förskola som arbetar medvetet med genuspedagogik, likabehandling och barns 

rättigheter. Här beskrivs de spänningar och konflikter som uppstod mellan barn och vuxna inom detta arbete 

och vilka möjligheter barnen hade till delaktighet, motstånd och nyskapande. Liksom flera 

avhandlingsförfattare med längre erfarenhet av eget förskolearbete, så förvånas Dolk av vad hon ser vid sina 

etnografiska studier – här kommenteras speciellt barnens motståndsstrategier mot pedagogernas 

demokratiarbete, när de kolliderar med barnens egna pågående aktiviteter. Också Catarina Arvidsson (2013) 

uppmärksammar genuspedagogik och ger röst åt genuspedagogerna i sin avhandling om genuspedagogers 

berättelse om makt och kontroll. Motstånd och svårigheter relateras till skillnader i kunskap mellan 

genuspedagogerna och de övriga, och om gender inte uppfattades som en viktig fråga minskade också 

möjligheter till makt och kontroll. Genuspedagogik uppmärksammas också i Sandström, Stier och Sandberg 

(2013) i deras studie om av vad förskollärare identifierade som kritiska händelser, relaterade till gender. 

Resultaten visade att förskollärarnas interagerande med barnen var relaterade till deras underliggande 

genderbegrepp, i förlängningen som påverkande barnens identitetsprocesser. 

Kön, kunskapsområden och profession 

Forskning om förskola och kön handlar framför allt om relationer, kommunikation, samspelsmönster och 

positionering. I forskningen föreligger också, men i betydligt mindre omfattning, studier där relationen mellan 

kön och ett kunskapsområde/innehåll uppmärksammas. Anderssons avhandling (2011) utgör ett exempel på 

detta, och inom ett område som vad gäller andra skolstadier ofta uppmärksammats för sin relation till kön. 

Syftet med avhandlingen var att visualisera, tydliggöra och utmana pedagogers och lärares uppfattningar om 

naturvetenskap och kön, och att analysera och beskriva på vilka sätt aktionsforskning kan bidra till att öka 

uppmärksamheten kring kön på förskolor och skolor. Författaren bygger och relaterat till tidigare forskning, 

som pekar på att pedagogers och lärares föreställningar om kön, har betydelse för hur barn förhåller sig till 

naturvetenskapliga ämnen. Studien visar att det är nödvändigt att problematisera det sätt på vilket 

naturvetenskap och kön kopplas samman. Författaren drar slutsatsen att det är viktigt att utmana befintliga 

föreställningar om kön, och att utmaningarna leder till att dessa föreställningar verbaliseras och tydliggörs. En 

av Andersons slutsatser är att man med utgångspunkt från feministisk vetenskapskritik och pedagogik kan 

arbeta på ett alternativt sätt med lärande och undervisning i naturvetenskap.  

Relationen mellan kön och profession uppmärksammas också i Berntssons avhandling (2006), som innebär 

ett könsperspektiv på förskollärares professionalisering. Analysen visar att pedagogerna uppfattar att 

fackförbundet inte prioriterar de ämnen som pedagogerna tycker är viktiga för yrkets status, som deras arbete 

med utveckling och omsorg samt deras emotionella och sociala kompetenser. Då dessa ämnen är könade och 

kopplade till kvinnligt kön och kvinnliga värderingar, och fackförbundet inte prioriterar dem kan det bidra till 

att bibehålla könsdiskrimineringen inom pedagogyrket. Berntssons studie knyter an till studier av Gannerud och 

Rönnerman (bl. a 2006), där syftet var att skaffa kunskap om pedagogers och lärares arbete med omvårdnad 

och lärande i förskolor, förskoleklasser och skolans första år. Det arbete som knöt an till omsorg och trivsel var 

könsmarkerat som ”kvinnligt”, så som framhölls som grund för värdering i Berntsson studie. (Se också nedan 

avsnitt om profession). 
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Delaktighet, samspel och ordningsskapande 

I flera studier ställs frågor som fokuserar barns delaktighet, samspel, strategier sociala relationer, fostran, 

ordningsskapande (ex. Emilson & Folkesson, 2006; Löfdahl & Hägglund, 2006a, 2006b, Rosenqvist, 2006; 

Jonsdottir, 2007; Hägglund & Löfdahl, 2007; Emilsson, 2008; Markström & Halldén, 2009; Alvestad, 2010; 

Engdahl, 2011a; Eriksson Bergström, 2012; Olausson, 2012, Dolk, 2013). Delaktighet formuleras både som en 

förutsättning – både för sociala och lärandemål - och som en rättighet, med bl. a. referens till Barnkonventionen 

(UN, 1989). 

I forskningen framkommer de stora skillnader som kan föreligga mellan olika förskolor, mellan olika 

avdelningar vad gäller barnens inkludering, och möjlighet till aktivt deltagande i lek och lärande och stöd 

genom att vara ett inkluderat barn i relation med andra barn och pedagogerna. Detta utgör grundläggande 

förutsättningar för barns utveckling och lärande och för förskolans positiva betydelse för denna utveckling.(se 

även Persson, delstudie 4 i denna rapport). I Jonsdottirs studie (2007) visar resultaten att det förekommer stora 

skillnader både mellan och inom de studerade förskoleavdelningarna i fråga om barnens sociala relationer, en 

skillnad som inte kunde relateras till studiens bakgrundsvariabler som barnens ålder och kön eller antal barn på 

avdelningen. Studien utgör en kartläggning av 353 barns sociala relationer i förskolan med fokus på deras 

kamrat- och vänskapsrelationer. Jonsdottirs studie visar på likvärdighetsproblematiken i de yngre barnens 

vardagsmiljö. En del barn kan ha stor glädje och stort utbyte av förskolemiljön, medan andra ges sämre 

förutsättningar redan i tamburen.  

I Rosenqvists (2006) aktionsstudie ställs bl. a frågan om lek och omsorg kan förenas i temaundervisningen i 

den studerade förskola och skola-organisationen? Studien visar att den ålders- och temaintegrerade institutionen 

gav barnen rika möjligheter till fri lek (lek utan vuxenstyrning). Barnet väljer ofta själv lekkamrater och 

innehåll i leken och lek ingår som en naturlig del av temaarbetet. Genom ett generativt arbetssätt blir barnen 

medskapare av aktiviteterna, vilket upplevs som meningsfullt och motiverande av barnen. Det interaktivt 

deltagande barnet återkommer i skildringen av framgångsrika och lustfyllda lek- och läroprocesser.  

Inramning, klassifikation och arbetssätt påverkar delaktighet och inkludering 

Forskningen visar att förskoleverksamhetens inramning, klassifikation och arbetssätt har betydelse för barns 

delaktighet och inkludering. 

I Emilsons avhandling (2008) står fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare och 

barn i förskolan i fokus. Resultatet visade hur stark klassifikation och inramning begränsade barnens 

delaktighet samt hur svag klassifikation och inramning gynnade barnens möjligheter att delta på egna villkor. 

Lärarens intresse för att närma sig barnets perspektiv, att skapa mening och dela en verklighet, att ge 

bekräftelse och respons, samt att gå in i en öppen dialog med barnen utgjorde väsentliga aspekter för barnens 

delaktighet. Barnens inflytande ökade, när lärarens kontroll över kommunikationens vad- och hur-aspekt var 

svag och karaktäriserades av kommunikativt handlande innefattande ett närmande av barnets perspektiv, 

responsivitet/emotionell närvaro samt lekfullhet. Emilsson summerar i intervju (Emilsson, Skolporten, Bilaga 

4) att hon hittat tre grupper av värden- omsorgsetiska, demokratiska och disciplinerande värden, som 

kontinuerligt kommunicerades och uppmuntrades i mötet mellan lärare och barn.  

Frihet kontra styrning för aktivitet, deltagande och inkludering framkommer som dilemma. Inramning och 

klassifikation påverkar de sociala mönstren och möjligheterna för barnens deltagande. Innebär ett större 

egenansvar en större hierarki och uteslutning eller en självständigare aktivare skickligt förhandlande 

barngrupp? Innebär svag inramning och svag vuxenstyrning mer hierarkisering och mer individuellt beroende 

könsmönster?  

Forskarna betonar vikten av det medskapande interaktiva barnet för framgångsrikt lärande, och av aktivt 

vuxenskap och ledning för att alla barn ska kunna inkluderas, Löfdahl & Hägglund (2007) visar, i en studie av 

organiserad lek i en grupp barn 3-5 år, hur arbetssättet och inramning påverkar den sociala ordningen i barn-

gruppen. Undersökningen visar hur barns gemensamma kunskaper om social status och social differentiering i 

den grupp, som de är deltagare i stärks och bekräftas genom en traditionell, lärarstyrd lek där barnen i tur och 

ordning skulle välja en vän. Pedagogerna utgår från ett ålders- och mognadsperspektiv i sin positionering av 

barnen, konstaterar Löfdahl & Hägglund (2006a, 2006b, 2007) och framhäver betydelsen av barnets ålder för 
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dess ställning i förskolan.  I Skånfors avhandling (2013) visas hur barnen skapar regler för tillhörighet, som 

baseras på likhet- olikhet, där ålder och även kulturell bakgrund har inverkan, och fungerar som 

olikhetsmarkörer.  

I Olaussons (2012) avhandling belyses den uteslutning och hierarkisering som den fria leken kan innebära. 

Den fria leken ger dem möjlighet att utgå från sina egna idéer, men innebär också att vissa dominerar och andra 

ifrågasätts. Ett mellanting mellan fri lek och lärarledda aktiviteter kan vara ett bra sätt att få fler barn att hävda 

sig och bättre ta tillvara på den mångfald de representerar, framhåller Olausson, och menar att fri lek kan vara 

en negativ kraft i skapandet av mångfald, eftersom den tenderar att förstärka den hierarki som redan finns i 

barngruppen. 

– Vissa barn får nästa alltid bestämma, medan andra ofta underordnar sig. Alla barn har därför inte samma 

möjligheter att utveckla sina idéer i den fria leken. Statusen i barngruppen beror delvis på ålder, men också på 

vilket sätt som barnen kommunicerar sina förslag. Att ha en eller flera nära vänner i gruppen ökar även 

möjligheten att göra sig gällande, menar Olausson och visar att när barn leker utan vuxna så uttrycks deras 

individuella bakgrund på ett tydligare sätt, till exempel deras olika kompetenser och hur de ”gör kön”. 

Samtidigt avgör hierarkin i gruppen vilka upplevelser som får prägla leken, något som innebär att en del barn 

har större möjlighet att utveckla sina idéer (Olausson, Skolporten, Bilaga 4).  

I de många exemplen på etnografiskt förskoleinriktad forskning (se bilaga 3) återfinns fylliga och initierade 

beskrivningar av fostran och ordningsskapande i den förskolepedagogiska vardagen. Värdefostran är ett centralt 

tema. De vuxnas ordningsskapande och kontroll, och i forskningen ofta kommenterad som för tidigt insatt 

styrning och kontroll, uppmärksammas också i flera studier (här exempelvis Emilsson, 2008; Eriksson 

Bergström, 2012; Ribaeus, 2014). 

Eriksson Bergström (2012) kommenterar resultaten av sin avhandling om ”Rum, barn och pedagoger. Om 

möjligheter och begränsningar i förskolans fysiska rum”, att det överraskat henne ”Att det var så viktigt för 

pedagogerna att hålla ordning i miljöerna. Jag tänkte nog att pedagogerna skulle vara mer lekfulla, se mer till 

individen. Barn använder ju inte alltid saker på det sätt som vuxna planerat. Exempelvis blev barnen som lekte i 

dockvrån och gav sig ut på resa till byggrummet, avbrutna av pedagogerna som hänvisade till reglerna om att 

docklekar ska vara i dockvrån. Dessa regler, som ska hålla ordning, skapade mer kaos eftersom leken avbröts” 

(Eriksson Bergström, Skolporten, Bilaga 4). 

De yngsta barnens samspel 

De yngsta barnen har fångat ett betydligt större intresse i senare års studier. De yngre barnens stora kompetens 

framhävs och hur de vuxnas tillit ökar deras förmåga. I Engdahls avhandling (2011a) var det övergripande 

syftet att undersöka interaktion, kommunikation och skapandet av vänskap mellan yngre toddlare under 

lekstunder då barnen hade möjligheter att ta egna initiativ. En etnografisk studie genomfördes på en 

småbarnsavdelning med 15 barn i åldrarna ett till tre år. Resultaten stöder ett teoretiskt perspektiv där mycket 

små barn betraktas som sociala aktörer med social kompetens. Deras initiativ till lek, under lek och avslut av 

lek byggde framför allt på icke-verbal kommunikation, som exempelvis rörelse, gester, röstkvalitet och 

ansiktsuttryck. Engdahl beskriver hur barnen i sin lek visar förmåga till intoning, att ta andras perspektiv och 

turtagning samt att de förhandlade med varandra under lekens gång. Resultaten visar också hur yngre toddlare 

bygger vänskap. Engdahl (2012) beskriver i en studie vänskapshandlingar mellan barn i ett-årsåldern. 

Synkroniserade handlingar tydliggjorde vänskap och relationer och Engdahl framhäver vikten av att ta hänsyn 

till barns vänskapsmönster när man konstruerar olika grupperingar. Alvestad (2009) har också de små barnen o 

fokus och studerar de små barnens förhandlingsförmåga och kompetens i sociala relationer. Att all lek föregås 

av en förhandling – att de ska leka, vad de ska leka och vilka eventuella leksaker som ska ingå, framhåller 

Alvestad (Alvestad, Skolporten, Bilaga 4).  Barnen använder olika strategier och byter också strategi beroende 

på hur leken utvecklar sig. Förhandlingen ingår som en del i leken och har hela tiden sitt tydliga syfte. Duktiga 

förhandlare kan vända oenighet till enighet och då fortsätter ju leken. Misslyckas förhandlingen tar leken slut, 

kanske börjar någon gråta eller så söker barnen hjälp utifrån. Här spelar de vuxna en viktig roll. Ett tydligt 

resultat är att ju längre studien pågick desto bättre blev barnen på att förhandla, vilket visar att barn som känner 

varandra väl ofta lyckas i sina förhandlingar. På den ena förskolan gick förskollärarna snabbare in och styrde 
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upp barnens förhandlingar. Här var barnen inte lika duktiga förhandlare som på förskolan där barnen gavs mer 

tid att själva sköta sina förhandlingar. (Alvestad, Skolporten, Bilaga 4).  

Att stärka pedagogernas professionella kunskap om samspel - processreflektion 

Bygdeson-Larsson (2010) har belyst samspelsprocesser och arbetat med ett utvecklings- och förändringsarbete 

med utgångspunkt från pedagogisk processreflektion. Hon har i detta skapat förutsättningar för reflexion och 

samtal om de aktuella samspelsprocesserna, både bland barnen på avdelningen, och mellan barn och vuxna. 

Mot bakgrund av de inspelade samtalen analyserar forskaren utvecklingen i samtalen från ett hermeneutiskt 

perspektiv för att få en förståelse av hur den pedagogiska processreflektionen har påverkat arbetet med barnens 

samspelsprocesser. 

Forskarens slutsats är att samspelsprocesserna på förskolan är mycket viktiga för förskolebarnens psykiska 

välbefinnande. Hon framhäver att pedagogisk processreflektion kan användas som en modell för att stärka 

personalens professionalitet när det gäller arbetet med barnens samspel, och för att skapa ett bättre samspel 

mellan barnen. Vidare drar forskaren slutsatsen att detta leder till en förbättrad psykisk hälsa bland barnen. 

Förskolan som lärmiljö: Lärprocesser och innehåll  
Forskningen om lärande, kommunikation och meningsskapande kopplat till förskola och de yngre barnen har 

förstärkts senare år och flertal exempel på avhandlingar (ex. Heikkilä, 2006; Rosenqvist, 2006; Wetso, 2006; 

Fast, 2007; Häikiö, 2007; Björk-Willén, 2008; Olsson, 2008; Forsberg Ahlcrona, 2009; Lind, 2010; Hultman, 

2011; Reis, 2011; Thulin, 2011; Ehrlin, 2012; Elm Fristorp, 2012; Kultti, 2012; Ärlemalm Hagsér, 2012; 

Jonsson, 2013; Magnusson, 2013;), och seniora forskningsprojekt (ex Asplund Carlsson, Pramling, Pramling-

Samuelsson, 2008; Alvestad & Berge, 2009; Sheridan, Pramling-Samuelsson & Johansson, 2009a; Björklund, 

2012a, 2012b; Björklund & Pramling Samuelsson, 2013; Broström, Johansson, Sandberg & Frökjär, 2013; 

Jonsson & Williams, 2013; Ljung Djärf & Olander Holmvist, 2013; Ljung Djärf, Magnusson & Peterson, 2014; 

Williams, Sheridan & Sandberg, 2014) återfinns under den studerade tidsperioden.  

Temana- förskola om barnmiljö och förskola som lärmiljö har givetvis betydande överlappningar. Det 

sociala lärandet står mycket i fokus i förskolan. I Williams, Sheridan och Sandberg (2014) studerades vad 

förskollärarna såg som fundamentala aspekter på lärandet i förskolepraktiken varvid två tema framkom. Den 

sociala kunskapen, och den sociala och kognitiva kunskapen i ett integrerat lärande, sågs som mest 

grundläggande. 

Så lyfter också forskningen om förskolan som läromiljö återkommande begrepp som var tydliga i det 

tidigare temat- begrepp som ”deltagande”, ”samspel” och ”utmana” och påvisar vikten av variation i barnets 

förutsättningar till deltagande och lärande avhängigt inramning, klassifikation och plats. Det är med dessa 

begrepp, som forskarna i hög grad beskriver hur barnets lärande och lärprocesser stödjs.  

En interaktiv och relationell syn på lärande är mycket framträdande i forskningen. Utgångspunkten att läran-

de och kunskapande är beroende av de relationer och de erfarenheter som barnet ingår i och blir delaktig i. 

Framhävande av vikten av att fånga och synliggöra, liksom att väcka, barns intressen och frågor samt vikten av 

delade utgångspunkter återkommer i forskningen. Hänvisningar till läroplanen för förskolan är i detta område 

liksom i de flesta forskningsområdena också mycket framträdande. Skolverkets utvärderingar av förskolan är 

också vanliga referenser (2004, 2008).  

I Heikkilä (2006) studerades hur förskolor, förskoleklasser och det första skolåret skapade förutsättningar för 

lärande. Analyserna fokuseras på vilka kommunikationsformer som förekommer och hur de används, och 

syftade till att visa hur barnet deltar i sociala aktiviteter och hur deltagande skapas och görs tillgängligt för 

barnet i de tre institutionsmiljöerna. Analyserna visar att barnet använder olika kommunikationsformer, 

beroende av vilken typ av aktiviteter barnet ställs inför och i vilket fysiskt rum det befinner sig. Dessutom visar 

analysen att målstyrda vuxeninitierade aktiviteter ger upphov till bestämda kommunikationsformer, som ofta är 

inriktade mot individuellt deltagande. Kommunikationsformerna tenderar att bli mer reglerade i samband med 

skiftet från förskola till skola, vilket betyder att de innehåller färre kroppsrörelser eller gester. 

Deltagarpositioneringen, till exempel individ- eller gruppdeltagande, är sällan antingen/eller. Barnet växlar 
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mellan deltagarpositionerna, vilket kan betyda att barnet ständigt förhandlar sig till deltagande. Analyserna av 

rummet visar hur barnen i övergången från förskolan till skolan får färre tillgängliga rum. I förskolan kan 

barnet leka självt, fritt och åtskilt från de andra barnen, medan barnet i skolan åtskiljs från de andra barnen i 

rummet, så att fokus hamnar på det individuella i situationen. 

I Alvestads och Berges (2009) studie av förskollärare visade resultaten att lärandebegreppet är väl förankrat 

hos de intervjuade förskollärarna och att de representerade två olika närmande till barns lärande, dels som 

individuellt, dels som baserat i socialt samspel.  

Relationen mellan lärandets innehåll och den lärande 

En omfattande del av forskningen om barns tidiga lärande relaterar till variationsteori och betonar relationen 

mellan lärandets innehåll och den lärande. I studierna betonas att lärande innebär att erfara skillnader snarare än 

likheten, vilket förutsätter variation.  Forskningens fokus är mot lärandets innehåll och de möjligheter som er-

bjuds det lärande barnet eller eleven. (Pramling Samuelsson & Asplund, 2003, 2008; Björklund, 2010; Waller-

stedt, 2010; Thulin, 2011; Reis, 2011; Magnusson (2013). Återkommande referenser är här exempelvis Marton 

och Booth (2000) och Pramling Samuelsson och Asplund (2003).   

Forskningen knyter också an till den ofta citerade Hattie, (2009), som visar hur lärande påverkas positivt av 

att pedagogen/läraren försöker identifiera det den lärande är upptagen av att lära, ur den lärandes perspektiv. 

Pedagogens roll är i dessa studier och detta närmande av central betydelse att identifiera, följa och utmana 

barnets/elevens lärande. Referenser som återkommer här är bl. a Rogoff (1990) – med begreppet guidat lärande 

och Vygotsky (1978), med begreppet proximala utvecklingszoner.  

I Sheridan m.fl. (2009) studeras förskolan som läromiljö och variationer i läromiljöer i relation till barns 

kunskaper och erfarenheter vad gäller olika aspekter inom kunskapsområdena språk/kommunikation, 

matematik och samspel. Undersökningarna representerar tvärsnittsstudier, som dels mäter kvaliteten på de 

deltagande svenska förskolorna, dels undersöker barnens kunskaper inom de nämnda kunskapsområdena. 

Förskolornas kvalitet mäts genom att använda en reviderad version av ECERS-skalan, vilket vi ser ökad 

användning av under den studerade perioden. Studien utvecklar metoder för värdering av barnens 

språkliga/kommunikativa och matematiska kunskaper samt deras samspel. Vidare ingår data från frågeformulär 

till barnens föräldrar samt barnomsorgspersonal. Föräldrarnas involvering i studierna, när utgångspunkten är 

dessa internationellt utprövade instrument, är av särskilt intresse. Det är en grupp som annars är mycket 

frånvarande i den svenska forskningen om förskolan. 

Det finns en spännvidd i närmandet till och förståelsen av barns lärande och lärandeprocesser genom den 

ovan exemplifierade forskningen, inspirerad av fenomenologi och framför allt variationsteori och forskning 

med poststrukturalistiska perspektiv och hänvisning till bl. a till Deleuze och Guattari (1972/2004, 1980/2004). 

Här kan nämnas bl. a Lenz Taguchi, (2008, 2011), Olsson (2008) Lind (2011) Dahlbeck (2012, 2014), och med 

uttalad posthumanistisk inriktning, Hultman (2011).  I Olsson var syftet är att hitta nya sätt att integrera 

forskning och lärande för att förbättra små barns lärande på förskolan. Studien utforskade nya perspektiv på 

subjektivitet och lärande inom praktiker på och forskning om förskolor och lyfter fram den ickemänskliga 

materialiteten i ett posthumanistiskt, relationellt materialistiskt perspektiv. Olsson framhåller att fokus måste 

riktas mot processer och rörelse i stället för mot synpunkter. Begreppen ”mikropolitisk” och 

”segmenteringskoncept” används för att beskriva processer och rörelse som sätt att följa barns föreställningar 

och önskningar, i stället för att förutsäga, leda, kontrollera och utvärdera barn utifrån fördefinierade standarder. 

Olsson framhäver också att forskare måste göra avkall på sin kritiskt distanserade position och redogöra för sin 

egen produktivitet och uppfinningsrikedom, För detta arbete används metoden ”transcendental empirism”, och 

det fastslås att det är nödvändigt att behandla pedagogisk dokumentation av läroprocesser som ”händelser”. (Se 

också nedan bl. a. estetiska läroprocesser.) 

Lek och lärande 

Förhållandet mellan lek och lärande uppmärksammas i flera studier och utgör en återkommande diskussion och 

ett centralt tema i forskningen om förskolan. Är lek och lärande skilda fenomen eller integrerade i varandra? 
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Skiljer barnen mellan lek och lärande? Hur påverkar pedagogernas sampel förutsättningarna för lek och 

lärande? Är lärande förknippat med ”skola” framför allt när det gäller yngre barn? (ex. Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2006, 2007; Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008; Sheridan m. fl. 2009a, Lind, 2010).  

I Johanssons och Pramling Samuelsson studie (2006) var syftet att bidra med kunskap om relationen mellan 

lek och lärande. Undersökningen visade att barn betraktar lek och lärande som ett dynamiskt kontinuum snarare 

än som två åtskilda företeelser. När barn uppmanas att beskriva skillnaden mellan lek och lärande förknippar de 

det som de lär sig ”här och nu” med lust, medan de som de ska lära sig i skolan i framtiden uppfattas som något 

som är nödvändigt och besvärligt. I analysen definieras fem gemensamma kännetecken för lek och lärande: 

fantasi, kreativitet, inflytande, makt och positioner. Även om barn inte nödvändigtvis gör skillnad på lek och 

lärande, så är det lekens möjligheter att få inflytande, att välja och att inta aktiva positioner som barnen 

framhäver vid lek. Studien visar att olika typer av samspel mellan pedagoger och barn ger olika möjligheter till 

integration av lek och lärande. Svårast är det i det ”formbundna samspelet” där pedagogen först och främst 

strävar efter att lära barnet något. Detta innebär att barnets inflytande och kreativitet underordnas de vuxnas 

avsikter, och fokus ligger på den uppgift som barnet förväntas lösa. Under ”explorativa samspel” där 

pedagogen arrangerar situationer som öppnar för flera olika lösningar och barnens bidrag, och under 

”berättande samspel” där den vuxna bygger meningsbärande världar tillsammans med barnet och barnet har 

möjlighet att driva såväl lek som lärande framåt, finns det bättre möjligheter att integrera lek och lärande. I 

studien dras slutsatsen att det för att lek och lärande ska samverka på ett fruktbart sätt är viktigt att ha en 

målinriktad pedagogik som: 1) utmanar läraren att möta barnets värderingar samtidigt som läraren är inriktad 

mot de aktuella inlärningsmålen, 2) utmanar läraren att reflektera över hur man med respekt för barnens 

spontana lek kan skapa ett utforskande och berättande samspel och 3) utmanar föreställningen om hur fantasi, 

kreativitet och barnens meningsskapande kan komma till uttryck i alla delar av den pedagogiska praxisen.  

I Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) var syftet att gå igenom bakgrunden för och 

kännetecknen för barnets lek och lärande på förskolan och under de första skolåren, och granska befintlig 

forskning i syfte att utveckla en utvecklingspedagogisk teori. Forskarna betonar att lek inte är detsamma som 

lärande och tvärtom, men att det finns lekdimensioner i lärande och lärandedimensioner i lek som det är viktigt 

att arbeta med i små barns lärande och utveckling. Det handlar t.ex. om kreativitet, låtsaslekar, mindfulness och 

möjlighetstänkande. Pedagogens sätt att organisera barnets omgivningar och upplevelser är avgörande för 

barnets inlärningsmöjligheter. Därför måste pedagogen internalisera den pedagogiska läroplanen och använda 

den aktivt hela tiden i sitt arbete, vilket innebär att se möjligheter överallt i barnets omgivning, att bidra till en 

utmanande och rik miljö och att använda sin kunskap till att skapa situationer, lekmiljöer och uppgifter där lek 

och lärande integreras. Pedagogen ska kunna sätta sig in i barnets värld, och fokus bör ligga på 

kommunikations- och interaktionsprocessen mellan barn och vuxen så att barnet kontinuerligt kan utmanas och 

uppmuntras till att fortsätta med att skapa mening i världen. Detta kräver att pedagogen samtidigt är 

barncentrerad och centrerad på lärobjektet. 

I Sheridan m fl. (2009a) summeras att leken oftast utgör figur och lärandet bakgrund, vilket framkommer i 

enkäter till såväl lärare som föräldrar. Lärandet finns med på ett förgivettaget sätt utifrån tanken att ett lärande 

alltid sker. Forskarna framhåller att man i förskolan alltför lite problematiserar relationen mellan lek och 

lärande, vilket också tidigare studier har visat (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). Johansson och 

Pramling Samuelsson (2006) pekar på en retorik om leken som något alltid ”gott”, vilket Olausson (2012) 

också visar är en problematisk förställning i sina studier av mångfald, lek och kamratkulturer. Sheridan m fl. 

(2009a) påpekar i summeringen av sin studie att resultaten kan ses som ett uttryck för att när det gäller små 

barn, upplevs begreppet lärande ”obekvämt”, eftersom det gärna kopplas till skolans värld. Likartade resultat 

har redovisats i internationella jämförelser av lek och lärande under småbarnsåldrarna (Pramling Samuelsson & 

Fleer, 2008).  

Kan Learning Study fungera som modell för att förstå förskolebarns lärande? I Ljung Djärf och Olander 

Holmqvist (2013), studerades data från fem learning study projekt, inkluderande 10 interventioner och 86 barn. 

Författarna lyfter fram de utmaningar som är relaterade till föreställningar om barns lärande i förskolan, och att 

se lärande som görande, och föreslår en modell för learning study i förskolan, som kombinerar lek och lärande.  
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De yngsta barnen -nuets och barnets perspektiv – förutsättningar och dilemman 

Tidigare översikter har konstaterat att forskningen om de yngsta barnen varit mycket begränsad. Under den 

studerade tidsperioden återfinns betydligt fler exempel på detta område, både vad gäller de yngre barnens 

samspel, lek och relationer liksom de yngre barnens lärande. I Jonssons avhandling (2013) är det de yngsta 

barnen som står i fokus, och Jonsson lyfter betydelsen av nuets perspektiv i förskolans läromiljö och en 

problematik när det gäller att ta utgångspunkt i barnets perspektiv. Det övergripande syftet med avhandlingen 

att generera kunskap om villkor för lärande i förskolan genom att studera vad lärares arbete möjliggör när 

läroplaner skapas i förskolan för barn 1-3 år och att undersöka vad dessa skapade läroplaner innebär för barns 

möjligheter till lärande och utveckling. Jonsson summerar de viktigaste resultaten (Jonsson, Skolporten, Bilaga 

4) så, att det blev synligt att lärares lyhördhet för barns egna intressen var stor. Detta bidrar till att 

förskollärarna utför sitt arbete utifrån nuets förutsättningar. De lyssnar in varje barn och tar tillvara deras 

intressen, men eftersom det är många olika barn innebär det att man pratar om olika saker hela tiden. Det 

resulterar å ena sidan i att alla barn kan känna sig sedda och inkluderade, men å andra sidan kan det vara svårt 

för barnen att förstå och delta aktivt i det man pratar om. Förskollärare är fokuserade på att alla barn ska få 

delta och kommunikationen mellan barnen och förskollärarna framstår därför som fragmentariska.  

Kommunikationen mellan läraren och de yngsta barnen 1-3 år stod också i fokus i Jonssons och Williams 

studie (2013). Resultaten visade att läraren använde frågor som kommunikationsform och skiftade mellan olika 

barn och olika ämnen. En lärarcentrerad position framkommer.  

I en artikel, som representerar en komparativ studie med de yngsta barnen i fokus, med utgångspunkt i 

Island, Norge och Sverige, beskriver Alvestad m.fl. (2014) hur läroplansförskjutningar mot ökat lärande är 

framträdande i alla de tre studerade länderna. Detta skapar flera dilemma, bl.a. då förskollärarutbildningen 

saknar tillräckligt fokus på denna grupp, de yngsta barnen, speciellt relaterat till läroplanernas förändringar. 

Lärande och flerspråkighet i mångkulturella miljöer 

Forskningen om mångfald, migration och etnicitet i relation till förskola är mycket begränsad. Rubinstein Reich 

framhåller i en tidigare kunskapsöversikt (2002) problematiken med de många begreppen och framhåller bl.a. 

att ”Etnicitet som begrepp är problematiskt. Det har inte en distinkt definition utan är ett paraplybegrepp som 

syftar på förekomsten av ”etniska fenomen” som identiteter, kategorier, grupper, kollektiv och relationer (s 

139). Mångfaldsbegreppet, eng. diversity, används alltmer, både i svensk, men framförallt tydligt i t ex 

amerikansk forskning, menar hon och summerar att forskning som på olika sätt har språk i fokus dominerar 

under hela den studerade perioden 1970-2000. Denna slutsats sammanfattar även den här studerade 

tidsperioden.  

Forskningen har i liten utsträckning behandlat förskola, etnicitet, migration, segregation och därmed 

förknippade frågor (Lunneblad, 2013). Det kan utgöra en dimension eller variation, som exempelvis i Vallberg 

Roth och Månssons (2008b) studie. Den visar hur de individuella utvecklingsplanernas innehåll varierar, 

beroende på i vilka områden förskolan återfinns. Innehållet i utvecklingsplanen i de heterogena 

förortsområdena handlar främst om vikten av barnens språkliga och sociala utveckling, till skillnad från 

planerna för barn i resursstarkare homogena områden, som mer fokuserar kunskapsinnehåll som svenska, 

matematik, idrott och hälsa, musik. Tendens till förstärkning av skillnaderna, snarare än en utjämning vilket är 

målsättningen, som framkommit vad gäller könsmönster, kan uttryckas också för detta område gällande barn 

med olika sociala och kulturella resurser.  

Johansson (2012) beskriver i sin studie hur flera olika lärandekulturer verkar parallellt i förskolan. Å ena 

sidan ses en mer eller mindre oreflekterad inställning till majoritetskulturens dominans, och barnens skiftande 

etniska bakgrunder och traditioner betraktas mer som tillfälliga inslag, än som likvärdiga med 

majoritetskulturen eller som berikande för den pedagogiska verksamheten. Å andra sidan visar pedagogerna att 

de strävar efter att gestalta värderingar, som kopplas till respekt och allas lika värde i den pedagogiska 

verksamheten. Johanssons studie visar dock också att svenska har en självklar plats som officiellt språk i 

barngruppen och att pedagogernas kommunikation dominerar i samtalen, trots att pedagogerna framhäver språk 

och talat språk som en viktig del i barnens lärande. 
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Lunneblad (2006) konstaterar att förskolan sedan början av 1970-talet varit en del av Sveriges 

invandrarpolitik och sedan 1990-talet en del av Sveriges integrationspolitik, och att det i läroplanen för 

förskolan uttrycks att förskolan är en social och kulturell mötesplats som skall förbereda barnen för ett liv i ett 

internationaliserat samhälle. I uppdraget ingår, såväl att överföra ett kulturarv: värden, traditioner, historia, 

språk och kunskaper från en generation till nästa, som att utveckla känsla och respekt för andra kulturer. I 

Lunneblads avhandling följs arbetet på en förskola i ett multietniskt område under period på 18 månader. 

Avhandlingen visar hur målsättningen att arbeta med den kulturella mångfalden beskrivs framför allt som en 

målsättning för invandrarbarnen, som ligger utanför den vanliga verksamheten.  

Det mångkulturella i samhället i dag är ytterst förknippat med utsatthet och problemområden, faktorer som 

ger negativa associationer. Givetvis märks det hos de anställda inom förskolan, som talar om det här på ett sätt 

som återspeglar samhällets syn på mångfald. Det blir ett dilemma för dem att lyfta fram det positiva med 

mångfald, när de mest har negativa bilder av det. Det leder till att de verksamma väljer att lyfta fram saker som 

är neutrala: mångfaldsarbetet går inte på djupet utan reduceras istället till att lära sig sånger och ramsor på ett 

annat språk eller prova mat från ett annat land (Lunneblad, Skolporten, Bilaga 4).  

Betydelsen av pedagogernas medvetenhet, kamratgruppens påverkan och kontinuitet 

Med Björk-Willéns och Lunneblads avhandlingar (båda år 2006) tillfördes forskningsområdet förskola, mång-

fald, flerspråkighet, lärande och förskolan i multietniska områden, studier som sedan följts under senare år av 

bl. a Johansson (2009), Kultti (2012), Svensson (2012) och Ehrlin (2012). Flerspråkighet är den mer 

återkommande frågan och forskningen framhäver betydelsen av pedagogernas medvetenhet om och stöd till 

barnens språkutveckling och språkbruk, kamratgruppens påverkan och vikten av tydlighet och kontinuitet i 

förskolans rutiner som underlättar avläsning och förståelse.  

Björk-Willén presenterar resultaten från sin avhandling i tre artiklar. Den första visar vilka samspelsresurser 

och pedagogiska rutiner som barn använder och gör synliga när de för in pedagogisk erfarenhet i sin lek, medan 

den andra belyser interaktionella fenomen (”skuggning” och olika former av språkalternering), som barnen 

använder och kombinerar med icke-verbala resurser för att få tillträde till eller upprätthålla lek. I den tredje stu-

dien poängteras rutinernas betydelse för deltagande i lärarledda aktiviteter och synliggörs att det sällan är 

språkliga missförstånd i sig, utan lärarnas avvikelser från förväntade rutiner i kända aktiviteter som kan 

försvåra barnens deltagande. Sammantaget visar studierna att barns språkbruk i flerspråkig förskolemiljö är en 

praktisk och situerad angelägenhet, där flerspråkigheten blir en av flera multimodala resurser som barn 

använder för att delta i förskolans vardag. Detta studium av faktisk språkanvändning i förskolans praktiker 

synliggör de interaktionella rutiner som bidrar till barns socialisering och språklärande. Björk-Willéns studie 

visar bland annat att barn har en mycket kreativ språkanvändning och snabbt lär sig vilket språk de ska använda 

i olika situationer. I en intervju (Björk-Willén, Skolporten, Bilaga 4) menar hon att om pedagoger blir mer 

medvetna om barns språkbruk, så kan de också dra nytta av det. Hon framhäver också att det överraskade henne 

att det fanns en så hög grad av kompetens hos så små barn med avseende på hur de använder språk i olika 

sammanhang. De lär sig tidigt den språkliga och social ordning som råder i förskolan: mycket handlar om att 

socialiseras in i ett pedagogiskt sammanhang – där har kamratgruppen stor betydelse. Björk Willén betonar 

vikten av att pedagoger blir medvetna om att de rutiner man bygger upp och tydligheten omkring dem är av stor 

betydelse för barnens meningsskapande i förskolan.  

Rutinernas betydelse, speciellt för barn med osäkerhet i det dominerande språket framkommer också i senare 

forskning (Kultti, 2012). Syftet med Kulttis avhandling var att undersöka villkoren i förskolan för stöd av fler-

språkiga barns språkliga och kommunikativa utveckling samt hur de deltar i olika aktiviteter Studien visar hur 

vuxenledda gruppaktiviteter stöder flerspråkiga barns delaktighet och villkor för språkutveckling om barnen får 

utrymme att delta. Det framstår som viktigt att flerspråkiga barn redan från tidig ålder erbjuds möjlighet att 

delta i aktiviteter där flera uttryckssätt används, och där pedagogerna medvetet stöder barnens deltagande 

utifrån varje barns erfarenheter och intressen. Studien visar att förskolan erbjuder en miljö där barn genom 

sociala interaktioner uppmuntras att kommunicera på svenska, genom att delta i språkliga interaktioner och 

institutionella aktiviteter som måltider, lekar, sånger och läsning. Resultaten visar också att lärarledda 

gruppaktiviteter möjliggör barnens språkliga och fysiska deltagande genom imitativa och upprepande 
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handlingar. Deltagandet stöttas av lärarna, bland annat genom att de samtidigt riktar sig språkligt både till 

gruppen och till enskilda barn, och genom att de kommenterar vad man gör i olika aktiviteter. Den upprepande 

karaktären hos handlingar och handlingsmönster i barninitierade lekaktiviteter är viktiga resurser för deltagande 

och kommunikation. I intervju i samband med disputationen framhäver Kultti (Kultti, Skolporten, Bilaga 4) 

som de viktigaste resultaten lärarens stora betydelse för flerspråkiga barns möjligheter till deltagande och 

lärande. Medveten pedagogisk stöttning är viktigt, till exempel att läraren bäddar för upprepning genom att 

ställa frågor på olika sätt. För det andra, att det finns inbyggda möjligheter i de återkommande 

förskoleaktiviteterna för deltagande på olika sätt och tillsammans med andra. Lärarledda gruppaktiviteter 

möjliggör barns språkliga och fysiska deltagande genom upprepande handlingar. Att titta på varandra och göra 

likadant är en viktig del i barns lek och lärande. För det tredje visar resultatet att barns handlingar inte är 

oberoende av varandra. De svarar på varandras handlingar och samspelar tidigt med varandra. Slutligen, det 

som värdesätts och uppmuntras i miljön har stor betydelse för hur barn talar.  

Ett nyligen avslutat projekt (Björk Willén, Gruber, Puskás & Häll, 2014) som presenterades vid 

Vetenskapsrådets resultatdialog 2014, om ”Etnicitet i förskolan: socialt samspel och institutionell praktik”, stu-

derades hur personal, barn och föräldrar iscensätter etnicitet i förskolans vardagliga praktik. Projektet har 

bestått av fyra delstudier. I den första delstudien har samspelet mellan förskolans personal och föräldrar 

studerats i det dagliga mötet när föräldrar lämnar och hämtar sina barn. I delstudie två har förskolechefer 

intervjuats med syfte att undersöka hur de resonerar kring etnisk bakgrund vid rekrytering av personal. I 

delstudie tre undersöktes vilka dilemman förskolepersonal ställs inför i flerspråkiga barngrupper. I delstudie 

fyra har barns samspel och lek i förskolor, där flertalet av barnen talar flera språk, studerats. Resultaten visar bl. 

a. på hur förskolepersonalen utvecklar en specifik didaktisk kompetens i interaktionen med föräldrarna. 

Projektet summeras visa att etnicitet i förskolans vardag framförallt görs till en språklig fråga, både när det 

gäller föräldrasamverkan, barns lek, personalrekrytering och organisering av vardagspraktiker.  

 Det framkom också bl. a att flera vardagsproblem kan härledas till ideologiska dilemman som uppstår 

mellan att erbjuda lika möjligheter för alla barn och att tillgodose deras individuella behov. Detta utgör ett 

dilemma som förskoleforskningen ger flera exempel på- att avväga individuella behov, individualisering och 

kollektiva behov, kollektiv verksamhet och möjligheten i det kollektiva/i gruppen.  

Förskola som intervention för flerspråkighet 

Forskning som motsvarar interventionsstudier är mycket sällsynta i den svenska forskningen, några få exempel 

återfinns, där interventionen är inriktad antingen på förskolepersonalens kunskapsprocesser eller på barnen. (ex. 

Arnesen, 2014; Wetso, 2006). 

Kan språkliga interventioner förbättra språkfärdigheterna hos barn med utländsk bakgrund? I Johansson 

(2009) var syftet med studien är att undersöka om förskole interventioner stärker de språkliga färdigheterna hos 

svenska barn med annan etnisk bakgrund än svensk, och om interventioner kunde minska skillnaderna i 

språkliga färdigheter mellan svenska barn och svenska barn med annan etnisk bakgrund. Studien representerar 

ett mer sällan använt närmande i den svenska förskoleforskningen som relaterar till svensk förskola, då den 

utgör en retrospektiv kohortstudie, där data från barn födda 1967, 1972, 1977 och 1982 jämförs med data från 

Utbildningsregistret, Sveriges statistik och Flergenerationsregistret. Deskriptiva statistiska beräkningar med 

linjära regressions- och progressionsmodeller ingår i analysen. I resultaten framhålls att svenska barn med 

immigrantbakgrund som gått i förskola har större språkliga färdigheter än barn som inte gått i förskola. Studien 

visar att varje år i förskola minskar klyftan mellan invandrade och infödda svenska barn med 10 %, 5 år 

minskar avståndet med 50 %.  

Platsens, rummets och tingens betydelse 

Platsens och rummets betydelse som en dimension för lek, lärande och positionering uppmärksammas av 

forskningen under den studerade perioden (Ex Heikkilä, 2006; Halldén, 2007; Löfdahl & Hägglund, 2007, 

Änggård, 2009; Skånfors, 2013, Björck Åkesson m. fl. 2014), och ofta med referens till Brembeck, Jansson & 

Kampmann (2004) och Halldéns (2003) beskrivning av förskola som en struktur inom vilken barndomen 

institutionaliseras.  
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Barns utveckling och lärande i utepedagogik- utemiljö  

Den forskning som behandlar förskolans verksamhet och barnens lärande och utveckling utanför inomhus-

miljön är dock ännu mindre vanlig, detta till trots att verksamheten innehåller dagliga och även omfattande 

delar som sker utomhus och även i andra miljöer än på själva förskolan. Den stora andelen utomhusverksamhet 

skiljer också förskola i Sverige, i Norden, från den mer skolförberedande förskolan i många andra länder med 

dess mer klassrumsliknande organisering.  

Utemiljö med stimulans för språk, socialt samspel och rörelse  

Forskningen visar under senare år betydligt fler bidrag om utepedagogik, utemiljö, naturen som läromiljö etc. 

(Exempelvis Änggård, 2009, 2011, 2012; Niklasson & Sandberg, 2010; Ärlemalm-Hagsér, 2010; Eriksson-

Bergström, 2012; Engdahl, 2014), och även i det på Vetenskapsrådets resultatdialog (2014) presenterade 

projektet (Björck-Åkesson m. fl. 2014). Även forskning som behandlar naturorienterat lärande och hållbar 

utveckling exemplifierar platsens betydelse och funktion, (se avsnitt nedan). Forskningen visar vikten av varia-

tion och icke förutsägbarhet i miljöerna. Den framhåller möjligheter till positiv interaktion, samspel och 

rörelseglädje i utemiljön, liksom vikten att pedagogerna tar tillvara denna som en del i förskolans verksamhet, 

inklusive utvecklar en ökad medvetenhet om sin roll i denna.  

Änggård (2009) fann i sin studie att barn i sin lek i naturen med material från naturen spenderar väsentligt 

mycket mer tid på att förhandla lekens regi än i annan lek. De många tolkningsmöjligheterna innebär att barn 

på naturförskolan använder en större del av lektiden till att förhandla om en gemensam förståelse av det som 

sker, vilket kräver, och stimulerar - både språklig och social kompetens. Änggård fann inte någon väsentlig 

skillnad mellan tillverkade leksaker och naturmaterial, förutom att naturmaterial rymmer fler 

tolkningsmöjligheter vilket ger större utrymme för utveckling av fantasin. Även forskningsprojektet om 

förskola som barn språkmiljö (Björck Åkesson m. fl. 2014) lyfter betydelsen och möjligheterna i utemiljön. I 

summeringen av resultatet framhålls att förskolepersonalen menar att utomhusmiljön stimulerar barns språk 

genom organiserade lekar. Det finns större utrymme att röra sig på utomhus, vilket ofta leder till färre 

konflikter och underlättar interaktion och samtal mellan barnen. Förskolepersonalen framhåller att mötet mellan 

olika barn och barn i olika åldrar befrämjar språk och lärande av språk i utomhusmiljön. Niklasson och 

Sandberg (2010) diskuterar i sin artikel de yngre barnens utemiljö med hjälp av två olika begrepp- ” 

erbjudande/affordance och privat eller allmänt/public/ område. Högt skattade var erbjudande som inbjöd till 

klättrande, skydd, variation och där materialen var formbara.    

I Eriksson Bergströms avhandling (2012) studeras relationen mellan förskolans fysiska miljö, barn och 

pedagoger. Utifrån ett generellt kunskapsintresse behandlar avhandlingen hur barn formas av, såväl som 

formar, de fysiska miljöer som de spenderar så mycket tid i under sin tidiga barndom. Eriksson Bergström 

ställer frågorna: Hur strukturerar och organiserar förskolans fysiska miljö barns aktiviteter? Vilka aktiviteter 

skapas i förhållande till den fysiska miljöns handlingserbjudanden och regleringar? På vilka sätt går det att 

förstå relationen mellan den fysiska miljöns handlingserbjudanden, barns handlingsutrymme, och pedagoger? 

Studien är designad som en multipel fallstudie, vilket inte är så ofta företrätt i forskningen (se bilaga 2). 

Eriksson Bergström framhäver att miljöer som inte är så förutsägbara, som exempelvis kuddrum, eller en 

skogsglänta, sätter igång lekar där barnen är mer verbala, de förhandlar och pratar med varandra för att utveckla 

leken. Det blir en lek med innehåll, en gemensam lek. I mer statiska miljöer, som exempelvis en klätterställning 

finns det inte så mycket att förhandla kring, där blir leken mer individuell eller enbart motorisk träning  

Barns möten, delaktighet och inflytande fokuseras i Engdahls avhandling (2014) som behandlar förskole-

gården ses som en pedagogisk miljö, bestående dels av miljöns fysiska utformning och det material som 

tillhandahålls, dels av de olika slags samspel mellan barn till barn och mellan barn och vuxna som utspelar sig 

på förskolegården, vilket inkluderar den atmosfär som råder i verksamheten. Studiens teoretiska ansats baseras i 

huvudsak på G. H. Meads socialpsykologiska teori och mötet med den andre som kombinerats med teorier som 

framhåller platsens betydelse. Närvarande pedagoger bidrar till att flertalet barn kommer in i leken, visar 

Engdahl i sin avhandling, men trots att personalen var så närvarande fanns barn som blev exkluderade och inte 

kom in i leken på ett bra sätt under längre perioder. Det kan vara svårt att upptäcka i utemiljön. Barnen kunde 

exkludera varandra utan att pedagogerna upptäckte det. Som pedagog kan man inte vara nog observant och 
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måste ständigt vara uppmärksam på vad som gör att barn utesluts. Den som inte får komma in i kamratgruppen 

kan inte vara delaktig och utöva inflytande. Det blir i förlängningen ett demokratiproblem framhäver Engdahl. 

(Engdahl, Skolporten, Bilaga 4). 

I de allra flesta studierna ligger uppmärksamheten på relationen mellan vuxna och barn, mellan barn eller 

mellan vuxna, mellan människor. En nyare inriktning som uppmärksammar relationen mellan barnen och 

tingen representeras av Hultmans avhandling (2011). Hultman beskriver i intervju (Hultman, Skolporten, 

Bilaga 4) hur hon fann det problematiskt att så lite uppmärksamhet riktades mot relationer mellan barn och ting, 

eftersom de tycktes henne vara både så viktiga, lustfyllda, spännande och ibland så svåra för barn. I mötet med 

posthumanistiska teorier kom detta intresse att fördjupas ytterligare. Pedagogiska praktiker konstateras vara 

fulla av ickemänniskor. En utgångspunkt för avhandlingen var att dessa är med och bestämmer vem vi kan bli i 

en viss situation. Avhandlingen utgör ett verktyg för läsaren att upptäcka och se pedagogiska praktiker som 

samarbeten, där människor bara är några deltagare bland andra i görandet av praktiken. Det gör det möjligt att 

mer tydligt och medvetet reflektera över de olika medhjälpare och maktfaktorer, som är med och skapar olika 

pedagogiska praktiker. 

Förskolan och forskning om målområden och målområdesdidaktik 

De innehållsliga områden som har flera företrädare i förskoleforskningen under den studerade tidsperioden är 

framför allt estetik, språk-litteracitet, matematik och naturvetenskap. Språk och matematik har varit påtagligt 

uppmärksammade från regeringar och styrande myndigheter både i ett nationellt, nordiskt och internationellt 

perspektiv. Detta framkommer bl. a i förordningar och satsningar på speciellt språk och matematik inriktade 

forskarskolor. (Förordning 2009:1 035, 2009:1 036). Detta är områden under utveckling i förskolan, under-

stödda av en förändrad lärarutbildning som innehåller ökad omfattning av studier av språk, naturvetenskap och 

matematik. I Sheridan m fl. (2009) konstateras efter omfattande enkätstudier där bl. a frågan om kompetens-

utveckling ingick, att lärarna främst önskade kompetensutveckling inom matematik, estetik och barns tidiga 

språkutveckling. Förstärkning av förskolepedagogisk ämnes- och ämnesdidaktik har varit en medveten satsning 

från statsmakterna de senare åren. Forskarskolor med inriktning på bl. a språk, matematik har särskilt efter-

frågats, dessa utgör då särskilda satsningar med inriktning på en licentiatexamen, men forskarskolor på doktor-

snivå helt finansierade av vetenskapsrådet har också rymt inriktningar på förskola och naturvetenskap, etik, de 

yngre barnens didaktik, hållbar utveckling och musik genom Thulin, 2011; Dahlbeck, 2012; Jonsson, 2013; 

Ärlemalm Hagsér, 2013, och Holmberg, 2014. 

I den nedan exemplifierade forskningen framgår att forskningen i allra största utsträckning i detta urval 

bestående av avhandlingar och refereegranskade artiklar från perioden 2006-2014 drivs inom det utbildnings-

vetenskapliga, pedagogiska, barndoms- och ungdomsvetenskapliga fältet. Företrädare för ämnesdisciplinerna är 

mer sällsynta. De har inte gjort dessa, så av myndigheterna framlyftna fälten, till sina. De återfinns i en del 

större komparativa projekt, särskilt vad gäller språk och språkutveckling, och i många verksamhetsnära projekt 

exempelvis inom matematik. Satsningar på flervetenskapliga samarbeten inom exempelvis estetik, estetiska 

läroprocesser, språk, teknik, matematik, naturvetenskap synes vara angelägna utvecklingsområden, till stöd för 

barns utveckling och lärande. 

Målområden/ämnesdidaktik 

Ämnesdidaktik som praktik är en del av förskolans verksamhet. Genom historien har förskolan gjort val och 

planerat sin verksamhet efter didaktiska frågeställningar om vad hur vem och varför (Se också Vallberg Roth 

2011). Diskussionen och framställningen av verksamheten har dock inte förts i dessa termer. Ämnesdidaktik 

associeras då liksom begreppet ”ämne” till undervisning i högre skolstadier med mer avgränsade innehålls-

uppdelningar och särskiljande av innehåll och metod. Genom de både nationella och internationella 

utbildningspolitiska förändringarna mot ett förstärkt kunskapsuppdrag och uppmärksamhet av barnets lärande 

har också innehållet blivit mer fokuserat. Vilket lärande och kunnande är det barn ska ha möjlighet att få ökat 

stöd för att tillägna sig genom förskolan? Statsmakterna varit tydliga på riktningen- det handlar i första hand 

om språk, kommunikation och språklig utveckling, men också i hög grad om att tidig och medvetet stimulera 

barns lärande och kunnande inom flera innehållsområden som matematik, naturvetenskap och i mindre 
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utsträckning markerat, men dock en del av detta, i estetik och estetiska läroprocesser. Sheridan m.fl. (2009a) 

formulerar hanterandet av ämnesdidaktiska frågeställningar som en mycket central fråga för förskolans framtid. 

För att utveckla en mer lärandeorienterad förskola, där ”ämnesdidaktik” ska lyftas fram, så behövs en massiv 

kompetensutveckling av personal. Men också mer forskning som visar vad som är det mest centrala för barnen 

att urskilja inom olika innehållsfält. Det är just kring denna fråga som förskolans framtid vilar, framhåller 

Sheridan.  Avgörande är då den grund som antaganden om lärande kommer att vila på.” (s. 261).  

Magnusson (2013)  går också in i denna diskussion med sin avhandling om hur barn urskiljer grafiska 

symboler Hon framhäver att förskoledidaktik är ett fält i utveckling och att hennes förhoppning är att lärare i 

förskolan ska kunna utveckla en didaktik för yngre barns lärande, grundat i förskolans historia och tradition, 

vilket innebär att lärandet organiseras i teman och att omsorg, fostran och lärande bilder en helhet.  

Hur frågan och villkoren fokuseras – mer sällan innehåll och vad barnen lär 

Några översikter av forskarskolornas resultat föreligger. I en antologi av resultat från forskarskolor i Barndom, 

lärande, ämnesdidaktik (Pramling Samuelsson & Tallberg Broman, 2013) summerar Williams m.fl. (2013) efter 

granskning av de olika bidragen att det inte är innehållet, eller vad barnen lär, som studeras och analyseras,. : 

”Vi menar att det snarare är villkoren för barns lärande som diskuteras i form av förskolans lärandemiljö, 

lärarens förhållningssätt, agerande samt kommunikativa och didaktiska kompetens./.../” (s. 227). De berör här 

dels ett återkommande fokus, dels en brist, en svaghet vad gäller forskningen i dessa områden.  

I en kunskapsöversikt (Åkerblom, 2015) med analys av 14 licentianduppsatser ur forskarskolor för 

förskollärare, framkommer ett starkt intresse från licentianderna att lyfta fram, beskriva och tolka komplexa 

samspel bland barn eller mellan barn och lärare i förskolans praktik. 11 av 14 studier utgör små, praktiknära 

fallstudier, där resultaten handlar om att synliggöra och beskriva komplexitet och blottlägga variation, snarare 

än att dra konkreta slutsatser som låter sig generaliseras och sammanfattas. Trots att ämnesdidaktiken är 

framskriven i forskarskolornas syfte, är ämnesdimensionerna sällan i fokus för frågorna. Då det behandlas är 

det fysik (friktion, ljud) matematik och musik (improvisationsfärdighet) som ses som lärandeobjekt. 

Samspelsstudierna har i de flesta fall ett sociokulturellt perspektiv på lärande, som där likställs med deltagande, 

kommunikation eller samspel, och det är förutsättningarna för detta, som de framstår i det observerade fallet 

som är undersökningarnas fokus. Detta kan vara ett skäl till att hur-frågan är överordnad vad-frågan, framhåller 

Åkerblom. Hur-frågan behandlas i nära relation till läroplanens skrivningar om vad barn bör ges möjlighet till i 

förskolans praktik  

Målområde: Estetik och estetiska läroprocesser 

Estetiken har en lång tradition inom pedagogiken för små barn, framhåller Asplund Carlsson m.fl. (2008).  

Läroplanen framhåller att området motsvarar både innehåll och metod ”Att skapa och kommunicera med 

hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av 

tal-och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. 

(Lpfö 2010, s. 7). En av grundbultarna i förskolans och skolans läroplaner är att vi lär med alla sinnen, 

framhåller Williams m.fl. i tidigare översikt, (2013) och betonar lärandets multimodala och dialogiska karaktär.  

Reggio Emilias pedagogiska filosofi, i Sverige framför allt introducerad av Gunilla Dahlberg, och 

framhävandet av lyssnandets pedagogik och postmoderna perspektiv i ofta refererade referenser (Dahlberg & 

Moss, 2005; Dahlberg, 2006; Dahlberg, Moss & Pence, 2013, 2014), utgör återkommande referenspunkter i 

forskning och översikter i detta område. Forskningen positioneras också i en samhällskontext, där forskningen 

och dess resultat kan ses som en mothandling och ett värde i sig, för komplexitet, för kreativitet och 

föreställandets stora glädje och betydelse. Nutid innebär också en mycket framträdande visuell kultur som ger 

oss ett bildspråk – visuella kunskaps- och kommunikationsformer och i dag när eleverna är både producenter, 

brukare och uttolkare av bilder, borde arbetet med att utveckla det språket få extra prioritet, framhåller Lind i 

kommentarer till sin avhandling (2010) (Lärarnas nyheter, 2014). 
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Målrelationella tillblivelser 

Lind (2010) beskriver i sin avhandling vad Reggio Emilia har betytt för svensk förskola och pedagogisk 

diskussion. Med sitt ursprung i efterkrigstidens Italien och med motståndsrörelsens värderingar och ideal har 

tankarna från Reggio Emilia kommit att utgöra en plattform för teoretisk, filosofisk, bildpedagogisk och 

estetisk diskussion världen över, också, och kanske framför allt, i svensk förskola, framhäver Lind. Från att ha 

haft fokus på barns behov av trygghet, vård och omsorg gav Reggio diskursen pedagogerna i förskolan 

möjlighet att förflytta fokus till det som kallas pedagogik med undersökande lärprocesser. Det synsätt som 

Reggio förde fram fokuserade inte enbart på barnens värde och kompetens, utan förde också fram pedagogerna. 

Den gav pedagogerna möjlighet att ta makten över sin egen praktik, betonar Lind. Detta kan också kopplas till 

den också återkommande referensen till Lenz Taguchi (2000). 

Lind betonar vikten av, att i ett samhällsskede med en långtgående målrationell styrningsrationalitet inom 

förskola och skola, diskutera värdet av mål och lärprocesser som kan erbjudas med visuella kunskapsformer. 

Lind framhäver att om läraren sätter upp för tydliga mål och villkor missar man många dimensioner i den 

estetiska lärprocessen. När förskolebarn fick vara med och forma sina egna projekt med bild- och skapande 

blev det mer intressant för alla inblandade. När lärare har ett väldigt tydligt mål så kan det bli lite enkelriktat. 

Lind använder ”skillnadsbegreppet” i diskussionen kring och undersökandet av estetiska lärprocesser, där hon 

påtalar skillnaden mellan målrationella processer och målrelationella tillblivelser och undersöker på vilket sätt 

relationella (makt-)spel mellan barnen, det skapande materialet och pedagogerna kan erbjuda olika 

subjektspositioner i utformningen av lärprocessen med estetiska lärformer. Idag råder ett slags målinriktat 

effektivitetstänkande, som kanske inte alltid är så effektivt i vårt komplexa samhälle, framhåller Lind och visar 

hur bild i utvärdering kan berätta andra saker än om man samtalar eller fyller i en enkät. Precis som när man lär 

sig använda olika sorters text behöver barn och unga lära sig att använda bilder som kommunikationsform. 

(Lind, Skolporten, Bilaga 4). 

Pedagogernas förhållningssätt, handlande och vikten av kompetensutveckling 

Asplund Carlsson m.fl. (2008) beskriver utifrån ett praxisnära aktionsinriktat projekt den förändring som kunde 

avläsas i lärares tal om estetik och barns lärande av estetik (musik, rörelse och poesi) som innehåll i en 

pedagogisk verksamhet. Kompetensutvecklingen bestod av inspirationsföreläsningar och kreativa workshops. 

Vid projektets avslutande hade en förändring ske så att estetikens innehållsdimensioner framstod som tydligare. 

Betydelsen av och möjligheten i kunskaps- och kompetensutveckling inom området framhävs.  

I Wallerstedt, Pramling och Pramling Samuelsson (2011) står de allra yngsta barnens estetiska och kropps-

liga utveckling i fokus. Forskarna pekar ut tre faktorer av särskilt stor betydelse. För det första att pedagogerna 

skapar situationer där barn har möjlighet att uttrycka sig icke-verbalt. För det andra att pedagogerna kommuni-

cerar verbalt med barnen som ett sätt att utveckla barnens kroppsliga och estetiska kompetenser, och för det 

tredje betonar forskargruppen värdet av att pedagoger under vissa aktiviteter uppmanar barnen att göra tvärt 

emot det de gör, för att få insikt om barnens förståelse av sina estetiska rörelser. 

I Pramling Samuelsson, Sheridan, och Hansens studie (2013) framkommer att estetik och estetiska 

läroprocesser har en framträdande ställning i förskolan, men att barnen mesta tiden lämnas åt sig själva i dessa 

processer. Den vanligast bokförda aktiviteten inom området är musik, och särskilt sång, vilket huvudsakligen är 

en reproducerande aktivitet, vilket också Holmberg (2012, 2014) framhållit. Kreativiteten synes få störst 

utrymme och stimulans i utomhusaktiviteterna, vilket lyfter platsens betydelse, (se nedan).  

Musik, musikförskolor och musikstunden - betydelsen av ledningens, lärarens och lärarutbildningens roll 

Musik, - musikförskolor, musikstunden och musikskap står i fokus i några studier under denna tidsperiod 

(Ehrlin, 2012; Holmberg, 2012, 2014), och det är också inom detta område som profilerade lärarutbildningar 

har utvecklats.  

Ehrlin (2012) uppmärksammar musikförskolor och visar på ledningens betydelse för etablerandet och 

utvecklingen av musikförskolorna och på vikten av kompetens. Lärarutbildningens betydelse framhävs och när 

nu musik är inskrivet i läroplanen, betonar Ehrlin vikten av att förutsättningarna möjliggörs genom lärar-

utbildningen. Att det krävs utbildning och kompetens för de många uppdrag som är inskrivna i förskolans 
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läroplan, utgör en återkommande slutsats i många av de aktuella studierna. Syftet med Ehrlins studie var att 

undersöka hur musik kan bidra till att stimulera barns språkliga utveckling på förskolor med en stor andel 

flerspråkiga barn. Studiens genomfördes till största delen genom fältarbete i form av intervjuer och 

observationer i de aktuella förskolor, men även tester av barnens språkliga utveckling under en tvåårsperiod 

(2008–2010). Test förekommer i den förskolerelaterade (utbildningsvetenskapliga, pedagogiska) forskningen i 

mycket begränsad omfattning och när den gör det är det framför allt i relation till barns språkliga (och 

kognitiva) utveckling. Detta skiljer den avsevärt från internationella studier. Språktesterna visade att barnen 

som gick på förskolorna med musikprofil får en märkbart bättre språkutveckling än barnen som går på 

kontrollförskolan.  

Holmbergs avhandling (2014) behandlar också musik i förskolan och här står musikstunder i förskolan i 

fokus. Musikstunder har en lång tradition och självklar plats i förskolans verksamhet.  Holmberg analyserar 

materialet med hjälp av lärandeformerna i, om, med, och genom musik. Studiens syfte var att beskriva och 

analysera musikstunder i förskolepraktiker och att på vetenskaplig grund spåra och utpröva begrepp som kan 

beteckna och fånga musikstundernas figuration. Som teoretisk resurs prövas begrepp inom ramen för 

musikdidaktisk teori, bildningsteori och musicking-teori. Genom att beskriva musikstunder i förskolan med 

delvis nya begrepp, vill Holmberg bidra till att förskollärare talar om och reflekterar kring musikens betydelse 

på alternativa sätt, som kan öppna upp för nya möjligheter, där barnens bidrag ses som kreativa inspel i 

musicerandet. (Holmberg, Skolporten, Bilaga 4) Med begreppet musikskap ligger betoningen på samhandling, 

där barn, pedagoger och musiken är aktörer. Med ett sådant synsätt blir musiken inte enbart ett stöd för barnets 

språkliga och motoriska utveckling eller som ordningsskapande praktik, vilket det ofta kan behandlas som utan 

har ett värde i sig själv. Avhandlingen visar att musikstunder möjliggör lärandet i dessa former men att 

innehållet sällan fördjupas. Musikstunderna framstår som en outnyttjad resurs, sammanfattar Williams m.fl. i 

en tidigare översikt. (2013, s. 213). Lagerlöf m.fl. (2013) utvecklar barns deltagande i och med ny 

musikteknologi, och de betonar lärarens stora betydelse för att skapa den kommunikativa, möjliggörande 

inramningen.  

Målområde: Naturvetenskap  

Att få kunskap om och delaktighet med ”naturen” var ett tydligt inslag i den tidiga förskolan. Barnet 

uppfattades stå nära natur och naturen utgjorde både en värde- och en lärandemiljö. ”Naturen som symbol för 

den goda barndomen”, benämns en ofta citerad text av Halldén (2009). Det finns en mycket upparbetad 

tradition i förskolan att arbeta med frågor kring djur och natur. Erfarenheterna från senare år i skolan visar på 

minskat intresse hos eleverna och en ansenlig mängd projekt och forskning har ägnats åt att söka finna 

möjligheter att välja denna utveckling. Detta har riktat ett ökat intresse mot de tidiga insatserna, och att ta vara 

på det stora intresse som barn i tidiga åldrar visar. Liksom gällande de övriga framlyfta innehållsområdena i 

förskola utgör naturvetenskap något som stärks i lärarutbildningen för förskollärare och i målsättningarna för 

förskolan, d.v.s. i linje med de tidiga insatserna.  

Under den studerade perioden återfinns studier som kritiskt granskar förskollärares förhållningssätt och 

förskolans arbete med det naturvetenskapliga innehållet både med de yngsta och de äldre förskolebarnen (ex 

Thulin, 2010, 2011; Klaar & Öhman, 2012; 2013, Klaar, 2013; Elm-Fristorp, 2012; Sundberg & Ottander, 

2013; Hansson, 2014). Forskningen relaterar till varandra och stärker varandras slutsatser, men drar också 

delvis olika slutsatser bl.a. pga. olika perspektiv och fokuserade åldersgrupper.  

Betydelsen av inramning, lärarens kompetens och förhållningssätt samt barnets ålder  

Forskningen visar betydelsen av inramning, lärarens förhållningssätt och barnets ålder för lärande i de 

naturvetenskapliga sammanhangen. Barn utformar sitt lärande och förstår olika naturvetenskapliga fenomen på 

sätt som var oväntade för pedagogerna, och forskarna framhäver vikten, som även flera andra studier också 

framhäver, att ha öppenhet och utrymme för barnens egna tolkningar och kunskapshorisonter, som vägledande 

för pedagogen. Forskningen visar också på det som framhölls av forskarna i estetiska läroprocesser – vikten av 

att erbjuda barnen möjligheter att gestalta sitt kunnande på andra sätt än det verbala – som till exempel med 

bild, drama, musik och konstruktion. (urval ur intervju Thulin, Skolporten, Bilaga 4).  
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Thulins forskning (2010, 2011) behandlar barns lärande i naturvetenskap. Det övergripande syftet med 

avhandlingen (2011) var att undersöka hur pedagoger hanterar innehållsaspekten i sina samtal med barnen. 

Forskningsfrågorna löd: 1) ”Vad kommuniceras som objekt för lärande i ett naturvetenskapligt sammanhang i 

förskolorna?” 2) ”Vilka lärandehandlingar framkommer i kommunikationen kring lärandets objekt?” Mot 

bakgrund av analysen visar författaren upp följande aspekter som är relaterade till lärandets objekt: 1) den 

meningsfulla kontexten (ett holistiskt tillträde till innehållet, att arbeta med integrerade ämnen och att utgå från 

barnets erfarenheter och intressen i samtalen med barnet), 2) vikten av att förstå sammanhang, 3) pedagogens 

goda avsikter med innehåll och ämne (antropomorfism, en lek-, omsorgs- och lärandemetod, att det inte blir för 

allvarligt) och 4) språk och medlemskap (pedagoger ska använda antropomorfism i sina samtal med barnen). 

Thulin pekar på vikten av att använda ett mer professionellt, direkt och subjektrelaterat språk. I kommentar till 

avhandlingen sammanfattar hon att när hon ”analyserade hur samtalen såg ut visade det sig att läraren 

dominerade och ställde många öppna frågor som barnen besvarade. Läraren tog sällan ställning utan samtalen 

präglades av att barnen skulle upptäcka själva. Jag blev också förvånad över hur fokuserade barnens frågor var 

på det naturvetenskapliga innehållet, - fortsätter Thulin, som tillägger att hon hoppas att avhandlingen ska bidra 

till diskussionen om hur förskolan ska ta sig an sitt uppdrag om barns lärande om naturvetenskap.(Thulin, Skol-

porten, Bilaga 4). 

Ljung Djärf, Magnusson och Peterson (2014) utforskade användningen av Learning Study modellen i 

utvecklingen av förskolans science undervisning/lärande. Studien visade att läraren initialt var obekväm med att 

använda vetenskapliga begrepp och att hålla kvar barnens uppmärksamhet på lärandeobjektet utan att föra in 

det i ett leksammanhang. Forskarna framhåller dock modellen som möjlig för vidareutveckling av lärande inom 

området, modellen erbjuder ett viktigt redskap för att skifta fokus från görande till lärande aktiviteter. 

I Klaars och Öhmans studie (2012) var syftet att presentera och illustrera en metod som gör det möjligt att 

analysera praktisk förståelse inom förskolan. Fokus var därför särskilt inriktat på barnens första erfarenheter av 

naturupplevelser inom förskolan. Slutsatsen blev att små barns sätt att skapa sig en uppfattning utifrån fysiska 

möten med och upplevelser av naturen är praktiska och fysiska, snarare än konceptuella och verbala. I en 

senare artikel (Klaar & Öhman, 2014), väcks frågan - utifrån att forskarna i studien konstaterat att det gavs få 

möjligheter för lärande av vetenskapliga begrepp- hur kan förskolan arrangera lärande situationer och samtidigt 

behålla dess utomhus-demokratiska karaktär? 

I Klaar (2013) studerades de yngsta barnen (1-3 år) i deras uteaktiviteter när de möter naturen tillsammans 

med förskolans pedagoger, och Klaar sammanfattar att hon vill utmana det som hon menar aktualiserats av 

senare års förändringar, dvs. en inriktning mot utbildning i naturvetenskap, som går mot en skolförberedande 

förståelse för vad naturlärande handlar om. Hennes ansats är bredare och delvis avhängigt av den åldersgrupp 

hon studerar och hon placerar natur, och lärande om naturen i ett större sammanhang av omsorg, lärande och 

välbefinnande i och med naturen.  

Att ta tillvara barns kunskapsproduktion och intresse för naturvetenskap 

I forskningen inom flera av förskolans målområden framkommer att barnens lärande, kunskapsproduktion och 

förståelse var överraskande för pedagogerna. Det kräver stor lyhördhet och engagemang hos pedagogerna för 

att komma rätt i sitt stöd till och sin delaktighet i barnens vidare lärande. Detta framkommer med tydlighet i 

Elm Fristorps avhandling ”Design för lärande – barns meningsskapande i naturvetenskap ”. Syftet var här att 

beskriva och analysera utformningen av naturvetenskapliga inlärningsmiljöer och hur barn skapar mening 

utifrån de undervisningsmedel som de erbjuds under de naturvetenskapliga aktiviteter som pedagogerna/lärarna 

planerar. Dessutom syftade undersökningen till att belysa hur utformningen av inlärningsmiljöer och barns 

meningsskapande kan tolkas och förstås i form av lärande. Ur ett multimodalt och designorienterat perspektiv 

studeras hur mening i naturvetenskap konstrueras i förskola, förskoleklass och årskurs 1.  

Resultaten visade att relativt få barn deltar i de naturvetenskapliga lärandesammanhangen, i relation till 

antalet barn i de tre undersökta barngrupperna. Studien visar också att övergripande organisatoriska principer, 

som hur gamla barnen är (oavsett om de väljer att delta eller inte och oavsett deras egna personliga intressen) är 

avgörande för barns deltagande i och meningsskapande i samband med naturvetenskap. En tydlig, formell 

inramning av naturvetenskapliga lärandesammanhang kan vara knuten till en naturvetenskaplig diskurs som 
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överensstämmer med målen för de naturvetenskapliga aktiviteterna. Resultaten visar också att barn skapar 

representationer – både individuellt och gemensamt – på nya eller annorlunda sätt. Barnens verbala uttryck, 

som motsvarade den respons som pedagogerna förväntade sig, uppskattades i hög grad och erkändes som 

kunskap. Enligt författaren betyder detta dock att det finns risk för att många av de potentiella betydelser som 

återfinns i barns meningsskapande inom naturvetenskapen förbises. Ett annat viktigt resultat är att barnen 

utformade sitt lärande och förstod olika naturvetenskapliga fenomen på sätt som var oväntade för pedagogerna. 

Detta visar på barnens egen kunskapsproduktion och incitament till att engagera sig i naturvetenskapliga 

aktiviteter. 

Elm Fristorp sammanfattar i en intervju att hon utifrån sina studier ser att vi inte tar tillvara på barns intresse 

för naturvetenskap, något som också Thulins studier visar. Det är alarmerande att en stor del av barnens 

kunnande förblir osynligt, menar Elm-Fristorp. ”Vi måste börja beakta andra yttranden som tecken på lärande, 

och erbjuda dem möjligheter att gestalta sitt kunnande på andra sätt än det verbala – som till exempel med bild, 

drama, musik och konstruktion. Det sker en fantastisk verksamhetsutveckling på förskolor, i förskoleklass och 

de tidiga åren i grundskolan. Men just att kunna vrida på perspektivet är viktigt: Att synliggöra och bekräfta 

vad barn gör, deras tecken på lärande och hur deras kunnande gestaltas, deras förmåga att skapa nytt (urval ut 

Elm Fristorp Skolporten, Bilaga 4). I intervju summerar Elm Fristorp som de viktigaste resultaten att det finns 

en oerhörd potential hos barnen i deras bearbetning av uppgifterna som de får, men en stor del av de tecken på 

lärande som uttrycks i barngruppen får ingen uppmärksamhet av de vuxna, det förblir osynligt. Ett fåtal barn 

som kan uttrycka sig på ett verbalt sätt blir uppmärksammade i sitt intresse, och de andra tappar man bort.– 

Barn är ju fenomenala på att omarbeta, och det kan bli helt andra representationer som barnen nyskapar utifrån 

det material som de fått. Här finns ett kunnande, ett uttryck på lärande som förtjänar att bli uppmärksammat. 

Lärarna skulle kunna få ännu fler utgångspunkter om de tog tillvara på dynamiken som finns i barngrupperna. 

Det är de här kreativa processerna som jag lyfter fram i avhandlingen. ”Vi måste börja beakta andra yttranden 

som tecken på lärande, och erbjuda dem möjligheter att gestalta sitt kunnande på andra sätt än det verbala – 

som till exempel med bild, drama, musik och konstruktion.” 

På frågan vad som överraskat henne- som liksom flera av avhandlingsförfattarna har lång erfarenhet av 

förskolan - så blir svaret att” Jag kan se att vi inte tar tillvara på barns intresse för naturvetenskap och det har 

överraskat mig. Det är alarmerande att en stor del av barnens kunnande förblir osynligt”… Det blir angeläget 

att ”synliggöra och bekräfta vad barn gör, deras tecken på lärande och hur deras kunnande gestaltas, deras 

förmåga att skapa nytt. (Elm Fristorp Skolporten, Bilaga 4).  

Hållbar utveckling – behov av en kritisk diskussion och uppmärksammande av barns 
delaktighet 

Förskolan har en stark tradition av inriktning mot att arbeta med frågor av vikt för individens och samhällets 

nytta och nödvändighet. Fokus har givet varit relaterat till den aktuella samtiden, men förskolans roll att genom 

barnen forma nuet och framtiden är en återkommande väl förankrad föreställning. Fokus har varit på hälsa, 

folkhälsa, bättre matvanor, bättre levnadsvanor, fredsarbete och under de senare åren- hållbar utveckling. Detta 

avsnitt kunde också ha placerats under värdefostran. Återkommande referenser i forskningsområdet sker till 

Hägglund & Pramling Samuelsson, 2009; Ärlemalm Hagsér, 2012, 2013a, 2013b, 2014; Dahlbeck, 2012, 2014; 

och Hedefalk, 2014.  

Hållbar utveckling utgör en del av innehållet i förskolans verksamhet. Tre exempel på avhandlingar inom 

tidsperioden ska ges, med anknytande artiklar. Eva Ärlemalm Hagsér som forskare i hållbar utveckling 

framhåller att förskolans personal måste diskutera hållbarhetsfrågorna utifrån ett mer kritiskt perspektiv, och ge 

barnen större inflytande. Ärlemalm Hagsér sammanfattar de viktigaste resultaten av sitt avhandlingsarbete 

(2013a) med att framhålla att ”Det som är framträdande är att lärande för hållbarhet överlag ses som ett viktigt 

innehåll i förskolans verksamhet. Barn beskrivs delta i olika aktiviteter, i vilka de ofta beskrivs som viktiga 

aktörer. Men tyvärr framträder barns aktörskap främst i retoriken. Det vill säga att förskolepersonalen pratar om 

att barnen har inflytande men jag ser få beskrivningar på att de verkligen har det. Resultaten visar också att 

makt- och konfliktperspektiv osynliggörs i förskolan, då få kritiska frågor ställs kring innebörder av begreppet 
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hållbarhet och vad som görs i praktiken. Dessa frågor måste börja diskuteras utifrån ett kritiskt förhållningssätt 

där barnens röster lyfts in” (Ärlemalm Hagsér, Skolporten, Bilaga 4).  

I Dahlbecks avhandling (2012) diskuteras också förskolans arbete med hållbar utveckling. Avhandlingen 

behandlar området ”utbildning för hållbar utveckling”, som ett projekt i utbildning på stark framfart och med 

tyngdpunkt på etiska frågor. Dahlbeck relaterar till förskolans historia av att se som sitt uppdrag att behandla 

etiska, moraliska problem och gärna med barnen som de centrala aktörerna. Han menar att ”Projektet med 

hållbar utveckling har en serie historiska föregångare som ser lika ut, även om de hanterar andra problem. Det 

är ett hot mot samhället som ska besegras. Nu är det miljöförstöringen, då kunde det vara brännvinstrollet. 

Projekten rymmer ungefär samma typ av kamp (Dahlbeck, Skolporten, Bilaga 4). Dahlbeck väcker också frågor 

om vilket ansvar vi lägger på barnen. 

 I Hedefalks avhandling (2014) var syftet med avhandlingen att bidra med kunskap om förutsättningar för 

barns meningsskapande om hållbar utveckling i förskolepraktik. I avhandlingen fokuseras de didaktiska 

frågorna om vad, hur och varför; det vill säga frågor om vilket undervisningsinnehåll och vilka 

undervisningssätt som barnen möter på sin förskola; varför de möter just dessa och de förutsättningar som de 

ger för meningsskapande. För att kunna undersöka inkludering av innehåll och arbetssätt introduceras och 

utvecklas begreppet undervisningsprinciper (Hedefalk, Skolporten, Bilaga 4). Hedefalk delar, som ovan 

representerade forskare, en kritisk hållning till hur temat hållbar utveckling hanteras i förskolan och framhåller 

värdet av pluralistiska undervisningsprinciper och efterlyser en kritisk diskussion av och om hållbar utveckling 

som tema i förskolan.  

Målområde: Matematik – matematicerande 

Intresset och forskningen om små barns matematiska lärande och matematicerande har förstärkts senare år bl. a. 

pga. av det ökade fokus som området fått i olika nationella dokument. Från att ha varit ett centralt område i den 

tidiga förskolan, inspirerat av Fröbelpedagogiken, så har förskolan under många år bevarat ett avstånd till de 

innehållsområden som ansågs tillhöra grundskolan och grundskollärarprofessionerna. Det bristande intresset 

och uppmärksamheten på matematik kan mer relateras till en fråga om professions- och institutionslegitimitet, 

och avsaknaden av den i förskolan, än till bristen på intresse hos de yngre barnen.  

Under de senaste decennierna har denna bild ändrats. Särskilda medel har också riktats till utveckling av 

detta område. Delacours (2012) studier av didaktiska kontrakt utgör här ett exempel på forskarskoleinitierad 

studie inom området.  

I forskningen återkommer Doverborg (2000) och Doverborg och Pramling Samuelsson, (2009) som 

referenser i den förskoleinriktade matematikforskningen. Doverborg beskrev bl.a. det ökade intresset för 

matematik bland pedagoger i förskolan på 1990-talet, som hon menade kunde bero på att man i Socialstyrelsens 

rekommendationer Lära i förskolan – innehåll och arbetssätt för de äldre förskolebarnen (Socialstyrelsen, 

1990) lade till ett kapitel som handlade om grundläggande matematik i förskolan. Sortering, klassificering, 

form, avstånd, storlek, vikt, likheter och skillnader var några av begreppen som ansågs viktiga att arbeta med. 

Dessa begrepp skulle inte vara ett fristående inslag utan integreras i den dagliga verksamheten i förskolan. 

Lärares lärande, variation, samtidighet och urskiljning. 

Björklund har med sin avhandling och många efterföljande arbeten (ex. 2010, 2012a, 2012b, Björklund och 

Pramling Samuelsson, 2013) belyst och utvecklat begrepp för små barns matematiska lärande. Hennes fokus 

var i avhandlingsarbetet på de yngsta barnen utifrån ett fenomenografiskt och videografiskt perspektiv. Hon 

skildrade därigenom de små barnens möte med matematik och matematiska begrepp. I senare arbetet har också 

läraren varit mer i fokus och variationsteoretiska perspektiv har anlagts i hennes forskning. Björklunds 

ambition att utveckla och förbättra den förskolepedagogiska vardagens potential som lärande och 

utvecklingstimulans för barnen är genomgående i hennes arbeten. Björklund framhäver vikten av lärarens eget 

lärande, reflektion, medvetenhet om lärandeobjekt, planering, att ta utgångspunkt i barnens initiativ och betonar 

nödvändigheten av utmanande av barnens begreppsbildning, av gemensamt fokus, delade erfarenheter och 

utvärdering, som strategier för en förbättrad och mer framgångsrik förskolepedagogik inom det fokuserade 

området I hennes professions- och praktiknära projekt knyter hon an både till aktionsforskning och learning 
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studies. I Bourbour och Björklund (2014) framhävs hur barnens kunskap och förståelse i matematik kan 

utvecklas och fördjupas genom användning av teknologiska artefakter som t ex interaktiv white board.  

Björklund knyter i sin senare produktion (2010. 2011, 2012, 2013) an till det stärkta intresset för matematik 

och små barn som hon menar både är en nationell och internationell trend och sätter det ökade intresset för 

matematik och små barn i ett internationellt skolpolitiskt sammanhang och behandlar olika idétraditioner inom 

pedagogikens tidiga historia. Hon sammanfattar tre förutsättningar för små barns lärande: Variation, 

samtidighet och urskiljning. Forskningen visar och exempelvis Björklund och Pramling Samuelsson (2013) 

framhäver betydelsen av delad uppmärksamhet, inramning och att skapa ett avgränsat utrymme för lärande av 

ett särskilt innehåll. 

Yngre barns matematicerande- behovet av samspel, sammanhang och material 

I Reis (2011) avhandling ”Att ordna, från ordning till ordning. Yngre förskolebarns matematicerande” vidgas 

den verksamhet som kan räknas som matematik i förskolan genom att införa begreppet matematicerande. Hon 

framhäver att matematik är inte bara att räkna, vilket man tidigare fokuserade mest på i förskolan. Reis 

beskriver hur yngre barn utvecklar sitt matematicerande i aktiviteter som inbjuder till ordnande. ”Begreppet 

matematicera betonar processen som genom handling ger barn verktyg för att lösa problem i vardagen” (s.69), 

menar Reis. I studien videofilmade hon 16 barn, ett till tre år, då de utforskade burkar och ringar i olika 

storlekar. Resultatet visar att barnen utvecklade olika handlingsstrategier och visade på flera dimensioner av 

variation genom att rada upp, stapla och stoppa i varandra på olika sätt. I samspelet lärde barnen av varandra, 

då de såg variationen. Studiens resultat visar även att barns erfarenheter av storlek och längd framför allt knyts 

till den egna kroppen. Då barn till exempel ska mäta något de byggt använder de sin kropp till att jämföra med. 

Även Björklund (2007) redogör för att barn behöver se begreppet i ett sammanhang för att förstå vad begreppet 

innebär. Hon förklarar att ”storleksbegrepp som ”stor” och ”liten” erfars alltid i förhållande till något föremål. 

Som de viktigaste resultaten av avhandlingen framhåller Reis, att barnen är kunskapssökare, kreativa aktörer 

och kreatörer i eget och andras lärande. Barns handlingar har syften och mål. Detta får pedagogiska 

konsekvenser. Det bör finnas material som stimulerar till matematicerande (Reis, Skolporten. Bilaga 4).  

Målområde: Språk – litteracitet 

Området har fått mycket stor uppmärksamhet senare år och dess betydelse för barns utveckling och lärande är 

mycket framlyft. Språk motsvarar ett bredare begrepp, när det gäller den åldersgrupp som förskolebarn utgörs 

av och flera forskare använder begreppet litteracitet.  

Forskningen redovisar flera exempel inom detta område, men omfattningen motsvarar inte den betydelse 

som fästs vid området och stöd till projekt av olika slag synes mycket motiverat. Som Lillvist påpekar i sin 

avhandling (2010) så utgörs bl. a majoriteten av barnen i behov av särskilt stöd av odiagnosticerade barn med 

funktionella svårigheter relaterade till tal, språk och kamratrelationer.  

Några exempel på forskning under denna tidsperiod ska nämnas, och andra återfinns också under rubriken 

om estetiska läroprocesser. Vikten av pedagogernas kompetens framhålls, liksom engagemang, förhållningssätt 

och förmåga att skapa engagemang hos barnen. (ex. Simonsson, 2006; Eriksen Ödegaard, 2007; Fast, 2007; 

Klerfeldt, 2007; Björklund, 2008; Forsberg Ahlkrona, 2009). 

Vikten av pedagogernas engagemang, kreativitet och kunskap  

I Simonsson (2006) var syftet att undersöka pedagogernas tankar och resonemang kring användningen av 

bilderböcker i förskolan. Resultaten lyfte fram fyra teman: 1) pedagoginriktade bokvanor, vilket innebär att 

pedagogerna organiserar det praktiska arbetet kring böcker på många sätt: vid frukost, vid samlingar, vid 

högläsning för mer än ett barn och vid besök på biblioteket, 2) bilderbokens betydelse för förskolorna: Böcker 

är en del av barnens kultur och barnens uppbyggnad av kulturellt kapital, en källa till kunskap och ett sätt att 

utveckla barnens koncentration och fantasi, 3) tillgången till böcker: Det finns yttre ramar som kan vara 

begränsande och pedagogernas bristande kompetens på området kan också begränsa åtkomsten till böcker 4) 

pedagogernas roll: Den samlade slutsatsen var att pedagoger betraktar böcker som en viktig del av förskolan, 
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och att barnen via en gemensam praxis kring böcker blir del av skriftspråkskulturen. Böcker ses som ett viktigt 

redskap för att förverkliga ”den goda barndomen”. 

I Ödegaards avhandling (2007) stod samtalet i förskolan i fokus och vad små barn tyckte var värt att berätta 

för pedagogerna i förskolan – och hur lärarna i sin tur använde sig av berättelser för att skapa mening och 

innehåll i förskolans vardag. Resultatet visade att de använder sig också av samtalet för att fästa 

uppmärksamheten på ett barn som inte är närvarande, och för att bjuda in barnen att berätta om sin familj för att 

på så sätt lära känna dem närmre. På så sätt kunde pedagogen fånga enskilda barns uppmärksamhet – däremot 

så lyckades pedagogerna bara fånga samtliga barns uppmärksamhet, när de använde sig av fantasi och äventyr i 

sina berättelser.  

Vikten av pedagogernas närvaro och deras förmåga att lyssna in barnen, relatera och gå in kreativt och 

följsamt i aktiviteterna och därifrån utveckla dem vidare återkommer i många studier rörande förskola och 

förskolebarn. Det fångar mycket av slutsatserna vad gäller barnens läroprocesser och förskoleinstitutionens och 

personalens möjlighet att stödja denna.  Detta stöds också av det på vetenskapsrådets resultatdialog (2014) 

summerade forskningsprojektet ”Förskola som barns språkmiljö” (Åkesson m. fl. 2014). I projektet studerades 

tre kvalitetsdimensioner i förskolemiljön; emotionellt stöd, organiseringen av miljon, samt stöd för lärande och 

begreppsutveckling. Resultaten visade att barns engagemang i förskolan är starkt relaterat till 

förskolepersonalens agerande. Emotionellt stöd och organisering av miljön visade hög kvalitet, medan stöd for 

lärande och begreppsutveckling visade lägre kvalitet. 

Att ta tillvara barns många multimodala erfarenheter  

I Fasts (2008) ofta citerade avhandling var syftet med att ta reda på hur de barnen engagerade sig i sociala och 

kulturella praktiker i sina hem och att spåra informella och vardagliga situationer där barn praktiserar läsande 

och skrivande och analysera dessa situationer utifrån de sammanhang som de ingår i. Resultatet visade att 

barnen via kultur, traditioner, språk och religion i sitt familjeliv socialiseras in i praktiker rika på läs- och 

skrivaktiviteter. Barnen praktiserar läsande och skrivande i en rad sammanhang. Detta sker långt innan barnen 

utsätts för en formell undervisning.  

I intervju framhåller Fast (Fast, Skolporten, Bilaga 4) att det under arbetet med studien också blivit 

uppenbart att de sju barnen, oavsett kulturell, språklig och socioekonomisk bakgrund, delar erfarenheter och 

kunskaper i samband med populärkultur och medier. Barnen har en gemensam förståelse av texter i form av 

ord, namn, bilder och ikoner. Värdet på dessa kunskaper och erfarenheter sätts ofta av barnen själva i mötet 

med andra barn. Gemensamt för samtliga barn är att de erfarenheter och kunskaper de har i samband med 

populärkultur och medier har lågt kulturellt värde i pedagogiska sammanhang. Ett mer överraskande resultat 

var att barnen, oavsett kulturell eller religiös tillhörighet, hade stora erfarenheter av nya medier och 

populärkulturen. De spelade mycket datorspel, använde internet, tittade på tv, läste leksakskataloger. Alla 

barnen i studien kunde känna igen ordbilder, de skrev mycket tidigt önskelistor och ritade av logotyper eller 

skrev av namn. De var oerhört skriftspråkligt aktiva. Barnen tränar alltså upp den visuella perceptionen (till 

exempel att kunna skilja en symbol eller en logga från en annan), som är central i läs- och skrivinlärningen. Det 

tränar även upp en motorik i samband med att de använder sig av olika former av teknik, som kommer dem till 

godo när de börjar skriva. Dessutom blir det här en gemensam erfarenhetsvärld som barnen delar: de refererar 

hela tiden till filmer och figurer som de känner till eller har sett, vilket ofta går rätt över huvudet på de 

vuxna.(Fast, Skolporten, Bilaga 4). 

Som slutsats från studien framhävs vikten av att förskolan utgör en barn- och läromiljö där vi tillvaratar 

barnens tidigare erfarenheter, vare sig de är religiösa, kulturella eller populärkulturella. 

Forsbergs avhandling (2009) om handdockan visar på alternativa möjligheter till att stärka barns deltagande 

och öka barns talutrymme då den fungerar som redskap för barns kommunikation och lärande i förskolan.” 

dockan uppmuntrar barnen att på ett positivt sätt ta för sig av det talutrymme som i vanliga fall domineras av 

läraren”. I Klerfelts avhandling uppmärksammas det multimodala berättandet (2007). Klerfelt knyter an till 

Fast´s studier om barns många erfarenheter från bl. a mediakulturen och beskriver hur pedagoger och barn kan 

länka och överbrygga barns olika världar till varandra.  
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Litteracitet och de yngsta barnen 

Temat litteracitet står också i fokus i Björklunds (2008) avhandling. Avhandlingen bygger på en etnografisk 

studie genomförd i en grupp enspråkiga barn i åldrarna ett och ett halvt till tre år i en förskola. Syftet var att 

vinna kunskap om hur de yngsta barnen erövrar och uttrycker litteracitet. Studiens forskningsfrågor har riktats 

mot barnens deltagande i litteracitetshändelser och deras handlingar i litteracitetspraktiken.  

Björklund förklarar valet av begrepp litteracitet genom att beskriva detta som en slags försvenskning av det 

engelska literacy, men som ett bredare begrepp som inte bara berör läsning och skrivning, utan där också 

tecken, bilder, tal och berättande ingår.(Björklund, Skolporten). Björklund summerar att hon sett att barnen 

dagligen var väldigt upptagna av litteracitet i förskolan, att de, med utgångspunkt från böcker och portfolios, 

berättar saker för varandra, både med ord och genom att peka. Hon framför också en förhoppning att lärarna ute 

i förskolan kan rikta sin uppmärksamhet mot det bredare begrepp som litteracitet utgör, och inte bara på 

språkutvecklingen. Att lärarna följer barnen och uppmuntrar dem när de visar intresse för böcker, berättande 

och bläddrande. Ännu mer än de gör i dag” (Björklund, Skolporten, Bilaga 4).  

Multimetodiska närmanden 

Forskningsområdet språk och språklig utveckling i förskola innefattar också flera exempel på multimetodiska, 

komparativa och longitudinella större studier (ex Furnes & Samuelsson, 2009, och Samuelsson, Olson, 

Wadsworth, Corley, DeFries, Willcutt, Hulslander oc& Byrne, 2007). Samuelssons med fleras studier visar bl. 

a. på en signifikant lägre skriftspråklig kunskapsnivå på förskolenivå i Skandinavien, vilket stämmer överens 

med den relativt sett mindre omfattningen av gemensam läsning och bokstavsrelaterade aktiviteter på 

skandinaviska förskolor (där det även saknas fokus på skriftspråkliga kunskaper). I resultatredovisningen 

framhålls att OECD-rapporter dock visar att skandinaviska barn inte är sämre läsare när de blir äldre, vilket in-

dikerar att det inte är av avgörande betydelse när i livet undervisningen sker. 

Förskolans professioner mellan omsorg och lärande  
I denna tredje del av sammanfattning av den kartlagda forskningen mellan åren 2006-2014 behandlas forskning 

om förskolans professioner och professionell identitet i förändring, samt särskilda professionella ansvars-

områden, som bedömning och dokumentation till stöd för barns utveckling och lärande, arbete med barn i 

svårigheter samt samverkan med föräldrar och ev. andra aktörer. Samtliga dessa områden har stor inverkan på 

förskolans, liksom skolans, möjlighet att arbeta mot målformuleringarna och utgöra en tidig insats till stöd för 

alla barns utveckling och lärande. 

Förskolläraryrkets komplexitet - mellan och genom omsorg och lärande- och en profession i förändring mot 

ökat fokus på det individuella barnet och barns lärande behandlas i ett flertal arbeten. Omsorgen apostroferas i 

mycket liten grad i forskningen som påtalats tidigare, och tycks snarast som leken bli en aspekt, en dimension 

av lärande.  Omsorgens tydligare koppling till kön, till kvinnligt kön, diskuteras som en bidragande del till både 

dess mindre synlighet och dess uppfattade lägre värde. Dessa aspekter måste också ses mot förskolans 

förflyttning från socialtjänstområdet till utbildningsdepartementet (1996), dess position som egen skolform och 

första delen i ett skolväsende och slutligen att förskollärarkåren utgör en del av Lärarförbundet. (se olika 

dimensioner belysta i Berntsson, 2006; Gannerud & Rönnerman, 2006; Ekström, 2007, Tellgren, 2008; 

Gillberg, 2009; Sheridan m. fl. 2009; Broström m. fl. 2013; Hensvold, 2011). 

Den könade omsorgen – lägre rankad, del i helheten och osynlig i forskningen 

Några avhandlingar och forskningsprojekt berör förhållandet mellan omsorg och lärande i förskolans 

verksamhet och som dimensioner i en profession. Omsorgen är lägre rankad, den är av mindre intresse att 

synliggöra för det överordnade departementet och fackföreningen. Den har stor prioritet och värdeladdning hos 

personalen, men är inte prioriterad i läroplanen beskriver de relaterade och nedan exemplifierade studierna 

(Berntsson, 2006; Ekström, 2007; Gannerud & Rönnerman, 2006).  

Berntssons avhandling (2006) behandlar Lärarförbundets strategier utifrån ett könsperspektiv, 

Lärarförbundets och den starkt kvinnodominerade förskollärarkårens uppfattningar om statushöjande strategier 
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jämförs, och Lärarförbundets strategier analyseras i förhållande till om de bidrar till att vidmakthålla eller 

förändra den värdediskriminering som kvinnodominerade yrkesgruppers arbete och yrkeskunskaper riskerar att 

drabbas av. I avhandlingen analyseras också gängse professionaliseringsstrategier utifrån ett genusperspektiv.  

Studien visar att en övervägande del av pedagogerna anser att fackförbundets strategier uppgraderar deras 

arbete och professionella kompetens. Men här återfinns dilemma, som tydliggörs av avhandlingen. 

Pedagogerna uppfattar att fackförbundet inte prioriterar de frågor, som pedagogerna tycker är viktiga för yrkets 

status, till exempel pedagogernas mål att främja likvärdiga uppväxtvillkor, deras arbete med utveckling och 

omsorg samt deras emotionella och sociala kompetenser. Dessa ämnen kopplas ofta samman med kvinnliga 

värderingar och kvinnodominerade grupper, och när fackförbundet inte prioriterar dem, kan det bidra till att 

bibehålla köns- och värdediskrimineringen inom pedagogyrket. Samtidigt som de strategier som Lärarförbundet 

driver kan bidra till att uppvärdera förskollärares arbete och yrkeskunskaper, så föreligger en risk att de kan 

skapa statusskillnader inom förskollärarkåren. Regressionsanalyser visar att de förskollärare, som arbetar i 

förskoleklass har högre benägenhet att dela fackets uppfattningar om statushöjande strategier, än de som arbetar 

i förskola. Detta kan tänkas medföra att de som arbetar i förskoleklass i högre grad agerar i enlighet med de 

fackliga strategierna och att de därmed får större effekt för dem. Det kan också vara så att de fackliga 

strategierna lämpar sig bättre för det arbete som utförs i förskoleklassen.  

Ganneruds och Rönnermans studier (2006) om innehåll och innebörd i lärares arbete belyser det komplexa 

uppdraget för lärare i förskola, förskoleklass och skolans första år. Studien analyserar samarbetsformer och 

kompetensutveckling i de tre institutionerna och tar upp likheter och skillnader i pedagogers och lärares arbete i 

förhållande till barngruppen och klassen. Studien knyter an till feministisk forskning och aktionsforskning och 

resultatet visar att de arbetsuppgifter som ingår i pedagogers och lärares dagliga arbete är mångsidiga och 

nödvändiga för genomförandet av verksamheten. Slutsatsen är att de pedagogisk-didaktiska och 

socioemotionella dimensionerna är sammanvävda i vardagen. Det arbete som knyter an till omsorg och trivsel 

är könsmarkerat som ”kvinnligt”, men detta konkurrerar inte med uppnåendet av inlärningsmålen och barnens 

prestationer. Omsorg och lärande är således inte motstridande i de tre institutionerna, utan snarare 

förutsättningar för varandra. 

Omsorgens betydelse för föräldrarna framkommer bl. a i en studie av Sheridan m. fl. (2009a), där föräldrars 

syn på förskolan och dess innehåll undersöktes. Forskarna visade en viktig skillnad, hur man som förälder, och 

även som personal, har en föreställningsvärld när det gäller förskolan generellt, och en när det gäller den egna 

förskolan. När det är den egna förskolan som beskrivs är det främst omsorgen och barns allsidiga lärande och 

utveckling som lyfts fram i enkäterna, både av lärare och föräldrar.  

Ekströms (2007) forskning utifrån ett verksamhetsperspektiv belyser villkor för professionen. Förändringar 

inom förskolan skapar frustration, framhåller Ekström. Fler små barn, större barngrupper, längre avstånd till 

närmaste arbetsledning och fler administrativa uppgifter. Förändrade villkor upplevs nästan alltid som 

försämringar av personalen inom förskolan som trots en rad förändringar inte fått mer resurser. Studien är gjord 

utifrån personalens perspektiv, och handlar om hur de upplever förändringar inom verksamheten. Nästan alla 

förändrade villkor upplevs som försämringar av en alltmer frustrerad personal. För i samma takt som kraven 

ökat på personalen har resurserna till förskolan minskat. Exempelvis har andelen små barn ökat sedan 

sexårsverksamheten fördes över till skolan. På förskolorna tvingas pedagogerna därför prioritera de små 

barnens behov, vilket leder till mindre tid för det äldre barnen. Därutöver har barngrupperna blivit större 

samtidigt som ökade krav på dokumentation lett till mer administrativt arbete. En förändring som upplevs 

positiv är att förskolan sedan 1998 omfattas av läroplanen. Det har gett yrket legitimitet, stärkt yrkesrollen och 

ökat medvetandet om arbetet och dess innehåll. På frågan om vad är resultatet och dina viktigaste slutsatser 

svarar Ekström bl. a. att prioriteringar i förskolans läroplan inte stämmer med pedagogernas. Läroplanen är 

pedagogiskt inriktad, medan pedagogerna fokuserar på omsorg. De minskade resurserna har även lett till 

mindre tid för reflektion och eftertanke, vilket många i min studie påpekade. Det finns helt enkelt ingen tid att 

diskutera verksamheten i ett vidare perspektiv när rent praktiska uppgifter som planering och förberedande 

verksamhet ofta måste ske direkt i barngrupperna. På frågan om vem som har nytta av resultaten framhäver 

Ekström att: ”Det finns många exempel i min avhandling som jag tror kan fungera som diskussionsunderlag för 

både verksamma förskolelärare och de inom utbildning” (Ekström, Skolporten, Bilaga 4) och är med detta 

mycket representativ för avhandlingsförfattarnas summering i detta konstaterande.  
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Professionen, del i en kunskapskultur – en ”inte skola” 

Tellgren (2008) diskuterar i ett mer historiskt perspektiv förskollärarprofessionens utveckling och förändring 

och gör det utifrån förskollärarutbildningen, I Tellgrens avhandling ”Från samhällsmoder till forskarbehörig 

lärare” (2008) belyses och analyseras bärande värden och föreställningar i en lokal förskollärarutbildning från 

1900-talets början till några år in i 2000-talet. Genom att göra nedslag vid olika tidpunkter i dess historia 

tydliggörs den tradition som den lokala förskollärarutbildningen befunnit sig och befinner sig i. Särskilt intresse 

har Tellgren ägnat vilka bärande värden och föreställningar som genom tiderna har förmedlats för att utbilda en 

fullvärdig förskollärare, det vill säga vad en blivande barnträdgårdsledarinna/förskollärare förväntades vara och 

vad hon/han förväntades kunna, och hur dessa värden och föreställningar har förändrats och behållits genom 

åren. Begreppet kunskapskultur har fått gestalta den väven när det gäller vilken kunskap som anses giltig för att 

bli en fullvärdig förskollärare. Begreppet legitim perifert deltagande (Lave & Wenger 2003) har använts för att 

gestalta vad en blivande förskollärare förväntades vara i en praktikgemenskap. På frågan om vad är resultatet 

och viktigaste slutsatser summerar Tellgren att traditionen om den allomfattande förskolläraren, ett ideal som 

präglade förskollärarutbildningen under framför allt mitten av 1900-talet, fortfarande påverkar dagens 

utbildning, i alla fall på verksamhetsnivå. Något som går som en röd tråd genom hela förskollärarutbildningens 

historia är en kunskapskultur om att förskolan inte ska likna skola, en förskollärare ska i stället vara handledare 

och följa barnens intresse. 

I Granbom (2011) studerades hur lärare samtalade om förskolan som pedagogisk praktik och hur gemensam 

förståelse och kunskap utvecklas. I Skolporten intervju (Granbom, Skolporten, Bilaga 4) beskriver Granbom att 

när lärare samtalar om förskolan framträder två övergripande sinsemellan olika representationer av förskolan 

som pedagogisk praktik. Det är dels ”Förskolan som en plats för alla”, som innebär att alla barn utvecklas i 

förskolan oavsett ålder eller personlighet, och ”Förskolan som en plats för några”, vilket innebär att förskolan 

representeras som en stressig plats som inte passar alla, till exempel de yngre barnen. Granbom framhåller att 

hon blev överraskad av att representationer av barn, och barns kompetenser, relaterat till förskolans funktion, 

fortfarande är så tydligt kopplat till barns ålder. Enligt läroplanen ska förskolan ha en kompletterande funktion, 

men ju yngre barnen är desto mer framhålls förskolan som kompenserande, det vill säga som ersättare för den 

frånvarande föräldern. Ju äldre barnen blir framhävs förskolans kompletterande funktion, avslutar Granbom. 

Profession i förändring – möjligheter, dilemma och hinder 

I fem exempel (Gillberg, 2009; Hensvold, 2011;  Broström, m. fl. 2013; Eriksson, 2014, Insulander & 

Svärdemo, 2014) visar forskningen dels förändring över tid mot ökad inriktning på lärande, vilket väl beläggs i 

övrig forskning i denna kartläggning, dels en omfördelning av ansvar, som skapar dilemma.  

Hur ser professionell utveckling ut över tid? I en tid präglad av så stora förändringar? I Hensvolds studie 

(2011) var syftet att undersöka pedagogers professionella utveckling och professionella identiteter, och hur 

dessa hade förändrats under loppet av fyra, åtta respektive tolv år efter att de var färdiga med utbildningen. Tre 

genomgående teman i berättelserna identifierades. Det första handlade om att pedagogerna går från att anpassa 

sig till den rådande kulturen på förskolan till att utmana den. Det andra temat handlade om en förändring i 

pedagogernas syn på omsorg och lärande, där pedagogerna 12 år efter avslutad utbildning fokuserar mer på 

barnens lärande än de gjorde åtta år tidigare. Det tredje temat handlade om att pedagogerna går från en syn på 

barnet där fokus ligger på att lyssna på och förstå barnet, till en syn där pedagogerna söker möjligheter att 

utmana barnet. Studiens identifierade tema satt i ett tidsperspektiv belyser väl förskolan förändring och de 

förändrade målsättningarna, språkbruken, diskurserna. Begreppen” lärande” och att ”utmana barnet”, utmana 

lärandet” framträder som några av de allra mest återkommande begreppen och uttrycken i senare års 

förskoleforskning och anknytande läroböcker. 

Det vilar något diffust över förskolläraryrket konstaterar Gillberg (2009), när hon summerar sin avhandling 

”Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling: En feministisk aktionsforskningsstudie i 

förskola”. Avhandlingen representerar ett begränsat område i förskoleforskningen - aktionsforskning (se också 

bilaga 3). Den hade två syften – dels att i ett organisations-, professions- och pedagogiskt 

samverkansperspektiv studera några förskollärares möjligheter och hinder för utvecklingen av en 
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genusmedveten pedagogik, och dels att bedriva kvalitativ forskning utifrån antaganden om forskning för social 

rättvisa, som ett bidrag till metodologiutveckling.  

Kunskapssynen på förskollärarna skiftar från att det handlar om professionell kunskap till att det är något 

som alla kan framhäver hon i intervju (Gillberg, Skolporten, Bilaga 4). Yrket är belastat med flera 

tillskrivningar som är historiskt betingade, som att detta har kvinnor gjort i alla tider. På frågan om vad kan 

förskollärarna göra för att låsa upp de här positionerna, menar Gillberg att hennes och andra studier visar att det 

bästa sättet att skapa förändring är genom dokumentation, att lära sig att formulera sig kollektivt och vässa 

argumenten. Ett annat sätt är att alliera sig med personer, exempelvis beslutsfattare inom en kommun, som är 

beredda att lyssna på förskollärares initiativ till kunskapsbaserat förändringsarbete, exempelvis en 

forskningsstudie eller någon annan form av samverkan. 

I Broström, Johansson, Sandberg och Frökjär (2013) studerades i en komparativ studie förskollärares syn på 

lärande i Sverige och Danmark. I studien visades att skillnader i synsätt går att relatera till olika tidsperioder i 

förskollärarutbildningen, med olika dominerande diskurser kring barns lärande. Vygotskys (1978) teoretiska 

ramverk med framhävandet om vikten av samspel och dialog, har haft ett stort inflytande, både i Sverige och 

Danmark. Som skillnader mellan de två länderna framkommer att förskollärarna i Sverige tenderar att se den 

vuxnes roll som mycket betydelsefull och lyfter de vertikala relationerna tydligare än de danska förskollärarna. 

Artikelförfattarna ställer också frågan om de svenska förskollärarna ställer anspråk på en professionell profil 

som liknar lärarens i skolan?  

Insulander och Svärdemo visar i sin artikel ”Vilken kunskap erkänns i det systematiska kvalitetsarbetet? Om 

oförenliga tankestilar i dagens förskola” (2014) att läroplanens mål hanteras på motstridiga sätt. Det kommer 

till uttryck bl. a i interaktionsmönster, som uppvisar spår från oförenliga tankestilar och genom ett 

individualiserat förhållningssätt till barn och barns lärande, trots att förskolorna grundar sin pedagogik i en 

helhetsförståelse av verksamheten och dess syften. 

Förskollärarens förtydligade ansvar för den pedagogiska verksamheten trädde i kraft 2011. Hur detta tolkas 

och omsätts på en övergripande kommunal nivå och kommer till uttryck i förskolans pedagogiska praktik 

analyseras av Eriksson (2014). Av studien framgick att tolkningarna varierar liksom sättet att implementera 

detta ansvar på när det gäller innehåll, omfattning och genomförande. På en diskursiv nivå beskrivs 

förskollärarens förtydligade ansvar både av utvecklingsledare, förskolechef och förskollärare som motiverat 

utifrån skillnader i yrkeskunskap mellan förskollärare och annan personal. I arbetslag bestående av olika 

yrkeskategorier i förskolans sociala praktik, beskrivs det däremot som känsligt att diskutera förändringar i 

ansvars- och arbetsfördelning utifrån denna skillnad. 

Att stödja och forma barns utveckling och lärande – bedömning och dokumentation  

Dokumentation och bedömning uppmärksammas i flera avhandlingar och vetenskapliga artiklar under 

tidsperioden (t.ex. Bjervås, 2011; Palla, 2011; Alnervik, 2012; Elfström, 2013; och i flera vetenskapliga artiklar 

(ex Vallberg Roth & Månsson, 2008a, 2008b; Lindgren, 2012, Emilsson & Pramling Samuelsson, 2012, 

Vallberg Roth, 2012). Forskningen behandlar framför allt dokumentation och i mindre grad bedömning. 

Forskningen kan ses som nära kopplad till temat lärandeprocesser, kommunikation och meningsskapande, i det 

den framför allt är inriktad på pedagogisk dokumentation och uppmärksammar barns lärandeprocesser. 

Forskningen speglar en förskoleverksamhet som förändrats snabbt med en rad nya praktiker, och som ställer 

stora krav på kompetens och kunskap inom området. 

Bedömning och dokumentation utgör en särskild studie i detta projekt (se Vallberg Roth, Delstudie 2) och 

kommenteras här kortfattat och som för övriga områden enbart ur det perspektiv som rör forskning om den 

svenska förskolan.  

Stor bredd i bedömnings- och dokumentationsformer i förskolans verksamhet – forskningen fokuserar 
(pedagogisk) dokumentation 

Vallberg Roth (2012) analyserar den svenska förskolans bedömnings- och dokumentationsformer ur ett 

didaktiskt perspektiv mot bakgrund av frågan: Vilka dokumentations- och bedömningsformer används i 

förskolan? Studien innebär en syntes som är baserad på tidigare och pågående studier för systematisk 
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dokumentation och bedömning i svenska förskolor. Den visar att det finns flera typer av dokumentation i 

förskolan, där pedagogerna växlar mellan olika sätt att dokumentera och bedöma. Både summativa och 

formativa drag framträder i olika dokumentationsformer. Vallberg Roth exemplifierar hela det breda 

dokumentationsfältet från pedagogisk dokumentation och portföljer till individuella utvecklingsplaner, 

evidensbaserade och standardiserade dokument som TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling) och 

program för social och emotionell utveckling som SET (Social och Emotionell Träning), START och Second 

Step. Vallberg Roth summerar att dokumentationen inom förskolan ger pedagogerna möjlighet att följa barnens 

utveckling över tid, och att utvecklingen av varje barns färdigheter och förmågor står i fokus.  

Forskningen använder ett flertal olika närmande och material för att diskutera angelägna frågor kring 

dokumentationernas innehåll, tillvägagångssätt, etik, och resultat. Som underlag för denna diskussion 

uppmärksammas bl. a planeringssamtal (Bjervås, 2011), pedagogers bloggar efter en kurs i pedagogisk 

dokumentation (Lindgren, 2012) individuella utvecklingsplaner och skolmaterial (Vallberg Roth & Månsson, 

2008b), texter om barn och dokumentation som producerats av personalen (Palla, 2011) videoobservationer av 

pedagogisk dokumentation (Emilsson & Pramling Samuelsson, 2012).  

Forskningen och intresset för dokumentation och bedömning har ökat påtagligt under senare år, så som det 

kan avläsas i forskning och populärvetenskapliga artiklar och debatt. I avhandlingsmaterialet är det främst 

pedagogisk dokumentation som uppmärksammas. Bjervås (2011) framhåller också att pedagogisk 

dokumentation är ett prioriterat kompetens- utvecklingsområde på förskolan i dag. I sin avhandling har hon 

följt två arbetslag när de planerar, för att fånga hur samtalen går. Hon har sedan undersökt vad det är för 

bedömningar som finns inneslutna i lärarnas tal. I resultaten framhålls att lärarna inte bedömde barnen isolerat, 

utan ur ett relationellt kontextuellt perspektiv i samspel med andra barn vilket författaren något överraskades 

av. I Alnerviks (2012) avhandling studeras pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan, med 

syftet att förstå lärande och förändring i förskolans verksamhet när pedagogisk dokumentation har använts som 

verktyg under en längre period. Alnervik kommenterar i inledning att ”När arbetet med avhandlingen 

påbörjades trodde jag att pedagogisk dokumentation snart skulle bli inaktuellt som dokumentationsverktyg 

inom förskolan. Det har dock visat sig att pedagogisk dokumentation aldrig tidigare varit så aktuellt som det 

blivit de senaste åren i den svenska förskolan. I samband med att förskolans läroplan (Skolverket, 2010) 

reviderades och ett kapitel behandlade uppföljning och utvärdering, fick förskollärare ökade krav och 

förväntningar på dokumentationsarbetet. Detta har inneburit att dokumentationsarbete i förskolan kommit högt 

upp på dagordningen i förskolans verksamhet (Alnervik, 2013, s 17). Alnervik fokuserar frågor kring 

organisation och förändring, då utsagor om detta framstod som viktiga i deltagarnas samtal. Resultatet visar att 

arbete med pedagogisk dokumentation innebär att förskolepersonal börjar diskutera epistemologiska och 

ontologiska frågor. På frågan ”vilka är de viktigaste resultaten?”, så svarar Alnervik utifrån sin avhandling: 

”Att man måste börja prata om hur barn lär sig och vilken kunskap som är viktig” (Alnervik, Skolporten, Bilaga 

4).  

Genom att använda sig av pedagogisk dokumentation synliggörs olika frågor i relation till barns lärande och 

lärstrategier, samt hur barnens egna frågor kan lyftas upp och bli en del av planeringen i förskolans verksamhet. 

Men dokumentation är ett krävande arbetsverktyg och det behövs en god organisation för att det ska fungera, 

visar Ingela Elfström bl. a i sin avhandling (2013). Uppföljning och utvärdering för förändring: pedagogisk 

dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. 

Elfström framhäver som summerande resultat hur komplext det vardagliga utvecklingsarbetet på förskolan är, 

och hur pedagogernas engagemang fördjupas när de blir involverade i barnens frågor, ett resultat som stöds av 

flera av de tidigare nämnda vetenskapliga arbetena i detta område.  

Etik i samband med bedömning och dokumentation 

Flera arbeten inom detta forskningsfält förhåller sig till frågan om etik i samband med dokumentation och 

bedömning och återkommande referens är här Lindgren och Sparrman (2003). I sin ofta citerade artikel 

framhäver de att hur dokumentation ska gå till och vad den kan användas till finns det relativt utförliga 

instruktioner om, däremot saknas etiska diskussioner omkring vad dokumentation innebär för de barn som blir 

dokumenterade. Arbetsmetoden beskrivs ur ett vuxenperspektiv och Lindgren och Sparrman betonar att det är 
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angeläget att föra in ett etiskt tänkande i förhållande till de barn som dokumenteras. Barn som dokumenteras 

bör ges samma skydd som exempelvis forskare erbjuder de barn de beforskar. Lindgren framhåller i sin artikel 

(2012) behovet av kunskaper om dokumentation och estiska frågor i samband med dokumentation och 

bedömning och normer vad gäller barns utveckling och lärande. Är dokumentation alltid etiskt försvarbar? Hur 

fungerar barns frivillighet? Studien som baserades en kurs i pedagogisk dokumentation visade också hur 

bloggande kunde vara ett positivt, av pedagogerna uppskattat, hjälpmedel. I en senare artikel, (2014) diskuterar 

Lindgren utifrån att dokumentation för pedagogiska syften blivit en mycket ökande och betydelsefull praktik, 

både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Digital teknik gör det idag lättare att visualisera 

dokumentationen och att dela den med andra, kanske framför allt föräldrar. Vad händer med all denna 

dokumentation? Hur involverade är barnen? Vilken roll har barnen? Lindgren understryker vikten av en kritisk 

diskussion i snabbt förändrade praktiker som fått stort utrymme i förskoleverksamheterna. 

Sheridan och Pramling-Samuelsson (2009) hävdar att dokumentation riskerar att bli huvudfokus, istället för 

en mindre aspekt av arbetet med barn. Författarna anser att dokumentation betraktas som en slutprodukt allt för 

ofta. I stället ska den tjäna som en dörr till lärande. Vidare anser de, att den kunskap pedagogerna fått genom att 

dokumentera och analysera behöver de också kunna använda för att utmana barns lärande vidare. Det finns en 

stark strävan hos pedagogerna att fånga barns perspektiv genom dokumentationer, men det finns en begränsad 

kunskap och otillräckliga verktyg för att analysera dokumentationerna, anser Sheridan & Pramling-Samuelsson 

(2009). 

Kvalitetsbegreppet 

Forskning kring kvalitetsbegreppet och kvalitetsarbete är företrädd med flera referenser till Sheridan (ex 

Sheridan, 2007, Sheridan & Williams, 2007; Sheridan, S. Giota, Han, Kwon, 2009b, Sheridan,; Williams, 

Sandberg, 2013) och Rönnerman, (Rönnerman, 2006, 2013) samt också nedan exemplifierat till Brodin & 

Renblad (2012, 2014). 

I Sheridan (2007) var syftet att beskriva kvalitetsbegreppet i förskolan. Studien undersökte hur fyra 

dimensioner av pedagogisk kvalitet (den samhällsmässiga kontexten, barnet, läraren och lärokontexten) kunde 

användas i samband med utvärdering. Resultatet tydliggör komplexiteten i begreppet ”pedagogisk kvalitet” och 

hur denna konstitueras i interaktionen mellan olika aspekter av mänskliga och materiella resurser. För att få en 

tillfredsställande inblick i den pedagogiska kvaliteten måste samma aspekt och fenomen och samma situationer 

studeras från fler än ett perspektiv samtidigt. Studien pekar dock på att det inom ”pedagogens dimension” finns 

indikationer på att pedagoger på förskolor av hög kvalitet är mer självkritiska i sina självutvärderingar, medan 

pedagoger på förskolor av låg kvalitet har en tendens att fokusera på externa begränsande faktorer och ofta 

värderar sig själva mer positivt än vad som framkommer i en extern utvärdering.  

Brodin & Renblad (2012, 2014) uppmärksammar i sin studie ledningen för några olika förskolor, en grupp 

som annars sällan står i fokus i förskoleforskningen under denna tidsperiod. (jämför exempel Riddersporre, 

2010; Styf, 2012). Resultaten visade att de mest betydelsefulla faktorerna för genomförande och kvalitet i 

förhållande till den reviderade läroplanen sågs vara kompetent personal, attityder, värden och systematiskt 

kvalitetsarbete. Att förutsättningarna för genomförandet av förskolans uppdrag hänger samman med, inte bara 

kunskaper utan i hög grad, attityder, förhållningssätt, och legitimiteten för det nya förstärkta lärande- 

kunskapsuppdraget och läroplanens prioriteringar, framkommer i flera studier under den studerade perioden. 

Förskolan och barn i svårigheter  

Detta område utgör ett centralt tema i vårt projekt, som i sin helhet har benämningen ”Förskola Tidig 

intervention” liksom också det med detta sammanhörande ”Bedömning och dokumentation”. Dessa två upp-

märksammas också i två av projektets delstudier. Delstudie 2 fokuserar bedömning och dokumentation och 

delstudie 3 har inriktning på specialpedagogik i förskola. 

Här ska några nedslag göras av forskning med anknytning till barn i svårigheter och ”barn i risk”. Detta 

tema, liksom det som behandlar forskning om barn i mångfaldens och migrationens samhälle, barn med 

flerspråkighet etc. är också intressant nog de teman där anknytningen och apostroferingen av föräldrar och 
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föräldrasamverkan, liksom samverkan med andra samhällsinstitutioner är påtagligt förekommande, för att i den 

absoluta majoriteten av förskolerelaterade forskning vara helt frånvarande. 

Förskolan som tidig upptäckt och kompletterande miljö – förutsatt hög kvalitet 

I internationella mätningar som fokuserar barns/elevers/ungdomars välfärd placerar sig Sverige högt. UNICEF 

(2007) har i en sammanställning av statistik från 21 länder utvecklat mått för att beskriva barns olika villkor. 

Välbefinnandet anges som högst i Nederländerna följt av Sverige. Enligt 2009 års Folkhälsorapport 

(Socialstyrelsen) är hälsosituationen för svenska barn i flera avseenden bland de bästa i världen. Barnens 

relativt sett goda levnadsförhållanden kan troligen förklaras med, i historiskt perspektiv, förbättrade sociala och 

ekonomiska förhållanden för barnfamiljer, allt högre utbildningsgrad i befolkningen och en ökad jämställdhet. 

Allt fler barn vistas i offentliga miljöer och majoriteten av barn vistas i förskola från låg ålder. Det innebär att 

barnen har tillgång till en alternativ barninriktad uppväxtmiljö och att åtminstone grova former av misshandel 

och vanvård blir uppenbara. Det är de riktigt små barnen som råkar mest illa ut. Det är också de yngsta barnen 

som har svårast att berätta om vad som hänt. Låg ålder måste alltså definieras som en riskfaktor i sig. 

Förskolan kan ha en mycket betydelsefull roll som kompletterande miljö för barn som lever under psykiskt 

krävande och omsorgsmässigt otillräckliga miljöer. Genom nationalekonomen och nobelpristagaren Heckmans 

många studier fick förskolan som tidig insats ett starkt stöd. Heckman visar hur lönsam förskolan är, under 

förutsättning att den håller hög kvalitét, för samhället generellt, men alldeles speciellt när det gäller barn från 

riskfamiljer och för barn som lever under utsatta villkor. Detta framkommer även bl. a i Hagströms (2010) och 

Svenssons (2013) avhandlingar, som i hög grad relaterar till Lundén (2004), en tidigare avhandling på området. 

Lundén visade att förskolepersonal uppmärksammade en större andel barn än BVC. För att bli 

uppmärksammad av mer än en personal inom förskolan eller av både förskola och BVC måste barn ”skrika” 

väldigt högt, Få barn anmäldes. Drygt hälften av de anmälda barnen utreddes av socialtjänsten. Lundén visar 

också hur psykologisk otillgänglighet hos föräldrarna medförde allvarligare och mer djupgående konsekvenser 

för barnen än t.ex. vad fysisk vanvård och andra former av omsorgssvikt gjorde. Barnen hade bl.a. större 

svårigheter när det gällde lärande och i kontakten med kamrater än andra barn. Vid uppföljning fann man att de 

barn som under sina första två år utsattes för psykologisk otillgänglighet fortsatte att ha stora svårigheter även 

upp i skolåldern. 

I Hagströms avhandling (2010) var syftet att studera och analysera pedagogers utveckling i relation till en 

fortbildning under tre år samt att studera pedagogernas arbete som kompletterande anknytningsperson under 

samma period. Fortbildningen ägde rum på en förskola parallellt medan pedagogerna arbetade med barnen och 

baserades på tre lärandedimensioner: innehåll, samspel och motivation. Teorier om anknytning, affektteorin 

och Sterns teori om barns självutveckling ingick i pedagogernas fortbildning. Kombinationen av föreläsningar 

och studiecirkel i kombinationen med ett faktiskt projekt, beskrevs av pedagogerna som ett fruktbart sätt att 

lära. I studier från positiva interventioner i förskolan och med utsatta barn redovisas att kollektiv planering och 

kontinuerliga diskussioner inom arbetslaget i kombination med stöd från ledning och extern handledning 

underlättar och förbättrar arbetet med utsatta barn och har positiva effekter på barnens utveckling och hälsa 

(Hagström, 2010). 

Svensson (2013) tar i sin studie utgångspunkt i barnmisshandel, som utgör ett omfattande folkhälsoproblem 

med långsiktiga negativa konsekvenser för den enskilda individen och för samhället i stort och där 

förebyggande insatser kan vara livsavgörande för de utsatta barnen. Två områden studerades i avhandlingen, 

dels våld mot barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning, dels förskolan som upptäckande och 

stödjande arena, vilket relaterar till de tidigare nämnda studierna. Gemensamt för inriktningarna var att barn 

med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning och barn i förskoleåldern utgör särskilt sårbara grupper, som 

löper ökad risk att fara illa i sin hemmiljö. De har också unik kontakt med professionella, med möjlighet att 

upptäcka och agera vid oro. Svenssons avhandling har ett multimetodiskt närmande och utgår från ett 

folkhälsoperspektiv. Den presenteras här något utförligare som exempel på denna typ av närmande. 

Avhandlingen byggde på fyra delstudier och fyra olika datamaterial (I) en nationell kartläggning till 2510 

elever i årskurs 4, 6 och 9, (II) en djupintervjustudie med 15 föräldrar till barn med långvarig 

sjukdom/funktions nedsättning, (III) en enkätundersökning till förskolepersonal vid 189 förskoleavdelningar i 
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kommunal förskola, rörande 3112 barn i åldern 1- 5 år samt (IV) en longitudinell studie (SOFIA-studien) om 

barns hälsa och utveckling, rörande 2017 förskolebarn.  

Resultaten visade att barn med långvarig sjukdom/ funktionsnedsättning löper ökad risk att utsättas för 

enbart fysisk bestraffning samt för både fysisk bestraffning och våld mellan de vuxna. Risken för våld var 

signifikant starkare för barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning från låginkomstområden, jämfört 

med samma grupp barn från medel- och höginkomstområden. Liknande kombinationseffekt fanns för långvarig 

sjukdom/funktions nedsättning och födelseland. Utlandsfödda barn med långvarig sjukdom/funktions-

nedsättning var den mest utsatta gruppen av alla. 

Att granska kategoriseringsbegrepp och dokumentationskultur - för inneslutning eller uteslutning? 

I Pallas avhandling (2011) var syftet att synliggöra hur barn skapas som subjekt när deras beteenden förbryllar, 

oroar eller utmanar personal i förskolan och hur utrymme för, eller begränsningar av, barnens möjligheter till 

att vara, kunna eller göra olika därmed framträder. Studien belyser hur hanterings- och styrningsförslag av 

barnen och deras beteenden formuleras i specialpedagogiska sammanhang inom förskolan som diskursiv 

praktik. Pallas empiriska material bestod av handledningssamtal, där specialpedagoger möter 

avdelningspersonalen samt texter som hade upprättats innan, under och efter samtalen samt intervjuer med 

specialpedagoger. Palla framhåller i intervju (Palla, Skolporten, Bilaga 4) att hennes avhandling kan användas 

som en reflektionsmöjlighet kring hur vi talar och tänker om barns olikheter och få oss att fundera på vad 

blicken på barnet kan få för betydelse. På så sätt kan man problematisera och kritiskt granska dagens 

dokumentationskultur.  

På liknande sätt kan Melins avhandling (2013) inspirera till angelägen reflektion kring blicken och katego-

riseringen av barnen och dess konsekvenser. Avhandlingen söker förklara social delaktighet i förskolan för barn 

med och utan Downs syndrom. En förklaringsmodell konstrueras utifrån kritisk realism, och används i en 

empirisk undersökning av hur social delaktighet framträder i förskolans praktik. Resultatet visar att personal-

gruppens barnperspektiv samt deras förhållande till barnets perspektiv villkorar barns möjligheter att vara 

socialt delaktighet i förskolans verksamhet. Barnperspektivet framträder i två former, barn som snarlika med 

snarlika behov eller barn som olika med olika behov. Perspektivet barn som snarlika möjliggör social 

delaktighet i samma aktiviteter för alla barn och möjliggör för personalen att organisera omsorgs- och socio-

pedagogisk praxis så att alla barn kan få del av samma praxis. Perspektivet barn som olika kategoriserar barn i 

olika grupper. Grupperna segregeras från varandra, och hindrar barn att vara socialt delaktiga i gemensamma 

aktiviteter.  

Samverkan och föräldrakontakt - när det gäller barn i svårigheter 

De tidiga insatserna och de tidiga upptäckterna påpekas i utredningar och rapporter inom detta område, sett i ett 

mycket brett perspektiv av barn i behov av särskilt stöd. Intressant att notera är hur samverkan utgör ett centralt 

tema när det gäller utsatta barn och barn i behov av särskilt stöd. Westman Anderssons avhandlingsarbete 

(2013) tar sin utgångspunkt i ett samarbetsprojekt mellan Barnhälsovården (BHV), Barnneuropsykiatrin (BNK) 

och Barn- och Ungdomshabiliteringen (BUH) i Göteborg, som anger att tidiga insatser kräver tidig upptäckt.  

Screening av språk, kommunikation och autism vid 2,5 års ålder har därför införts vid BHV i Göteborg. 

Westman Andersson påpekar att multidisciplinära utredningar av små barn behövs och det är viktigt att se 

barnet i olika miljöer, dvs. inte bara på kliniken, utan även i barnets förskola.(Westman Andersson, Skolporten, 

Bilaga 4). 

De tidiga insatserna betonades i den särskilda utredning kring utsatta barn som tillsattes år 2010. Balldin & 

Tallberg Broman framhåller i ett delbetänkande (2010), att utsatthet måste både förstås och hanteras utifrån 

olika perspektiv: barnets, familjens och samhällets och olika sociala institutioners återskapande av normalitet 

och avvikelse i förhållande till syn på barn, barndom, ålder, genus, etnicitet. Arbetet med utsatta barn är 

komplext och variationen av individuella och kollektiva utmaningar är stor. Vikten av att inte förenkla genom 

kategoriseringar och likriktade arbetssätt i arbetet med utsatta barn betonas i forskningen (se t. ex. Lutz, 2009). 

Interventionsstudier är mycket ovanliga vad gäller forskning relaterad till den svenska förskolan. I Wetsos 

(2006) avhandling lyfts specialpedagogisk intervention i förskola och skola. Arbetet är sprunget ur ett bottom 
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up perspektiv. Verksamhetens brister och behov låg bakom efterfrågan på specialpedagogisk insats. Fyra 

aktiviteter intervenerades, -utbytesträffar där teori om lek, lärande och kommunikation följdes upp i praktisk 

tillämpning och - handledning för pedagoger då aktiviteten - lekprocessen infördes samt avslutningsvis - samtal 

med föräldrar. 40 barn identifierats vara i behov av riktat stöd.  

Resultatet visar att den pedagogiska miljön kunde anpassades till barnets behov och riktade insatser stärkte 

barnets lärande. Pedagogernas förhållningssätt, ögon – öron kontakt och symbolisk lek i olika roller och med 

stöd av material stimulerade barnen att assimilera begrepp och språk. Den vuxnes handlingar visade vägen för 

barnet. Den vuxne sökte barnets potentiella utvecklingszon, där ett ögonblickets pedagogik i mötet var 

avgörande för att komma vidare med att locka barnet till interaktion och utbyte. För att klara uppgifterna 

behövde pedagogerna utbildning och handledning, och arbetslagen stöttade när de såg insatserna hade en 

gynnsam effekt på barnets lärande och kommunikativa kompetens. Det gick att förändra mönster, inarbetade 

strukturer och föra in ändamålsenligare aktiviteter. Disposition av pedagogisk resurs, tid och rum kunde läggs 

om.  

Föräldrasamverkan var ett genomgående drag och föräldrarna anammade lekprocessen. De imiterade 

handlingar och bidrog med material för att stödja barnets lärande. De såg hur barnets beteende förändrades i 

hemmiljö. Den pedagogiska miljön och hemmiljö överlappade varandra. Kunskap om vilka vardagsaktiviteter 

som barnet deltagit i kunde tjäna som källor för att stimulera barnet till lekhandlingar. Barnen visade 

beredvillighet att gå in i lekar, lärande och delta i vardagsaktiviteter och utbyte med andra. Negativa 

kommunikationsmönster reducerades. Som viktigaste resultat framhäver Wetso att ”om man fördjupar kun-

skapen, ger pedagogerna handledning, inbjuder till samarbete med föräldrarna och samtliga verkligen satsar på 

att stimulera barnet, då blir det en kraft i det, som gör att man kan vända negativa utvecklingsspiraler./.../ 

Dessutom är det viktigt att sätta in tidiga insatser, att ta tag i problemet redan när barnen är små. Det är också 

viktigt att insatsen kommer från de pedagoger som barnen möter i vardagen, att vi funderar över vad vi kan 

göra direkt i den miljö där barnet befinner sig, istället för att exempelvis skicka iväg dem på utredning” (Wetso, 

Skolporten, Bilaga 4). Vikten av att uppmärksamma förskolans potential och pedagogernas roll och besluts-

möjlighet i dessa processer kring barn i svårigheter lyfts av både Wetso och tidigare av Lutz (2009). 

Samverkan med andra aktörer till stöd för barns utveckling och lärande 

Vikten av samverkan med olika institutioner och myndigheter och civilsamhället uttrycks framför allt i relation 

till två grupper av familjer, de som har migrantbakgrund och de som har barn i svårigheter och barn i behov av 

särskilt stöd. Forskningsfältet är dock begränsat i båda fallen. I rapporter summeras återkommande vikten av 

föräldrars delaktighet för framgångsrika resultat i förskolans och skolans hela uppdrag, men detta innebär inte 

att något större intresse att ägna dessa frågor något utforskande intresse, framför allt inte i den utbildnings-

vetenskapliga forskningen. Inom den socialtjänstrelaterade forskningen och inom folkhälso- och medicinsk 

forskning återfinns exempel med anknytning till förskolan och där föräldrar apostroferas. Här kan exempelvis 

Hallbergs avhandling (2006) ”Parental support in a changing society” nämnas.  

Samarbetet med föräldrar definieras inte tillräckligt tydligt som ett professionellt fält att problematisera, 

undersöka och utveckla så att det tar utrymme i forskningen vare sig vad gäller förskola eller skola. Detta utgör 

en uppenbar svaghet i förhållande till strävan mot bättre måluppfyllelse. 

Föräldrarna och förskolan 

Sett i ett historiskt perspektiv så har kritik mot familjen har varit återkommande under både förskolans och 

skolans framväxt. Föräldrarnas bristande förmåga att skapa bra uppväxtvillkor och förbereda barnen för ett 

framtida samhälle har varit- och är- ett av huvudargumenten för en utbyggnad av förskoleinstitutioner för de 

yngre baren. Det åberopades i svenska förskolans uppbyggnad (Myrdal, 1935), det åberopas 2014 för 

utbyggnad och förstärkning av (prekindergarten) förskola i migrationsdominerade och resurssvaga områden 

såväl i exempelvis USA som i Sverige. 

Det nya välfärdssamhället som skulle växa fram i Sverige under 1900-talet innefattade många förändringar 

och det var med fostran och utbildning, förskola och skola, som dessa utmaningar skulle hanteras. Den tidiga 

förskolan skulle vara en resurs både för barn och för förälder. Bara genom att påverka dem båda, kunde den 
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bättre uppfostran och den bättre framtiden skapas. Under förskolans utveckling i Sverige minskade dock denna 

ambition att fostra och forma föräldrarna, annat än indirekt. Med Alva Myrdal sattes förhoppningarna till 

institutionens arbete med barnen. Barnen blev budbärarna både till hemmet, föräldrarna och mot framtiden 

(Dahlbeck & Tallberg Broman, 2011).  

Föräldradeltagande till stöd för barns lärande och utveckling stärkt i styrdokument men inte synligt i 
forskningen 

Föräldrar har förstärkt ställning i förhållande till förskolan enligt senare förordningar och styrdokument (Prop 

2009/10:165; Utbildningsdepartementet 2010). Föräldrarna ska ha ökade rättigheter i förhållande till både 

förskola och skola. Bakomliggande uttrycks behoven att närmare engagera föräldrarna och vi ser generellt ett 

ökat ansvar tillbaka till familj och enskilda individen. Föräldrarnas deltagande motiveras i många dokument för 

deras stora betydelse för barns utveckling och lärande. I Europeiska kommissionen rapport om 

utbildningskvalitet (2000), där 16 olika kvalitetsindikatorer för utbildning formuleras, utgör en av dessa 

”föräldradeltagande”.  

Vi ser i styrdokumenten och de politiska målsättningarna att kraven på föräldradeltagande har ökat. Men hur 

uppfattar lärarna det? I en studie om lärares yrkeskunnande, som byggde på ett insamlat enkätmaterial från 

1700 lärare framkom att lärarna, både i förskolan och i grundskolan, generellt bedömde att ökade krav ställs 

vad avser att hantera såväl elevernas, som föräldrarnas inflytande. De under flera år nu uttryckta kraven på 

delaktighet och demokratisering är väl kända för de tillfrågade förskollärarna och lärarna. Samtidigt redovisade 

de att de uppfattade sig ha lägre kompetens för att kunna möta och hantera just detta, relativt andra områden 

som berördes i enkäten. Föräldrarnas förväntningar på inflytande och delaktighet uppfattades också som låga. 

Föräldrarnas skattade ekonomiska situation var den faktor som mest påverkade föräldrarnas förväntningar, så 

som lärarna upplevde dem. Ju resursstarkare föräldrarna bedömdes vara, ju högre förväntningar uppfattades de 

ha på delaktighet och inflytande. (Tallberg Broman, 2009).  

Föräldrarna tillfrågas i många sammanhang om sina synpunkter på förskolan. I Skolverkets stora studie 

(2013) redovisas att föräldrarna är nöjda med den svenska förskolan. Som problemområden identifieras 

personalbrist, vikarier och barngruppernas storlek. Genom den ökade mängden anmälningar till 

skolinspektionen (2012a) framkommer också föräldrars oro över hur barnen har det, och det som framför allt 

står i fokus är barns utsatthet i grupperna, mobbning och exkludering, relationer både mellan barn-barn och 

mellan barn-vuxna, speciellt om barn har behov av särskilt stöd. 

Föräldrar formas som en homogen grupp 

I Karlsson (2006) undersöktes föräldraidentiteter i förhållande till förskolan. Avhandlingens övergripande syfte 

var att bidra till ökad förståelse av föräldrarnas relationer till förskolorna genom att analysera föräldrarnas 

livsberättelser. Studiens övergripande slutsats var att förhållandet mellan föräldrar och förskolor ska förstås 

dynamiskt, vilket innebär att när samhället förändras, förändras även relationen mellan dessa båda. De 

dominerande diskurserna för föräldrasamarbetet, i den tid då Karlsson genomför studien var 1. amatör-expert, 

där förskolepersonalen ses som experter och föräldrarna som amatörer, 2. samarbetande partners, där föräldrar 

och personal ses som likvärdiga (kritiseras dock för att maktstrukturer förbises) och 3. leverantör-kund, där 

förskolan ses i en konsumtionsdiskurs där föräldrarna ses som medvetna köpare eller konsumenter. Resultaten 

visade att dominerande diskurser i relationen mellan föräldrar och förskolor har en tendens att konstruera 

föräldrar som en homogen grupp, och att dölja skillnader relaterade till kön, social klass, etnicitet och ålder. 

Därmed döljs också de olika konstruktionerna av barn och barndom, relevanta strukturer och deras inflytande 

på relationen mellan föräldrar och förskolor.  

Diskussion 
Kartläggningen visar att förskolerelaterad forskning kopplad till den nordiska förskolemodellen EDUCARE har 

en relativt kort historia. Det är ett akademiskt ungt forskningsfält. Dessa illustreras bl. a. av den stora andel av 
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forskning i urvalet som utgörs av avhandlingar och artiklar skrivna i anknytning till avhandlingarna. De seniora 

forskarna med längre erfarenhet av forskning är påtagligt få, men mycket produktiva.  

Forskningen domineras i hög grad av ett utbildningsvetenskapligt, pedagogiskt perspektiv och deltagandet av 

andra discipliner i förskoleforskningen är begränsat. Detta påverkar givet den bild som ges och de frågor som 

väcks. Forskningen kan sägas vara såväl professions- som praktiknära, och forskarna har med få undantag egen 

erfarenhet av arbete i förskola eller förskollärarutbildning. Forskningen motiveras i hög grad med problem 

identifierade i praktiken. Det är i hög grad ett inifrån, ett professionsperspektiv, på förskolan som framkommer. 

Detta stärks också av att det till stor andel är förskollärarna och förskolepersonalen som studeras, intervjuas, 

observeras. Få andra aktörer i förskolans värld synliggörs, vilket också gäller den i så många andra 

sammanhang fokuserade ledningen för verksamheterna. Få projekt i denna typ av urval bygger på samverkan 

mellan verksamma och forskarna. Forskningen kan diskuteras både som teoretisk och som ideologisk, med en 

del starka diskurser, som återkommer i en stor andel av forskningen. 

I utredningen om inrättandet av ett Skolforskningsinstitut (U 2014:02) förs en diskussion utifrån begreppen 

forskning om, för eller av lärare? Utredningen konstaterar att relationen mellan lärarprofessionen och forsk-

ningen inte är oproblematisk och beskriver den ur tre olika perspektiv: 1 - Forskning om lärare. Här kom-

menteras att denna forskning har större relevans ur ett styrnings- och utvärderingsperspektiv än för de yrkes-

verksamma själva. 2 -Forskning för lärare: Här är det forskningens relevans för lärarprofessionen, som är det 

centrala. Vad gäller inriktning 3 - Forskning av lärare, kommenterar utredningen att, för att en verkligt praktik-

nära forskning ska kunna utveckla är det, enligt vissa forskare, en förutsättning att de yrkesverksamma själva 

deltar i forskningsproduktionen. Utredningen konstaterar att det för institutets del är inriktningen 2 och 3 som 

är relevanta och utvecklar diskussionen om ”ägarskapets” betydelse.  ”En viktig fråga för institutet blir därför 

hur institutet genom sin verksamhet ska kunna bidra till en kultur där forskningsresultat kommer att användas 

och ’ägas’ av de verksamma” (s. 5). 

Vad gäller förskoleforskningen är den till allra största delen genomförd av forskare med egen tidigare till-

hörighet till den kultur som närmast berörs av resultaten. Forskarna lyfter också fram att problemen har iden-

tifierats i den praktiska förskoleverksamheten och att de ser förskolans och dess pedagoger som den som har 

direkt nytta av resultaten. Det finns dock en uppenbar översättnings- etablerings- och förankringsproblematik 

även av denna forskning. Vi har, trots dessa förutsättningar, en återkommande diskussion om avståndet mellan 

forskning och verksamhet och en beskrivning av olika världar, som har alltför få verkligt väl kommunicerande 

och interaktiva former för etablering av forskningen i meningsfulla deltagande sammanhang. Skolforsknings-

institutet kan sägas ha mycket goda utgångspunkter, då så pass mycket förskole- och skolforskning är grundad i 

den kultur, för vilken den ska vara av betydelse för, men en stor utmaning att vidareutveckla former för 

delaktighet, det diskuterade ”ägarskapet”. Många erfarenheter att utgå ifrån och vidareutveckla finns ju också 

hos de många myndigheter, intresse och branschorganisationer som ingår i skolforskningsinstitutets referens-

grupper och som på nära håll följt dessa skolforskningsprojekts framväxt.  Lärarutbildningarnas roll i dessa 

processer behöver uppmärksammas betydligt mer än vad som nu är fallet. Här formas kunskap om, 

förhållningssätt till och förmåga att använda och utveckla forskning, liksom den professionella delaktigheten i 

och ansvaret för förskole- och skolforskningen. Forskningens dominerande karaktär av att vara kritiskt 

granskande och problematiserande, snarare än nytto- och handlingsinriktad, utgör också en aspekt för 

förståelsen av hur forskning och förskola/skola samverkar. 

Förskoleforskningen representerar och belyser förskolans breda uppdrag. Den visar stort intresse för 

demokrati och värdefrågor och den fångar upp förändringarna i läroplanen. Det förstärkta lärande- och 

kunskapsuppdraget tydliggörs i den utbildningsvetenskapliga forskningen inom olika målområden, exempelvis 

med forskning relaterad till naturvetenskap, matematik, språk, estetik. Ambitionerna från statsmakten har dock 

inte mötts av större synligt intresse från ämnesdisciplinerna att utveckla relevanta förskolerelaterade 

målområden inom sina discipliner. Det stora intresset för demokrati, jämställdhet och värdefrågor synes ha en 

längre historisk bakgrund i förskolan. Förskolan motiverades under hela sin uppbyggnadsperiod som en 

institution för ett bättre samhälle, och en bättre barndom. Den visade stora ambitioner utöver ett omsorgs- 

tillsyns- och utbildningsuppdrag. Forskningen återspeglar i olika exempel dessa ansatser, som i nutid, t.ex. vad 

gäller hållbar utveckling, jämställdhet och mångfald.  
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Processer och innehåll i en inomhuspedagogik står framför allt i fokus i den kartlagda forskningen, men med 

ett påtagligt ökat intresse för utemiljö och utepedagogik. Med den för förskolan så formande 

Barnstugeutredningen (SOU 1972:27) så gavs förskolans utemiljö en särskild betydelse. I betänkandet 

framhölls att den ofta var försummad som utvecklings- och lärandemiljö, ett konstaterande som också upprepas 

i t ex aktuella granskningar av förskoleverksamheten (Skolinspektionen, 2012b). Lpfö/98/2010 anger också en 

daglig utevistelse som en del i förskolans verksamhet. Detta särskiljer den svenska förskolan (den nordiska 

förskolan) från många andra mer klassrumsinriktade förskolemiljöer internationellt. Tidigare forskning visar 

också att barn tillbringar en ansenlig tid av förskoledagen utomhus, och då speciellt pojkarna. För den 

granskade perioden 2006-2014 föreligger flera exempel på fokus på utemiljö och utepedagogik, och 

forskningen visar generellt platsens och rummets betydelse för interaktion, lärande och 

kommunikationsmönster. Perioden inkluderar också ett ökat intresse för forskning om de allra yngsta barnen, 

vilket tidigare översikter konstaterat varit mycket bristfälligt. Den stora ökningen av barn i förskolan är också 

relaterad till de yngsta barnens större andel. Barns tidiga samspel och vänskapsrelationer belyses liksom det 

tidiga lärandet. Flera forskare kommenterar att de förvånats över barnens stora förmåga i de olika situationerna 

och vikten att ta barnens perspektiv i en flexibel planering av verksamheten. Då det handlar om oftast erfarna 

förskolepedagoger/lärare, så visar det också behovet av att ge utrymme för reflekterande studier av den egna 

verksamheten utifrån så mycket nyfikenhet som möjligt, som om det var en främmande värld. Lärarnas, de 

vuxnas dominans i olika lärandesituationer, påtalas som ett hinder för lärandet, och begrepp som lyssna, iaktta, 

guida, vägleda, stödja och utmana uttrycker möjligheter till utveckling och lärande.  

Bland mycket åberopade utgångspunkter återfinns ”barns intressen” och ”barns kompetens”.  I forskningen 

återkommer en beskrivning av barn som självständiga, aktiva och kompetenta. Under tidsperioden pågår en 

diskussion om kompetensbegreppet, med bl. a referens till förgrundsgestalterna inom barndomssociologin, som 

framhäver vikten av att se barnen som sociala aktörer och medskapare till sin egen barndom, - men - att det 

också föreligger en risk med kompetensbegreppet och att detta blivit en kraftfull och dominerande diskurs som 

förhindrar andra närmande och förståelser. Även utgångpunkten i barnens intressen, - barnens vägledande 

deltagande - skapar dilemma och beskrivs i en del studier vara i konflikt med förskolans mål, normer och 

regler, samt ge upphov till ett fragmentarisk pedagogiskt arbetssätt. Båda formuleringarna ses som uttryck för 

en hög ambition vad gäller barns deltagande och tillvaratagande av barns perspektiv, samt för en omfördelning 

av ansvar och initiativ mellan vuxen och barn, som är mycket framträdande i såväl den omgivande samtiden, 

som i förskoleinstitutionen.  

Forskningen visar läroplanens starka ställning. Den både förhåller sig aktivt till den, i en ibland utvärderande 

normativt inriktad forskning, och den visar att förskolepersonalen framhäver läroplanens betydelse för 

förskolan och dess verksamhet. Ett legitimitetsproblem aktualiseras genom flera studier, genom skillnader i 

läroplanens inriktning och förskolans traditioner, liksom förskolepersonalens och föräldrarnas prioriteringar 

och upplevelser av den vardagloga verkligheten. Läroplanen har en tydligare lärande- och kunskapsinriktning, 

medan såväl förskolepersonalen, som vårdnadshavarna, lyfter omsorg, trygghet och sociala mål, som de 

viktigaste målen i förskolan. Det är också sociala mål, kanske framför allt social kompetens, som mest 

motsvarar förväntningarna på barnen i förskolan, inte lärande. Så kan även förväntningarna från föräldrarna på 

förskolan beskrivas, trygghet omsorg och sociala mål är högt prioriterade. Detta behöver givet inte vara en 

motsättning, vilket forskningen också diskuterar. Läroplanens legitimitet och förankring är dock avgörande för 

förskolans förmåga att utföra och fullfölja sitt uppdrag.  

Avslutande ord: Det finns många exempel i min avhandling som jag tror kan fungera som 
diskussionsunderlag för både verksamma förskollärare och de inom utbildning 

Ovanstående rubrik är hämtad från intervju med K. Ekström (Skolporten, se bilaga 4) och till denna rubrik kan 

den allra största delen av såväl avhandlingar som refereegranskade artiklar föras. Rubriken får sammanfatta och 

avsluta denna kartläggning av forskning relaterad till den svenska förskolan. Forskningen är till allra största del 

praktik- och professionsnära. Den kan bidra till stärkandet av förskolans vetenskapliga grund och vara en 

produktiv kraft i tydliggörandet och formulerandet av den beprövade erfarenheten.  
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Kartläggningen kan användas som ingångar till forskningsfältet och uppslag för vidare arbete, vidare 

fördjupade läsningar av refererad litteratur och forskning och som stöd för utveckling av projekt och kunskaps- 

kompetensutveckling inom olika områden och utbildningar. 
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DELSTUDIE 2 BEDÖMNING OCH DOKUMENTATION I 

FÖRSKOLA 

Ann-Christine Vallberg Roth 

Sammanfattning  

Bakgrund     

Tidiga insatser i förskola kan tolkas som specifikt relaterade till bedömning och dokumentation som stöd för 

barns utveckling och lärande och för verksamhetsutveckling. En utmaning, sedan införandet av den reviderade 

läroplanen i svensk förskola, är hur dokumentation av enskilda barns lärande och förändrade kunnande inom 

olika målområden relateras till utvärdering och kvalitetsutveckling av förskoleverksamheten i stort, och inte till 

att bedöma varje barn mot förutbestämda kunskapskrav, nivåer eller mål att uppnå. Denna policydrivna 

utmaning är föremål för professionellas intressen och frågan är hur forskningen möter behov av redskap för 

bedömning och dokumentation i svensk förskola.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med delstudie 2 är att kartlägga praktiknära forskning med fokus på bedömning och dokumentation i 

förskola. Ett specifikt syfte är att framställa forskningsresultaten i en didaktiskt orienterad sammanställning. 

 

Övergripande fråga 

Vad karakteriserar forskning med fokus på bedömning och dokumentation i förskolan mellan 2006-2014?  

 

Delfrågor 

 Vilket innehåll studeras? Vilka teoretiska ingångar framträder i forskning om bedömning och dokumentation 

i förskola?  

 Vilka former av dokumentation och bedömning framträder? Vilka metoder används i studier av bedömning 

och dokumentation i förskola? 

 Vilka nivåer, aktörer och funktioner framträder i studier av bedömning och dokumentation i förskola?  

 Vilka tendenser kan identifieras? Vad säger forskning om bedömningskompetens i förskola? Hur möter 

forskningen behov av redskap för bedömning och dokumentation i svensk förskola?  

 

I delstudie 2 berörs avslutningsvis även frågan om hur en samverkansmodell och plattform kan vidareutvecklas 

som kan bidra till att skapa gemensamma mötesplatser för utbyte mellan forskning och beprövad erfarenhet 

gällande bedömning, dokumentation och kvalitetsarbete.  

Design, metod och sökresultat 

Designen i delstudie 2 kan betecknas som en konfigurativ kartläggning med aggregerade inslag. I denna är 

sökarbetet av forskning grundligt och systematiskt men gör inte anspråk på att vara heltäckande. Inkluderade 

studier baseras snarare på underlag som text än på mätdata/registerdata (statistisk/kvantitativ bearbetning). 

Bidragens unikhet och framväxande begrepp är framträdande.  

Med ”praktiknära” avses studier som är handlingsrelevanta för lärare och verksamma i förskola. Studier för, 

av och med lärare fokuseras men det ingår också studier om lärares bedömning och dokumentation. 

Kartläggningens resultat presenteras i tre former: sökresultat, analysresultat och resultat i form av en plattform 

och samverkansmodell (BeDoK).  
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Sökmetod redovisas i olika steg och de slutliga sökresultatet inkluderar 153 studier, med en majoritet av 

vetenskapliga artiklar och drygt 25 övriga studier, inkluderat avhandlingar, rapporter/forskningsöversikter. Den 

skandinaviska databasen på förskoleområdet; Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) 

fokuseras mellan 2006-2012. Inventeringen i den skandinaviska databasen kompletteras med nationella och 

internationella studier i andra databaser, tidskrifter och forskningsöversikter.  Referee-granskade artiklar och 

doktorsavhandlingar inkluderas som vetenskapliga studier. Även om majoriteten av studierna är baserade i 

Skandinavien-Norden (ca 80) och Europa (10 utom Norden), samt Australien, Nya Zeeland och USA (ca 50), 

ingår även exempel på studier med bas i samtliga världsdelar, inkluderat Afrika (syd), Asien, och Sydamerika 

(Chile). 

Analysresultat 

Analysresultatet redovisas efter en didaktiskt orienterad design.  Med didaktik avses en kritisk och integrativ 

didaktik som strävar efter att ge stöd för kritiskt tänkande genom alternativa redskap och frågor enligt följande: 

 

Nivå (var?) och aktör (vem/vilka?) 

Analysresultatet visar att studierna kan placeras mellan mikro-makronivå. Olika aktörer, som exempelvis 

OECD, stat, huvudmän, förskollärare, barn, föräldrar, chefer och konsulter, både använder och producerar 

bedömning och dokumentation. Bedömning i dokumentation kan i sammanhanget belysas som gränsobjekt på 

och mellan mikronivå (som individ- och gruppnivå), institutionell nivå (mellan institutioner som förskola, hem, 

skola och BVC), kommunal nivå (mellan huvudmän, chefer och ”nyckelaktörer”) och makro-nivå (stat, 

vetenskap, marknad och civil sfär). Gränsobjekt avser registrerade objekt (dokumentation) som utgör en länk i 

och mellan praktiker på olika nivåer. 

 

Innehåll och teoretiska ingångar (vad?) 

När det gäller innehåll kan de kartlagda studierna exempelvis fokusera språk-kommunikation, matematik, 

naturvetenskap, teknik, musik, bild, social kompetens, lek, normer, delaktighet och demokrati. Språk-

kommunikation är ett relativt vanligt innehåll i studierna kopplat till bedömning och dokumentation.  

Teoretiska ingångar i studierna har stor vidd och kan vara inriktade på psykologiska, utvecklingsekologiska, 

sociokulturella, läroplans- och utvärderingsteoretiska, kommunikationsteoretiska, diskursteoretiska, ekono-

miska, nyinstitutionella, postkonstruktionistiska och neurovetenskapliga perspektiv och närmanden. Socio-

kulturella och mer övergripande socialkonstruktionistiska riktmärken är framträdande. 

 

Metod och form (hur?) 

I studierna framträder både kvantitativ och/eller kvalitativ bearbetning av data, med betoning på kvalitativ 

bearbetning: inkluderat etnografiska studier, dokumentstudier, kartläggningar, fallstudier, ”views study”, 

diskursanalytiska studier, longitudinella studier och tvärsnittsstudier.  

Exempel på dokumentationsformer och registreringstekniker som framträder i studierna är foto, skrift, 

ljudregistrering, videofilm, digitala dokument och bloggar, observation, kartläggning, test, pedagogisk 

dokumentation, portfolio och ”learning stories”, checklistor, intervjuer/samtal, IUP (Individuella Utvecklings-

Planer), veckobrev, enkäter (som mäter kundnöjdhet) och BVC-dokument (BarnaVårdsCentral-dokument vid 

hälsokontroll). Vidare exempel är standardiserade skattningsverktyg och dokumentationsredskap som TRAS 

(Tidig Registrering Av Språkutveckling), StegVis (program för 4-6-åringar inriktat på social och emotionell 

utveckling), START (Livskunskap för 1-3-åringar), ECERS (Early Childhood Enviroment Rating Scale), 

CLASS (Classroom Assessment Scoring System), ITERS (Infant/toddler Environment Rating Scale) och 

BRUK (Bedömning, Reflektion, Utveckling, Kvalitet: läroplansstyrt självskattningsmaterial i Sverige). 

Sammantaget kan dessa dokumentationsformer ses som någon form av ”pedagogisk-didaktisk dokumentation” 

(educational documentation). 

Olika bedömningsformer framträder med skiftande teoretisk bas, såsom utvecklingspsykologiskt baserade 

bedömningar, personbedömningar, kunskapsbedömningar och ibland graderade bedömningar av kunnighet, 

självbedömningar, narrativa och verksamhetsinriktade bedömningar samt graderade och standardiserade 
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verksamhetsbedömningar (kriterierelaterade bedömningar). Bedömningsformer som är invävda i 

dokumentation på olika nivåer kan sammantaget vara både interna och externa, ha summativa och formativa 

drag och röra sig mellan linjära och icke-linjära riktningar.  

 

Funktion (varför?) 

I majoriteten av studier i NB-ECEC framträder företrädesvis närmanden där bedömning och dokumentation ses 

som resurs och stöd i förskolors kvalitetsarbete, men studier kan också vara inriktade på bedömning och 

dokumentation som studieobjekt (”topic”) i kritiska perspektiv. 

Sammantaget kan förskollärarna främst tolkas se dokumentation som ett redskap för professionalisering och 

stöd för att genomföra sitt uppdrag (i enlighet med skollag, läroplan och riktlinjer) – ett redskap för att fånga 

och stödja barns perspektiv och lärande, samt involvera och informera föräldrar. Förskollärarna kan också 

uttrycka tveksamheter i förhållande till att dokumentationsarbetet tar mycket tid och att de inte haft tillräckligt 

med reflektionstid för att analysera dokumentationen. 

 

Tendenser, bedömningskompetens och hur forskningen möter behov i svensk förskola 

Generellt framgår att studier om dokumentation i förskola, speciellt pedagogisk dokumentation, har blivit mer 

omfattande under senare år.  Forskning om bedömning är mer blygsam, men ett ökat intresse kan noteras för 

processinriktad bedömning och bedömning av barns kunnande på individnivå. Bedömningsformer 

karakteriseras av att vara mer inriktade mot verksamhet i nordiska studier, medan de kan vara mer inriktade mot 

bedömning av läranderesultat (learning outcomes) på individnivå samt på externa standardiserade 

bedömningsformer i utomnordisk och internationell forskning. Samtidigt kan en tendens till samexistens av 

dessa inriktningar spåras i senare nordiska förskolestudier. Några studier belyser Transformativ bedömning, ett 

begrepp och redskap för kritisk-didaktisk reflektion som kan möta praktik- och professionsnära utmaningar och 

samtidigt fånga förskolans komplexa bedömnings- och dokumentationspraktiker i de- och recentraliserade 

målstyrningssystem. Transformativ bedömning rör sig mellan externa-interna och linjära-icke-linjära 

bedömningar i komplexa nätverk mellan olika nivåer, funktioner och filosofiska riktningar.  När det gäller 

likvärdighetsfrågor och arbetet med att stödja varje barns utveckling och lärande, indikerar det sammanvävda 

analysresultatet behov av flerstämmig bedömningskompetens. Sammantaget finns ett underskott av studier som 

belyser bedömning och bedömningskompetens i förskola. 

Slutsats och rekommendation 

Forskningen av bedömning och dokumentation i förskola omfattas av olika perspektiv och versioner av 

verkligheten och kan tolkas som mångfacetterad och pluralistisk. Bedömningsforskning i förskola är än så 

länge ett relativt ungt och outvecklat område, medan dokumentationsfältet och speciellt forskning om 

pedagogisk dokumentation har en betydligt starkare ställning. I takt med att fler olika former av bedömning och 

dokumentation tar plats i förskola ökar också vikten av kunskap och medvetenhet kring vilka förtjänster, 

begränsningar och konsekvenser som olika former och praktiker för bedömning och dokumentation kan ha. I 

förhållande till de didaktiskt orienterade frågorna framträder studier som kan placeras mellan mikro- och 

makronivå. Få studier berör de olika nivåerna relaterade till varandra, det vill säga bedömning och 

dokumentation mellan mikro-makronivå och mellan offline och online – med andra ord bedömning i en 

medieekologi. Innehåll, teoretiska ingångar och metoder varierar, liksom bedömnings- och dokumentations-

former. Forskningens funktioner kan också tolkas variera, även om forskning som resurs och stöd för kvalitet, 

dokumentation och bedömning kan tolkas som dominerande närmanden. Variationen kan uppfattas som både 

styrka och svaghet. Styrkan ligger i mångsidigheten och möjligheten att fånga fenomenet utifrån många 

infallsvinklar. Svagheten kan ligga i svårigheten att relatera olika slags forskning till varandra och möjligheten 

till breddning och fördjupning minskar i det avseendet. 

Ett stort behov av forskning framträder när det gäller bedömning och bedömningskompetens i svensk och 

nordisk förskola som organiseras i de- och recentraliserade målstyrningssystem. Professionella behöver stöd i 

att identifiera och motivera sina bedömningar och val av dokumentationsformer och kritiskt reflektera över 

bedömningarnas vetenskapliga grund i relation till reglering och verksamhet med barnen. På förskoleområdet 
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behövs generellt mer forskning när det gäller hur systematisk dokumentation och analys av barnens lärande, lek 

och omsorg kan kopplas till ett systematiskt kvalitetsarbete och utvärderingsarbete som leder till verksamhets-

utveckling. Av studierna framgår generellt att tid för reflektion över dokumentation och bedömning i 

förskolornas kvalitetsarbete saknas i hög utsträckning. 

Vidare finns behov av longitudinella studier; bedömning gällande skiftande innehåll, kunnande och 

verksamheter i olika kontexter och former över tid. Ytterligare ett forskningsområde som är eftersatt är 

komparativa studier av bedömning i förskoleverksamheter i olika länder, där jämförelser mellan Sverige och de 

andra nordiska länderna kan vara av särskilt intresse eftersom styrsystem med läroplaner, bedömning och 

kvalitetsarbete genomgår en likartad utveckling i dessa länder. Det finns också ett underskott av effektstudier. 

Det är en utmaning att separera och identifiera effekten av en enda granskningspraktik, ett verktyg eller en 

bedömningsform, och forskning om effekterna av granskningspraktiker behöver utvecklas. 

Avslutningsvis behövs även studier som problematiserar kvalitetsbegrepp, bedömning och dokumentation i 

kritiska och didaktiska perspektiv. Makronivåns och den kommunala nivåns (huvudmännens) inverkan på 

professionellas kvalitetsarbete behöver studeras. Vilka intressen kan involveras i förskolors bedömnings- och 

dokumentationspraktiker och vilka spänningar kan operera mellan huvudmän, marknad, stat, vetenskap, media 

och profession? Vilka aktörer kan dominera och vilka spänningar kan framträda i mötet mellan externa och 

interna bedömningar? Hur kan professionella i de komplexa bedömnings- och dokumentationspraktikerna få 

stöd i att tänka kritiskt och göra bruk av och expandera sitt professionella handlingsutrymme? 

 

Samverkansmodell och betydelse för Skolforskningsinstitutet 

Lärare bedömer och dokumenterar i princip alla medborgare, från att de börjar förskola och vidare i utbild-

ningssystemet och det råder ett ökat intresse för kvalitetsarbete och för bedömning och dokumentation av yngre 

barns lärande och kunnande. Höjd kvalitet anses bland annat bidra till högre likvärdighet i utbildning. Kvalitet 

fångas och operationaliseras genom dokumentation och bedömning. 

 Övergripande ger delstudie 2 ett kunskapsbidrag till en förskola som ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet genom att kartlägga och analysera praktiknära och praktikrelevant forskning som fokuserar 

bedömning och dokumentation. Delstudie 2 ger generellt ett kunskapsunderlag för forskare, studerande, 

tjänstemän och politiker och specifikt ett kunskapsbidrag för praktiskt verksamma. 

Studien är viktig för att ge professionella stöd i förhållande till de utmaningar de möter genom intensifierade 

och komplexa bedömnings- och dokumentationspraktiker i förskolans de- och recentraliserade styrsystem.  Den 

intensifierade dokumentations- och utvärderingsskyldigheten kan tolkas kräva en utvidgad såväl symbolisk-

teknisk kompetens som bedömningskompetens.  

Forskning med mer ingående analyser av bedömning i förskola i svensk och nordisk kontext är mycket 

blygsam. I VR:s kunskapsöversikt gällande utbildningsvetenskap (2014) framgår att forskning om bedömning 

och betyg fått ökade anslag 2012-2013, men det råder avsaknad av medel till studier med inriktning på 

bedömningsområdet i förskola.  

En nationell samverkansmodell för arbete med bedömning, dokumentation och kvalitet i förskola saknas 

som kan stärka praktik- och professionsnära forskning och utvecklingsarbete på området. Skolforsknings-

institutet kan i sammanhanget utgöra ett nav som driver och koordinerar medel och initiativ och etablerar 

forskning gällande dessa frågor i nätverk med lokala och regionala plattformar. En nationell samverkansmodell 

för bedömning och dokumentation i förskola kan kopplas ihop med och bygga vidare på SKOLFORSK-

projekten om formativ bedömning och betyg. Lokala plattformar kan utformas som interaktiva modeller för 

kunskapsproduktion och användning. BeDoK är en plattform som arbetar med frågor kring bedömning, 

dokumentation och kvalitetsarbete som fenomen och begrepp vid Fakulteten för lärande och samhälle (LS), 

Malmö högskola (Mah). Arbetet sker i relation till förskola, skola, vuxenutbildning och högskoleutbildning. 

Plattformen verkar för kritisk BeDoK-bildning. Målet är att bli och vara BeDoK-bildad både i och utanför 

akademin (se vidare avslutande kapitel om Samverkansmodeller). 
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Introduktion 
I kapitlet redogörs för delstudie 2 om bedömning och dokumentation i förskola. Kapitlet inleds med en 

bakgrundsbeskrivning innehållande problemupptakt, avgränsning och fokus som leder över i studiens syfte och 

frågeställningar. Därefter beskrivs teoretisk ingång och design, följt av sökmetod och sökresultat. Analys-

resultatet redovisas i tre övergripande avsnitt som följer frågeställningarna. Kapitlet avslutas med en diskussion 

om tendenser, slutsatser och rekommendationer, inkluderat idéer om samverkansmodell i form av plattform i 

nätverk med Skolforskningsinstitutet.  

Bakgrund     

Tidiga insatser i förskola kan tolkas som specifikt relaterade till bedömning, dokumentation och kvalitetsarbete 

som stöd för varje barns utveckling och lärande. Kvalitet kan fångas och operationaliseras genom bedömning 

och dokumentation och enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska kvalitetsarbetet dokumenteras. Personalens 

möjlighet och förmåga till reflektion, dokumentation och utvärdering ses som en del av den professionella 

yrkesutövningen.  

I en nordisk komparativ analys av riktlinjer för kvalitet och innehåll i förskola konstateras att dokumentation 

och bedömning på individnivå framträder för alla de nordiska länderna, med exempelvis språkscreening för 

treåringar i Danmark, individuell plan i Finland, bedömning av varje barns utveckling på Island, språkkartlägg-

ning i Norge och systematisk dokumentation av varje barns lärande och utveckling i Sverige (Vallberg Roth, 

2014b). Det finns forskare som dessutom betonar att förskolepersonal både ska ha möjlighet och skyldighet ”att 

bedöma barns utveckling och lärande på individnivå” (von Greiff, Sjögren & Wieselgren, 2012:2, s 114).  

Förskolan har, till skillnad från skolan, enbart mål att sträva mot för verksamheten, det vill säga mål som inte 

har något på förhand givet slutmål, enbart en förutbestämd riktning. En utmaning, sedan införandet av den 

reviderade läroplanen i svensk förskola (Lpfö 98: Reviderad 2010), är hur dokumentation av enskilda barns 

lärande och förändrade kunnande inom olika målområden relateras till utvärdering och kvalitetsutveckling av 

förskoleverksamheten i stort, och inte till att bedöma varje barn mot förutbestämda kunskapskrav, nivåer eller 

mål att uppnå (Skolinspektionen, 2012:7). ”De tydligare kunskapsmål som blivit synliga i och med den 

reviderade läroplanen skapar dilemman för personalen, särskilt vad gäller dokumentation, uppföljning och 

utvärdering” (Skolinspektionen, 2012:7, s 57). Det är ”centralt att i förskolan inte göra nivåplacerande 

bedömningar som hänförs till någon typ av åldersnorm, stadietänkande eller liknande” (Skolinspektionen, 

2012:7, s 57). Denna policydrivna utmaning är föremål för förskolepersonals och chefers intressen. Vi har 

exempel där ovan beskrivna utmaning har utgjort tema för konferenser med stort deltagande i frågestunder med 

verksamma från förskola, senast under hösten och vintern 2014.  

Avgränsning och fokus 

Delstudie 2 avgränsas till att fokusera studier med inriktning på bedömning och dokumentation som aspekter av 

professionell yrkesutövning i förskola. Detta innebär att olika former av ”mätningar” och psykometriska studier 

inte fokuseras (jfr VR, 2014 där metriska studier inkluderas), då dessa företrädesvis konstrueras och analyseras 

av andra yrkesgrupper än lärare, som forskare, testkonstruktörer, statistiker och ämnesexperter. Sådana 

”mätningar” utgår mer från mätteoretiska perspektiv, medan bedömning – så som begreppet används i denna 

delstudie – snarare handlar om att lärare använder sitt professionella omdöme för att tolka och värdera 

verksamheten eller barns lärande, kunnande och processer i relation till verksamheten och den aktuella 

kontexten (utifrån skiftande teoretiska riktmärken). På motsvarande sätt fokuseras och avgränsas studier 

rörande dokumentation snarare till ”didaktisk och pedagogisk dokumentation” (educational documentation) (jfr 

t.ex. Eidevald, 2013), än dokumentation av mer administrativ eller ekonomisk art.  

Inom det utbildningsvetenskapliga området kan begreppet ”bedömning” referera till utvärdering av enskilda 

barns prestationer på individnivå. I allmänhet tenderar dock termen ”utvärdering” avse värdering av 

verksamhet, system, program och förskola som organisation. Termen ”uppföljning” kan tolkas som en 
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kontinuerlig granskning, medan utvärdering mer avser en noggrann värdering och efterhandsbedömning vid 

viss tid på en verksamhetsnivå, en bedömning i förhållande till mål, indikatorer och/eller kriterier i nationella 

styrdokument (t.ex. Åsén & Vallberg Roth, 2012). Utvärdering innebär inte en fullständig granskning och 

värdering av allt i förskoleverksamheten utan är avgränsad till utvalda delar av den, enligt följande:  

 

Med granska och värdera menas att utvärderingen inte bara ska beskriva de utvalda delarna av verksamheten utan också analysera 

och kritiskt undersöka dessa utifrån systematiskt insamlat material. Granskningen och värderingen ska göras gentemot den aktuella 

utvärderingens utgångspunkter, syfte, avgränsningar och bedömningskriterier. Insamlade uppgifter ska värderas i förhållande till i 

förväg fastställda och överenskomna kriterier./…/Kriterierna ska också vara öppet redovisade så att den som tar del av resultaten 

kan se på vilka grunder värderingen har gjorts.  (Åsén & Vallberg Roth, 2012, s. 14)  

 

I förskolan finns en relativt lång tradition av intern och lokal utvärdering, där personalen haft möjlighet att ta 

initiativ och fatta beslut inom givna ramar, delvis i decentraliserade målstyrningssystem. Utvecklingen har gått 

från relativt enkla till mer komplexa utvärderingar, där allt fler intressenter och aktörer kommit att bli 

inblandade på olika nivåer och där både interna och externa bedömningar och inspektioner har intensifierats i 

en recentraliserad trend (Åsén och Vallberg Roth, 2012). Figur 1 kan illustrera förskolans de- och 

recentraliserade ansvarsfördelning för kvalitetsarbete (inkluderat dokumentation och bedömning) i Sverige. 

 

 
*Vallberg Roth, 2014a, s. 3. 

 De- och recentraliserat ansvar för förskolors kvalitetsarbete i Sverige  Figur 1.
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Bedömning och utvärdering kan med andra ord ses som flertydiga begrepp som utgör någon form av handling i 

skiftande kontexter och praktiker på och mellan olika nivåer. I delstudie 2 inkluderar begreppet ”bedömning” 

företrädesvis professions- och praktiknära arbete i förskoleverksamheten, som kan kännetecknas av att vara 

både linjärt (förutbestämt och målstyrt) och icke-linjärt (icke förutbestämt). Vidare kan både extern och intern 

bedömning och dokumentation innefattas, som kan produceras och användas av olika aktörer på olika nivåer, 

vilka kan tolkas ha bäring på professions- och praktiknära förskolearbete i de- och recentraliserade målstyr-

ningssystem. Recentralisering innebär ett för staten återtagande av ansvar och befogenheter och ett exempel är 

Statens skolinspektion, som blev egen myndighet år 2008, med ökat uppdrag och betoning på inspektion och 

styrning genom kontroll. Recentraliseringen är kopplad till marknadisering och globalisering. Stat och nation 

kan, genom omfattande samhällsförändringar, i allt mindre omfattning själv avgöra sin framtid och Sverige är 

en del av global utbildningspolicy, teknologi och globala utbildningskoncerner. Globalt och transnationellt har 

”Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling” (OECD) fått betydelse för svensk utbildnings-

policy.  

Syfte och frågeställningar   

Syftet med delstudie 2 är att kartlägga praktiknära forskning med fokus på bedömning och dokumentation i 

förskola. Ett specifikt syfte är att framställa forskningsresultaten i en didaktiskt orienterad sammanställning. En 

didaktiskt orienterad sammanställning redogör i delstudie 2 för forskningens innehåll-teori (vad?), 

former/metoder (hur?), aktörer (vem/vilka?), nivåer (var?) och funktioner (varför?), med identifierade tendenser 

som fokuserar förskollärares bedömningskompetens och hur forskningen möter behov av redskap för 

bedömning och dokumentation i svensk förskola. Förhoppningen är att professionella kan få stöd och redskap 

att reflektera kritiskt utifrån den didaktiskt orienterade sammanställningen. Med tanke på att de skandinaviska 

länderna har likartade och de- och recentraliserade målstyrningssystem blir skandinavisk forskning, i databasen 

Nordic Base of Early Childhood Education and Care, mellan 2006-2014, högst relevant för arbete med 

bedömning och dokumentation i svensk förskola. Syftet leder till följande frågor: 

Övergripande fråga 

Vad karakteriserar forskning med fokus på bedömning och dokumentation i förskola mellan 2006-2014?  

Delfrågor 

 Vilket innehåll studeras? Vilka teoretiska ingångar framträder i forskning om bedömning och dokumentation 

i förskola?  

 Vilka former av dokumentation och bedömning framträder? Vilka metoder används i studier av bedömning 

och dokumentation i förskola? 

 Vilka nivåer, aktörer och funktioner framträder i studier av bedömning och dokumentation i förskola?  

 Vilka tendenser kan identifieras? Vad säger forskningen om bedömningskompetens i förskola? 

 Hur möter forskningen behov av redskap för bedömning och dokumentation i svensk förskola?  

 

I delstudie 2 berörs avslutningsvis även frågan om hur en samverkansmodell och plattform kan vidareutvecklas 

som kan bidra till att skapa gemensamma mötesplatser för utbyte mellan forskning och beprövad erfarenhet 

gällande bedömning, dokumentation och kvalitetsarbete (se vidare avslutande kapitel om 

Samverkansmodeller). 

Design och teoretisk ingång  

Designen för delstudie 2 kan betecknas som en konfigurativ kartläggning med aggregerade inslag (jfr Gough, 

Oliver & Thomas, 2012). Sökarbetet av forskning är grundligt och systematiskt men gör inte anspråk på att 

vara heltäckande (se sökmetod). Inkluderade studier baseras snarare på underlag som text än på 
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mätdata/registerdata (statistisk/kvantitativ bearbetning). Bidragens unikhet och framväxande begrepp är 

framträdande.  

Med ”praktiknära” avses studier som är handlingsrelevanta för lärare i förskola. Studier för, av och med 

lärare fokuseras (jfr Rönnerman, 2014), men det ingår också studier om lärares bedömning och dokumentation 

(se nedan med hänvisning till Prior, 2011). Kartläggningens resultat presenteras i tre former: sökresultat, 

analysresultat och resultat i form av plattform och samverkansmodell. Sökresultatet presenteras i metodkapitlet 

samt i Bilaga 1-3. Plattformen presenteras i avslutande kapitel om ”Samverkansmodeller”. Rörande brukares 

medverkan i kartläggningen, kan professionella (lärare, chefer, tjänstemän) sägas varit involverade i upptakten, 

i form av konferenser och seminarier med stort intresse för bedömning och dokumentation i förskola, samt i 

anslutning till samtal om plattform och samverkansmodell mellan Malmö högskola (Fakulteten för lärande och 

samhälle) och Malmö stad (Förskoleförvaltningen och Pedagogisk Inspiration).  

När det gäller analysresultaten kan närmande och vetenskapsteoretisk ansats i delstudie 2 beskrivas i termer 

av textanalys i en utvidgad hermeneutisk ansats (jfr Alvesson & Sköldberg, 2008; Silverman, 2011; Åsberg, 

2000/2001). En ansats som kan vara öppen för och härbärgera vidden av teoretiska grunder i materialet, det vill 

säga skiftande teoretiska riktningar och ontologiska-epistemologiska ansatser i de inkluderade studierna, mellan 

socialkonstruktionistiska, postkonstruktionistiska och realistiska riktmärken.  

Vidare har syfte och frågeställningar i delstudie 2 en didaktisk ingång med inriktning på didaktiskt 

orienterade frågor (se ovan). Didaktik kan tolkas betona reflektion i bildningsprocesser som handlar om att 

förbereda individer för en öppen och oförutsedd framtid (jfr Gundem & Hopmann, 1998; Uljens, 1997). Med 

didaktik avses i delstudien en kritisk didaktik (jfr Broström, 2012) som strävar efter att ge stöd för kritiskt 

tänkande genom alternativa tolkningar och redskap. Kritik kan avse att göra bruk av sitt förstånd utan annans 

ledning (Gundenäs, Hylmö & Lindgren, 2011). Kritiskt tänkande är flertydigt och kontextuellt och kan i 

delstudie 2 avse att bedömning, som är invävd i dokumentation, å ena sidan kan tolkas stödja och förstärka, 

men också å andra sidan kan tolkas försvaga och vilseleda olika aktörer, såsom förskollärare, föräldrar och 

barn. Bedömning och dokumentation kan ses som någon form av styrning och begreppen ses vara i rörelse 

mellan linjär och icke-linjär riktning. 

När det kommer till den didaktiska varför-frågan med inriktning på funktion, analyseras materialet utifrån 

dess skiftande närmanden med hänvisning till Prior (2011). Han föreslår bland annat att forskning kan delas in i 

studier som fungerar som resurs (”Document as resource”, s. 95), eller forskning som är inriktade på dokument 

som studieobjekt (”Document as Topic”, s. 95). Forskning med ”dokument som resurs”, inkluderar närmanden 

som nästan uteslutande fokuserar innehållet och vad som är ”i” dokumenten och som fokuserar hur 

dokumenten används som resurser av mänskliga aktörer som ofta har ett visst syfte. I delstudie 2 omnämns 

dessa närmanden också i termer av ”forskning för dokumentation och bedömning”. Den andra kategorin av 

närmanden benämns som forskning om dokument som studieobjekt (”topic”), vilka fokuserar dokumentens 

funktion och genomslag i samspel och praktiker, som kan handla om hur innehållet i dokumenten blir till och 

konstrueras. I delstudie 2 omnämns dessa närmanden också i termer av ”forskning om dokumentation och 

bedömning”. Noteras bör att Priors kategoriseringar ses som strukturerande begrepp och att forskningen kan 

placeras som det ena eller andra, beroende på forskarens perspektiv, praktik och sammanhang. Det kan tolkas 

angeläget med en mångfald av närmanden för att reducera tendenser till att forskning och vetenskapligt 

grundad verksamhet (i relation till bedömning och dokumentation) annars kan bli snäv, enkelriktad eller 

endimensionell. 

Sökmetod  
Kartläggning och analys görs av studier med fokus på bedömning och dokumentation i skandinavisk databas på 

förskoleområdet - Nordic Base of Early Childhood Education and Care NB-ECEC (http://nb-ecec.org/om-

projektdatabasen-sv) mellan 2006-2012. Inventeringen i den skandinaviska databasen fokuseras, men 

kompletteras med nationella studier (2006-2014) och internationell forskning (2013-2014), samt några 

forskningsöversikter. enligt följande:  

 

 SwePub (mellan 2006-2014, ingår inte i NB-ECEC) 

http://nb-ecec.org/om-projektdatabasen-sv
http://nb-ecec.org/om-projektdatabasen-sv
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 LIBRIS (2013-2014) 

 ERIC via Ebsco (2013, inte inlagt för 2014) 

 ERC – Education Research Complete (2013-2014) 

 Tidskrifter i Web of Science och Ulrichsweb (söker efter tidskrifter med inriktning mot ECE och 

assessment/evaluation/documentation) 

 Web of Science 

o Scandinavian journal of education research (nordiskt relevant tidskrift med hög ”impact” 2006-2014, 

ingår i NB-ECEC) 

o Educational Assessment Evaluation and Accountability (tidskrift med hög ”impact” inriktad på bedömning 

men inte ECE) 

  Ulrichsweb 

o Inga tidskrifter inriktade på ECE och assessment/evaluation/documentation 

o 40 tidskrifter inriktade på ECE, 4 tidskrifter har hög ”impact” (se Bilaga 1) 

 Nordisk barnehageforskning (extra sökning i hela tidskriften mellan 2008-2014 - studier från 

2012-2014 är ännu inte redovisade i NB-ECEC)  

 Tidskriften Forskning om undervisning och lärande (2013-2014, refereegranskade artiklar) 

 Tidskriften Assessment in Education (2013-2014) 

 Forsknings- och kunskapsöversikter (Skolverket, Vetenskapsrådet och OECD) 

 

Flest tidskrifter, som har kollegial granskning (Peer Review) med inriktning mot Early Childhood Education, 

har sin bas i USA (19) och Storbritannien (9). Betydligt färre har sin bas i världsdelar som Afrika (2 i 

Sydafrika), Asien (2), Nordamerika (2) och Oceanien (2). Tidskrifter baserade i världsdelen Sydamerika, med 

inriktning på ECEC, saknas i databasen Ulrichsweb. I Norden finns en tidskrift: Nordisk Barnehageforskning. 

Sökarbetet har genomförts i nära samarbete med sökspecialist och bibliotekarie vid Malmö högskola, som 

rekommenderat sökning både som fritext och ämnesblock efter Thesaurus. Referee-granskade artiklar, 

doktorsavhandlingar och forsknings- och kunskapsöversikter (rapporter) inkluderas som vetenskapliga studier. 

Nedan beskrivs urvalskriterier, databaser, söksträngar och sökprocess, samt sökresultat lite närmare. 

Urvalskriterier 

I delstudie 2 har följande urvalskriterier använts. Studierna ska: 

 vara publicerade i vetenskapliga peer-review tidskrifter, i kunskapsöversikter (nationella rapporter) eller som 

doktorsavhandlingar 

 vara publicerade under perioden 2006–2014 

 fokusera förskola i Skandinavien, men exempel på studier från tidskrifter i Europa, Nordamerika, Asien, 

Oceanien och Sydafrika berörs också  

 vara praktikrelevant forskning med fokus på bedömning och dokumentation i förskola  

 fokusera förskola (1-5 åringar)  

 

Såväl studier med kvantitativa som kvalitativa metodansatser inkluderas i denna delstudie. 

Söksträngar och sökprocess 

De söksträngar som används i delstudie 2 är följande:  

 Platsen  

o Förskola or preschool or ECEC or ECE, or early education or early education and care or pre-kindergarten 

or pre-primary  

 Fenomenet  

o Bedömning-utvärdering/assessment-judgement-evaluation, dokumentation/documentation och 

kvalitet/quality  
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I tabeller över sökresultat (se Tabell 1-3 nedan och tabeller i Bilaga 1) benämns plats och fenomen som 

”sökord”. 

Sökprocessen har gjorts enligt en procedur i fyra steg, som i redovisade tabeller benämns som 1) antal 

”träffar”, 2) ”granskade”, 3) ”urval 1” och 4) ”urval 2”. Så först har platsen (förskolan) definierats, därefter har 

platsen kombinerats med de sökord som definierats ovan och antal träffar har registrerats. Efter en första 

granskning av den översiktliga information som ges via databaserna (i tabeller benämnt som granskade) har jag 

gjort en läsning av de abstrakt som den första granskningen resulterat i (benämnt som urval 1 i tabeller). 

Läsningen av abstrakt har resulterat i ett antal publikationer som jag läst i fulltext (i tabeller benämnt som urval 

2). Läsningen av den fullständiga publikationen har resulterat i att studien bedömts utifrån dess relevans för 

denna delstudies syften och frågor. Urval 2 består då av de studier som slutligen inkluderats (se även Bilaga 1-

2). En del studier var registrerade i flera databaser och dubbletter kunde också förekomma under olika 

ämnesord/sökord i samma databas. I urval 2 är alla dubbletter strukna och studierna räknas och analyseras bara 

en gång. 

De inkluderande studierna värderades först efter trovärdighet och rimlighet i metod och resultat. Därefter 

kategoriserades de efter innehåll och huvudsakliga resultat. En avgörande fråga var om studierna kunde säga 

något om bedömning, dokumentation och kvalitetsarbete i förskola. Slutligen valideras resultaten i förhållande 

till svensk kontext. Delstudie 2 baseras främst i NB-ECEC under åren 2006-2012 och sökresultatet från denna 

databas beskrivs därför närmare i följande avsnitt (se Tabell 1). 

Sökresultat 
I avsnittet redovisas sökprocessen som följer de olika söksträngarna, vilket leder till det slutliga sökresultatet 

som inkluderar 153 studier, med en majoritet av vetenskapliga artiklar och 27 övriga studier, inkluderat 

avhandlingar, forsknings- och kunskapsöversikter/rapporter Den första söksträngen gäller platsen och 

fenomenet. Liknande termer och begrepp, eller begrepp som kan antas inbegripa dokumentation, bedömning 

och kvalitet, har inkluderats i sökningen (s.k. ”expanders”), exempelvis ”Screeninginstrument”, ”Digitala 

verktyg”, ”Effekter” och ”Implementering” (se NB-ECEC nedan). I NB-ECEC kan samma studie förekomma i 

flera ämneskategorier. I nedanstående tabell (1)  förekommer samma studie antingen under kategorin 

dokumentation, utvärdering (bedömning) eller kvalitet.  

I databasen NB-ECEC finns i en ämnesöversikt sammantaget 78 ämnesord. När det gäller ämnesordet 

”dokumentation” förekommer detta ämnesord med 15 träffar i databasen. Ämnesordet ”utvärdering/evaluation” 

förekommer också som ämnesord med 16 träffar. Det finns inga ämnesord med benämningen ”bedömning” 

eller ”kvalitet” och samtliga ämneskategorier har därför sökts igenom. Bedömning/assessment/judgement före-

kommer i fyra studiers titlar, syftesbeskrivningar (t.ex. språkbedömning) och i en tidskrift (Journal of 

Psychoeducational Assessment).  

I någon mening kan i princip alla studier inkluderas i begreppet kvalitet men här har studier med fokus på 

kvalitet som begrepp och med kvalitet i titeln inkluderats. Nedan redovisas under vilka ämnesord som studier 

med ordet kvalitet/quality i titeln förekommit, t.ex. Effekt (27/5); 27 står för antalet träffar om effektstudier och 

5 för antalet träffar om kvalitet. Studier med kvalitet i titeln finns under följande ämnesord: 
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Effekt (27/5)   

Etnicitet (19/1)  

Fortbildning (12/1)  

Fysisk miljö (38/2)  

Historia (20/2)    

Hälsa (9/1) 

Implementering (13/1) 

Inlärningsprocessen (63/1) 

Interaktion (63/1) 

Kompetens (31/1) 

Kommunikation (31/1) 

Ledarskap (8/1) 

Mat (9/1) 

Mellanmänsklig relation (27/2) 

Organisation (30/5) 

Policy (44/3) 

Professionalisering (34/2) 

Social utsatthet (18/1) 

Socialt arv (4/1) 

Språklig kompetens (40/1) 

Tid (9/1) 

Utvärdering (16/2) 

Vardagsliv (31/1) 

Värde (19/2) 

 

I tabell 1 redovisas det sammantagna sökresultatet med 32 studier i urval 2 för databasen: NB-ECEC. Dessa 32 

studier fördelar sig ganska jämnt över Skandinavien, även om Danmark och Sverige har flest studier, enligt 

följande: 

 

 11 studier från Sverige 

o 1 studie från Sverige-Finland 

 11 studier från Danmark 

 7 studier från Norge 

 2 internationella studier 

  Sökning i NB-ECEC. Plats och bedömning, dokumentation och kvalitet (2014 maj-augusti) mellan Tabell 1.

 2006-2012 

Databas 

NB-ECEC 

Sökord Antal 

träffar 

Granskade Urval 1 Urval 2 

S1 Nordic, 

preschool or 

ECEC 

378 (alla i 

databasen) 

378 (alla i 

databasen) 

40 (med 

inriktning mot 

utvärdering 

(bedömning), 

dokumentation 

och kvalitet) 

32 

S2 Utvärdering 

(bedömning) 

19 14 (flera studier 

var registrerade 

i mer än en 

ämneskategori) 

14 14 

S3  Dokumentation 15 12 (flera studier 

var registrerade 

i mer än en 

ämneskategori) 

12 12 

S4 Kvalitet 40 14 (flera studier 

var registrerade 

i mer än en 

ämneskategori) 

14 6 (studier stryks då de 

inte fokuserar 

bedömnings- och 

dokumentationspraktik i 

förskola) 

http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=effekt
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=etnicitet
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=efteruddannelse
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=fysisk-miljo
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=historie
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=sundhed
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=implementering
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=laereproces
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=interaktion
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=kompetence
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=kommunikation
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=ledelse
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=mad
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=interpersonel-relation
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=organisation
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=policy
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=professionalisering
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=social-udsathed
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=social-arv
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=sproglig-kompetence
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=tid
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=evaluering
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=hverdagsliv
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=vaerdi
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Sammantaget sökresultat för databaser   

Tabell 2 visar det totala antalet studier för samtliga databaser i urval 2. För vidare information om sökresultat i 

siffror se Bilaga 1. 

 Antal studier i urval 2 från samtliga databaser i delstudie 2. Tabell 2.

Databaser     Antal studier i urval 2 

NB-ECEC 32 

SWEPUB 31 

LIBRIS 3 

ERIC via EBSCO 11 

ERC 49 

Total 126 

Antal artiklar i tidskrifterna 

Tabell 3 visar antalet övriga artiklar för tidskrifter som inkluderats i delstudie 2. För vidare information om 

sökresultat i siffror se Bilaga 1. 

 Antal artiklar i tidskrifter inkluderade i delstudie 2 Tabell 3.

Tidskrift       Antal artiklar 

Nordisk barnehageforskning 15 

Scandinavian Journal of Educational Research 4 

Forskning om undervisning & lärande 0 

Assessment Evaluation and Accountability 1 

Assessment in education 2 

Total 22 

Sökresultatens världskarta 

Även om majoriteten av studierna är baserade i Skandinavien-Norden (ca 80) och Europa (10 utom Norden), 

samt Australien, Nya Zeeland och USA (ca 50), så ingår även exempel på studier med bas i samtliga 

världsdelar, inkluderat Afrika (syd), Asien, och Syd-(Chile)amerika (t.ex. OECD, 2012, 2013, se också Ashton, 

2014; Avraamova, 2014; Ebbeck, et al., 2014; Ebrahim, 2014; Ho & Chen, 2013; Mimura, et al, 2009; Seitz & 

Barthholomew, 2008; Syupova, 2013; Tzuriel, 2011; Vázquez, 2014). Nedanstående världskarta illustrerar 

studiernas spridning och dominans: 
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Analysresultat 
I analysen för delstudie 2 ordnas studierna efter nivå (var), aktör (vem/vilka), innehåll-teori (vad), metod-form 

(hur) och funktion (varför). Nedan redovisas analysen i tre övergripande avsnitt, först ett avsnitt om ”Nivå och 

aktör”, därefter ett avsnitt om ”Innehåll-teori och metod-form”, vilket utmynnar i ett avsnitt om ”Funktion”.  

Nivå och aktör  

Analysresultatet visar att studierna kan placeras mellan mikro- och makronivå. Olika aktörer, som exempelvis 

OECD, stat, huvudmän, förskollärare, barn, föräldrar, chefer och konsulter, både använder och producerar 

bedömning och dokumentation. Exempel på aktörer i referenser på olika nivåer, mellan mikro-makro, som både 

kan producera och använda bedömning och dokumentation, sammanställs i Figur 2. Observera att enbart 

exempel på referenser är inlagda i översikten och att dessa ibland kan placeras på flera nivåer (se vidare 

referenser i Bilaga 2): 

 

Nivå Aktörer 

Makronivå 

Global/inter-/transnationell nivå 

 

 

Marknad 

  

 

Media 

  

Vetenskap 

 

 

Nationell nivå/Nationella myndigheter 
 

 

OECD och EU (t.ex. OECD, 2012, 2013; EU, 2007; Ishimine & Tayler, 

2014; Sheridan Giota  Han, & Kwon, 2009) 

 

Företag, konsulter, kunder/kundnöjdhet (t.ex. Löfdahl, 2009, 2014; 

Vallberg Roth, 2010, 2011, 2014b)  

 

Internet, tidningar, TV (t.ex. Adler & Iorio, 2013; Lindgren, 2012; 

Sparrman & Lindgren, 2010; Vallberg Roth, 2014b; Walsh, et al., 2014) 

 

Forskningsinstitutioner, universitet och forskare-kollegor i 

nätverk (samtliga referenser, se Bilaga 2) 

 

Utbildningsdepartement, myndigheter, t.ex. Skolverket, 

Skolinspektionen (t.ex. EVA, 2008, 2010a, 2010b; OFSTED, 2013 

Skolverket, 2008; Vallberg Roth 2010; Åsén & Vallberg Roth, 2012)  

 

Kommunal/regional nivå 

Kommunala/regionala aktörer 

  

Kommunala och enskilda huvudmän, förvaltningar och 

regionala nätverk och aktörer (t.ex. EVA, 2008; Harris & Manatakis, 

2013; Rönnerman, 2008; Rönnerman & Olin, 2013; Syupova, 2013; 

Vallberg Roth & Månsson, 2008a, 2008b; Vallberg Roth, 2014b) 

Institutionell nivå 

Förskola, Skola, BVC, Hem 

Chefer, rektorer, ledare och inter-professionella (t.ex. Ashton, 

2014; Häidkind, Kikas, Henno & Peets, 2011; Kibsgaard, 2007; Winsvold & 
Gulbrandsen 2009; Rönnerman & Olin, 2013; Schanke & Andersen, 2008; 

Vallberg Roth, 2014b; Vázquez, 2014) 

Föräldrar/vårdnadshavare-barn  
(t.ex. Alasuutari, 2014; Avraamova, 2014; Fenech, 2013; Grammatiko-

poulos, Gregoriadis, Tsigilis & Zachopoulou, 2014; Magnusson, 2013; 

Rentzou & Sakellario, 2013; Simonsson & Markström, 2013; Vallberg Roth, 
2011) 

Mikronivå 

Individ-Grupp-Verksamhet 

(inkluderat material-ting) 

Lärare/personal som arbetar direkt med barnen i förskolans 

verksamhet (t.ex. Alnervik, 2013; Bjervås, 2011; Moss & Dahlberg, 2008; 

Elfström, 2013; EVA, 2010a; Knudsen & Ødegaard, 2011; Lenz Taguchi, 

2012; Ljung-Djärf & Holmqvist Olander, 2013; Pyle & DeLuca, 2013; 
Sheridan, Williams & Sandberg, 2013; Vallberg Roth, 2014c) 

 

 Aktörer på olika nivåer som både producerar och använder bedömning och dokumentation Figur 2.
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Det är exempelvis fler studier som kan placeras på mikronivå och institutionell nivå än på kommunal nivå. Men 

det finns också exempel på studier som explicit belyser flera nivåer och hur de hänger ihop, som exempelvis 

”Kvalitetsarbete i förskolan belyst genom tre ledningsnivåer”; förvaltningsnivå, förskolenivå och verksamhets-

nivå (Rönnerman & Olin, 2013), och studier som berör barn-, lärar-, verksamhets- och samhällsdimensioner 

(t.ex. Sheridan, 2007). Vidare uttrycker några studier bedömningspraktikers omformande växelspel mellan 

individ-, grupp-, verksamhets-, institutions- och samhällsnivå. Bedömning i dokumentation kan då belysas som 

”gränsobjekt” på och mellan olika nivåer som mikronivå (mellan individ-, grupp och verksamhetsnivå), 

institutionsnivå (mellan institutioner som förskola, hem, skola och BVC), kommunal nivå (mellan huvudmän, 

chefer och ”nyckelaktörer”) och makronivå (mellan stat, vetenskap, marknad och civil sfär). Gränsobjekt avser 

registrerade/dokumenterade objekt som utgör en länk i och mellan praktiker på olika nivåer. Bedömning i 

dokumentationen kan som gränsobjekt artikulera och fånga att det inte rör sig om ett isolerat fenomen och en 

avskild praktik på en nivå, utan att bedömning i dokumentation kan röra sig i relationella fält över gränser på 

och mellan olika nivåer i komplexa nätverk (jfr Middleton & Baartman, 2013). Gränserna är porösa och 

perforerade och bedömningarna i dokumentationen är vare sig helt åtskilda eller totalt överlappande. 

Bedömningarna kan överföras, mixas och transformeras när de glider över gränserna mellan olika praktiker och 

nivåer (se vidare Vallberg Roth, 2012, 2013, 2014a, 2014b). I sammanhanget kan ”inter-professionella” tolkas 

vara aktörer i praktikgemenskaper där dokumentation och bedömning kan röra sig över professions- och 

praktikgränser, som exempelvis förskollärare som fyller i dokument från BVC i förskola, vilka sedan förs 

tillbaka till BVC och föräldrar (t.ex. Alasuutari et al., 2014; Schanke & Andersen, 2008). 

Innehåll-teori och form-metod   

I detta avsnitt fokuseras frågorna om innehåll-teori och form-metod. Generellt framgår i NB-ECEC att studier 

om dokumentation i förskola blivit mer omfattande under senare år. När det gäller bedömningsformer 

karakteriseras de av att vara mer inriktade mot verksamhet i nordiska studier, medan de kan vara inriktade mot 

bedömning av läranderesultat (learning outcomes) på individnivå samt på standardiserade och graderade 

bedömningsformer i utomnordisk och internationell forskning (t.ex. OECD, 2013, Crawford, et al., 2013; 

Ferguson, Green & Marchel, 2013; Ishimine & Tayler, 2014; Leggett & Ford, 2013). Samtidigt kan en tendens 

till samexistens av dessa båda inriktningar (på bedömning av verksamhet och kunnande på individnivå) spåras i 

senare nordiska förskolestudier (t. ex Vallberg Roth, 2012, 2014b, se också Figur 3). 

Vad-innehåll och teoretisk ingång? 

Teoretiska ingångar i studierna har en stor vidd och kan vara inriktade på psykologiska, utvecklingsekologiska, 

sociokulturella, variationsteoretiska, verksamhetsteoretiska, multimodala och designteoretiska, läroplans- och 

utvärderingsteoretiska, kommunikationsteoretiska, etiska, diskursteoretiska, ANT (Aktör-Nätverk-Teori), 

marknadsekonomiska, nyinstitutionella (t.ex. praktikarkitektur), postkonstruktionistiska och neurovetenskap-

liga perspektiv och närmanden (se exempel i Bilaga 2). Sociokulturella och övergripande socialkonstruktio-

nistiska riktmärken är framträdande (se vidare diskussionsavsnittet om vetenskapsfilosofisk variation). 

När det gäller innehåll kan de kartlagda studierna exempelvis fokusera språk-kommunikation, matematik, 

naturvetenskap, teknik, estetik (inkluderat musik, bild, dans, drama, berättande), social och emotionell 

kompetens, lek, normer (inkluderat diversity, gender, race) demokrati och delaktighet (se Bilaga 2). Språk-

kommunikation (inkluderat flerspråkighet) är ett framträdande innehåll i studierna kopplat till bedömning och 

dokumentation (t.ex. Binder, 2014; Bugge, 2010; Coyne, et al., 2013; Crawford, et al., 2013; EVA, 2008; 

Giannisi & Kondyli, 2013; Hesterman, 2013; Kibsgaard, 2007; Sandvik, et al., 2014; Westerlund, 2006).  

I dagens nordiska förskolors riktlinjer tycks, som tidigare nämnts, de båda traditionerna med inriktning mot 

verksamhet och läranderesultat till viss del samexistera, med ett växande intresse för att dokumentera och 

bedöma enskilda barns utveckling, kunnande och förmågor i akademiskt, kognitivt inriktade målområden (se 

Figur 3 nedan). Innehållet kan tolkas inkludera både allsidig och kognitiv inriktning, men med en intensifierad 

kognitiv inriktning (Vallberg Roth, 2014c, s. 14), exempelvis har målpunkter gällande språk, matematik, 

naturvetenskap och teknik utökats i den svenska reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 2010). 



FÖRSKOLA TIDIG INTERVENTION 75 
 

 

 Exempel på innehållsliga inriktningar och dokumentation på individnivå i nordisk studie Figur 3.

Figur 1, med innehållsliga inriktningar och dokumentation på individnivå i nordiska riktlinjer för förskola, leder 

över i ett fokus på dokumentationsformer i studierna. 

 

FORM – dokumentationsformer som fokuseras i studierna 

I forsknings- och kunskapsöversikter framgår att tidigare studier som belyser dokumentation i förskola, till viss 

del kännetecknas av att tillskriva dokumentationen en positiv, demokratisk och emancipatorisk potential (jfr 

Vallberg Roth, 2010; Åsén & Vallberg Roth, 2012). Samtidigt har det också växt fram mer kritisk forskning 

(t.ex. Andersen Østergaard, et al, 2008; Elfström Pettersson, 2013; Emilson & Pramling, 2012; Gitz-Johansen, 

2012; Holm, 2010; Kalliala & Pramling Samuelsson, 2014; Lindgren, 2012; Østrem, 2010).  

 

Innehållsliga inriktningar*  Dokumentation-bedömning på individnivå 

Danmark Allsidig personlig utveckling   Språkscreening av 3-åringar  

Social kompetens  

Språklig utveckling  

Kropp och rörelse 

Naturen och naturfenomen 

Kulturella uttrycksformer och värden  

 

Finland Matematisk inriktning  Individuell plan  

Naturvetenskaplig inriktning  

Historisk och samhällelig inriktning,  

Estetisk inriktning 

Etisk inriktning 

Religions- och åskådningsanknuten inriktning 

 (Språk genomsyrar alla inriktningar) 

 

Island Literacy   Bedömning av varje barns utveckling

 Hållbarhet    

 Hälsa och välbefinnande 

 Demokrati och mänskliga rättigheter  

Jämlikhet 

 Kreativitet  

Norge Kommunikation, språk och text   Observation och fortlöpande bedömning 

Kropp, rörelse och hälsa   av varje barns utveckling och trivsel 

Konst, kultur och kreativitet   Språkkartläggning 

Natur, miljö och teknik  

Etik, religion och filosofi  

Närmiljö och samhälle 

Antal, rum och form     

 

Sverige  Målområdet Utveckling och lärande: Systematisk dokumentation av varje barns 

Helhet och allsidighet (5 punkter)  lärande och utveckling 

Språk-kommunikation (5 punkter) 

Matematik (4 punkter) 

Naturvetenskap (3 punkter) 

Teknik och byggande (2 punkter) 

Motorik, kroppsuppfattning, hälsa  

och välbefinnande (1 punkt)  

Skapande - lek, bild rörelse, sång och  

musik, dans och drama, (1 punkt) 

Kulturell identitet, kommunikation i svenska & modersmål (1 punkt) 

*Här presenteras enbart en del av innehållskonstruktionerna i både bindande och vägledande riktlinjer. 
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Exempel på dokumentationsformer och registreringstekniker som framträder i studierna är foto, skrift, 

ljudregistrering, videofilm, digitala dokument och bloggar, observation, kartläggning, test, pedagogisk 

dokumentation, portfolio och ”learning stories”, checklistor, intervjuer/samtal, IUP (Individuella Utvecklings-

Planer), veckobrev, enkäter (som mäter kundnöjdhet) och BVC-dokument (BarnaVårdsCentral-dokument vid 

hälsokontroll). Vidare exempel är standardiserade skattningsverktyg och dokumentationsredskap som TRAS 

(Tidig Registrering Av Språkutveckling), StegVis (program för 4-6-åringar inriktat på social och emotionell 

utveckling), START (Livskunskap för 1-3-åringar), ECERS (Early Childhood Enviroment Rating Scale), 

CLASS (Classroom Assessment Scoring System), ITERS (Infant/toddler Environment Rating Scale) och 

BRUK (Bedömning, Reflektion, Utveckling, Kvalitet: läroplansstyrt självskattningsmaterial i Sverige).  

De exemplifierade dokumentationsformerna kan placeras på individnivå (t.ex. IUP, portfolio, TRAS, BVC-

dokument), grupp- och verksamhetsnivå (t.ex. pedagogisk dokumentation, BRUK, CLASS, ECERS och 

ITERS), samt på kommunal och nationell nivå (t.ex. standardiserade skattningsverktyg och bedömnings-

underlag initierade, konstruerade och genomförda av huvudmän och myndigheter). 

För att få kunskap om barns förmågor och kunskaper med fokus på språk, kategoriserar Gjems (2010) olika 

dokumentations- och bedömningsformer i tre olika tillvägagångssätt: ”observation”, ”kartläggning” och ”test”. 

I förskolan kan observationer genomföras av förskollärare som observerar ett barn eller flera barn i deras kända 

miljö under förskolans dagliga aktiviteter. Förskolläraren väljer själv de situationer de önskar observera, 

exempelvis när barn leker, deltar i projekt eller äter. Förskolläraren kan observera genom att skriva ner det 

barnet gör och/eller säger. Som tillägg kan foto, ljud- och videoregistrering användas i för barnen vardagliga 

och kända sammanhang. Gjems menar att i observationsarbetet är det förskolläraren som definierar vad hon vill 

iaktta och hela barnets varande ses i sitt sammanhang. Vid kartläggning används scheman som konstruerats 

med fördefinierade kategorier som är inriktade på speciella delfärdigheter. Under kartläggningen avgränsas 

dokumentationen till dessa fördefinierade delfärdigheter, exempelvis vad barnet behärskar gällande olika 

språkliga utvecklingsområden som ordförståelse och uttal. Test är, enligt författaren, ett än mer specificerat och 

detaljerat kartläggningsschema. Tester går specifikt in på delområden, som exempelvis kontroll av barns 

ordförråd (exempelvis 380 ord för treåringar). De flesta tester kräver att testledaren genomgått en certifierings-

kurs i hur testet ska genomföras. Testet genomförs företrädesvis i ett avskilt rum utanför barnets vardagliga 

miljö. Testledaren ska eftersträva att ge samma information och behandla alla barn lika i testsituationen. Under 

testet ska barnet svara på frågor och kan även genomföra olika på förhand konstruerade uppgifter.  

Under senare år har studier som belyser pedagogisk dokumentation blivit relativt omfattande (t.ex. Alnervik, 

2013; Arseven, 2014; Bjervås, 2011; Dahlberg & Elfström, 2014; Moss & Dahlberg, 2008; Elfström, 2013; 

Kalliala & Pramling Samuelsson, 2014; Lenz Taguchi, 2010/2012; Lind, 2010; Lindgren, 2012; Picchio, Di 

Giandomenico & Musatti, 2014). I Sverige har Skolverket (2012) dessutom gett ut ett stödmaterial om 

pedagogisk dokumentation som distribuerats till förskolorna (”Uppföljning, utvärdering och utveckling i 

förskolan – pedagogisk dokumentation”). Ett ökat antal studier som är inriktade på pedagogisk dokumentation 

är under senare år också något som visar sig i en kartläggning av självständigt arbete i förskollärarutbildning 

vid Malmö högskola (Vallberg Roth & Tallberg Broman, kommande). Studier rörande pedagogisk 

dokumentation är företrädesvis inriktade på mikronivå, samtidigt som de kan vara filosofiskt orienterade med 

demokratisk samhällsanknytning. 

 

FORM och NIVÅ – bedömningsformer på olika nivåer 

Studier som fokuserar bedömning i förskola i en svensk kontext är relativt få (Forsberg & Lindberg, 2010; 

Vallberg Roth, 2010; Åsén & Vallberg Roth, 2012; se bilaga 2). Enligt en internationell forskningsöversikt 

föreligger dock flera studier som är inriktade på förskolors bedömning och dokumentation (”monitoring 

practices”) i en OECD-kontext (OECD, 2013). I forskning som inriktas på kunskapsbedömning och pedagogisk 

bedömning används begreppen formativ och summativ, som olika sätt att använda bedömningsinformation 

(t.ex. Bennet, 2011; Black & Wiliam, 2009; Scriven, 1969). Bedömningsformerna kan vidare initieras, 

utformas och genomföras både internt och/eller externt. I de kartlagda studierna i delstudie 2 kan 

bedömningsformer som är invävda i dokumentation på olika nivåer vara både interna och externa och ha 

summativa och formativa drag, enligt följande: 
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Makronivå – OECD  

OECD-översikt redovisar de vanligaste bedömnings- och dokumentationspraktikerna för kvalitet i ECEC, 

inkluderat exempel från olika länder. Inspektioner, som genomförs av externa inspektörer, är den vanligaste 

bedömningsformen för att granska servicekvalitet i OECD-länderna, däribland Australien, Belgien, Kanada, 

Tjeckien, Estland, England, Tyskland, Ungern, Irland, Italien, Japan, Korea, Mexiko, Nederländerna, Nya 

Zeeland, Polen, Portugal, Skottland, Slovakien och Spanien. Observation är den vanligaste metoden för att 

granska kvaliteten under inspektionerna. Vidare är en checklista eller användning av skattningsskalor ett 

vanligt verktyg som används av utvärderare under inspektionerna (OECD, 2013). 

 

”Formative assessments are more commonly used in ECEC than summative assessments, summative 

assessment are more frequently applied in higher levels of education” (OECD, 2013, s. 9).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationell och kommunal nivå  

Nationell nivå – t.ex. Skolinspektionens bedömningsunderlag och skattningsverktyg och externa bedömningar 

av personal/chefer/huvudmän utförda av externa inspektörer.  

 
Kommunal nivå – t.ex. standardiserade bedömningar utförda av ”kvalitetsaktörer” (t.ex. kvalitetsstödjare, 

kvalitetspiloter), eller webbaserade tjänster och bedömningar utförda av externa kvalitetskonsulter. 

 

(Se referenser på nationell och kommunal nivå i Figur 2) 

 
 

 

Mikro- och institutionsnivå  

 Utvecklingspsykologiskt baserade bedömningar – åldersnormerad utveckling exempelvis i StegVis, 

START och BVC-dokument  

 Personbedömningar – exempelvis i IUP och portfolio som kan vara baserade på personlighets-

psykologiskt orienterad teori 

 Graderade kunskapsbedömningar – summativt orienterade och nivåplacerande bedömningar av 

kunnighet exempelvis i TRAS (behärskar, behärskar delvis, behärskar inte) 

 Kunskapsbedömningar – exempelvis i IUP, portfolio och observationer som är baserade på olika teorier 

inkluderat sociokulturella perspektiv och variationsteori. 

 Barns självbedömningar – exempelvis i barnintervjuer och i berättelser/protokoll (barn säger) i 

pedagogisk dokumentation och portfolio som är formativt orienterade och baserade på metakognitiv teori 

 Kamratbedömningar – videoinspelade berättelser av barn som kamrater bedömer med förbättringsförslag   

 Narrativa bedömningar – mix av bedömningar, inkluderat på individ-, grupp- och verksamhetsnivå, 

invävda i berättelser exempelvis i portfolio och pedagogisk dokumentation, baserade på olika teorier 

inkluderat sociokulturella perspektiv och postkonstruktionistisk teori.  

 Verksamhetsinriktade själv- och sambedömningar – förskolepersonalens bedömning av hur verksam-

heten kan förändras för att barnet/barnen ska utmanas och växa – vad barnet/barnen behöver för material, 

tid, situation, grupp, kommunikationsmöjligheter, m.m. exempelvis i pedagogisk dokumentation som kan 

vara baserad på olika teorier inkluderat sociokulturella perspektiv och postkonstruktionistisk teori.  

 Standardiserade och graderade verksamhetsbedömningar/utvärderingar (t.ex. ECERS 7-gradig 

skalbedömning mellan otillräcklig, minimal, god och utmärkt (se not 2); BRUK – gällande kriterier för fyra 

områden relaterade till läroplanerna: 1. Varje förskolas eller skolas utveckling 2. Normer, värden och 

inflytande 3. Kunskap, utveckling och lärande 4. Övergång, samverkan och omvärld i en 4-gradig skala: 

påståenden stämmer inte alls, till viss del, till stor del eller helt).  

(Se referenser i Figur 2 på mikro- och institutionsnivå, referenser nedan, samt i Bilaga 2.) 
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Observera att standardiserade och graderade verksamhetsbedömningar som Early Childhood Environmental 

Rating Scale (ECERS) och Classroom Assessment Scoring System (CLASS)1 kan användas både som interna 

och externa bedömningsinstrument (t.ex. Guss, et al., 2013; Neylon, 2014; OECD, 2013; Sheridan, Giota, Han 

& Kwon, 2009; Tayler, Ishimine, Cloney, Cleveland & Thorpe, 2013). ECERS kan vara utvecklat i skiftande 

versioner för barn mellan 2,5-5 år (inkluderat ECERS-R; Revised edition ECERS-E; Expanded edition2) och 

även vara utvecklat för föräldrar: Early Childhood Environment Rating Scale Parent Questionnaire, ECERS-PQ 

(Grammatikopoulos, Gregoriadis, Tsigilis & Zachopoulou, 2014). I Sverige är professor Sonja Sheridan, vid 

Göteborgs universitet, en av dem som tillsammans med andra forskare dels har vidareutvecklat, prövat och 

anpassat ECERS efter svenska förhållanden, dels genomfört komparativa och internationella studier på 

området. Andra standardiserade bedömningsformer för att mäta kvalitet är exempelvis Infant/toddler 

Environment Rating Scale (ITERS) för barn mellan 0- 2,5 år (t.ex. Baustad, 2012; OECD, 2013; Winsvold & 

Gulbrandsen, 2009). Enligt OECD (2013) används ITERS, ECERS, CLASS, eller QRIS (Quality Improvement 

Rating System), mest i USA, men många andra länder inklusive Australien, Chile, Tyskland och 

Storbritannien, använder mätinstrumenten. Majoriteten av dessa standardiserade mätinstrument är inriktade på 

så kallad ”klassrumsnivå”, det vill säga barngrupp, lärare/pedagoger/personal i rum för undervisning och 

interaktion. Ett fåtal av mätinstrumenten är inriktade på enskilda barn och/eller lärare på individnivå (se not.3).  

Rörande bedömning av personalens kunskap och pedagogiska skicklighet, så förekommer intervju, 

observation och testning. Så bedömning av personalens kunskaper på individnivå i form av testning kan 

förekomma, men är en metod som sällan tillämpas i OECD-länderna (OECD, 2013); inte heller i Sverige. 

Tester av personal används oftare gällande blivande förskollärare, vilket är fallet exempelvis i Frankrike, Israel, 

Korea, Luxemburg, Spanien, Turkiet och USA där ett uttagningsprov används för att komma in i läraryrket 

(OECD, 2013). 

Generellt fokuserar skattningsskalor på olika aspekter av kvalitet, inkluderat standarder och/eller föreskrifter 

samt personalens ”input” och prestationer (OECD, 2013). Skattningsskalor kritiseras ibland för att vara norma-

liserande, dekontextualiserade instrument som kan undergräva mer demokratiskt deltagande i lokala praktikers 

kvalitetsarbete (Moss & Dahlberg, 2008). I OECD-översikten betonas att det är viktigt att personalen är 

utbildade dels för att förstå teori och kulturella antaganden bakom dessa skalor, dels för att säkerställa att de har 

tillräcklig kunskap om hur verktyget används och vet hur resultaten ska tolkas. Det är också, enligt OECD, 

mycket viktigt att anpassa klassificeringssystemet till statens egna behov och förutsättningar. Skattningsskalor 

 

 
 

 
1  In 2012 the CLASS Toddler was introduced across the country (Oklahoma: min anmärkning). Designed for use in classrooms serving children 

15 to 36 months old, this tool assesses two domains: Emotional and Behavioral Support (Positive Climate, Negative Climate, Teacher 
Sensitivity, Regard for Child Perspectives, and Behavior Guidance) and Engaged Support for Learning (Facilitation of Learning and 

Development, Quality of Feedback, and Language Modeling) (La Paro, Hamre, & Pianta 2012). Like its predecessors, the CLASS K–3 and 

CLASS Pre-K (Pianta, La Paro, & Hamre 2008), the CLASS Toddler measures distinct components of classroom quality by gathering evidence 
of the interactions between teachers and children.” (Guss, et al., 2013,s. 17, se Bilaga 2) 

 
2
  ECERS-R and ITERS-R (Revised edition) utvärderar sju breda dimensioner av kvalitet:  

 • Space and furnishings (e.g. room layout, accessibility of resources, display)  

• Personal care routines (e.g. welfare requirements such as health & safety and provision for sleeping) 

• Language and reasoning (e.g. supporting children’s communication, language and literacy development; critical thinking)  

• Activities (e.g. provision of an exciting and accessible learning environment, resources to support specific types of play)  
• Interaction (e.g. supervision, support for social interactions)  

• Programme structure (e.g. opportunities for children to access their own curriculum, planning schedules/routines to meet children’s needs)  

• Provision for parents and staff (e.g. partnership with parents, staff training and development)  

Både ECERS-R and ITERS-R har utvecklats av Thelma Harms, Richard Clifford och Debby Cryer, vid the University of North Carolina.  

 
En utvidgad version av ECERS-R (the ECERS-E; Expanded version) har utvecklats av Professor Kathy Sylva, Professor Iram Siraj-Blatchford 

och Brenda Taggart. Den erbjuder större djup och tillägg gällande fyra innehållsliga aspekter:  

 • Literacy (e.g. opportunities for emergent writing, letters and sounds)  

• Mathematics (e.g. number, reasoning)  

• Science and Environment (e.g. supporting children’s creative and critical thinking and understanding of the natural and physical world)  
• Diversity (e.g. planning for children’s individual learning needs, valuing and respecting other cultures, gender diversity). 

Källa: http://www.ecersuk.org/4.html 
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kan, enligt OECD (2013) ge en gemensam förståelse för ECECs servicekvalitet och leda till ett gemensamt 

språk för ECEC-professionella och föräldrar (OECD, 2013). 

Som exempel på aggregerade inslag gör La Paro, et.al., (2012) en undersökning av kvalitetsbegreppet i 76 

studier som använt ECERS-R (Early Childhood Environment Rating Scale-Revised) i USA under perioden 

2003-2010. Forskarna menar att det finns en brist i definitioner av vad kvalitet innebär även i undersökningar 

som använt instrumentet ECERS-R och att det finns ett förgivettagande om att instrumentet mäter kvalitet. 

Resultatet visar att kvalitet är ett brett operationaliserat begrepp som i studierna använts på minst 10 olika sätt 

(jfr Persson, delstudie 4). Dimensioner som utelek, fysisk aktivitet och emotionell interaktion innefattas, enligt 

författarna, inte tillräckligt i studierna, eller i instrumentet. Studier pekar också på att mätningar av process-

kvalitet behöver utvecklas (Denny, Hallam & Homer, 2012; La Paro, et al., 2012). Ishimine och Tayler (2014) 

analyserar 11 mätinstrument (de flesta amerikanskt baserade, inkluderat ECERS-R och CLASS-R) som primärt 

har designats för att bedöma generell/global kvalitet i förskolor (ECEC-settings) för barn som är tre år och äldre 

(se not 3). Författarna går igenom instrumentens styrkor och svagheter och konstaterar att det finns behov av att 

utveckla mätinstrument som kan mäta kvalitet dels i en variation av ECEC-institutioner, dels gällande 

interaktion på en individuell lärar-/pedagog-/personal-nivå. De menar att detta skulle hjälpa lärare och personal 

med deras pedagogik och stödja pedagogerna i arbetet med att främja enskilda barns lärande (Ishimine & 

Tayler, 2014). Vidare kan noteras att dessa instrument och standardiserade skalbedömningar företrädesvis är 

inriktade på verksamheten och personalen och kan inte tolkas följa varje enskilt barns kontinuerligt förändrade 

kunnande inom specifika målområden. Standardiserade instrument som är inriktade på att mäta barn och 

prestationer på individnivå, kan tolkas som mindre förenliga med svensk policy, i meningen att varje barn då 

jämförs och mäts i förhållande till fastställda standarder och normer (se not 4). Så dessa mätinstrument tycks, i 

nuvarande konstruktioner, inte fullt ut kunna möta professionella utmaningar som framträtt genom den 

reviderade läroplanen i Sverige. I den svenska förskolans reviderade läroplan föreskrivs att dokumentation och 

analys ska omfatta ”hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande 

till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med” (Lpfö98: Reviderad 2010, s 12).  
 

Summering av bedömningsformer och alternativa begrepp 

På mikronivå framträder sammantaget olika bedömningsformer som kan tolkas vara baserade i skiftande 

teoretiska grunder, såsom utvecklingspsykologiskt baserade bedömningar, personbedömningar och graderade 

kunskapsbedömningar, vilka kan tolkas som mindre förenliga med nationell policy i Sverige. Detta i meningen 

att de kan tolkas som nivåplacerande bedömningar som hänförs till någon typ av åldersnorm, stadietänkande 

eller liknande4. Vidare framträder kunskapsbedömningar (exempelvis sociokulturellt och variationsteoretiskt 

baserade), självbedömningar (metakognitivt baserade), narrativa och verksamhetsinriktade bedömningar 

(skiftande teoretiska grunder), samt graderade och standardiserade verksamhetsbedömningar (skiftande 

teoretiska grunder). Bedömningsformer som är invävda i dokumentation på olika nivåer kan sammantaget vara 

både interna och externa, ha summativa och formativa drag och röra sig mellan linjära och icke-linjära 

riktningar (se hänvisning till Osberg & Biesta, 2010 nedan). 

Bedömning i summativ mening kan, enligt en del studier, betecknas som en värdering av det som barnen har 

lärt sig, vid aktivitetens, undervisningens eller projektets/temaarbetets slut. Bedömning i formativ mening kan 

 

 
 

 
3  Av de elva mätinstrumenten var majoriteten inriktade på klassrumsnivå (Assessment Profile for Early Childhood Programs: APECP, Child 

Caregiver Interaction Scale: CCIS, The Classroom Assessment Scoring System: CLASS, The Classroom Practices Inventory: CPI, Early 

Childhood Classroom Observation Measure: ECCOM, Early Childhood Environmental Rating Scale — Revision: ECERS-R, Program Quality 

Assessment: PQA Preschool version). Tre mätinstrument inkluderade bedömningar av barn på individnivå (The Emerging Academic Snapshot: 
EAS, The Leuven Involvement Scale forYoung Children: LIS-YC: developed in Belgium, The Observation Record of the Caregiving 

Environment: ORCE) och ett mätinstrument fokuserade lärares/pedagogers interaktion på individnivå (Caregiver Interaction Scale: CIS). 

4  Enligt policy i Sverige ska barnet ”inte jämföras med någon annan än sig själv och inte utifrån fastställda normer” (Prop. 2009/10:165, s. 353, 

se också Skolverket, 2012). ”I en mening är det förstås omöjligt att tala om eller dokumentera något om barnet utan att göra en sorts 

bedömning. Däremot är det centralt att i förskolan inte göra nivåplacerande bedömningar som hänförs till någon typ av åldersnorm, 
stadietänkande eller liknande” (Skolinspektionen, 2012:7, s. 57). 
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betecknas som en värdering av det som sker under lärandeförloppet, som är framåtsyftande och som ska stödja 

den studerandes fortsatta lärande och utveckling. Bedömning i formativ mening framhåller återkoppling och 

den studerandes aktiva deltagande i bedömningsprocessen. Vidare kan bedömning i summativ och formativ 

mening beskrivas som komplement till varandra. Det finns även forskning som framhåller att all bedömning i 

grunden kan ses som summativ, att det inte finns någon renodlad bedömning i formativ mening (jfr Taras, 

2009), eller att definitionen av formativ bedömning är alltför vid och oprecis (Bennet, 2011). Kritik mot 

teoretisk förenkling och dikotomisering av summativ-formativ framträder också. Så begreppen kan dels 

uppfattas vara kopplade till varandra, dels uppfattas vara för vagt definierade och å ena sidan svåra att hålla 

isär, å andra sidan också tolkas vara förenklade och dikotomiserade (jfr Lindberg & Hirsch, 2014; Lundahl et 

al., 2014). ”Påtagligt är också att översiktsstudier som på ett generellt plan talar om effekten av formativ 

bedömning ofta bygger på studier gjorda i högre utbildning” (Lindberg & Hirsch, s. 107). 

När det gäller formativ bedömning för yngre barns lärande uttrycks problem i förhållande till att barnens 

begränsade läs- och skrivförmåga ger sämre möjligheter till deltagande i bedömnings- och dokumentations-

processerna (Bath; 2012; Garrick et al, 2010). Verbal och metakognitiv förmåga för 1-5-åringar är en annan 

faktor som kan spela in (jfr Pettersvold & Østrem, 2012). Vidare kan målstyrningssystemen vara olika för 

skiftande skolformer. Begreppsparet summativ och formativ bedömning (t.ex. Bennet, 2011; Black & Wiliam, 

2009; Sadler, 1989; Scriven, 1969) kan företrädesvis tolkas ha utvecklats i förhållande till styrsystem med mål 

och kunskapskrav för den studerande att uppnå, och opererar främst i skolformer på lokal nivå. Bedömnings-

begreppen har inte främst utvecklats i förhållande till den svenska förskolans målstyrningssystem, med mål att 

sträva mot för verksamheten, som inte har mål och kunskapskrav att uppnå på individnivå. Vidare artikulerar 

begreppen summativ och formativ främst en relation till mänskliga aktörer i skola. Begreppen fokuserar inte 

företrädesvis bedömning i samhandling mellan mänskliga och materiella aktörer/agenter (i posthumanis-

tisk/postkonstruktionistisk mening) i nätverk mellan förskola och andra miljöer också utanför skola, som 

exempelvis hem och BVC. Begreppen summativ och formativ kan inte härbärgera förekommande bedömnings-

former och kan tolkas som inte fullt gångbara i förskola i Sverige. Istället öppnas för och prövas det alternativa 

begreppet ”transformativ bedömning” i några studier (t.ex. Vallberg Roth, 2012, 2014a, 2014c). 

 

 

Transformativ bedömning – mellan interna och externa, linjära och icke-linjära bedömningar på olika 

nivåer i komplexa nätverk    

Transformativ bedömning är ett begrepp som kan beskriva och fånga komplexa bedömnings- och 

dokumentationspraktiker i förskola som organiseras i de- och recentraliserade målstyrningssystem.  

Transformativ bedömning kan som gränsobjekt växelspela mellan olika teoretiska riktmärken inkluderat 

psykologiska, utvecklingsekologiska, variationsteoretiska, socio-kulturella (verksamhetsteoretiska, 

institutionella), marknadsekonomiska (mål-resultat-kvalitet inriktat på kunder), neurovetenskapliga och 

posthumanistiska teoribildningar. Vidare kan transformativ bedömning ses som omformande och 

samspelande bedömning i rörelse mellan olika aktörer, former, innehåll och funktioner. Bedömningen kan 

spåras mellan olika nivåer i komplexa nätverk (Vallberg Roth, 2013, 2014a, 2014b) och ses som 

växelspelande mellan intern och extern bedömning och mellan linjär och icke-linjär bedömning. Den 

linjära bedömningen är inriktad på bedömning av tecken på lärande och kunskap som vetter mot det 

förflutna, eller som är planerat och målinriktat, och/eller i förhållande till avsikter med utbildning som är 

fördefinierade. Majoriteten av bedömningsformer och begreppen bedömning i summativ och formativ 

mening kan i sammanhanget mer tolkas artikulera linjär än icke-linjär bedömning (se t.ex. Bennet, 2011; 

Black & Wiliam, 2009; Hattie & Timperly, 2007; Sadler; 1989; Scriven, 1969). Den icke-linjära 

bedömningen är orienterad mot en framtid som ännu inte kan förutses, en i stunden komplex och öppen 

förståelse av samhandlande processer som kan relateras till Osberg och Biesta (2010): ”We should not try 

to judge what emerges before it has taken place or specify what should arrive before it arrives. We should 

let it arrive first, and then engage in judgement so as not to foreclose the possibilities of anything 

worthwhile to emerge that could not have been foreseen” (s. 603). 

 

 



FÖRSKOLA TIDIG INTERVENTION 81 
 

Begreppet “transformativ” avser bedömning som omformande och samspelande handling i rörelse mellan olika 

praktiker och nivåer i komplexa nätverk – bedömning och dokumentation som ”handlingsnät” (jfr Czarniawska, 

2005) och ”nätbedömning”, vilket inte kan reduceras till bedömning och dokumentation som ren överföring 

(”transfer”). Förståelsen av bedömning som gränsobjekt i nätverk kan poängtera hur värdering och bedömning i 

dokumentation och kvalitetsdialoger kan plockas upp, tas över, mixas, aggregeras och transformeras när de rör 

sig över gränser mellan olika nivåer och praktiker, inkluderat mellan offline och online. Begreppet trans-

formativ kan därmed inte enbart avse en förutbestämd, linjär riktning utan också en icke-linjär, oförutbestämd 

riktning (jfr Osberg & Biesta, 2010). 

 

METOD – kvantitativ och/eller kvalitativ bearbetning av data 

I studierna framträder både kvantitativ och/eller kvalitativ bearbetning av data: inkluderat etnografiska studier, 

dokumentstudier, kartläggningar, fallstudier, ”views study”, diskursanalytiska studier, aktionsforskning, longi-

tudinella studier och tvärsnittsstudier (se Bilaga 2). Exempel på ”mosaic approach” och ”ecocultural approach” 

framträder också, vilka kan ses som relativt barncentrerade närmanden, som kan vara användbara för att fånga 

och samtala med yngre barn om deras vardagliga rutiner och vardagsliv (t.ex. Baird, 2013; Hreinsdottir & 

Davidsdottir, 2012). ”Mosaikmetoden” handlar om en multimetod, som innefattar en mängd olika dokumen-

tationstekniker där både barn, föräldrar och pedagoger kan vara delaktiga. Genom att ställa samman en 

”mosaik”, från den dokumentation som samlas in, genereras ett underlag för gemensam reflektion kring barnets 

tillvaro i och utanför förskolan. Dokumentationsmetoder som inkluderas kan vara observationer, samtal med 

barn, fotografier (där barnen själva kan fotografera sådant som de tycker är viktigt för dem), ”rundvandringar” i 

närmiljön där barnen bestämmer var de ska gå och vad som ska dokumenteras, bandinspelningar samt barnens 

egna kartor, berättelser och teckningar. Mosaikbitarna kan sedan sammanfogas till en helhet. Ett dylikt 

närmande, med utgångspunkt i barnens tankar och önskemål, kan sedan utgöra utgångspunkten för att förändra 

och utveckla verksamheten. Ett annat exempel på ”multimetod” för att fånga barns röster ges i en australiensisk 

artikel (Harris & Manatakis, 2013) där 350 barn mellan tre och åtta år gav sin syn på en statlig strategisk plan 

genom olika uttrycksmedel som konst, dans, musik, sång, drama, berättande, fotografering samt tal och skrift.  

I NB-ECEC framträder fler studier med kvalitativa än kvantitativa bearbetningar av data. Forskning baserade 

på större datamängder, med randomiserade och kontrollerade försök är svagt representerade i den skandina-

viska förskoleforskningen (jfr Tallberg Broman, delstudie 1: Bilaga 2).  

Funktion  

All bedömning och dokumentation utgör någon form av styrning som kan involvera olika intressen och aktörer 

på olika nivåer. Närmanden i de kartlagda studierna kan övergripande och grovt sett antingen framträda som 

resurs; studier för dokumentation, bedömning och kvalitet, eller som ämne/studieobjekt ”topic” (jfr Prior, 

2011), det vill säga kritiska studier om dokumentation, bedömning och kvalitet. Noteras bör, som tidigare 

nämnts, att kategoriseringarna gällande ”forskning för” och ”forskning om” ses som strukturerande begrepp 

och att forskningen kan placeras som det ena eller andra, beroende på forskarens perspektiv, praktik och 

sammanhang. 

 

Forskning ”för” dokumentation, bedömning och kvalitet 

I majoriteten av de kartlagda studierna framträder närmanden där bedömning och dokumentation ses som resurs 

och stöd för lärande och utveckling och som redskap för att höja kvaliteten i förskolearbetet (t.ex. Birbili & 

Tzioga, 2014; Buus, et al., 2012; Elicker & McMullen, 2013; EVA, 2008, 2010; Gerde, Schachter & Wasik, 

2013; Greenfader & Miller, 2014; Ho & Chen, 2013; Isaacs, 2014; Ishimine & Tayler, 2014; Ljung-Djärf & 

Holmqvist Olander, 2013; Karoly, Zellman & Perlman, 2013; Kibsgaard, 2007; Klaar, 2013; Kutnick, 2007; 

Mimura, et al., 2014; Nikko & Havu-Nuutinen, 2009; OECD, 2013; Seitz & Barthholomew, 2008; Sheridan, 

2007; Sheridan, et al., 2009; Shillady, 2013; Sivertsen, 2006; Skolverket, 2008; Syupova, 2013; Tzuriel, 2001; 

Winsvold, 2009). I OECD-översikten (2013) framträder främst bedömning, dokumentation och kvalitetsarbete 

med syften som är relaterade till ”accountability” (ansvarsutkrävande redogörelse). Utvärdering av kvalitet på 

en förskola kan, enligt OECD (2013) antingen genomföras med externa ansvarssyften (även kallat byråkratiskt 
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eller hierarkiskt ansvar) eller interna redovisningssyften (även kallad professionell ansvarighet). Den senare 

fokuserar på interna personalprocesser och rutiner. När kvalitet utvärderas med externa ansvarssyften, förstås 

förskola, enligt OECD-översikten (2013) som ett instrument för genomförande av familje-, arbetsmarknads- 

och utbildningspolitik på nationell, regional och lokal nivå.  

Det förekommer också studier som kan tolkas ha en ”både-ock-inriktning” (bedömning och dokumentation 

både som resurs och studieobjekt), men med betoning på dokumentation och bedömning som resurs (t.ex. 

Basford & Bath, 2014; Birkeland, 2012; Dahlberg & Elfström, 2014; EVA, 2010; Mathiasen, Madsen & 

Heslop, 2008; Sheridan, Williams & Sandberg, 2013). Ett exempel på både-ock-inriktning är en studie om 

barns reaktioner på olika test utförd av det danska Evalueringsinstitutet (EVA, 2010a). Enligt EVA kan barnens 

reaktioner på olika delar av språktester delas in i fyra kategorier: ”de professionella”, ”de upproriska”, ”de 

undrande” och ”de osäkra”. Den professionella reaktionen kännetecknas av att barnet i en given situation verkar 

förstå och följa testens logik och förutsättningar. Barnet lever upp till pedagogens förväntningar. Den 

upproriska reaktionen kännetecknas av att barnet i situationen gör motstånd och t.ex. inte accepterar att 

pedagogen styr utvärderingsförloppet eller kanske rent av avbryter situationen. Den undrande reaktionen 

kännetecknas av att barnet inte verkar förstå testets logik eller pedagogens intentioner. Den osäkra reaktionen 

karakteriseras av att barnet förblir stilla och inåtvänd inför delar av testen. Barnet kan även upplevas som 

otrygg i situationen. Härefter konstateras, enligt EVA (2010a), att ju bättre förberedd och rutinerad pedagogen 

framstår, desto större är sannolikheten att barnen upplever språkbedömningen positivt. 

I en artikel av Dahlberg och Elfström (2014) påpekas att pedagogisk dokumentation på många håll blivit en 

del av förskolans bedömningskultur, men inte alltid med förankring i dess filosofiska grund, vilket enligt 

författarna då riskerar att leda till att dokumentationen enbart blir teknik och kan tappa sin progressiva kraft. I 

artikeln beskrivs tre konstruktioner av pedagogisk dokumentation som genererats inom forskningsmiljön vid 

Stockholms universitet: ”pedagogisk dokumentation som reflekterande praktik och formativ utvärdering; 

pedagogisk dokumentation som redskap for att utmana dominerande diskurser och pedagogisk dokumentation 

som transformativ kraft” (s. 268). Forskningen vid Stockholms universitet har, enligt författarna, närmast blivit 

skolbildande for forskning kring pedagogisk dokumentation. 

 

Forskning ”om” dokumentation, bedömning och kvalitet 

En del studier kan mer tolkas belysa bedömning, dokumentation och/eller kvalitet som studieobjekt (”topic”) i 

kritiska perspektiv (t.ex. Alasuutari & Markström, 2011; Andersen, Hjort & Schmidt, 2008; Cooper, Hedges & 

Dixon, 2014; Moss & Dahlberg, 2008; Ebrahim, 2014; Emilsson & Samuelsson, 2012, 2014; Gitz-Johansen, 

2012; Holm, 2010; Kragh-Müller, 2010; Lindgren, 2012; Logan, Sumsion & Press, 2013; Lunneblad, 2009; 

Löfdahl, 2009, 2014; Plum, 2010; Stooke, 2014).   

Flera studier från Skandinavien kan karakteriseras som studier ”om” dokumentation och bedömning i 

kritiska perspektiv. I en artikel med kritiskt perspektiv på dokumentation konstaterar Löfdahl (2014) att arbetet 

med dokumentation av verksamhet inte är något nytt fenomen, men att det skett ett ökat fokus de senaste åren 

genom krav på och förskollärares ansvar för dokumenterat kvalitetsarbete, samt barns och föräldrars 

medverkan.  I artikeln diskuteras resultat som fokuserar hur förskollärare handskas med relationen till föräldrar 

i arbetet med dokumentation. Det faktum att den svenska förskolan är en del av en skolmarknad, med föräldrars 

rätt att välja förskola, där dels enskilda förskolor konkurrerar med de kommunala och där dels kommunala 

förskolor konkurrerar med varandra, sätter ljuset på föräldrar som viktiga aktörer och kunder på denna 

förskolemarknad. Förskollärare använder dokumentation och pedagogisk dokumentation för att göra föräldrar 

delaktiga i verksamheten och för att vinna föräldrars förtroende (ibid). Problematiken har i ett etiskt perspektiv 

diskuterats av bland andra Sparrman och Lindgren (2010) som riktar kritik mot en barndom där det är en 

vardaglig del att bli granskad i den goda dokumentationens namn. I det här sammanhanget utgör Gitz-

Johansens studie (2012) ett tydligt exempel som illustrerar hur barn kategoriseras som icke-önskvärda barn. 

Utifrån de analyserade bedömningsmaterialen konstruerar författaren så kallade ”smutsbarn” som beskrivs med 

hjälp av olika kategorier. Smutsbarn ska förstås som barn som skiljer sig från det ”acceptabla” i förskolan och 

ses som ”oönskade”. I resultatet definieras följande kategorier: ”ensamvargen”. En ensamvarg verkar inte vara 

intresserad av andra barn eller det som andra barn sysslar med eller är intresserade av. Därför är hen inte heller 

intresserad av att skapa relationer eller ingå i större grupper. Ensamvargen leker ofta för sig själv och märker 
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inte vad som händer runt omkring, och därför kan hen beskrivas som introvert, asocial och utanför den sociala 

gemenskapen i förskolan. Två andra typer av ”smutsbarn” är ”kontaktsökaren” och ”medlöparen”. Kontakt-

sökaren är ensamvargens raka motsats. Hen är extremt utåtriktad och översocial och leker aldrig ensam eller 

parallellt med andra, och söker alltid upp sällskap när det är möjligt. Medlöparen tar betydligt färre initiativ i 

sociala lekar. Hen försöker aldrig få vara med och bestämma eller komma med synpunkter under en lek. Båda 

de här typerna av barn sätter inga tydliga gränser för vad de vill vara med på eller vad de inte vill göra. Ytter-

ligare några kategorier av ”smutsbarn” är ”anarkisten”, ”egoisten” och ”tävlingsmänniskan” (ibid).  

Vidare exempel på forskning om bedömning och dokumentation är en artikel av Johansson (2010). Med 

utgångspunkt i förskolans historia diskuterar han kritiskt utvecklingen av systematisk utvärdering och 

språkkontroll i ljuset av vad han beskriver som en rörelse från pedagogik till ekonomi. Han menar att vi 

historiskt befinner oss i en ny situation där förskolan inte längre presenteras som ett hot mot barnens 

utveckling. Samtidigt ställs frågan om skolan är lönsam och om barn lär sig tillräckligt. Bidrar den till att 

minska kriminaliteten, att integrera invandrarbarn och öka studieframgången? Gällande den intensifierade 

dokumentationen och bedömningen reser Johansson vidare frågorna: Vems intressen är det egentligen som 

styr? Är det barnens? Är det föräldrarnas? Eller är det förskollärarnas eller specialpedagogernas? 

När det gäller kvalitet och pedagogisk dokumentation var Moss och Dahlberg (20085) tidiga med att ta upp 

och problematisera begreppet kvalitet, vilket framgår av följande citat:  

 

We live in an age of quality. Every product and service must offer quality; every consumer wants to have it. In this historical 

context, quality has become reified, treated as if it was an essential attribute of services or products that gives them value, assumed 

to be natural and neutral. The problem with quality, from this perspective, is its management. How can quality be discovered, 

measured, assured and improved? What goals, to be achieved by technical means, will enhance performance and increase value? 

Early childhood education and care has not escaped the increasing attention paid to quality; research and policy have become 

increasingly devoted to the subject. ‘Quality’ is generally understood as an attribute of services for young children that ensures the 

efficient production of predefined, normative outcomes, typically developmental or simple learning goals. Presence of quality is 

usually evaluated vis-à-vis expert-derived criteria, associated in research with achieving these outcomes (p 3). 

 

Professionellas syn på dokumentationens funktion i förskola 

I förhållande till varför-frågan kan professionella uttrycka att de arbetar med dokumentation i förskolan för att 

synliggöra och öka kunskapen och förståelsen för det enskilda barnets utveckling, förmågor och kunnande, 

samt för att synliggöra processer i barngruppen och lärandemiljön. Med stöd i dokumentation kan 

förskollärarna beskriva, berätta och visa vad barnet gör, säger, är intresserad av och har funderingar kring. 

Dokumentation kan användas både för att stödja barn i behov av särskilt stöd (se vidare Palla, delstudie 3) och 

barn i behov av utmaningar. Vidare kan dokumentation användas för att ge föräldrar ökad insikt, utveckla 

kvaliteten i det pedagogiska arbetet samt för att kontrollera och ha ett bevis för vad som händer. Tonvikten 

ligger inte vid rätta eller felaktiga svar eller vid barnens brister och svaga sidor, utan snarare vid att 

uppmärksamma barns utveckling, framsteg och starka sidor. Sammantaget kan förskollärarna främst tolkas se 

dokumentation som ett redskap för professionalisering och stöd för att genomföra sitt uppdrag (i enlighet med 

skollag, läroplan och riktlinjer) – ett redskap för att fånga och stödja barns perspektiv och lärande, samt 

involvera och informera föräldrar. Men förskollärarna kan också uttrycka tveksamheter i förhållande till att 

dokumentationsarbetet tar mycket tid och att de inte haft tillräckligt med reflektionstid för att analysera 

dokumentationen (t.ex. Krogh-Müller, 2010; Vallberg Roth, 2014b).  

Sammantaget finns det när det gäller funktion fler studier som är inriktade på dokumentation och bedömning 

som resurs och stöd för lärande och utveckling än studier om dokumentation och bedömning i normkritiska 

perspektiv. 

 

 
 

 
5
  Bygger på boken Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, A. (1999). Beyond quality in early childhood education and care: Postmodern perspectives 

(1st Ed.). London: Falmer Press. 
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Genomslag (impact) och effekt – evidens för granskningspraktiker (monitoring practices) 

I OECD-översikten (2013) konstateras att olika dokumentations- och bedömningsredskap används, och att 

redskapen skiljer sig i enlighet med syfte eller mål för granskningen. Granskning kan, enligt översikten, vara ett 

kraftfullt verktyg för att hålla ECEC-institutioner, ledning och personal resultatansvariga och kan ge incitament 

till förbättringar av kvalitetsstandarder, metoder och beteenden. Dessutom kan granskning vara användbar för 

att identifiera barnens och personalens utbildningsbehov, samt styrkor och svagheter i ett ECEC-system. 

Medan litteraturen, enligt OECD (2013), stödjer idén om att granskning och utvärdering är avgörande för 

högkvalitativa tjänster inom ECEC, har forskning om effekterna av granskningen för kvalitet eller barns 

utveckling endast gradvis växt fram (jfr Fleck, et al., 2013). Den för närvarande tillgängliga forskningen pekar, 

enligt OECD, på fördelarna med granskning som kan förbättra personalpraxis, öka måluppfyllelse och 

genomförande av läroplan, men förekomsten av sådana fynd innebär inte nödvändigtvis att forskarna kan 

identifiera effekten av granskningen i sig (jfr Blaiklock, 2013). Det är ofta en utmaning att separera och 

identifiera effekten av en enda granskningspraktik. Ytterligare forskning om effekterna av granskningspraktiker 

behövs. Så trots tecken på kvalitetsförbättring, är det mycket svårt att tillskriva kausalitet (orsakssamband) i 

studiet av sociala och pedagogiska processer. Samstämmiga insatser och initiativ med olika funktioner och 

nivåer av effektivitet gör det nästan omöjligt att isolera effekten av ett särskilt granskningsredskap. 

Förbättringar är troligen resultatet av en kombinerad effekt av ett stort antal insatser för att granska och 

förbättra kvaliteten på verksamheten. Men när bevis för effekterna av en viss inblandning från olika källor 

pekar i samma riktning, är det enligt OECD-översikten (2013) rimligt att dra slutsatsen att ett generellt 

samband föreligger mellan granskningsredskap och dess förmåga att stimulera kvalitetsförbättring.  

På grund av ökade offentliga (och privata) investeringar i förskola och barnomsorg, blir granskning allt 

viktigare i många OECD-länder. Detta ökar behovet av kunskap om hur länderna organiserar, utformar och 

genomför sina granskningssystem. En noggrann analys av vilka utmaningar länderna har stött på och vilka 

strategier de utvecklat för att övervinna dessa utmaningar och ytterligare forskning om fördelar och nackdelar 

med granskningsmetoder behövs, enligt OECD-översikten (2013). 

 

Bedömning och dokumentation som ”gör skillnad” 

Studierna i föreliggande kartläggning tyder sammantaget på att bedömning och dokumentation ”gör skillnad”. 

Att göra skillnad kan i sammanhanget å ena sidan tolkas ha funktionen att stödja utveckling, lärande, 

likvärdighetsprocesser och hög kvalitet. Se ovanstående referenser om bedömning och dokumentation som 

resurs och stöd för lärande och utveckling och som redskap för att höja kvaliteten i förskolearbetet. Å andra 

sidan kan bedömning och dokumentation, enligt en del studier, också bidra till att ”göra skillnad” (öka 

skillnaderna) i meningen att den konstruerar och gör skillnad (gör åtskillnad mellan) genom kategoriseringar 

och fabriceringar, se ovanstående referenser om bedömning och dokumentation i kritiska perspektiv.  

Diskussion – tendenser 
Forskningen om bedömning och dokumentation i förskola omfattas av olika perspektiv och versioner av 

verkligheten och kan tolkas som mångfacetterad och pluralistisk – det är svårt att utläsa och framföra en 

sammanhållen bild, men nedan följer en möjlig tolkning av tendenser. 

Generellt framgår att studier om dokumentation i förskola, speciellt pedagogisk dokumentation, blivit mer 

omfattande under senare år. Forskningen om bedömning är mer blygsam, men ett ökat intresse för 

processinriktad bedömning och bedömning av barns kunnande på individnivå kan noteras. När det gäller 

bedömningsformer karakteriseras de av att vara mer inriktade mot verksamhet i nordiska studier, medan de kan 

vara inriktade mot bedömning av läranderesultat (learning outcomes) på individnivå samt på standardiserade-

graderade bedömningsformer i utomnordisk och internationell forskning (Bennett, 2010; OECD, 2013). 

Samtidigt kan en tendens till samexistens av dessa båda inriktningar (på bedömning av verksamhet och 

kunnande på individnivå) spåras i senare nordiska förskolestudier (t. ex Vallberg Roth, 2012, 2014b; Åsén och 

Vallberg Roth, 2013). 

I databasen NB- ECEC kan möjligen även en tendens utläsas från tidigare studier med närmanden för 

dokumentation och kvalitet till fler kritiska studier om dokumentation, bedömning och kvalitet under senare år.  
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När det gäller metoder förekommer både kvantitativa och kvalitativa bearbetningar. Sammantaget framträder 

fler studier med kvalitativa än kvantitativa bearbetningar av data, med viss tendens av kartläggningar och 

kvantitativa bearbetningar under senare år. I kommunala utvärderingar och brukarundersökningar dominerar 

exempelvis kvantitativa metoder i form av enkätstudier (Åsén & Vallberg Roth, 2013), medan såväl kvan-

titativa som kvalitativa metoder använts i nationella utvärderingar (Skolverket 2008). I forskningen om 

förskolan dominerar bearbetning av kvalitativa data, framför allt intervjustudier (views study), men också 

dokumentanalyser, observationer och fallstudier. 

Den svenska och skandinaviska forskningen om utvärdering i förskolan har bedrivits inom discipliner som 

pedagogik, didaktik och vetenskapsområdet utbildningsvetenskap. Forskning som berör utvärdering rent 

allmänt, men som har betydelse för sättet att tänka kring utvärdering i förskolan, har vidare bedrivits inom 

exempelvis statsvetenskap och sociologi (Åsén & Vallberg Roth, 2013). I samband med sökningarna har även 

artiklar inom exempelvis medicin, odontologi och ekonomi påträffats, men dessa har inte främst haft något 

tydligt praktik- och professionsnära bedömnings- och utvärderingsfokus i förskola.  

Det är påfallande att trots att förskolan genomgått en kraftig utbyggnad i Sverige, och i de andra 

skandinaviska länderna, under de senaste decennierna och trots att utvärderings- och bedömningsfrågor hamnat 

alltmer i centrum, så tycks forskningen om bedömning, bedömningskompetens och utvärdering i förskola inte 

ha expanderat på motsvarande sätt. Forskning om bedömning och utvärdering inom många för förskolan 

centrala områden saknas också idag. Allt detta talar för att forskningen om bedömning i förskola behöver 

expandera. För att möta behov av redskap som stöd för kritisk reflektion och handling behövs även studier som 

tydliggör hur bedömning och dokumentation baseras på vetenskapsfilosofiska grunder. 

Bedömning och dokumentation baserad på vetenskapsfilosofisk variation   

Ontologiskt (läran om varat) och epistemologiskt (läran om vetandet), framträder en stor variation i delstudie 2. 

Studierna kan exempelvis placeras mellan socialkonstruktionistiska, postkonstruktionistiska och realistiska 

ansatser och ingångar (jfr Alvesson & Sköldberg, 2008; Åsberg, 2000/2001), med framträdande social-

konstruktionistiska riktmärken i NB-ECEC. Beroende på ansats och ingång framträder bedömning och 

dokumentation med skiftande innebörd. Generellt är filosofisk grund mer framskriven och diskuterad i studier 

om dokumentation (t.ex. Dahlberg & Elfström, 2014; Ferraris, 2012/2014, 2013; Lenz Taguchi, 2010/2012; 

Rintakorpi, Lipponen & Reunamo, 2014), än i studier av bedömning. Socialkonstruktionistisk riktning är mer 

framträdande än postkonstruktionistisk ingång och realism som ansats. Det finns också en betydande variation 

inom varje vetenskapsfilosofisk riktning och detta avsnitt gör inga anspråk på att vara heltäckande och göra en 

fullständig förteckning över studierna, utan kan mer ses som en initial och skissartad diskussion av vissa 

tendenser gällande bedömning och dokumentation baserad på filosofisk variation.  

Med tanke på att inte mätteoretiska studier fokuseras i delstudie 2 kan exempelvis positivistiska närmanden 

här enbart beröras i förhållande till bedömning av det yttre observerbara, där det observerade omvandlas till 

kvantitativa mått för statistisk behandling (jfr Åsberg, 2000/2001). Det vetbara blir lika med det observerbara 

och mätbara och det iakttagna prioriteras framför det enbart uttänkta. Genom ett tydligt historiskt exempel, 

rörande Sir Francis Galton’s studier och mätningar av fysiologiska egenskaper (först publicerad 1869), 

redovisar Åsberg (2000/2001) vad som kan bli problematiskt (med att det vetbara blir lika med det mätbara), 

när samhälls- och beteendevetare okritiskt tar över det naturvetenskapliga kunskapsfältets bestämningar. Galton 

(som var släkt med Darwin) menade att resultaten för en populations intellektuella förmåga fördelade sig som 

måtten för kroppslängd och bröstvidd (ibid). Antagandet om normalfördelad intelligens blev, enligt Åsberg, ett 

av den framväxande psykometrins (mätande av psykiska egenskaper) viktigaste antaganden som gav grunden 

till intelligenstest och den så kallade ”normalfördelningen” av betyg i grundskola och gymnasium (i läroplanen 

reglerad från 1970). Kritiken mot ”normalfördelningen” som grund för betyg och framförandet av alternativa 

synsätt, som att det är högst rimligt att själsliga drag uppkommer genom samspel med människor och 
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omgivning (Åsberg, 2000/2001), leder över till en socialkonstruktionistisk grund för bedömning och 

dokumentation.6   

Socialkonstruktionistisk grund för bedömning och dokumentation 

Konstruktionistisk och socialkonstruktionistisk grund (t.ex. Alvesson & Sköldberg, 2008; Berger & Luckman, 

1966; Bjervås, 2011; Sparrman & Lindgren, 2010, se även studier i bilaga 2 med socialkonstruktionistiska 

riktmärken) leder företrädesvis till bedömning som styrning (inkluderat självstyrning, mål- och resultat-

styrning), konstruktion eller fabrikation. Det är omöjligt att uppnå kunskap frikopplat från det subjekt som 

skapar kunskapen. Här rör sig dokumentation och bedömning om en textuell-diskursiv relation-interaktion, med 

kommunikation och språk i förgrunden. Kunskap ses som social konstruktion och inte som en sann 

representation av verkligheten. Socialkonstruktionismen har sina rötter i fenomenologi och relateras under 

senare år till postmodernism (Alvesson & Sköldberg, 2008; Åsberg, 2000/2001). Dokumentation och 

bedömning som styrning, konstruktion och fabrikation kan exemplifieras med studier som belyser makt och 

marknadsperspektiv (t.ex. Basford, & Bath, 2014; Löfdahl, 2009, 2014; Andersen Østergaard, et al, 2008).  

I exempelvis sociokulturella perspektiv (t.ex. Säljö, 2000; Wertsch, 1991) sker bedömning för lärande i 

interaktion och samspel med omgivningen, lärandesituationen och lärandemiljön (t.ex. Hattie & Timperley, 

2007; Lindström, 2006; Sadler, 1989, i NB-ECEC är sökordet ”interaktion” ett av de mest frekventa, se 

gemensam Bilaga). Intresse riktas snarare på kvalitativa omdömen baserade på en mångfald kriterier än på 

kunskaper som kan bedömas i termer av ”rätt” eller ”fel” och återkoppling är ett viktigt inslag i bedömning för 

lärande (t.ex. Hattie & Timperley, 2007; Sadler, 1989). En riktning som i förskolan är kopplad till 

sociokulturellt perspektiv (och fenomenografi7) är utvecklingspedagogik (Pramling Samuelsson, 2015), ”som 

handlar om att använda sig av vardagen och omvärlden och där rikta barns uppmärksamhet och intresse mot det 

man vill att de ska lära sig” (s. 168). Epistemologiska antaganden och det relationella hamnar i förgrunden. 

Dokumentation och bedömning är inriktad på processer istället för produkter. Lärandeprocesser fokuseras i 

aktiviteter och interaktioner, snarare än på individer som kunskapsbärare. Fokus ligger på återkoppling och 

bedömning av vad barn kan åstadkomma i samverkan med andra och med hjälp av olika tankeredskap och 

minnesstöd. I formativt syfte används bedömningsinformation i lika hög utsträckning för formandet av barnet 

själv som i formandet av barns möjlighet att lära i undervisningsmiljöer (Lindberg & Hirsch, 2015). Så 

bedömning i formativ mening kan inte isoleras från kontext och lärandevillkor.  

Numera har utbildningsforskare, enligt Skolverket (2012), påpekat att konstruktionismens intresse för 

mellanmänskliga relationer och sociala samspel inte räcker till för att förstå barns lärande. Enligt ett av 

Skolverket utgivna stödmaterial (2012) introduceras en alternativ grund för pedagogisk dokumentation i 

förskola, enligt följande: 

 

Postkonstruktionism 

I dag har ett flertal utbildningsforskare uppmärksammat att konstruktionismens starka intresse för sociala samspel och mellan-

mänskliga relationer inte alltid räcker till för att förstå barns lärande i förskolan. Inom konstruktionistisk teoribildning har 

miljöerna, leksakerna och den fysiska kroppen betraktats som något som får betydelse genom språket och människors 

föreställningar. Även om material och miljöer självklart alltid har haft en betydelse i pedagogiska sammanhang så har det funnits en 

stark tendens att i första hand fokusera på det som sägs och görs mellan människor. Det är lätt att glömma bort att lägga märke till 

det som händer mellan barnet och materialen. (Skolverket, 2012, s. 26) 

 

 
 

 
6
  Åsberg (2001-2002) varnar samtidigt för den vrångbild som odlats gällande positivism. Han menar att positivismens ambition att ta sin utgångs-

punkt i det observerbara i högsta grad är legitimt och ska inte förväxlas med vulgäruppfattningen att positivismen skulle hävda att man skulle 
kunna veta och mäta allt.  

7
  Fenomenografi är en ansats som syftar till att fånga kvalitativt olika uppfattningar av ett fenomen. I utvecklingspedagogik handlar det om att 

urskilja olika sätt att erfara, men att också göra variationen synlig för barnen (Pramling Samuelsson, 2015). 
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Reaktionen på att konstruktionismen inte räcker till för att förstå barns lärande leder till en postkonstruktio-

nistisk grund för dokumentation och bedömning.  

Postkonstruktionistisk grund för dokumentation och bedömning 

Postkonstruktionistisk och poststrukturell ingång (t.ex. Lenz Taguchi, 2010/2012; Palmer, 2010a, 2010b; 

Skolverket, 2012) kan tolkas ge stöd för dokumentation och bedömning som icke-linjära samhandlande 

processer, med immanent värdering som öppnar för oförutbestämd potential (jfr Dahlberg & Elfström, 2014). 

Begreppet ”immanent” ses inte som något essentiellt, utan snarare som en dynamisk process, en kraft som 

moduleras inifrån situationen, i händelsens ögonblick (ibid). Bedömning och återkoppling som immanent 

värdering kan här ses som samhandling i symmetriska socio-materiella och icke-antropocentriska relationer 

(vilket kan jämföras med sociokulturellt perspektiv som anses vara antropocentrisk i meningen att det 

mänskliga är utgångspunkten i interaktioner). I en onto-epistemologisk ingång är varandet och vetandet 

förbundet och lärandet kan gå lite hit och dit i oförutsägbara banor likt rhizom (rotnätverk som kvickrotens eller 

svampmycel)8. Exempel på dokumentation och värdering i socio-materiell samhandling kan vara barn som 

bedöms vara ”lerutforskare”, en dokumentation och värdering av kontinuerligt annorlundablivande-i-sig-själv 

(Skolverket, 2012).  

 

Jämför vi det första tillfället med det andra kan vi även i denna sammanfattande berättelse tydligt se att barnen inte var 

”lerutforskande” barn i den första sekvensen trots att ett av barnen säger att hon ”älskar lera”, men snabbt blev annorlunda i sig 

själva – blev ”lerutforskare” – när verksamheten förändrades vid det andra tillfället. (Skolverket, 2012, s. 38) 

 

Med en postkonstruktionisk ingång överges tankar om naturen, varandet och kunskapsskapandet som något 

stabilt till förmån för ”en ständig process av tillblivelse och rörelse. Det är en teoretisk ingång och relationell 

ontologi som bygger på men vidareutvecklar och sammanför konstruktionismen och realismen (alltså ett 

postkonstruktionistiskt och postrealistiskt tänkande) som tillsammans blir en agentisk realism” (Lenz Taguchi, 

2010/2012, s. 25). I sammanhanget görs hänvisning till fysikern Barad (2012) som konstruerar begreppet 

”intra-aktion”:  

 

Det viktigaste begreppet i agentisk realism är ’intra-aktion’/…/relationer där alla agenter som ingår i relationen påverkar och/eller 

förändrar varandra och där det inte går att tydligt visa var gränsen mellan den ena agenten och den andra går. De samkonstituerar 

varandra och i detta samkonstituerande både lär de sig något om varandra och omskapar varandra. Agentisk realism sammanför 

således ontologi med epistemologi för att förklara hur materiellt-diskursiva fenomen uppstår i pågående relationer – intra-aktioner 

(Lenz Taguchi, 2010/2012, s. 25) 

 

Postkonstruktionistiskt och postrealistiskt tänkande leder över i en återhållsam realism (med dokumenterbarhet 

i fokus), som gör åtskillnad mellan varat (ontologi) och vetandet (epistemologi) och som kritiserar det 

postmodernistiska tankegods som ifrågasätter begrepp som ”fakta” och ”sanning”. 

Återhållsam realism som grund för dokumentation och bedömning  

Realism, i termer av en återhållsam realism och måttfull konstruktionism (Ferraris version, 2012/2014, jfr t.ex. 

Rintakorpi, Lipponen & Reunamo, 2014), kan sätta dokumenterbarhet och registrering i förgrunden. Denna 

realism kan även ge stöd för bedömning med måttfulla sanningsanspråk, med andra ord återkoppling på fakta 

 

 
 

 
8
  Begreppet rhizom är hämtat från biologin och betecknar vissa växters rotsystem. Systemet kan växa och breda ut sig åt olika håll, till skillnad 

från till exempel en trädrot som alltid förgrenar sig i ändarna. Ett rhizomatiskt tänkande gör det möjligt att beskriva hur lärandet, likt rhizomer, 

går i oförutsägbara banor, och inte på något sätt är linjärt eller progressivt. Lärandet följer därmed inte en linjär och på förhand utstakad väg, 

utan går lite hit och dit i oförutsägbara banor. (Skolverket, 2012, s. 27). 
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och bedömning av vad som kan vara sant eller falskt9. Ferraris (2012/2014, 2013) formulerar en ontologi om 

sociala objekt baserat på registrering och dokumenterbarhet. Med dokumenterbarhet hamnar själva 

registreringen i förgrunden ”we are in a society of registration” (Ferraris, 2013, s. 179). Ferraris framhåller att 

sociala objekt skiljer sig från naturliga objekt, liksom att en inre värld (innanför begreppsschemana) skiljer sig 

från en yttre värld (utanför begegreppsschemana). Varat och vetandet kan vara åtskilt (till skillnad från i 

postkonstruktionism) och varat, som rör den yttre världen, kan inte korrigeras med tankekraft (Ferraris, 

2012/2014). Bedömningar påverkar och får konsekvenser för oss på ett annat sätt som människor och sociala 

objekt, än för naturliga objekt, som vatten, sten och frukter, vilka är likgiltiga för våra bedömningar. Så med 

realism som bas hamnar autonomi och åtskillnad mellan varat och vetandet i förgrunden, istället för det 

relationella (ibid). Förskolebarns ontologiska erfarenhet kan här tjäna som initialt exempel: barn erfar att de blir 

våta av vatten, något som inte kan betraktas som konstruktion, i meningen att det inte är möjligt att korrigera 

verkligheten med tankekraft (att genom tänkande få barn att inte bli våta när de stoppar handen i vatten); 

verkligheten förändras inte i den meningen genom begreppsscheman, konstruktioner eller representationer. 

Erfarenheten "kan ske utan kommunikation, dokumentation eller språklig artikulering" (ibid, s 66). Det behövs 

inga begrepp för att halka på en isfläck, eller bränna sig på elden. Ferraris drar en tydlig gräns mellan ontologi 

och epistemologi, att erfara är inte identiskt med att veta något. Det är inte samma sak att erfara huvudvärk som 

att veta och kunna beskriva vad huvudvärk är. Bedömning och återkoppling på barns möjliga frågor, 

exempelvis om solen går ner i havet eller om jorden snurrar runt solen; om röd flugsvamp är giftig för 

människor att äta; om Malmö är en stad i Kina; om 1+1=2, eller om fem myror är fler än fyra elefanter, blir då 

möjliga att få återkoppling på som faktafrågor med sanningsanspråk. Istället för att frågorna eventuellt bollas 

tillbaka till barnen eller förblir obesvarade (jfr Thulin, 201110), eller relativiserade som något som kan tolkas på 

olika sätt i meningen att det inte finns något ”rätt” eller ”fel”; allt är konstruktioner och alla omdömen är lika 

sanna.  

Filosofiskt gränsarbete och bedömningskompetens  

För professionella är det av vikt att kunna identifiera, utföra, analysera och kritiskt reflektera över egna och 

andras bedömningar i texter och praktiker, samt kunna argumentera för och kommunicera sina val av 

bedömningar och former för återkoppling ("feed back"11) baserat på ontologisk och epistemologisk grund. Detta 

är viktigt som redskap för att analysera hur olika filosofiska grunder utgör hemvist för och möjliggör 

bedömningar av kunskap både som fakta och tolkningar-konstruktioner, men också som icke-linjära 

kunskapande processer. Som professionell blir det också angeläget att göra bedömningar med bas i en variation 

av teorier (bedömningar baserade på teoretiskt gränsarbete), för att fånga erfarenhet och kunskap i olika 

sammansatta och samspelande former som inkluderar alla barns lärande i likvärdigt kvalitetsarbete. ”Kunskap 

är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhets-

värld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper” (Lpfö 98, 2010, s 6). Det handlar om att 

expandera professionell kompetens för informerade val som medger att förskollärare kan variera strategier för 

dokumentation och bedömning. I möten mellan praktisk erfarenhet och vetenskaplig grund kan professionella 

då förhålla sig till de ibland motstridiga påbuden som lärare möter inom bedömnings- och 

dokumentationsområdet. Det blir också lättare att se vad som inte låter sig fångas i entydiga riktlinjer eller 

 

 
 

 
9
  Ferraris (2012/2014) gör ett tankeexpriment med ett farväl till sanningen. Om vi tar farväl till sanningen kan följande påståenden bli möjliga: 

”’Solen snurrar runt jorden’; ’2+2=5’; ’Foucault är författare till Faust’;/…/ Om vi övergår från det farsartade till det tragiska. ’Förintelsen är 
ett påhitt av judarna’. Eftersom dessa påståenden följer helt naturligt av accepterandet av tesen att det inte finns fakta utan bara tolkningar” (s. 

106). 
10

 Av Thulins studie framgår att frågor som barn ställde ofta återkopplades på genom en motfråga från läraren som ”Vad tror du?” eller ”Ska vi ta 

reda på det?”. Resultaten visade dock att barns frågor ofta förblev obesvarade. Vidare visade resultatet att samtidigt som lärarens frågor tycktes 
få företräde så riskerade barn att lämnas åt ett eget sökande efter mening och svar på sina frågor (Thulin, 2011). 

11
 Se exempelvis “Where am I going (goals) – feed up [Vart är jag på väg?(det vill säga, vad är målet?)]; How am I going – feed back [Var 

befinner jag mig i förhållande till målet?]; Where to next – feed forward” [Hur närmar jag mig målet?] (Hattie & Timperly, 2007, s. 87) 
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påbud från myndigheter och forskning, vilket kan expandera professionellas möjlighet att göra bruk av sitt 

handlingsutrymme.  

Transformativ bedömning kan genom filosofiskt gränsarbete röra sig mellan relationella och återhållsamt 

autonoma grunder. Verksamhet med hög kvalitet kan inkludera professionella bedömningar som baseras på en 

variation mellan konstruktionism och realism, vilket ger professionella redskap att i praktiken arbeta med 

bedömning och dokumentation dels som styrning och konstruktion eller med lärande bedömning i interaktion, 

dels som stöd för icke-linjär och oförutbestämd potential, samt med bedömning som återkoppling med 

sanningsanspråk.  

 

Frågor om bedömningskompetens och hur forskningen möter behov i svensk förskola 

När det gäller delstudiens frågor om bedömningskompetens i förskola och hur forskningen möter behov av 

redskap för bedömning och dokumentation i svensk förskola visar kartläggningen tecken på att forskningen inte 

tycks vara riktigt i takt med tiden. I förhållande till det utvidgade dokumentations- och utvärderingsuppdraget 

och till förskolans komplexa bedömnings- och dokumentationspraktiker, indikeras behov av både en expan-

derad forskning och kompetens, som kan fokusera något av en flerstämmig bedömningskompetens, för arbete 

med likvärdighet och stöd för varje barns utveckling och lärande (se nedan). 

Slutsatser och rekommendationer 
Traditionellt har svensk och nordisk förskola rönt stort internationellt intresse. I frågor om forskning gällande 

bedömning och dokumentation är det lite svårare att uttala sig. Bedömningsforskning är än så länge ett relativt 

ungt och outvecklat område, medan dokumentationsfältet och speciellt forskning om pedagogisk 

dokumentation har en betydligt starkare ställning (jfr VR, 2014).  

I takt med att fler olika former av bedömning och dokumentation tar plats i förskola ökar också vikten av 

kunskap och medvetenhet kring vilka förtjänster, begränsningar och konsekvenser som olika former och 

praktiker för bedömning och dokumentation kan ha. I förhållande till de didaktiskt orienterade frågorna 

framträder studier som kan placeras mellan mikro- och makronivå. I NB-ECEC är det fler studier som kan 

placeras på institutions- och mikronivå än på kommunal och makronivå, samtidigt som ett bredare 

samhällsperspektiv kan inkluderas i senare års studier. Olika aktörer, som exempelvis OECD, stat, 

huvudmän, förskollärare, barn, föräldrar, chefer och konsulter, både använder och producerar bedömning 

och dokumentation. Få studier berör de olika nivåerna relaterade till varandra, det vill säga bedömning och 

dokumentation mellan mikro-makronivå i de- och recentraliserade målstyrningssystem. Innehåll, teoretiska 

ingångar och metoder varierar, liksom bedömnings- och dokumentationsformer. Forskningens funktioner kan 

också tolkas variera, även om forskning som resurs och stöd för dokumentation och bedömning kan tolkas som 

framträdande närmanden.  

Variationen kan uppfattas som både styrka och svaghet. Styrkan ligger i mångsidigheten och möjligheten att 

belysa fenomenet utifrån många infallsvinklar. Svagheten ligger i att relatera olika slags forskning till varandra. 

Studier med olika teoretiska ingångar, metoder och former i spänningsförhållanden behandlas sällan och 

möjligheten till breddning och fördjupning minskar därmed i det avseendet. Att vidareutveckla professionellas 

bedömnings- och dokumentationspraktik i förhållande till en fler-vetenskapsfilosofisk hemvist kan stabilisera, 

klarlägga och fördjupa fältet och bidra till att professionella expanderar sin kompetens och möjlighet att göra 

bruk av sitt handlingsutrymme. 

I delstudie 2 framträder stort behov av forskning när det gäller bedömning i förskola i nordisk och svensk 

kontext och i de- och recentraliserade styrsystem. Behov kan identifieras gällande forskning om kvalitetsarbete 

i barngrupp – om bedömning och dokumentation ”in use” och samhandling inkluderat digital och webbaserad 

dokumentation och bedömning. Relationen mellan de professionellas, föräldrarnas och barnens inflytande i 

förhållande till utvärdering och systematisk dokumentation är ännu ett område som bör bli föremål för 

fördjupade studier. Lärares, barns och föräldrars perspektiv behöver fokuseras och frågor om hur bedömning 

kommuniceras behöver belysas. Studier behövs exempelvis om bedömning och dokumentation vid 

utvecklingssamtal, introduktion, övergång och kvalitetsdialoger. Vilken samsyn och samstämmighet eller 

motstridighet och spänning kan råda mellan olika aktörer i relation till förskola? På förskoleområdet behövs 
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generellt mer forskning när det gäller hur systematisk dokumentation och analys av barnens lärande, lek och 

omsorg kan kopplas till ett systematiskt kvalitetsarbete och utvärderingsarbete som leder till verksamhets-

utveckling. Bedömning och dokumentation kan i relation till omsorg inkludera bedömning av verksamhetens 

förutsättningar för trygghet, erkännande, emotionell närvaro, säkerhet och social hållbarhet för barns hälsa och 

välbefinnande på lika villlkor. 

Vidare finns ett underskott av studier som rör skiftande bedömningsformer och förskollärares bedömnings-

kompetens. Med kompetens avses en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och 

färdigheter; en adekvat förmåga till handling i ett specifikt sammanhang. Den intensifierade dokumentations-

skyldigheten kan tolkas kräva en utvidgad symbolisk kompetens som inkluderar förmågan att symboliskt 

(genom symboler och tecken i dokument) uttrycka, kommunicera och redogöra för handling. Den symboliska 

kompetensen kan också relateras till behovet av en utvidgad teknisk kompetens i en medieekologi med olika 

digitala redskap som läsplattor, smarta telefoner, laptops, med mera (Säljö, 2014-11-21). Det kan röra sig om 

bedömning och dokumentation mellan offline och online, det vill säga bedömning i en medieekologi. 

Professionell bedömning kan sägas vara vetenskapligt grundad, relaterad till beprövad erfarenhet och kopplad 

till reglering och styrdokument som skollag och läroplaner. Professionella behöver kunna identifiera, uppföra, 

motivera och kommunicera sina bedömningar och val av dokumentationsformer och kritiskt reflektera över 

bedömningarnas kunskapsbas i relation till reglering och verksamhet med barnen. I sammanhanget är kamrat-, 

kollega- och sambedömningar ett annat område som behöver belysas i förskola. 

Bedömning och dokumentation som gränsobjekt i komplexa nätverk – på och mellan olika nivåer, behöver 

vidare studeras inkluderat hur bedömningar av enskilda barns lärande och förändrade kunnande inom olika 

målområden relateras till utvärdering och kvalitetsutveckling av förskoleverksamheten i stort. Inriktning på 

bedömning i olika innehållsområden som exempelvis musik, matematik, naturvetenskap och teknik behövs 

också. Studier utifrån skiftande teoretiska ingångar och former, både i linjära och icke-linjära närmanden 

behöver vidareutvecklas.  

Vidare finns behov dels av studier med närmanden inriktade på designexperiment (exempelvis tvär-

vetenskapliga studier mellan interaktionsdesign och pedagogik med delvis webbaserade praktikgemenskaper 

mellan hem och förskola), dels longitudinella studier (bedömning gällande skiftande innehåll, kunnande och 

verksamheter, i olika kontexter och former över tid). Ytterligare ett forskningsområde som är eftersatt är 

komparativa studier av bedömning i förskoleverksamheter i olika länder (jfr OECD, 2013), där jämförelser 

mellan Sverige och de andra nordiska länderna kan vara av särskilt intresse eftersom styrsystem med 

läroplaner, bedömning och kvalitetsarbete genomgår en likartad utveckling i dessa länder.  

Det finns också ett underskott av effektstudier. Det är en utmaning att separera och identifiera effekten av en 

enda granskningspraktik, ett verktyg eller en metod, och ytterligare forskning om effekterna av gransknings-

praktiker behövs. Studier som kombinerar kvalitativa och kvantitativa analyser är också eftersatt. På det hela 

taget behöver forskningen om kvalitetsarbete, bedömning och dokumentation i förskolan expandera. 

Avslutningsvis behövs även studier som problematiserar kvalitetsbegrepp, bedömning och dokumentation i 

kritiska och didaktiska perspektiv. Med didaktik avses kritisk och integrativ didaktik som strävar efter att ge 

stöd för kritiskt tänkande genom alternativa redskap. Bedömning kan sammantaget ses vara invävd i dokumen-

tation som å ena sidan kan stödja och förstärka å andra sidan kan försvaga och vilseleda olika aktörer, såsom 

lärare, föräldrar och barn. Denna flertydighet kännetecknar ett kritiskt och alternativt tänkande i ett kritiskt-

didaktiskt perspektiv. All bedömning och dokumentation utgör någon form av styrning som kan involvera olika 

intressen och aktörer på olika nivåer. Makronivåns och den kommunala nivåns (huvudmännens) inverkan på 

professionellas kvalitetsarbete behöver också studeras. Vilka intressen kan involveras i förskolors bedömnings- 

och dokumentationspraktiker och vilka spänningar kan operera mellan marknad, stat, vetenskap, media och 

profession? Vilka aktörer kan dominera och vilka spänningar kan framträda i mötet mellan externa och interna 

bedömningar? Hur kan professionella i de komplexa bedömnings- och dokumentationspraktikerna få stöd i att 

tänka kritiskt och göra bruk av sitt professionella handlingsutrymme? 

Slutligen finns behov av studier med problematisering av:  

 

 Kvalitet, bedömning och likvärdighet – för tillväxt eller bildning?  

 Kvalitet, bedömning och barns och föräldrars inflytande – demokrati eller ökade skillnader? 
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 Kvalitet och evidensbaserad utbildning – vad fungerar eller vad är önskvärt och till vilken kostnad för vem? 

Vad är evidensbaserad utbildning i förhållande till förskola? 

Evidensbaserad utbildning är enligt kommittédirektivet för inrättandet av ett skolforskningsinstitut (Dir. 

2014:7) följande: ”Ett evidensbaserat synsätt i undervisningen innebär en medveten och systematisk strävan att 

utifrån bästa möjliga vetenskapliga grund välja undervisningsmetoder och stödinsatser utifrån hur väl de 

fungerar och hur effektiva de är för att elevens kunskapsresultat ska främjas. I valet av undervisningsmetoder 

ingår också att välja de lärverktyg som är bäst lämpade i undervisningen” (ss. 4-5). I kommittédirektivet nämns 

lärande, kunskap, undervisning, resultat och effektivitet, men inte begrepp som exempelvis lek och omsorg 

(inkluderat relation till föräldrar). Hur kan exempelvis lek ses som grundval för att utveckla olika förmågor till 

kunskapande och epistemiska praktiker (jfr Carlgren, 2014)? Vad detta kan innebära för kvalitet i förskola, 

forskning och sammanställningar om förskoleforskning behöver problematiseras (jfr Persson, delstudie 4).  

 

Måluppfyllelse – målinriktning?  

Syftet med att inrätta Skolforskningsinstitutet är ”att öka måluppfyllelsen och förbättra kunskapsresultaten i 

skolan” (Dir. 2014:7, s. 1). Förskolan har, som tidigare påpekats, enbart mål att sträva mot för verksamheten, 

det vill säga mål som inte har något på förhand givet slutmål, enbart en förutbestämd riktning. Så det finns 

inget givet slutmål som ska uppfyllas eller uppnås i förskolan. I sammanhanget finns det fog för att pröva 

termen ”målinriktning” istället för ”måluppfyllelse” när det gäller kvalitetsarbete i förskola. Frågan är vad som 

händer om evidensbaserad utbildning i förskola kopplas till målinriktning istället för måluppfyllelse – i 

meningen hur väl stödinsatser fungerar i förhållande till en förutbestämd riktning utan givet slutmål. 

Flerstämmig bedömningskompetens  

Sammanvävt indikerar analysresultaten att verksamhet med hög kvalitet kan inkludera professionell bedömning 

som baseras på kritisk bildning och variation mellan konstruktionism och realism. Detta kan ge professionella 

redskap att i praktiken arbeta med bedömning och dokumentation dels som styrning och konstruktion och som 

lärande bedömning i interaktion, dels som stöd för icke-linjär och oförutbestämd potential, samt som stöd för 

bedömning och återkoppling med sanningsanspråk. Studier rörande lärares bedömning och dokumentation i 

termer av transformativt gränsarbete mellan praktiker-teorier och filosofisk variation behöver vidare belysas. 

När det gäller likvärdighetsfrågor och arbetet med verksamhetsutveckling och att stödja varje barns utveckling, 

lärande och välbefinnande, indikerar de sammanvävda analysresultaten (i relation till de didaktiska frågorna 

och förskolors komplexa bedömnings- och dokumentationspraktiker) behov av något av en flerstämmig 

bedömningskompetens.  

BeDoK-plattform i nätverk med Skolforskningsinstitutet  

Forskningen om bedömning och dokumentation i förskola omfattas av olika perspektiv och versioner av 

verkligheten och kan tolkas som mångfacetterad och multipel. Forskning med mer ingående analyser av 

bedömning i förskola i svensk och nordisk kontext är mycket blygsam. I VR:s kunskapsöversikt gällande 

utbildningsvetenskap (2014) framgår att forskning om bedömning och betyg fått ökade anslag 2012-2013, men 

det råder avsaknad av medel till studier med inriktning på bedömningsområdet i förskola.  

En nationell samverkansmodell för arbete med bedömning, dokumentation och kvalitet i förskola saknas 

som kan stärka praktik- och professionsnära forskning och utvecklingsarbete på området. Skolforsknings-

institutet kan i sammanhanget utgöra ett nav som driver, fördelar och koordinerar medel och initiativ och 

sprider/etablerar forskning gällande dessa frågor i nätverk med lokala och regionala plattformar. En nationell 

samverkansmodell för bedömning och dokumentation i förskola kan med fördel kopplas ihop med och bygga 

vidare på SKOLFORSK-projekten om formativ bedömning (Lindberg & Hirsch, 2014) och betyg (Lundahl et 

al., 2014). 

Lokala plattformar kan utformas som interaktiva modeller för kunskapsproduktion och användning. BeDoK 

är en plattform som arbetar med frågor kring bedömning, dokumentation och kvalitetsarbete som fenomen och 
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begrepp vid Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Malmö högskola (Mah). Arbetet sker i relation till 

förskola, skola, vuxenutbildning och högskoleutbildning. Plattformen verkar för kritisk BeDoK-bildning. Målet 

är att bli och vara BeDoK-bildad både i och utanför akademin (se vidare avslutande kapitel om Samverkans-

modeller).  
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DELSTUDIE 3 SPECIALPEDAGOGIK I FÖRSKOLA 

Linda Palla 

Sammanfattning 
Föreliggande studie syftar till att kartlägga och granska aktuell nordisk forskning om specialpedagogik i 

förskola. Studien har genomförts utifrån den övergripande forskningsfrågan: Vad karakteriserar nordisk 

forskning om specialpedagogik i förskola mellan åren 2006-2014? samt följande delfrågor: Vad kännetecknar 

de syften som forskningen har? Vilka aktörers röster får företräde i forskningen? Vilka metoder, material och 

teoretiska analysredskap används i forskningen? Vad visar huvudresultaten av den granskade forskningen? 

I denna nordiskt inriktade forskningsöversikt ingår avhandlingar respektive artiklar publicerade i 

vetenskaplig tidskrift med peer-reviewförfarande. Sökresultatet kom att omfatta 31 verk. Av dessa 31 verk är 

13 stycken vetenskapliga artiklar och 18 stycken avhandlingar.  

Det allra tydligaste resultatet, sett utifrån föreliggande översikt, är att forskningsområdet specialpedagogik i 

förskola är ett bristområde i sig. Flera av studierna har förskolan som ett av sina undersökningsområden, 

tillsammans med andra delar av utbildningsväsendet. Behovet av mer forskning riktad specifikt mot 

specialpedagogik i förskola är stort. I jämförelse med tidigare forskningsöversikter (Emanuelsson, Persson & 

Rosenqvist, 2001) förefaller bristen på forskning om specialpedagogik i förskola vara konstant. Dock pekar 

resultatet i föreliggande forskningsöversikt mot en förskjutning i forskning om specialpedagogik i förskola. 

Detta från att företrädesvis ha handlat om individbaserade insatser för enskilda barn, mot att även ta hänsyn till 

eller ha en tydligare riktning mot forskningsfrågor som rör den pedagogiska verksamheten på grupp- och 

organisationsnivåer samt i förekommande fall även på system- och policynivåer. Detta, menar jag, är att 

betrakta som en kvalitetshöjning. 

Resultatet synliggör att det fåtal studier som finns publicerade och som definierats som tillhörande det 

specialpedagogiska fältet i denna forskningsöversikt har syften som i högre utsträckning strävar mot förståelse 

för specifika fenomen och frågeställningar, snarare än att till exempel klarlägga statistiska samband. Studierna 

kännetecknas i stort av närhet och djup i förhållande till förskolepraktiken. Detta innebär att forskaren har 

möjlighet att komma tätt inpå lärande- och samspelssituationer, och har därmed ofta ett avgränsat studieobjekt 

eller undersökningsområde. I studierna dominerar förskollärares/professionellas röster, medan föräldrars röster 

hörs i någon mån. Barns röster hörs ytterst sällan och då endast genom videofilmsinspelningar där den vuxne 

tolkar barnet.  

I studierna används ofta metodtriangulering för att nå kunskap, vilket genererar en variation av och ett fylligt 

empiriskt material. Resultatet visar att intervjuer är den vanligaste formen av metod för att nå kunskap. 

Studierna består övervägande av kvalitativa data, men i några fall förekommer även större kvantitativt inriktade 

material. Studierna innehåller sammantaget en variation av teorier som används för att skapa förståelse för det 

empiriska materialet. 

Granskningen visar att specialpedagogik i förskola är ett komplext och mångfasetterat område. 

Innehållsmässigt utgör temana ”barn som blir föremål för specialpedagogik”, ”inkludering och delaktighet” och 

”relationer, samspel och interaktion” röda trådar. Ett fåtal studier fokuserar explicit på specialpedagogens 

yrkesroll och uppdrag i förskola. Ett fåtal studier fokuserar explicit på frågor kopplade till specialpedagogisk 

dokumentation och eventuell bedömning. 

Granskningen av studiernas huvudsakliga resultat synliggör flera behov av utveckling på fältet. Utifrån det 

avgränsade antal aktuella studier om specialpedagogik i förskola som identifierats indikerar resultatet av dessa 

att utvecklingsbehoven i verksamheten förefaller gälla värdegrundsfrågor och synen på barn som av olika 

orsaker kommit att betraktas som barn i behov av särskilt stöd inom förskolan. Vidare gäller detta hur villkor 

för inkludering och delaktighet i förskolan, i såväl sociala som pedagogiska sammanhang, skapas och 

vidareutvecklas samt förbättrade former för samverkan och samarbete mellan vuxna, såväl inom professionen 

som mellan olika professioner och i mötet med föräldrar.  
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Med stöd av föreliggande delstudie klarläggs att det finns stora behov av satsningar specifikt riktat mot 

forskningsfältet specialpedagogik i förskola nationellt sett. I synnerhet gäller detta en fortsatt utveckling av så 

kallad praktik- och professionsrelevant forskning.  

Det finns inom den utbildningsvetenskapliga sfären, med utgångspunkt i att dagens förskola utgör en del av 

utbildningssystemet med ett tydligt och förstärkt lärandeuppdrag som omfattar alla barn i förskolan, behov av 

studier som på olika vis och utifrån olika perspektiv studerar villkor och förutsättningar för en socialt, 

pedagogiskt och rumsligt inkluderande förskola. Detta innefattar såväl bredd som fördjupning inom det vida 

inkluderingsfältet, med en praktikrelevant inriktning mot hur inkludering kan iscensättas och förstås i 

förskolan, utifrån personals, föräldrars och inte minst barns perspektiv. Det handlar om syn- och 

förhållningssätt och det handlar om kompetens, arbetssätt och bemötande. Forskning om hur brist- och 

kompensationstänkande skulle kunna transformeras till förståelser som ligger mer i linje med en inkluderande 

hållning, där olikheter ses som resurser och utgör utgångspunkter för förskolans verksamhet, skulle med fördel 

kunna ge goda effekter på området specialpedagogik i förskola.  

I forskning om specialpedagogik i förskola måste det finnas utrymme för de som ofta omfattas av 

forskningen att få sina röster hörda och sina upplevelser synliggjorda. Forskning om specialpedagogik i 

förskola där barns, och föräldrars, röster tas tillvara och lyssnas på, på ett breddat och fördjupat vis är ett tydligt 

bristområde. Frågor om hur delaktighet och samarbetsformer kan utvecklas och förbättras utgör en central del. 

Vidare finns behov av studier som specifikt studerar och problematiserar förutsättningar för barn i olika 

svårighetsskapande sammanhang och funktionsvariationer. Inom inkluderingsfältet kan med fördel även 

forskning om de särlösningar som är förekommande och dess relevans i förhållande till intentionerna om en 

inkluderande förskola för alla granskas och problematiseras.   

Behovet av forskning om förekomsten av specialpedagoger i förskolan, liksom kunskap och forskning om 

specialpedagogers uppdrag, arbete och roll i förskolan är stort. Hur och var finns specialpedagoger anställda 

och hur ser deras arbetssätt ut? Understödjer arbetssättet en inkluderande förskola och vilka hinder respektive 

möjligheter finns? 

Analysen pekar även mot behovet av att forskning med tydligare koppling till kvalitet och kvalitetsarbete, 

med särskilt fokus mot specialpedagogisk dokumentation, får lov att utvecklas. Det finns både ett behov av att 

definiera och kartlägga förekomsten av specialpedagogisk dokumentation i förskolan liksom att närmare 

studera innehållet i och konsekvenserna av brukandet av olika typer av dokumentation. Betydelsefulla frågor 

handlar om att kritiskt granska olika dokumentationsformer samt frågor om dokumentation kopplat till 

bedömning. Forskning kan med fördel koncentreras mot att undersöka om och hur förskolor arbetar med 

dokumentation som specialpedagogiskt verktyg och stöd för lärande och huruvida dokumentationsformerna och 

innehållet inkluderar pedagogiska strategier för vad verksamheten ska erbjuda och hur barns styrkor, 

erfarenheter och intressen tillvaratas när det handlar om barn som blir föremål för specialpedagogik.  

En central och angelägen fråga som skär tvärs över de nämnda bristområdena är slutligen frågan om 

likvärdighet och forskning som fokuserar på huruvida och hur det skapas likvärdiga möjligheter, kanske främst 

nationellt sett, för barn, föräldrar eller personal att få specialpedagogiskt stöd i en förskola som ska vara till för 

varje individ.  

I de utpekade områdena finns utrymme för att närma sig frågeställningarna med såväl kvalitativa som 

kvantitativa ansatser. Avslutningsvis rekommenderas vidare analyser av det kunskapsunderlag som det 

granskade forskningsresultatet skapat, samt möjligheten att kartlägga och sammanställa en forskningsöversikt 

med jämförelser utifrån ett internationellt perspektiv.  
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Inledning 
I detta kapitel redogörs för delstudie 3, specialpedagogik i förskola. Inledningsvis ges en lägesbeskrivning av 

forskningsområdet ”specialpedagogik i förskola” nationellt sett. Denna inledning motiverar och följs av 

studiens syfte, vilket konkretiseras av en övergripande forskningsfråga och några delfrågor. Därefter följer en 

beskrivning av och reflektion runt studiens metod och genomförande, varpå studiens resultat presenteras. 

Kapitlet avslutas med en övergripande diskussion och slutsatser, inklusive rekommendationer och förslag till 

fortsatt forskning. 

Forskningsområdet specialpedagogik i förskola 

Förskolans betydelse för barns utveckling, lärande och välmående kan sättas på sin spets när det kommer till en 

av de mest betydelsefulla delarna av förskolans uppdrag, nämligen den att utgöra en inkluderande verksamhet 

som är till för varje barn. Barn som av olika orsaker hamnar i svårigheter ska få det stöd som de är i behov av. 

En officiell strävan efter en förskola för alla barn har pågått i takt med verksamhetens utveckling. Historiskt 

sett, och något motsägelsefullt, har förskolan präglats av såväl inkluderande som kompensatoriska 

viljeriktningar och ansatser. Begreppet ”alla barn” har fått olika betydelser, från att tidigt i förskolans historia 

ha fokuserat på fysisk placering och tillgänglighet för alla, till att på senare tid mer komma att riktas mot ett 

specialpedagogiskt innehåll. Forskningsområdet specialpedagogik i förskola utgör således en central del i 

förskolan betraktad som plats för insatser i ett tidigt skede av barns lärande och utveckling. Specialpedagogik 

blir även ett centralt område i frågor rörande förskolans kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling.  

Inom specialpedagogik har ofta frågor om vad som betraktats som normalt respektive avvikande 

aktualiserats. Likaså har kategorisering utifrån dessa premisser varit föremål för forskning. Tideman (2012) 

tydliggör detta när han skriver att  

 

Ett vanligt tema inom specialpedagogisk forskning handlar om när, hur och varför någon aktualiseras för specialpedagogiska 

insatser. Frågor om detta har engagerat många forskare över tid. Vad är normalt respektive avvikande, varför kategoriserar 

samhället barn och unga och tilldelar dem olika diagnoser och etiketter, hur går det till när vi drar gränsen mellan det vanliga och 

det speciella och vad får specialpedagogiska insatser för effekter för individer och samhälle? (s. 123).  

 

En stor del av befintlig forskning är genomförd inom grundskolan, varför det är betydelsefullt att kartlägga den 

forskning som är genomförd på förskolearenan. Den senaste övergripande forskningsöversikten (Emanuelsson, 

Persson & Rosenqvist, 2001) som utförts om det specialpedagogiska fältet behandlar främst svensk forskning 

som är genomförd och publicerad under 1995 och senare. Det görs i översikten även nordiska och 

internationella jämförelser. Därefter tycks det inte finnas några, på samma vis övergripande och jämförande, 

publicerade svenska forskningsöversikter med specifik koppling till specialpedagogik som kunskapsområde 

och skolformen förskola. Dock finns andra kunskaps- och/eller forskningsöversikter som kan härledas till det 

specialpedagogiska fältet där förskolan berörs eller behandlas, såsom till exempel översikter om forskning om 

dyslexi (Myrberg, 2007) eller om specialpedagogik i ett internationellt perspektiv (Nilholm, 2006).  

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) fann i sin forskningsöversikt endast ett fåtal studier inom 

området förskola. Dessa handlade företrädesvis om enskilda barn i förskoleåldrarna och med en inriktning mot 

individuella insatser för dessa individer. Författarna framhåller bristen på forskning i förskolan som fokuserar 

på förhållanden eller problem direkt relaterade till pedagogisk verksamhet. Nilholm och Björck-Åkesson 

(2007) hävdar att forskning om specialpedagogik i stort befinner sig i en expansionsfas nationellt sett. Jag 

menar att forskning om specialpedagogik i relation till förskolan som skolform är i behov av synliggörande och 

systematisering. Ett nordiskt perspektiv kan då utgöra en första ingång till att kartlägga och skapa kunskap om 

forskningsfältet. Förskoleformer i Norden är likartade till sin karaktär, syfte och innehåll vilket motiverar att 

studiens görs utifrån detta fokus. (Se även en diskussion om nordisk förskola som EDUCARE-modell i 

Tallberg Broman, 2015.) 



FÖRSKOLA TIDIG INTERVENTION 99 
 

Syfte och frågeställningar 

Föreliggande studie syftar till att kartlägga och granska aktuell nordisk forskning om specialpedagogik i 

förskola.  

Övergripande fråga 

Vad karakteriserar nordisk forskning om specialpedagogik i förskola mellan åren 2006-2014? 

Delfrågor 

Vad kännetecknar de syften som forskningen har? 

Vilka aktörers röster får företräde i forskningen?   

Vilka metoder, material och teoretiska analysredskap används i forskningen? 

Vad visar huvudresultaten av den granskade forskningen? 

Metod och genomförande 
I detta avsnitt behandlas det urvalsförfarande som gjorts liksom kartläggningens avgränsningar. Därefter 

redovisas och diskuteras sök- och analysmetoder, processer samt sökresultat. Avsnittet avslutas med en 

redogörelse av den granskade forskningens empiriska material, det vill säga de i översikten inkluderade 

studierna. 

Urval och avgränsningar 

Utifrån de tids- och resursmässiga ramar som getts för genomförandet av föreliggande delstudie har avgräns-

ningen nordiskt perspektiv befunnits genomförbar. I en mer omfattande forskningsöversikt hade det varit 

intressant att vidga studien till att omfatta internationellt publicerade studier om specialpedagogik i olika 

förskoleformer.  

Delstudien tar sin utgångspunkt i forskning inom den utbildningsvetenskapliga sfären. Utifrån dessa 

grundvalar har databaser inom detta område valts ut. Detta urval ligger i linje med studiens övergripande 

uppdrag, nämligen det att kunskapen ska vara användbar för verksamma på fältet, så kallat praktik- och 

professionsrelevant. 

I denna nordiskt inriktade delstudie ingår avhandlingar respektive artiklar publicerade i vetenskaplig tidskrift 

med peer-reviewförfarande mellan åren 2006-2014. Följande urvalskriterier har använts. Studierna ska: 

 

 vara publicerade i en vetenskaplig peer-review tidskrift eller som licentiat- eller doktorsavhandling 

 vara publicerade under perioden 2006 – 2014 

 behandla förskolekontexter i Norden 

 behandla skolformen förskola  

 

Specialpedagogikens komplexitet, både som begrepp och som forsknings- och kunskapsområde, har påverkat 

arbetet med att ringa in vad som kan sägas utgöra forskningsfältet specialpedagogik i förskola i denna 

delstudie. Specialpedagogik som kunskapsfält är till sin karaktär så kallat tvär- eller flervetenskapligt. Den 

specialpedagogiska kunskapsbasen har länge varit dominerad av medicinsk och psykologisk forskning (Helldin, 

2002). Denna snäva inriktning har kritiserats såväl i Norden som internationellt. Den specialpedagogiska 

forskningens utveckling har bland annat inneburit att den i betydligt högre grad än tidigare bedrivs i flera 

forskningsmiljöer och inom flera vetenskapliga discipliner än tidigare (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 

2001). Specialpedagogik som forsknings- och kunskapsfält kan idag, utöver nämnda områden, sägas vara 

representerad inom områden som framförallt pedagogik samt sociologi och filosofi.  

Specialpedagogik anses vara svårdefinierad, vilket troligen hänger samman med den tvärvetenskapliga 

karaktären (Ahlberg, 2007; Haug, 1998). Specialpedagogik har idag ett särskilt förhållande till pedagogik. De 

båda omnämns inte sällan som intimt förknippade med varandra och ibland svåra att särskilja. Rosenqvist 
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(2007) menar att ett dilemma är just behovet av att isolera eller framhålla något som speciellt för att kunna se 

det generella i (special)pedagogik. Parentesen kring special kan därför karaktärisera svårigheten att avgränsa 

vad som ska betraktas som specialpedagogik alternativt som pedagogik. Frågor om vad som ska rymmas inom 

specialpedagogikens domäner kan därför sägas vara under ständig förhandling. 

I processen har fem teman utkristalliserats som tillsammans avses att ge en så heltäckande bild av 

specialpedagogisk forskning i förskolan som möjligt. Materialet ska kunna härledas till eller ha 

beröringspunkter med områdena: 

 

 specialpedagogik i förskola 

 barn i behov av särskilt stöd i förskola  

 tidig intervention i förskola (så som begreppet intervention definieras inom specialpedagogiska fält)  

 förskola och inkludering (så som begreppet inkludering definieras inom specialpedagogiska fält)  

 normalitet och avvikelse (så som begreppen normalitet och avvikelse definieras inom specialpedagogiska 

fält) 

 specialpedagoger i förskola 

 

Delstudien omfattar inte teman av allmänpedagogisk karaktär eller utvecklingsmöjligheter i allmänhet, såsom 

deltagande eller delaktighet kopplat till inflytande, flerspråkighet, allmänna spörsmål om etik, 

utvecklingsplaner eller utvärdering och bedömning i allmänhet. Delstudien omfattar inte heller forskning om 

allmänna insatser för en specifik ålder eller dylikt eller om normer eller normalitetsfrågor kopplade till etnicitet, 

genus och kön eller liknande. Delstudien avgränsas även mot studier som studerar sociala kategorier eller som 

är allmänt riktade mot teman som till exempel ”utsatta barn” där förskolan anges som allmän faktor för 

framgång. Däremot inkluderas studier om social utsatthet och/eller fysisk eller psykisk ohälsa specifikt kopplat 

till specialpedagogik. Beträffande profession, vidareutbildning, yrkesroller och dylikt har sådana skrifter gått 

vidare i urvalsprocessen då de uttryckligen handlat om blivande eller verksamma specialpedagoger i förskola.   

Sök- och analysmetoder 

Studier som inkluderats i föreliggande delstudie har identifierats i databaserna: ERIC via Ebsco, Education 

Research Complete (ERC), Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC), SWEPUB, 

LIBRIS, i tidskrifterna Tidsskrift for nordisk barnehageforskning (Nordic Early Childhood Edcuation Research 

Journal), Pedagogisk forskning i Sverige, Forskning om undervisning och lärande samt på manuell väg.  

Söksträngar 

De söksträngar, eller motsvarande när söksträngar inte varit tillämpliga, som använts i delstudien är:  

 

Platsen  

Förskola or preschool or ECEC or ECE, or early education or early education and care  

 

Fenomenet  

Specialpedagogik or special education or special needs or special needs education  

Barn i behov av särskilt stöd or children in need of special support  

Tidig intervention or early intervention 

Specialpedagog or special educator  

Inkludering or inclusion or inclusive education 

Normalitet och avvikelse or normalization 

 

Liknande termer och begrepp har inkluderats i sökningarna (”expanders”). 



FÖRSKOLA TIDIG INTERVENTION 101 
 

Sök- och analysprocesser 

Sök- och analysprocesserna har skapats enligt följande procedur. Först har platsen (förskolan) definierats, 

därefter har platsen kombinerats med de sökord som definierats ovan. Sökarbetet har genomförts i samverkan 

med sökspecialist tillika bibliotekarie vid Malmö högskola. 

Efter en första granskning av den översiktliga information som gavs via databaserna (i de bilagda tabellerna 

benämnda som granskade) har läsning utförts av de abstract som den första granskningen resulterat i (i 

tabellerna benämnda som urval 1). Se bilaga 1 för beskrivning av databaser samt redovisning av sökvägar, 

granskningar och sökresultat. Läsningen av abstract har resulterat i ett antal publikationer som lästs mer 

ingående (i tabellerna benämnda som urval 2). Den ingående läsningen av publikationen (inför urval 2) har 

resulterat i att studien bedömts utifrån dess relevans för föreliggande delstudies syfte och forskningsfrågor. 

Urval 2 består då av de studier som slutligen inkluderats. 

De teoretiska antaganden som föreliggande delstudie vilar på kan sägas utgöra ett konstruktionistiskt 

förhållningssätt till hur världen och kunskap om den skapas. Språkliga uttryck ses inte som en spegling eller 

avbild av världen, utan en viktig poäng är uppfattningen att genom språket konstrueras världen. Med ett 

konstruktionistiskt förhållningssätt uppfattas inte materialet som ingår i denna granskning som något som finns 

där ute för att exakt hämta och återge, utan det sker något, en konstruktion, med materialet utifrån sättet som 

väljs för bearbetning och presentation. Min analysstrategi kan beskrivas med Åkerstrøm Andersens (1999) ord, 

nämligen att analysstrategin är en strategi för hur jag konstruerar andras iakttagelser genom att uttrycka det de 

själva uttrycker. I analysen strävas efter att klarlägga eventuella mönster och teman i det material som utgör 

underlag för delstudien, men även att synliggöra sådant som eventuellt går på tvärs med temana. Ansatsen får 

vidare sägas vara konfigurativ, i bemärkelsen utforskande.  

De inkluderande studierna värderades först i förhållande till sina syften och sitt innehåll. En avgörande fråga 

var om studierna tillförde kunskap om specialpedagogik i förskola. Innehållet validerades i relation till svensk 

förskolekontext. Eftersom delstudien har ett nordiskt perspektiv var detta tämligen enkelt gjort, med tanke på 

de stora likheter i förskoleformer i Norden som råder. Innehållet validerades även utifrån sin praktik- och 

professionsrelevans, utifrån tanken om att kunskapen skulle vara användbar för verksamma på fältet.  

Vidare i analysprocessen granskades och analyserades de inkluderade studierna i delar och ur ett helhets-

perspektiv utifrån föreliggande forskningsöversikts syfte och frågeställningar, med fokus på a) syften, b) röster, 

c) metoder, material och teorier och d) huvudsakliga resultat. En strävan efter att kategorisera de granskade 

studierna efter individ-, grupp-och organisationsnivåer visade sig fruktlös då de granskade studiernas innehåll 

ofta kunde relateras till flera eller samtliga nivåer. I synnerhet gällde detta de omfångsrika avhandlingarna. I 

granskningen och analysen av studierna utkristalliserades innehållsmässiga teman på induktiv väg, där vissa 

teman var mer framträdande än andra.   

Sökresultat  

I det följande avsnittet redovisas sökningarna i databaserna och resultatet av dessa sökningar i beskrivande text. 

För redovisning i tabellform, se bilaga 1. I databasen Nordic Base of Early Childhood Education and Care 

(NB-ECEC) finns en ämnesöversikt med sammanlagt 78 ämnesord. För att finna relevanta studier granskades 

samtliga ämneskategorier. Utifrån 378 sökträffar (det vill säga samtliga studier i databasen) blev resultatet i 

urval 1 att 16 studier befanns relevanta för vidare granskning. Resultatet i urval 2 utgjordes efter granskningen 

av 14 studier. Se även bilaga 1, tabell 1.  

Det sammanlagda sökresultatet i SwePub blev 31 träffar, varav 5 var licentiatavhandlingar, 21 

doktorsavhandlingar och 5 artiklar. Resultatet i urval 1 blev utifrån detta träffresultat att 3 licentiatavhandlingar 

respektive 6 doktorsavhandlingar befanns relevanta för vidare granskning. Resultatet i urval 2 utgjordes 

därefter av 3 licentiatavhandlingar respektive 5 doktorsavhandlingar. I urval 1 befanns ingen av de 5 

vetenskapliga artiklarna relevanta för vidare granskning. Se även bilaga 1, tabell 2.  

Resultatet utifrån sökningarna i LIBRIS blev sammanlagt 12 licentiat- och doktorsavhandlingar. Av dessa 

befanns 7 avhandlingar relevanta för vidare granskning i urval 1 och därefter även i urval 2. Se även bilaga 1, 

tabell 3.  
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Resultatet av sökning och granskning i ERIC blev i urval 1 att 7 studier av 19 sökträffar befanns relevanta 

för vidare granskning. Resultatet i urval 2 utgjordes efter granskningen av 4 studier. Se även bilaga 1, tabell 4.  

Utifrån 6 sökträffar i databasen ERC, Education Research Complete blev resultatet av urval 1 och urval 2 att 

1 artikel sågs som relevant för vidare granskning. Se även bilaga 1, tabell 5. 

För att säkerställa att relevanta studier även från de allra senaste åren inkluderades i föreliggande studie, 

genomfördes som komplement till övriga sökningar en fullständig sökning över alla artiklar som publicerats i 

Tidsskrift for nordisk barnehageforskning (Nordic Early Childhood Edcuation Research Journal) mellan åren 

2008-2014. Detta då till exempel databasen Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) i 

huvudsak innehåller studier som är publicerade till och med året 2012.  

Sett utifrån specialpedagogikens tvärvetenskaplighet och med tanke på att tidskriftens mål är mångfald och 

att fokus inte enbart relaterar till fältet “education”, utan att olika akademiska fält kan bidra med artiklar så 

länge de har relevans för området “early childhood education and care”, befanns det lämpligt att även inkludera 

denna tidskrift. Som exempel på andra akademiska fält som kan tänkas finna det fruktbart att publicera i 

tidskriften ifråga nämns exempelvis filosofi, psykologi, historia eller sociologi. Resultatet av den manuella 

sökningen av samtliga artiklar i tidskriften mellan 2008-2014 blev i urval 1 och i urval 2 sammantaget 2 

artiklar. Liknande sökningar genomfördes i tidskrifterna Pedagogisk forskning i Sverige (mellan åren 2006-

2014) och i den praktiknära tidskriften Forskning om undervisning och lärande, utan resultat. 

Utöver detta, identifierades 4 avhandlingar med relevanta nyckelord och innehåll, i kompletterande 

sökningar på webbsidor såsom www.avhandlingar.se och www.skolporten.se samt i nyhetsbrev. Dessa kom att 

inkluderas i det slutliga urvalet. 

Delstudiens empiriska material 

Resultatet av sökningarna i de olika databaserna genererade i några fall dubbletter, då vissa av studierna var 

förekommande i mer än en av databaserna. Dessa studier kom att räknas och granskas en gång. Slutligen kom 

sökresultatet att omfatta 31 verk. Av dessa 31 verk är 13 stycken vetenskapliga artiklar och 18 stycken 

avhandlingar. Av avhandlingarna är 3 stycken licentiatavhandlingar och 15 stycken är doktorsavhandlingar. Av 

dessa 18 verk är i sin tur 5 stycken sammanläggningsavhandlingar, vilket innebär att de består av flera (2-4) 

vetenskapliga artiklar, publicerade eller så kallat accepterade artiklar, det vill säga på väg att bli publicerade i 

en vetenskaplig tidskrift. En av sammanläggningsavhandlingarna är en licentiatavhandling och de övriga är 

doktorsavhandlingar. Resterande avhandlingar är författade i form av monografier. Sammanläggnings-

avhandlingarna har granskats i delar och helhet, men har vardera betraktats som en källa. Avhandlingarna är till 

sin karaktär omfångsrika och omfattar mellan cirka 80-300 sidor. 

Samtliga delstudier/artiklar i en sammanläggningsavhandling kan röra förskola (Luttropp, 2011). Det kan 

även se ut som i Lillvists (2010), Lindqvists (2013) och Svenssons (2013) avhandlingar som innehåller vardera 

4 delstudier publicerade i artikelform. Av dessa har olika antal delstudier relevans för förskola. I Westman 

Anderssons (2013) studie omfattar de fyra delstudierna barn i förskoleåldern, men en av studierna anses ha 

högre praktikrelevans än de övriga, då denna fokuserar föräldrars och professionellas erfarenheter av processer 

där barn bedöms eller inte bedöms uppfylla kriterier för diagnos inom autismspektrat. De övriga 

artiklarna/studierna handlar om förfaringssätt vid bedömning och diagnoser beträffande små barn med 

”misstänkt” autism och får anses befinna sig i gränslandet för den praktik- och professionsrelevans som 

eftersöks i föreliggande delstudie.   

Flera av de granskade studierna behandlar således inte enbart förskola, utan omfattar såväl förskola som 

skola (se även exempelvis Drugli, Clifford & Larsson, 2008; Gjermestad, 2009; Holst, 2008; Lansheim, 2010; 

von Ahlefeld Nisser, 2009; Warming, 2011).  

De olika delstudierna/artiklarna i sammanläggningsavhandlingarna är samtliga skrivna av flera författare, 

medan den så kallade kappan med ett övergripande syfte är skriven av licentianden/doktoranden ifråga (Lillvist, 

2010; Lindqvist, 2013; Luttropp, 2011, Svensson 2013; Westman Andersson, 2013). Se även tabell 4. I 

monografierna är respektive licentiand/doktorand ensam författare. Samtliga 31 verk är så kallad empirisk 

originalforskning, vilket innebär att de bygger på en eller flera egna empiriska undersökningar. 
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 Översikt över sammanläggningsavhandlingar  Tabell 4.

Författare Avhandling, nivå Antal artiklar Relevanta 

Artiklar 

Medförfattare i respektive 

artikel 

Luttropp Lic 2 (varav 1 

publicerad och 

1 antagen) 

Ja (förskola) 

Ja (förskola) 

1 (Granlund) 

1 (Karlsson) 

Lillvist Dr 4 (varav 1 

publicerad, 2 

under 

publicering och 

1 antagen) 

Ja (förskola) 

 

Ja (förskola) 

 

Ja (förskola) 

Nej 

(förskoleklass) 

4 (Sandberg, Eriksson, Björck-

Åkesson, Granlund) 

3 (Sandberg, Björck-Åkesson, 

Granlund) 

1 (Granlund) 

0 

Svensson Dr 4 (varav 2 

publicerade, 1 

under 

publicering och 

1 manuskript) 

Nej (skola) 

Nej (föräldrar 

till barn 3-17 

år) 

Ja (förskola) 

Ja (förskola) 

2 (Bornehag, Janson) 

2 (Eriksson, Janson) 

 

 

1 (Janson) 

2 (Andershed, Janson) 

Lindqvist Dr 4 (publicerade) Ja (förskola och 

skola) 

Ja (förskola och 

skola) 

Nej (skola) 

Nej (skola) 

3 (Nilholm, Almqvist, Wetso) 

 

1 (Nilholm) 

 

0 

1 (Nilholm) 

Westman 

Andersson 

Dr 4 (varav 3 

publicerade och 

1 antagen) 

Tveksam*  

Tveksam* 

Tveksam* 

Tveksam* 

 

*(barn i 

förskoleålder, 

delar av 

studierna 

genomförda i 

förskolemiljö) 

3 (Miniscalco, Johansson, 

Gillberg) 

2 (Miniscalco, Gillberg) 

2 (Miniscalco, Gillberg)  

2 (Miniscalco, Gillberg) 

 

 

 

Några av författarna är återkommande i vardera två verk, såsom författarens licentiatavhandling respektive 

doktorsavhandling (Lutz, 2006, 2009) eller i olika vetenskapliga artiklar (Cameron & Tveit, 2011; Tveit & 

Cameron, 2012; Kristoffersen & Simonsen, 2013, 2014).  

Granskningen av det empiriska underlaget visar inte på några specifika publiceringstrender, utan artiklar 

finns representerade i tidskrifter såsom Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, Scandinavian Journal of 

Educational Research, International Journal of Inclusive Education, Early Child Development and Care, 

International Journal of disability, development and education eller Nordic Studies in Education. 

Förekommande är även tidskrifter såsom exempelvis International Journal of Parents in Education, Journal of 

Early Childhood Literacy, Teacher Development eller Research in Developmental Disabilities. 

Slutligen bör några ord nämnas om vilka länder som är representerade i denna nordiska delstudie. Bland de 

fristående artiklarna som inte in går i ett avhandlingsverk handlar 7 stycken om förskola i Norge, 3 stycken om 

Finland, 2 stycken om Danmark och 1 artikel om Sverige. Inte något verk behandlar förskola på Island. 16 
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avhandlingar är publicerade vid svenska lärosäten och av dessa rör 15 svenska förhållanden och en avhandling 

handlar om förskola i Norge. Utöver dessa så ingår 1 doktorsavhandling som är publicerad vid norskt lärosäte 

och rör förskola i Norge samt 1 doktorsavhandling som är publicerad vid danskt lärosäte och rör förskola i 

Danmark. Se även tabell 5. 

 Inkluderat material utifrån nordiskt land  Tabell 5.

Land 

 

Artikel Avhandling Monografi Sammanläggnings- 

avhandling 

Totalt antal 

publikationer 

Norge 7 1 1 0 8 

Finland 3 0 0 0 3 

Danmark 2 1 1 0 3 

Sverige 1 16 11 5 17 

Island 0 0 0 0 0 

Totalt antal 13 18 13 5 31 

 

Resultat 
Nedan redovisas föreliggande delstudies resultat grupperat under fem huvudrubriker. Resultatredovisningen 

inleds med ett kortfattat avsnitt om Forskning om specialpedagogik i förskola- ett bristområde följt av rubriken 

Syften och röster. Därefter presenteras Teorier, metoder, material och analyser. Resultatredovisningen följs av 

En bild av studiernas innehåll och resultat. Avslutningsvis redovisas Kännetecken för nordisk forskning om 

specialpedagogik i förskola mellan åren 2006-2014. I denna narrativa framställning utgör referenserna exempel 

på sådant som presenteras och diskuteras. 

Forskning om specialpedagogik i förskola- ett bristområde 

Det allra tydligaste resultatet, sett utifrån föreliggande översikt av vetenskapliga artiklar och avhandlingar 

publicerade mellan åren 2006-2014 i Norden, är att forskningsområdet specialpedagogik i förskola är ett brist-

område i sig. 31 studier har befunnits relevanta (se bilaga 2). Flera av dessa har förskolan som ett av sina under-

sökningsområden, tillsammans med andra delar av utbildningsväsendet. Behovet av mer forskning om special-

pedagogik i förskola är stort. Nedan följer fördjupad granskning och resonemang med utgångspunkt i studiens 

delfrågor.  

Utifrån frågorna om vad som kännetecknar de syften som forskning om specialpedagogik i förskola har och 

vilka aktörers röster som får företräde i forskningen har följande utkristalliserats. 

Syften 

Sammantaget kan framhållas att de granskade studiernas syften i högre utsträckning strävar mot förståelse för 

specifika fenomen och frågeställningar (Bygdeson-Larsson, 2010; Fisker, 2009; Lansheim, 2010; Palla, 2011, 

Siljehag, 2007) snarare än att till exempel klarlägga statistiska samband (Lillvist, 2010; Lindqvist, 2013; 

Luttropp, 2011; Svensson, 2013). Ett exempel på sådana syften kan vara  

 

The overall aim of the Educational Process Reflection (EPR) studies has been to develop a better understanding concerning 

interaction between adults and children and the conditions for children’s peer play and interaction within the pre-school arena. The 

ultimate goal of the present study is to explore how practitioners through the use of EPR may develop the dimension of social 

interaction between practitioners and children and between children, in order to consciously create a more healthy and inclusive 

experience for all children and especially for children at risk (Bygdeson-Larsson, 2010, abstract). 
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Kartläggningen visar att de specialpedagogiska frågor och syften som forskningen utgår ifrån inte sällan 

kännetecknas av närhet och djup (se även tabell 8 för en grov indelning i dikotomin närhet och djup kontra 

distans och bredd) i förhållande till förskolepraktiken. Detta betyder att det är vanligt förekommande att 

forskaren, i genomförandet av den empiriska studien, rent konkret befinner sig i förskolemiljön och på 

förskoleavdelningen eller liknande. Detta innebär i sin tur att forskaren har möjlighet att komma tätt inpå till 

exempel lärande- och eller samspelssituationer. Respektive studie har i tabell 6 kategoriserats utifrån 

huvudsaklig tillhörighet. 

Ett exempel på både närhet och djup kan vara att studera det dyadiska samspelet mellan pedagog och barn 

med grav utvecklingsstörning (Gjermestad, 2009) i syfte att  

 

Studiens formål er i hovedsak å vinne innsikt og forståelse i hva som kjennetegner hverdagslige dyadiske samspill mellom barn 

med utviklingshemming og deres nærpersoner i skole og barnehage. --- 

Formålet er å komme et stykke nærmere en forståelse av samspill med barn med dyp utviklingshemming (sidan 14).  

 

Det kan också innebära att, som Fisker (2009), undersöka den sociala utvecklingspotentialen och möjligheter 

till interaktion för barn med autism med följande kunskapsambition. 

 

Afhandlingen har en række kundskabsambitioner, som fordeler sig over to akser; dels en autismetypisk akse, dels en interaktionel-

kontekstuel akse. På den første akse er kundskabsambitionen at øge indsigten i den sociale interaktion blandt børn med autisme. 

Børnenes interaktion studeres i forhold til samtaleteknikker (turtagning), relationer og indhold... --- På den anden akse er 

kundskabsambitionen at afdække muligheder, betingelser og hindringer for læring og udvikling i social interaktion og 

relationsdannelse for børn med autisme i de forskellige pædagogiske kontekster, som deres hverdag udgøres af. Ud fra et 

relationistisk blik, som særligt undersøger og diskuterer betydningen af sociale relationer, vil de pædagogiske praksiser blive 

reflekteret i et metateoretisk udviklingsperspektiv (sidan 3). 
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 Syftenas kännetecken  Tabell 6.

Närhet och djup (25) Distans och bredd (6) 

Drugli, Clifford & Larsson (2008) 

Kristoffersen & Simonsen (2014) 

Cameron & Tveit (2011) 

Åmot (2012) 

Warming (2011) 

Holst (2008) 

Sandberg & Ottosson (2010) 

Tveit & Cameron (2012) 

Björklund (2012) 

Kristoffersen & Simonsen (2013) 

Hilleshøy, Johansson & Ohna (2014) 

Gjermestad (2010) 

Bygdeson-Larson (2010) 

Luttropp (2011) 

Fisker (2009) 

Hagström (2010) 

Lansheim (2010) 

Lutz (2006) 

Lutz (2009) 

Palla (2011) 

Siljehag (2007) 

Wetso (2006) 

von Ahlefeld Nisser (2009) 

Melin (2013) 

Arnesen (2014) (*svårdefinierad)  

Sajaniemi, Suhonen & Kontu (2010) 

Holst & Pihlaja (2011) 

Lillvist (2010)  

Lindqvist (2013) 

Svensson (2013) 

Westman Andersson (2013) (*uppfattas ligga närmare distans 

än närhet och djup, dock ej så stor bredd) 

 

 

Ämnet ”kännetecken” kommer att utvecklas under avsnitten som rör metoder, material och analyser samt i 

samband med presentationen av studiernas innehåll och resultat. Så här långt kan framhållas att den typ av 

studier som dominerar detta fält ger ett fylligt och rikt kunskapsunderlag med närhet till verksamheten och 

professionen, men innebär samtidigt utmaningar i såväl analysprocesser och i sätt att organisera och presentera 

forskningen på ett överskådligt vis. Inte sällan tenderar resultatredovisningarna att bli omfångsrika. Samtidigt 

kan dessa ofta bidra med målande och förståelseskapande berättelser.  

Röster 

I majoriteten av de granskade studierna riktas intresset mot att göra lärares röster hörda, framförallt genom 

intervjuer med lärare och eller andra professionella yrkesgrupper, men även genom enkäter/frågeformulär. 

Föräldrars röster blir hörda endast i ett fåtal fall, och då i form av enstaka föräldrar till ett specifikt barn eller 

där föräldrar utgör en kategori av hela undersökningsgruppen. Observationer och/eller videoinspelningar av 

olika sammanhang eller situationer i förskolan ger i någon mån utrymme för barns röster att höras via 

forskaren, andra respondenter och/eller kameralinsen. Inga studier riktas specifikt mot barns upplevelser av sin 

situation. 

Några titlar där det blir extra tydligt att det är lärarnas/de professionellas röster som får företräde är bland 

annat Drugli, Clifford och Larsson (2008) vars titel lyder Teachers Experience and management of Young 

Children Treated Because of Home Conduct Problem. I denna studie står lärares beskrivningar av enskilda 

barns så kallat problematiska beteende i fokus. Även Holst (2008) har tagit fasta på lärares uppfattningar om 

barns beteenden, vilket signaleras genom titeln Danish teachers´ conceptions of challenging behaviour and 
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DAMP/ADHD. Sandberg och Ottosson (2010) vidgar perspektivet något genom att även inkludera föräldrars 

röster. Detta genom att använda rubriken Pre-school teachers´, other professionals´, and parental concerns on 

cooperation in pre-school: All around children in need of special support då de söker efter att upptäcka och 

beskriva de olika aktörernas erfarenheter. Björklund (2012) väljer att ta fasta på en lärares erfarenheter utifrån 

ett specifikt projekt i matematik, en så kallad learning study, och titeln signalerar då att det är lärarens 

erfarenheter som utgör det centrala temat; An Educator´s Experiences from a Learning Study of Basic 

Mathematics in Preschool Special Education. Holst och Pihalja (2011) har arbetat med lärares uppfattningar 

om sin specialpedagogiska kompetens, varvid titeln Teachers perceptions of their personal early childhood 

special education competence in day care blir relevant. Lindqvist (2013) har strävat efter att öka kunskapen om 

synsätt hos olika yrkesgrupper som arbetar med barn i behov av särskilt stöd; Occupational Group´s Views on 

Special Needs. Titlarna signalerar och bekräftar sammantaget att när det kommer till forskning om 

specialpedagogik i förskola är det i första hand de professionellas röster som hörs.  

En av de få som strävar efter att närma sig barns egna perspektiv, även när det kommer till barn med svåra 

funktionsnedsättningar, är Gjermestad (2009). Detta sker i form av videoinspelningar och tolkningar av det som 

hon kallar för barnets stämma, genom de översättningar som de till barnen närstående personer gör.  

Teorier, metoder, material och analyser 

Nedan beskrivs resultatet utifrån frågan om vilka metoder, material och teoretiska analysredskap som används i 

forskningen. 

Teorier 

Beträffande de teoretiska analysredskap som har brukats i de granskade studierna finns olika infallsvinklar i 

strävan mot den nämnda förståelsen för specifika fenomen och frågeställningar. Det framträder inte någon 

entydig bild eller någon särskild dominans av teori inom forskningsfältet specialpedagogik i förskola. I de 

granskade studierna används allt från organisationsteorier, teorier om lärande, om kommunikation och språk, 

om barns anknytning och om makt, till teorier om riskfaktorer om barnmisshandel.  

Teorianknytning har varit mer eller mindre framträdande i de olika studierna. I flera av studierna tydliggörs 

forskarens övergripande teoretiska hemvist, med exempel som variationsteori (Björklund, 2012), sociokulturell 

teori (Hilleshøy, Johansson & Ohna, 2014; Kristoffersen & Simonsen, 2014) respektive 

socialkonstruktionistisk (Lutz, 2006, 2009; Lansheim, 2010, von Ahlefeld Nisser, 2009) eller poststrukturell 

teoribildning (Palla, 2011). Andra teoretiska stråk som använts i studierna är exempelvis systemteori (Lillvist, 

2010), aktivitetsteori (Bygdeson-Larsson, 2010), grounded theory (Drugli, Clifford & Larsson, 2008), kritisk 

realism (Melin, 2013) eller kritisk social teori (Siljehag, 2007).  

Utifrån resonemang om övergripande teoretisk hemvist har forskarna på varierande vis preciserat vad som 

brukats i den aktuella undersökningen och på vilket sätt teoretiska begrepp eller ansatser använts. Det kan till 

exempel beskrivas, såsom Lutz (2006, 2009), som utifrån socialkonstruktionistisk hemvist valt att använda 

kritisk diskursanalys med stöd av idéer av bland annat Michel Foucault och Norman Fairclough och kopplat 

dessa till organisationsteori. En del av forskarna har valt att kombinera flera teoretiska ansatser (till exempel 

Hagström, 2010; Wetso, 2006). I några av studierna går det inte att utläsa huruvida forskarna använt någon 

specifik teoretisk ansats för att skapa mening i sitt empiriska material (Holst, 2008; Holst & Pihlaja, 2011; 

Westman Andersson, 2013).  

Metoder  

Det vanligaste tillvägagångssättet bland de 31 granskade studierna är att kombinera olika metoder, så kallad 

metodtriangulering, och på så vis generera olika typer av material. I studierna kombineras olika metoder på 

olika vis. Det kan handla om en kombination av observationer och intervjuer (Björklund, 2012; Melin, 2013; 

Åmot, 2012) och fältanteckningar (Cameron & Tveit, 2011), alternativt om videoinspelningar och 

observationer tillsammans med intervjuer och samtal (Fisker, 2009) eller enkäter och intervjuer (Lindqvist, 

2013). Vidare kan det innebära att forskaren valt att använda enkäter tillsammans med observationer (Lillvist, 
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2010). I några av studierna kombineras intervjuer och samtal med olika dokumentanalyser (Lutz, 2006, 2009; 

Palla, 2011; Siljehag, 2007). I några studier ingår moment som kan samlas under begreppet interventioner 

alternativt ingår i interventionsprogram (Arnesen, 2014; Melin, 2013; Sajaniemi, Suhonen & Kontu, 2010; 

Westman Andersson, 2013; Wetso, 2006).  

I en del av studierna har forskarna en uttalat etnografisk ansats (Kristoffersen & Simonsen, 2013, 2014; 

Wetso, 2006) och där framhålls just brukandet av olika metoder och material såsom videoinspelningar, 

intervjuer och samtal samt fältanteckningar som en styrka. Den etnografiska ansatsen eller fältarbetet 

(Gjermestad, 2009) innebär ofta att forskaren uppehåller sig på fältet under en längre eller återkommande tid 

och kan i den meningen betraktas som en sorts longitudinella studier. 

Sammantaget är intervjuer den vanligast förekommande formen av metod för att nå kunskap. Vidare är det 

vanligt förekommande att forskarna beskriver intervjuerna som semi- eller halvstrukturerade. Även 

djupintervju som metod liksom mer fria samtal och berättelser är förekommande. Vidare kan det röra sig om 

enskilda intervjuer eller intervjuer i grupp. Antalet intervjuer respektive studie omfattas av skiftar, med allt från 

en djupintervju med en enskild lärare till ett 20-tal intervjuer med olika personer. Det kan även påtalas att 

beträffande metod eller angreppsätt för materialinsamling/konstruktion förekommer olika typer av enkäter och 

frågeformulär (Lindqvist, 2013; Svensson, 2013).  

Material och analyser 

Med utgångspunkt i de metoder eller angreppssätt som använts i de 31 granskade studierna kan det empiriska 

materialet grupperas i tre områden; här kallade tal, text och blick. Området tal innefattar enskilda intervjuer 

eller gruppintervjuer, samtal samt tal mellan personer i videoinspelningar. Området text består av material som 

forskarens egna fältanteckningar, enkäter och frågeformulär respektive respondenternas texter. 

Respondenternas egna texter utgörs i sin tur av olika typer av skriftlig dokumentation, såsom tester, 

kartläggningar, loggböcker, blanketter för kategoriseringar, screeninginstrument eller webbaserat 

diskussionsforum. Under rubriken blick ingår material såsom observationer och filminspelningar. 

För att analysera sitt material har forskarna lutat sig mot olika teoretiska förklarings- och förståelsemodeller, 

analysstrategier och/eller metodiska ”verktygslådor”. I de olika studierna läggs olika tyngdpunkter, vilket 

innebär att de framför sina teoretiska och/eller analytiska utgångspunkter på olika vis. En del har skrivit fram 

diskursanalys som analysstrategi (Lutz, 2006, 2009; Palla, 2011; Warming, 2011). Andra framhåller att ett 

fenomenologiskt förhållningssätt fått betydelse för analyserna (Sandberg & Ottoson, 2010; Åmot, 2012). 

Någon har strävat efter att kombinera fenomenologi och hermeneutik (Gjermestad, 2009), eller att göra en 

avgränsad fenomenografisk studie (Björklund, 2012). Det kan också handla om att den så kallat narrativa 

ansatsen blir central (Hagström, 2010; Lansheim, 2010). Andra gör statistiska analyser genom att mäta 

signifikanser för att jämföra och bedöma barn (Westman Andersson, 2013) eller för att utvärdera effekter 

(Sajaniemi, Suhonen & Kontu, 2010). Det kan även handla om att forskaren (Melin, 2013) plockat sitt material 

(samtal och observationer) ur ett större interventionsprojekt som beskrivs som en implementeringsstudie av ett 

pedagogiskt förhållningssätt och mer exakt ”en kvasiexperimentell flerfallsstudie med pretest – poststestdesign, 

där datamaterialet innehöll video och bandade samtal” (sidan 66). 

Sammanfattningsvis kan framföras att de 31 studiernas empiriska material består av övervägande kvalitativa 

data, men i några fall förekommer även metoder som genererar kvantitativa data. I en av Svenssons (2013) 

delstudier genomförs exempelvis en enkätundersökning till förskolepersonal vid 189 förskoleavdelningar i 

kommunal förskola rörande 3112 barn i åldrarna ett till fem år. I de fall där forskaren brukar frågeformulär eller 

enkäter kan dessa i sin tur innehålla data som lämpar sig för såväl kvantitativa som kvalitativa analyser. En del 

av de granskade artiklarna utgör en del av en större undersökning, där författaren valt en avgränsad del som 

underlag för en vetenskaplig artikel och för kvalitativa analyser.  

En bild av studiernas innehåll och resultat  

Nedan presenteras en bild som sammantaget ringar in några gemensamma teman, eller så kallat ”röda trådar” i 

den granskade forskningens innehåll och resultat. I viss mån belyses även sådant som är förekommande i 

enstaka studier. Trådarna har givits rubrikerna Barn som blir föremål för specialpedagogik, Inkludering och 
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delaktighet samt Relationer, samspel och interaktion. Trådarna ska inte förstås som varandras motsatser, utan 

snarare som överlappande. De olika studiernas resultat eller delresultat kan finnas beskrivna i samband med 

mer än en tråd. 

Barn som blir föremål för specialpedagogik 

Inledningsvis och övergripande kan framföras att de 31 granskade studierna har olika infallsvinklar till och 

innehåll som på olika vis, naturligt nog, sätter barnet i förskolan i centrum. Det forskas om barn, på barn och 

bland barn. Det forskas dock inte explicit med barn, vilket har klarlagts och diskuterats under rubriken Syften 

och röster. Det finns också studier som riktar sig mot personal, där kopplingen till barnet blir av något mer 

indirekt karaktär.  

När det gäller ”barnet i förskolan” så finns det bland de granskade studierna innehåll som närmar sig 

aspekter runt mer specifikt formulerade svårigheter såsom så kallade problembeteenden (Drugli, Clifford & 

Larsson, 2008), barn med utmanande beteenden DAMP/ADHD (Holst, 2008), döva barn eller barn som har 

hörselnedsättningar (Kristoffersen & Simonsen, 2013, 2014) respektive cochleaimplantat (Hilleshøy, Johansson 

& Ohna, 2014). Det kan gälla barn med (svåra) funktionsnedsättningar (Cameron & Tveit, 2011; Tveit & 

Cameron, 2012), barn med autism (Arnesen, 2014; Fisker, 2009; Westman Andersson, 2013) eller barn med 

diagnosen specifik språkstörning (Sajaniemi, Suhonen & Kontu, 2010).  

Det kan också vara barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö (Svensson, 2013), barn med 

utvecklingsstörning (Gjermestad, 2009; Luttropp, 2011), Downs syndrom (Melin, 2013), barn som upplevs ha 

samspelssvårigheter (Åmot, 2012) eller barn vars föräldrar är drabbade av psykisk ohälsa och som bedömts ha 

behov av en kompletterande anknytningsperson i förskolan (Hagström, 2010). Uttrycket är i några studier mer 

generellt; barn i behov av särskilt stöd (Lillvist, 2010; Lindqvist, 2013; Sandberg & Ottoson, 2010). Ansatser i 

andra studier kan innehålla uttryck såsom barns olikheter respektive barn vars beteenden oroar, förbryllar eller 

utmanar personalen och verksamheten (Palla, 2011), kategoriseringar av barn i förskoleåldern (Lutz, 2006, 

2009) eller barn som befinner sig i uppenbar riskzon för att marginaliseras (Wetso, 2006).  

Inom forskning om specialpedagogik i förskola finns ett intresse för professionens/verksamhetens sätt att 

definiera vem som anses vara behov av särskilt stöd (Lillvist, 2012), hur sådana definitions- och 

kategoriseringspraktiker skapas (Lutz, 2006, 2009; Palla, 2011), hur förskollärare beskriver eller uppfattar barn 

och barns beteenden (Bygdeson-Larson, 2010; Drugli, Clifford & Larsson, 2008; Holst, 2008; Warming, 2011) 

och olika professioners syn på orsaker till och arbetet med barn i behov av särskilt stöd (Lindqvist, 2013).  

Inkludering och delaktighet 

I majoriteten av de 31 studierna förhåller sig forskarna till begreppen inkludering och delaktighet på ett tydligt, 

men i olika grad fördjupat, sätt. Det kan till exempel handla om att forskaren i kontextualiserandet av sin egen 

studie redogör för inkluderingsbegreppets framväxt och centrala plats inom förskolan idag. Stora likheter 

förefaller råda mellan de nordiska länder som finns representerade i de granskade studierna (Sverige, Finland, 

Danmark och Norge) beträffande utvecklingen av nationella, och i styrdokument styrkta, inkluderingsvisioner 

för och inom förskolan.  

Vidare kan det röra sig om att inkludering och delaktighet belyses utifrån ett rättighetsperspektiv. I en del 

studier har inkludering och delaktighet mer konkret gjorts till utgångspunkt och specifikt fokus för den 

empiriska undersökningen ifråga. Studierna kan då behandla frågor som hur pedagogisk personal språkligt sett 

konstruerar pedagogiska utmaningar kopplat till inkludering (Warming, 2011) eller hur barn med 

cochleaimplantat deltar i interaktioner med andra barn i förskolan och hur implantatet skapar möjligheter för 

samspel (Hilleshøy, Johansson & Ohna, 2014) eller fokusera social delaktighet för barn med eller utan Downs 

syndrom (Melin, 2013). Ytterligare en aspekt kan handla om vilka literacyevent i förskolan som tillåter 

delaktighet för barn som inte är hörande, utan som är visuellt lärande personer, kopplat till specifika situationer 

som samlingar, måltider, strukturerade aktiviteter eller så kallade övergångar från en situation till en annan 

(Kristoffersen & Simonsen, 2014). Delaktighetsfrågor kan även kopplas till föräldrar med barn i förskolan 

(Tveit & Cameron, 2012).  
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Relationer, samspel och interaktion 

Ungefär en tredjedel av de granskade studierna fokuserar på ett eller annat sätt på aspekter som kan samlas 

under temat relationer, samspel och interaktion. Begrepp som får betydelse inom ramen för detta tema är utöver 

relationer, samspel och interaktion även lek, kommunikation, anknytning, social kompetens, närhet och 

liknande. Det kan handla om relationer, samspel och interaktion mellan barn och vuxen, mellan vuxna eller 

mellan barn. (Se även Persson, 2015.) 

Bland de granskade studierna finns studier som fokuserar på frågor om hur interaktioner sker när det gäller 

barn i olika typer av svårigheter och i vissa studier jämförs dessa barn med andra barn, utan diagnos eller 

konstaterade behov, olikheter eller svårigheter. Studierna kan även handla om interaktioner och samspel mellan 

barn och vuxen. Vidare belyser studierna möjligheter och hinder i verksamheten, för samspel och interaktion 

samt relationer. Även etiska aspekter finns i någon mån belysta.  

Några exempel på frågor som blivit betydelsefulla i detta sammanhang är bland annat att studera hur 

pedagoger genom fortbildningsinsatser kan utvecklas som kompletterande anknytningspersoner till barn vars 

föräldrar är drabbade av psykisk ohälsa (Hagström, 2010), att studera vuxnas samarbete kring barn som 

betraktats som i behov av särskilt stöd (Cameron & Tveit, 2011; Sandberg & Ottosson, 2010) eller att öka 

insikter om och lyfta möjligheter till interaktion för barn med autism (Fisker, 2009). Studierna ger alltså viss 

kunskap om barn och om vad verksamheten kan göra för att undanröja hinder.  

Utifrån detta närmande av innehållet i de granskade studierna följer nu några exempel ur de granskade 

studiernas huvudsakliga resultat.  

 

Dilemman och komplexitet   

Den granskade forskningen är entydig när det gäller det faktum att i de nordiska länderna är en inkluderande 

förskola för alla en rättighet. De flesta av studierna fokuserar och problematiserar på olika vis dilemman och 

utmaningar som kan relateras till detta faktum. Just fokuseringen av dilemman visar att det inte finns några 

enkla lösningar eller svar på komplexa skeenden (Palla, 2011; Warming, 2011; Åmot, 2012). Hur personalen 

agerar handlar ofta mer om ögonblicksvärderingar (Åmot, 2012) eller en ögonblickspedagogik i svåra 

situationer (Gjermestad, 2009; Wetso, 2006), än om evidensbaserade strategier (Drugli, Clifford & Larsson, 

2008). Gjermestad (2009) hävdar till exempel att   

 

Den pedagogiske utfordringen innebærer at samspillene og undervisningsaktivitetene må skapes og gripes i øyeblikket her og nå. 

Det er samspillet, meningsskapningen og den gjensidige forståelsen av hverandre som er målet, innholdet og intensjonen i det som 

skjer mellom barnet og nærpersonene” (sidan 240).  

 

De ögonblickvärderingar personalen gör, menar Åmot (2012), är till stor del kopplade till de krav personalen 

upplever att styrdokumenten ställer. 

 

En förskola för alla respektive särlösningar 

Inkluderingsbegreppet kopplas i de olika studierna inte sällan till delaktighet, likvärdighet och vidare till 

interaktion. Endast en av de 31 studierna har tagit sin empiriska utgångspunkt i så kallade särlösningar i form 

av olika specialinstitutioner, specialgrupper och förskola (Fisker, 2009). Övriga studier med kvalitativt innehåll 

har skapats i ”vanliga” förskolor och avdelningar eller motsvarande. Fiskers kontextuella analys syftar till att 

identifiera möjligheter till och hinder för samverkan och för utvecklingen av sociala relationer i tre 

institutionellt olika barnomsorgsverksamheter för barn med autism. Slutsatsen är att barnen har mycket olika 

sociala lärande- och utvecklingsmöjligheter i de olika typerna av verksamhet. Ett antal pedagogiska och 

organisatoriska faktorer tycks avgörande för barnens interaktionsmöjligheter. Dessa faktorer är pedagogernas 

förståelse av utveckling, förståelse för utvecklingsfrågor som är specifika för barn med autism samt 

välbefinnande och samarbete mellan lärare. Fisker konkluderar att endast ett fåtal pedagogiska sammanhang 

tillvaratar de observerade barnens sociala potential. 
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Villkor för en inkluderande förskola 

Analysen av forskningen visar att studierna kan handla om på vilka villkor inkludering sker, såväl i rumslig 

som social och pedagogisk bemärkelse. I en del av studierna har forskaren, som tidigare nämnts, stannat vid att 

konstatera att förskolan idag är eller ska vara en inkluderande verksamhet, såtillvida att alla barn välkomnas till 

förskolan och på så vis gett inkludering en rumslig definition. I andra studier har forskaren tagit sig an temat på 

ett fördjupat vis.  

När det gäller villkor för inkludering och delaktighet har till exempel Kristoffersen och Simonsen (2013) 

intresserat sig för om och hur villkor och delaktighet skapas för döva barn i tvåspråkiga förskolor, det vill säga i 

förskolor med barn som är hörande och barn med hörselnedsättning eller dövhet. De här villkoren diskuteras i 

förhållande till olika definierade literacyevent i olika situationer som är vanligt förekommande inom förskolan. 

Det kan vara samlingar, måltider, fri lek, strukturerade aktiviteter och övergångar från en aktivitet till en annan. 

Fokus vilar på delaktighetsaspekter. Det betydelsefulla i denna studie var om dessa händelser erbjöd delaktighet 

och interaktion för döva barn, särskilt som visuellt lärande individer. Resultatet tydliggör att flera händelser 

som är centrala för barns erövrande av litteracitet uppvisar stora pedagogiska utmaningar i inkluderande miljöer 

med både hörande och döva barn. Studien indikerar att döva barn inte har samma tillgång till särskilda 

literacyhändelser i inkluderande miljöer som andra barn. Detta kan leda till att de hindras från att utvecklas till 

sin fulla kapacitet när det gäller literacy-kompetens. Författarna ger förslag till hur sådana svårigheter kan 

överbryggas. 

Hilleshøy, Johansson och Ohna (2014) har undersökt hur små barn med cochleaimplantat deltar i 

interaktioner med andra barn i förskolan liksom hur implantatet i sig skapar möjligheter för delaktighet. Deras 

studie visar att barn med implantat är aktiva deltagare i interaktioner på samma vis som andra barn, vilket de 

menar skiljer sig från resultat i andra studier. Studien belyser hur centralt cochleaimplantatet är som villkor för 

barnens delaktighet och hur sårbart det är om tekniken inte fungerar. Studien visar också hur de vuxnas 

kompetens har stor betydelse för barns med implantat villkor för delaktighet.  

Beträffande delaktighet ger Luttropps (2011) studie en anvisning om att när det gäller barn med 

utvecklingsstörning så finns barnen med i samma situationer som andra barn i förskolan, det vill säga att det 

föreligger en rumslig delaktighet. Vidare pekar resultatet starkt mot att det inte föreligger några skillnader 

ifråga om delaktighet i strukturerade situationer såsom måltider eller samlingar. Däremot finns tendenser att 

barn med utvecklingsstörning är mindre delaktiga än andra barn i ostrukturerade situationer som exempelvis 

leksituationer inne och ute.  

  

Kunskaper, kompetens, attityder och värderingar 

De granskade studierna pekar sammantaget mot att förskolepersonalens kunskaper, kompetenser, värderingar 

och attityder är aspekter som på ett betydande vis påverkar möjligheter till reell delaktighet för barn och en 

inkluderande förskola. Det är inte enbart det direkta mötet med och bemötandet av barnet/barnen och 

föräldrarna som är av betydelse, utan även hur förskolepersonal talar, tänker och skriver om barnen får 

betydelse när det handlar om att skapa förutsättningar för en inkluderande förskola. Melin (2013) drar 

exempelvis slutsatsen att  

 

Personalgruppernas normer och värderingar både möjliggör och hindrar barn att bli socialt delaktiga i förskolans verksamhet. Detta 

blir ännu tydligare om barnen har en diagnos, som Downs syndrom. Diagnosen förstärker attityder och föreställningar, eftersom 

personalgruppen blir tvungen att organisera strukturerna efter en tydlig funktionell skillnad. Avhandlingen har visat att denna 

organisering kan utgöra ett klart hinder för barns sociala delaktighet (sidan 204).  

 

I Sandbergs och Ottossons (2010) studie framförs att det föreligger stora skillnader mellan olika förskolor när 

det kommer till kunskap om och motivation att tillhandahålla det extra stöd som många barn är i behov av. 

Flera studier lyfter behovet av att utveckla kompetens inom olika områden. Det kan vara behov av mer kunskap 

inom specifika områden som DAMP-ADHD (Holst, 2008), hörselskada och dövhet (Kristoffersen & Simonsen, 

2014) eller cochleaimplantat (Hilleshøy, Johansson & Ohna, 2014). Det kan också vara behov av 

yrkesutveckling och kompetenshöjning ifråga om etiska överväganden och värdegrundsfrågor (Åmot, 2012), 
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barnsyn och konstruktioner av normaliteter och avvikelser (Lutz, 2006, 2009, Palla, 2011; Warming, 2011) 

eller ifråga om samarbete med föräldrar respektive andra professionella (Cameron & Tveit, 2011; Sandberg & 

Ottosson, 2010).  

När det gäller specifik kompetens så återfinns det i det granskade materialet endast ett fåtal studier som 

explicit fokuserar på frågor som rör specialpedagogens yrkesroll och uppdrag i förskola. I de fall sådana studier 

eller frågor är förekommande, inkluderas även andra skolformer respektive yrkesgrupper i undersökningen. 

Lindqvist (2013) studerar olika yrkesgruppers syn på behov av särskilt stöd och studien inkluderar såväl 

förskola som skola. Holst och Pihlaja (2011) jämför förskollärares och specialpedagogers uppfattningar om sin 

egen specialpedagogiska kompetens. Lansheim (2010) intresserar sig för den egna förståelsen av uppdraget 

som specialpedagog, där respondenterna i studien är i utbildning till specialpedagog och senare verksamma i 

olika skolformer. De blivande specialpedagogerna finner det svårt att definiera såväl specialpedagogik som sin 

egen roll. Det råder stor osäkerhet kring vad uppdraget innebär. Lansheim drar slutsatsen att på flera håll är 

specialpedagogens yrkesfunktion till stor del fortfarande oklar. Detta är något som bekräftas även i von 

Ahlefeldt Nissers studie (2009) som aktionsforskat på specialpedagogens funktion och roll i förskola och skola 

med fokus på deliberativ kommunikation och specialpedagogen som professionell samtalspartner.  

Resultaten i studierna pekar i tydlig riktning mot att barn inte sällan förstås som problembärare och att 

professionella på fältet formulerar barns så kallat individuella avvikelser som framträdande orsak till special-

pedagogiska insatser (Lutz, 2006, 2009; Lillvist, 2010; Lindqvist, 2013; Palla, 2011; Warming, 2010). I 

förskolor där många barn definierats som i behov av särskilt stöd, var lärarna mer benägna att definiera 

svårigheter som tillhörande barnen än som kopplade till organisationen (Lillvist, 2010). Bygdeson-Larssons 

(2010) studie visar hur förändring i förskolan kan växa ur kollaborativ reflektion kombinerad med nya 

teoretiska perspektiv. Författaren hävdar att yrkesverksammas eget undersökande och reflektioner om 

interaktiva processer i förskola är betydelsefulla och mycket väl kan användas innan applicering av en 

kategorisering eller diagnostisk metod som rör barn i behov av särskilt stöd görs. Flera av forskarna framhåller 

behovet av att förskolans personal får möjlighet att diskutera, analysera och reflektera över sin egen praktik för 

att skapa förbättrade möjligheter för en inkluderande verksamhet där, som Palla (2011) och Åmot (2012) 

uttrycker det, barns olikheter får utrymme.   

Föreliggande delstudie visar också att endast ett fåtal studier uttryckligen fokuserar på frågor kopplade till 

specialpedagogisk dokumentation och eventuell bedömning. De som finns, har en kritisk ansats till området 

(Lutz, 2006, 2009; Palla, 2011) och belyser hur kategoriseringar och utvecklings- och avvikelsebedömningar av 

förskolebarn skapas respektive hur utrymme eller begränsningar av barns olikheter framträder i tal och text 

bland förskolepersonal.  I en studie fokuseras på föräldrainflytande och samarbete till barn med 

funktionsnedsättning som har en individuell plan i förskolan (Cameron & Tveit, 2011; Tveit & Cameron, 

2012). Ämnet kan även utgöra en mindre del av den totala studien, såsom Luttrop (2011), som i en del av en 

delstudie har undersökt hur individuella planer för barn med utvecklingsstörning utformas.    

I Camerons och Tveits (2011) fallstudie kopplas inkluderande ideal i den norska förskolan till 

föräldrasamarbete och vidare till den så kallade individuella planen, IP, som har börjat användas i Norge. I 

denna fallstudie klargörs att IP, i sin nuvarande form, ses som verkningslös som stöd för samarbete mellan 

aktörer i så kallade IP-team, vilket i denna studie innefattar föräldrar, förskollärare, specialpedagog och 

hälsosköterska.  

I mycket liten utsträckning diskuteras de bedömningar som kan bli ett resultat av de föreställningar om och 

kategoriseringar av barn och barns utveckling och lärande som konstrueras i tal och text bland förskolans 

personal. Forskningen är alltför sparsam för att några generella slutsatser ska kunna dras. Dock kan framhållas 

att bedömningar kan få betydelse för barns identitetsskapanden (Palla, 2011) och att upplevda avvikelser är 

kontextbundna (Lutz, 2006, 2009; Palla, 2011).   

 

Interaktioner mellan barn och mellan barn och vuxna 

Fiskers (2009) interaktionsanalyser av relationer, turtagning och innehåll med barn med och utan diagnosen 

autism ger kunskap om att de observerade barnen med autism uppvisar en grundläggande förståelse för 

strukturella former och sociala förhållanden. Jämfört med andra barn interagerar barn med autism i kortare och 

mindre frekventa sekvenser. Detta gäller ifråga om innehåll, eftersom barnen sällan utvecklar idéer eller följer 
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varandras bidrag på samma sätt som andra barn gör. Dock visar de observerade barnen med autism på 

initiativförmåga och intresse för samverkan med varandra. Slutsatsen Fisker drar är den att barnens förståelse 

för interaktion som form är starkare än förståelsen av innehållet i interaktionen. 

Luttropp (2011) har intresserat sig för i vilken mån samspelsrelationer och delaktighet för barn med och utan 

utvecklingsstörning överensstämmer. Forskningsfrågorna i den ena studien handlar om barnens samspel och 

förskollärarnas uppfattningar om barnens samspel. Resultaten från studien klargör att det finns fler likheter än 

skillnader mellan grupperna. Det finns inga skillnader mellan grupperna vare sig i engagemang eller i vilken 

typ av material barnen använder eller i vilken miljö de leker. Resultaten visar att barn med utvecklingsstörning 

interagerar i samma sammanhang som sina kamrater, men de samspelar mindre än andra barn i framförallt 

ostrukturerade aktiviteter. Vidare finns det signifikanta skillnader beträffande kommunikationen. Barn med 

utvecklingsstörning kommunicerar mindre än barn utan utvecklingsstörning och framförallt gäller detta 

kommunikation med kamrater. Barn med utvecklingsstörning är mer ofta nära en vuxen än kamraterna. Lärarna 

kommunicerar oftare med barn med utvecklingsstörning och då ofta i form av frågor. 

Gjermestad (2009) har tagit fasta på vad som kännetecknar vardagliga dyadiska samspel mellan barn med 

grav utvecklingsstörning och de personer som barnen har en nära relation med i förskolan. Författaren har 

studerat situationer som samspel, träning, lek och måltider och har konstruerat fyra teman i sin analys vilka 

tolkas utifrån olika teoretiska utgångspunkter. Dessa teman är dyaden som samspelsprocess, samspelet som 

lärandeögonblick, samspelet som undervisning och pedagogisk praktik samt samspelet som etisk praktik. Ur 

resultatet kan utläsas att så kallade gyllene ögonblick respektive strävsamma samspel lyfts fram som delar i 

samspelsprocesser. De gyllene ögonblicken handlar om när och hur uppmärksamhet, kontakt och förståelse 

skapas mellan barnet och den närstående. Strävsamheten kan bestå i svårigheter i att skapa kontakt med 

varandra såväl som att förstå varandra. En annan viktig aspekt handlar om hur krävande och vanskligt det kan 

vara när de närstående personerna blir uttolkare av barnens skapande av mening genom deras kroppsliga och 

emotionella uttryck. Att förstå barnet, barnets självbestämmande samt etiska och kroppsliga processer är teman 

som framträder som betydelsefulla för de närstående personerna. En undrande och reflekterande hållning 

kännetecknar den pedagogiska hållning respondenterna ger uttryck för. 

 

Att skapa effekter och förändring 

Resultatet av en interventionsstudie visar att intervention i form av utifrånkommande punktinsatser inte haft 

någon större effekt, exempelvis ifråga om verbal och icke-verbal kommunikation och lekbeteenden hos barn 

med diagnosen specifik språkstörning. Interventionerna hade viss positiv inverkan på icke verbal-

kommunikation och lekbeteenden. Däremot hade interventionen ingen signifikant effekt på mätningar av 

språkutvecklingen (Sajaniemi, Suhonen & Kontu, 2010). Wetso (2006) använder lekprocessen som 

interventions-, utvecklings- och förändringsarbete i sin aktionsforskning. Studien visar på pedagogernas behov 

av att lära sig att så att säga hantera barn i behov av särskilt stöd, i interaktion, kommunikation och lek. Barnen 

beskrivs av författaren som barn som riskerade att hamna i ett socialt utanförskap. I takt med att pedagogerna 

fick fortbildning och vägledning som en del av forskningsinitierade aktiviteter, menar Wetso, att deras sätt att 

agera förändrades. Hennes resultat pekar mot att de flesta barnen i undersökningsgruppen hade utbyte av de 

aktiviteter som initierades och att de blev bättre på att samverka med andra och agera inom givna ramar. Andra 

typer av studier där forskare uttryckligen är med och aktivt påverkar processen är Hagströms (2006) studie, där 

hon använt sig av fortbildningsinsatser för pedagoger där respondenterna utvecklade rollen som kompletterande 

anknytningsperson. Resultatet visar att under de tre år forskningen pågick speglades pedagogernas utveckling 

även i arbetet med barn som var i behov av kompletterande anknytningsperson i förskolan.  

Även Bygdeson-Larsson (2010) har arbetat med en specifik modell för förändring, vilken hon kallar PPR-

modellen (pedagogisk processreflektion). Syftet var att undersöka om och hur personalen kunde stärka sin 

professionalitet genom att använda modellen ifråga och på så vis ge barnen förbättrade möjligheter att bemästra 

lek- och samspelsprocesser. Resultatet visar att kvaliteten i samspelsdimensionen mellan vuxen-barn påverkar 

samspel mellan barn och därmed blir betydelsefull när det gäller barns möjligheter att kunna delta i lek och 

samvaro på ett koncentrerat respektive kompetent och positivt sätt.  

Arnesens (2014) resultat av en implementering av ett interventionsprogram, educational behavior-analytic 

interventions (ABA) för barn med autism, visar att det bland personalen finns ett motstånd mot programmet då 
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de fann insatserna exkluderande och i för hög grad kategoriserande. Resultatet visar också att effekterna, de så 

kallade läranderesultaten, var varierande.  

Denna begränsade forskning ger en indikation om att längre fortbildningsinsatser och forskningsprojekt 

riktade mot förskolans personal ger effekter även för barnen, medan forskarinitierade, avgränsade tillfällen i det 

här enstaka fallet inte visade någon större skillnad beträffande barns utveckling och lärande. 

 

Behov av utökat och utvecklat samarbete 

En aspekt på temat relationer, samspel och interaktion rör samverkan och samarbete mellan vuxna. Några 

övergripande slutsatser utifrån de 31 granskade studiernas resultat kan sägas vara att förskolans samarbete runt 

barn i svårigheter är en betydelsefull fråga och i synnerhet gäller detta samarbete med föräldrarna. Former för 

samarbete förefaller vara i behov av förbättring och utveckling.  

Sandberg och Ottosson (2010) lyfter utifrån ett föräldraperspektiv fram att kunskap hos, tillgänglighet till 

och information från professionella är grundläggande för att föräldrarna ska kunna känna såväl stöd som 

trygghet. Utifrån ett professionsperspektiv blir det tydligt att förskollärare upplever sig sakna utbildning i 

samarbetsfrågor. Holsts och Pihlajas (2011) storskaliga finska studie visar att respondenter i form av 

förskollärare och specialpedagoger i förskola skattar sin egen kompetens som god (mer än måttlig) när det 

exempelvis gället föräldrasamarbete och familjecentrerat arbete. I mer kvalitativt inriktade studier framträder 

en annan bild. I Druglis, Cliffords och Larssons (2008) undersökning ser de tillfrågade lärarna 

föräldrasamarbete som positivt och nödvändigt, men utövar det endast i begränsad omfattning. Tveit och 

Cameron (2012) har i sin studie visat på svårigheter i samarbetet mellan föräldrar och professionella i 

förskolan. I studien klargörs att i ett så kallat ip-team runt två barn väcker kravet för föräldrar att förbereda sig 

inför möten utmaningar. Vidare resoneras kring att behovet av respekt och maktneutralitet är utmanat vid 

tillfällen då kommunens representant avslöjar privat information om familjen utan deras tillåtelse. Detta gäller 

också när professionella i de två fallen misslyckas att uppfylla sitt professionsansvar.  

Beträffande området barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö, påtalar Svensson (2013) behovet av ett 

mer nyanserat och proaktivt förhållningssätt av förskolan. Detta för att kunna utveckla tidiga insatser till såväl 

föräldrar som barn. Exempelvis klarläggs en av förskolepersonal bristande tilltro till socialtjänsten, liksom att 

ett känslomässigt slutet klimat mellan föräldrar och förskolepersonal ofta föreligger när barn misstänks fara illa 

i hemmet. I delar av Svenssons avhandling visas sammantaget att förskolan inte arbetar förebyggande i 

tillräcklig utsträckning samt att det finns tendenser till att förskolans personal väljer att undvika problematiken. 

Svensson framhåller vikten av tidiga samtal med föräldrarna kring eventuella orosbilder.  

Kännetecken för nordisk forskning om specialpedagogik i förskola  

I detta avslutande avsnitt av resultatgenomgången sammanfattas och återkopplas till delstudiens övergripande 

fråga om vad som karakteriserar nordisk forskning om specialpedagogik i förskola mellan åren 2006-2014. 

Resultatet synliggör att det fåtal studier som finns publicerade och som definierats som tillhörande det 

specialpedagogiska fältet i denna delstudie: 

 

 har syften som i högre utsträckning strävar mot förståelse för specifika fenomen och frågeställningar, snarare 

än att till exempel klarlägga statistiska samband 

 kännetecknas i stort av närhet och djup i förhållande till förskolepraktiken. Detta innebär att forskaren har 

möjlighet att komma tätt inpå lärande- och samspelssituationer, och har därmed ofta ett avgränsat 

studieobjekt eller undersökningsområde 

 låter förskollärares/professionellas röster dominera, medan föräldrars röster hörs i någon mån. Barns röster 

hörs ytterst sällan och då endast genom videofilmsinspelningar där den vuxne tolkar barnet 

 använder sig av metodtriangulering för att nå kunskap, vilket genererar en variation av och ett fylligt 

empiriskt material  

 visar att intervjuer är den vanligaste formen av metod för att nå kunskap 
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 övervägande består av kvalitativa data, men i ungefär en femtedel av studierna förekommer även större 

kvantitativt inriktade material. Dessa kan i sin tur innehålla data med såväl kvantitativa och/eller kvalitativa 

analyser 

 representerar sammantaget en variation av teorier som används för att skapa förståelse för det empiriska 

materialet 

 

 

Granskningen visar även att 

 

 specialpedagogik i förskola är ett komplext och mångfasetterat område 

 innehållsmässigt utgör temana ”barn som blir föremål för specialpedagogik”, ”inkludering och delaktighet” 

och ”relationer, samspel och interaktion” röda trådar 

 ett fåtal studier fokuserar explicit på specialpedagogens yrkesroll och uppdrag i förskola 

 ett fåtal studier fokuserar explicit på frågor kopplade till specialpedagogisk dokumentation och eventuell 

bedömning 

 

Granskningen av studiernas huvudsakliga resultat synliggör flera behov av utveckling på fältet. Utifrån det 

begränsade antal aktuella studier om specialpedagogik i förskola som identifierats indikerar resultatet av dessa 

att utvecklingsbehov i verksamheten förefaller gälla   

 

 värdegrundsfrågor och synen på barn som av olika orsaker kommit att betraktas som barn i behov av särskilt 

stöd inom förskolan 

 hur villkor för inkludering och delaktighet i förskolan, i såväl sociala som pedagogiska sammanhang, skapas 

och vidareutvecklas 

 förbättrade former för samverkan och samarbete mellan vuxna, såväl inom professionen som mellan olika 

professioner och i mötet med föräldrar.  

 

Diskussion och slutsatser  
Föreliggande delstudie har syftat till att utgöra en sammanställning och granskning av det nordiska 

forskningsläget inom området specialpedagogik i förskola, vilken kan ligga till grund för att identifiera 

eventuella förtjänster liksom brister och behov av fortsatt forskning inom området. Resultatet kan användas 

som underlag för lärarutbildningen, verksamma inom förskola, liksom för forskare, politiska beslutsfattare och 

andra intressenter. I en övergripande diskussion framhålls den granskade forskningens styrkor liksom de behov 

som identifierats. Avslutningsvis framförs rekommendationer och förslag till fortsatt forskning. 

Kvalitet och kunskapsbidrag  

Den allra tydligaste slutsatsen, utifrån den här delstudiens kriterier, är att forskningsområdet specialpedagogik i 

förskola är ett bristområde i sig. Endast 31 studier har befunnits relevanta. Flera av dessa har förskolan som ett 

av sina undersökningsområden. Behovet av mer forskning riktad specifikt mot specialpedagogik i förskola är 

stort. I jämförelse med tidigare forskningsöversikter (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001) förefaller 

bristen på forskning om specialpedagogik i förskola vara konstant. Dock pekar resultatet i föreliggande 

delstudie mot en förskjutning i forskning om specialpedagogik i förskola. Detta från att företrädesvis ha handlat 

om individbaserade insatser för enskilda barn, mot att även ta hänsyn till eller ha en tydligare riktning mot 

forskningsfrågor som rör den pedagogiska verksamheten på grupp- och organisationsnivåer samt i 

förekommande fall även på system- och policynivå. Detta, menar jag, är att betrakta som en kvalitetshöjning. 

Oavsett riktning förefaller de specialpedagogiska frågorna och resonemangen i de flesta granskade studierna 

förhålla sig på ett resonerande sätt till omständigheter som kan grupperas som tillhörande nivåer av såväl 

individ och/eller grupp, som förskolan som organisation och institution eller liknande. Utifrån den knappa 
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forskning som finns om specialpedagogik i förskola ur ett nordiskt perspektiv, är den övergripande bilden av 

forskningen att svårigheter inte enbart betraktas ur ett individperspektiv där den enskilde blir bärare av 

svårigheter, utan att svårigheter eller möjligheter ses i ett sammanhang där relationer, situationer och kontexter 

får betydelse. Forskningen kännetecknas av en problematiserande hållning som rör sig mellan olika nivåer 

vilket bidrar till att ge mångfasetterade bilder av det problem som undersöks. Få, om ens någon, av studierna 

skapar barn som individuella problembärare. Svårigheter ses och definieras i sammanhang där kontexten har 

betydelse.  

Utifrån de granskade studiernas resultat har bilden av ett verksamhetsområde i behov av utveckling 

synliggjorts. Specialpedagogik är ett mångfasetterat och komplext område, fyllt av svårlösliga dilemman och 

ställningstaganden som ställer stora krav på professionellas kompetens, kunnande och förhållningssätt. 

Resultaten av studierna pekar exempelvis i riktning mot att barn inte sällan förstås som problembärare och att 

professionella på fältet formulerar barns individuella avvikelser som framträdande orsak till specialpedagogiska 

insatser.  

I stora drag kan uttryckas att forskning om specialpedagogik i förskola övervägande består av kvalitativa 

data, vilka ger möjlighet till närhet och djup i analyser och hänsynstagande till komplexitet. Större studier med 

kvantitativa data förekommer i cirka en femtedel av studierna. Kvantitativa och kvalitativa data kan ses som 

komplementära i det att de kan ta fasta på olika typer av frågor och generera olika typer av analyser och 

resultat. Att nyttja såväl kvalitativa som kvantitativa data och resultat bildar tillsammans förutsättningar för att 

skapa ett gott kunskapsunderlag som har bäring i praktiken och ger en eftersträvansvärd variation och en 

sammantaget forskningsmässig god kunskapsbas.   

De studier som utgjort grund för föreliggande delstudie har bedömts ha praktik- och professionsrelevans. 

Inte sällan har forskarna en yrkesmässig bakgrund i den kontext de valt att studera och sådant som de upplevt 

som till exempel problematiskt i sin tidigare yrkesverksamhet har sedan omsatts till forskningsmässiga 

problemställningar. Vidare utförs forskningen ofta i nära samarbete med de verksamma på fältet. Att 

förskollärare och andra professionella i en redan ansträngd vardag tar sig tid att låta sig beforskas säger oss 

något. Detta tillåtande bygger på ett förtroende från fältet. Att det då i högre utsträckning konstruerats 

kvalitativa ansatser ger en vink om vilka syften och frågor som fältet anser sig ha behov av och som de önskar 

utveckla kunskap omkring. I detta sammanhang förefaller det betydelsefullt att lyssna till fältets egna problem 

och utmaningar, såväl som till problemställningar som konstrueras utifrån den kompetens som forskare besitter 

så att problemställningarna inte blir alltför lokala. Det finns även behov kunskap som är möjlig att generalisera.  

Innehållsmässigt finns det inom forskningsfältet ett fokus på relationer, samspel och interaktion samt 

samarbete och dess betydelse för ”måluppfyllelse” i meningen att skapa en god förskola för alla barn, även om 

mängden forskning som är gjord är mycket sparsam. Att det inom forskningsfältet fokuseras på de 

professionellas tal kan skapa igenkänning och användbarhet för verksamma i förskolan och på så vis ge praktik- 

och professionsrelevans, men det kan bli en alltför ensidig bild om och när barns och föräldrars röster och 

perspektiv hamnar i skymundan. Det är betydelsefullt att inte bara forska om och för en praktik och profession, 

utan även med de som är föremål för forskning om specialpedagogik i förskola. Detta skapar möjligheter att 

den kunskap som skapas i verksamheten upplevs som fruktbar och relevant av professionen. 

Att forskningsfältet specialpedagogik i förskola präglas av en teoretisk mångfald skulle kunna upplevas som 

spretigt och otydligt, men kan också vara en styrka. Olika komplexa skeenden kan kräva olika teoretiska 

förklarings- och förståelsemodeller. Att angripa det specialpedagogiska fältet med varierande teoretiska 

”glasögon” och fokus kan bidra till att skapa mångsidiga och rika bilder av vad och hur specialpedagogik i 

förskola kan vara och kan förstås. Samtidigt finns risken att en alltför stor spridning motverkar att forskningen 

blir kumulativ.  

Förslag och rekommendationer 

Nilholm och Björck-Åkesson (2007) hävdar att forskning om specialpedagogik i stort befinner sig i en expan-

sionsfas nationellt sett. Föreliggande delstudie visar att den begränsade forskningssituationen inom skolformen 

förskola i Norden verkar vara bestående. Då tidiga insatser i och genom förskola är av största vikt för barns 

utveckling, lärande och välmående i allmänhet, men också för att skapa goda förutsättningar för barn i 
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svårigheter i synnerhet, förefaller det angeläget att skapa möjligheter för vidare forskning utifrån 

specialpedagogiska frågeställningar i relation till skolformen förskola. I synnerhet gäller detta en fortsatt 

utveckling av så kallad praktik- och professionsrelevant forskning. Med stöd av föreliggande delstudie 

klarläggs att det finns stora behov av satsningar specifikt riktat mot forskningsfältet specialpedagogik i förskola 

nationellt sett. Nedan väljer jag att fokusera på de behov som blivit mest framträdande utifrån föreliggande 

granskning. Det är fullt möjligt och troligt att det föreligger ytterligare forskningsbehov även inom områden 

som inte explicitgörs nedan.  

Det finns inom den utbildningsvetenskapliga sfären, med utgångspunkt i att dagens förskola utgör en del av 

utbildningssystemet med ett tydligt och förstärkt lärandeuppdrag som omfattar alla barn i förskolan, behov av 

studier som på olika vis och utifrån olika perspektiv studerar villkor och förutsättningar för en socialt, 

pedagogiskt och rumsligt inkluderande förskola. Detta innefattar såväl bredd som fördjupning inom det vida 

inkluderingsfältet, med en praktikrelevant inriktning mot hur inkludering kan iscensättas och förstås i 

förskolan, utifrån personals, föräldrars och inte minst barns, perspektiv. Det handlar om syn- och 

förhållningssätt och det handlar om kompetens, arbetssätt och bemötande.  

Att bejaka barns egna perspektiv, är som tidigare framförts, förknippat med en del utmaningar när det 

kommer till specialpedagogik och i synnerhet då det rör sig om små barn och barn med grava 

funktionsnedsättningar. Jag vill dock hävda att det finns möjlighet att närma sig och lyssna in barns upplevelser 

och erfarenheter, även när det kommer till barn som betraktas som barn i behov av särskilt stöd. Ett citat från 

Palla (2011) synliggör barns medvetenhet om vuxnas syn på dem. I citatet diskuterar avdelningspersonal och 

specialpedagog att barnet ifråga uppmärksammat att specialpedagogen besökt avdelningen och associerat detta 

till sitt eget, av förskolan icke önskvärda, beteende. Detta då avdelningspersonalen framför att barnet brukar 

berätta att hon ”inte är arg längre”. Personalen förstår barnets uttryck som en signal till specialpedagogen om 

att hon inte behöver besöka avdelningen mer, eftersom barnet inte är argt längre. Barnets uttalande, såsom det 

formuleras genom personalen, tydliggör hur sättet att betrakta sig självt kan ses som beroende av hur andra 

betraktar dig och får på så vis stort inflytande i barns identitetsskapanden.  

 

S Jag vet inte om hon säger så längre men när jag brukade träffa henne så brukade hon berätta att hon inte är arg längre.  

P1 Mm, jo, det brukar hon prata om. 

S Och då känner jag att det kan man väl få vara, men man får inte göra vad som helst när man är arg. 

P2 Jag tror hon kopplar att du kommer in här på grund av hennes ilska. 

S Ja, ja. 

P2 Och det är hon inte särskilt ofta nu annars. 

P1 Nej, men hon har…  

P2 Men hon kopplar det lite med Lovisa (specialpedagogen, min anmärkning). Hon är definitivt inte dum. (sidan 149). 

 

I forskning om specialpedagogik i förskola måste det finnas utrymme för de som ofta omfattas av forskningen 

att få sina röster hörda och sina upplevelser synliggjorda. Forskning om specialpedagogik i förskola där barns, 

och föräldrars, röster tas tillvara och lyssnas på, på ett breddat och fördjupat vis är ett tydligt bristområde. 

Frågor om hur delaktighet och samarbetsformer kan utvecklas och förbättras utgör en central del. 

Vidare finns behov av studier som specifikt studerar och problematiserar förutsättningar för barn i olika 

svårighetsskapande sammanhang och funktionsvariationer. Bland de granskade studierna finns studier som 

fokuserar på ämnen som socioemotionella svårigheter, utvecklingsstörning, hörselnedsättningar, autism och 

dylikt. Ingen av studierna belyser till exempel specifikt situationer runt eller villkor för barn med fysiska 

funktionsvariationer såsom rörelsehinder i förskolan. Inom inkluderingsfältet kan med fördel även forskning 
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om de särlösningar som till viss del är förekommande idag och dess relevans i förhållande till intentionerna om 

en inkluderande förskola för alla granskas och problematiseras.   

En central del i arbetet med en förskola för alla handlar om specialpedagogers uppdrag och yrkesroll. Även 

om en förskola för alla barn, och specialpedagogik som resurs för att möta de utmaningar som är förknippade 

med denna vision, inte enbart är en fråga för specialpedagoger är det av relevans att skapa ett speciellt utrymme 

till forskning om denna yrkesgrupp. Att forskning om specialpedagoger i förskola utifrån ett nordiskt 

perspektiv är sällsynt har blivit synliggjort i föreliggande delstudie. Behovet av forskning om förekomsten av 

specialpedagoger i förskolan, liksom kunskap och forskning om specialpedagogers uppdrag, arbete och roll i 

förskolan är stort. Hur och var finns specialpedagoger anställda och hur ser deras arbetssätt ut? Forskning finns 

i något högre utsträckning om specialpedagogers arbete och yrkesroll i andra delar av utbildningsväsendet. 

Resultatet från flera av dem (exempelvis Malmgren Hansen, 2002) klargör att det funnits svårigheter i att 

implementera det arbete som specialpedagogen är tänkt att bedriva. En betydelsefull fråga att undersöka är om 

situationen är densamma för specialpedagoger i förskolan.  Arbetar specialpedagoger i förskolan i enlighet med 

det uppdrag som de utbildats för och hur ser detta arbete ut mer konkret?  Understödjer arbetssättet en 

inkluderande förskola och vilka hinder respektive möjligheter finns? 

Analysen pekar även mot behovet av att forskning med tydligare koppling till kvalitet och kvalitetsarbete, 

med särskilt fokus mot specialpedagogisk dokumentation, får lov att utvecklas. Föreliggande delstudie 

synliggör den brist på forskning om specialpedagogisk dokumentation som råder, vilket är något som bekräftas 

i Vallberg-Roths (2015) delstudie. Då systematiskt kvalitetsarbete och dokumentation är något som förordas i 

förskolans styrdokument blir det betydelsefullt med kunskapsutveckling, inte minst inom det 

specialpedagogiska fältet. I den reviderade läroplanen (Skolverket, 2010) poängteras med mer kraft än tidigare 

hur utvärdering och dokumentation av såväl det enskilda barnets utveckling och lärande, som verksamheten 

systematiskt ska bedrivas. Men vilka kunskaper och handlingssätt är rådande om och för specialpedagogisk 

dokumentation i förskolan? Vad förekommer det för dokumentation och när och hur används denna? Skiljer 

denna dokumentation sig från så kallad allmän dokumentation och på vilket vis då? Vilka möjligheter 

framträder med den individuella dokumentationen och dokumenterandet och vilka risker och svårigheter kan 

utförandet resultera i?  

Det finns både ett behov av att definiera och kartlägga förekomsten av specialpedagogisk dokumentation i 

förskolan liksom att närmare studera innehållet i och konsekvenserna av brukandet av olika typer av 

dokumentation. Betydelsefulla frågor handlar om att kritiskt granska olika dokumentationsformer samt frågor 

om dokumentation kopplat till bedömning. Forskning kan med fördel koncentreras mot att undersöka om och 

hur förskolor arbetar med dokumentation som specialpedagogiskt verktyg och stöd för lärande och huruvida 

dokumentationsformerna och innehållet inkluderar pedagogiska strategier för vad verksamheten ska erbjuda 

och hur barns styrkor, erfarenheter och intressen tillvaratas när det handlar om barn som blir föremål för 

specialpedagogik. För att förskolans dokumentation ska kunna bli ett verktyg för demokrati och likvärdighet 

finns behov av att undersöka och synliggöra skillnaden mellan dokumentation som mät- och kategoriserings-

instrument och dokumentation som verktyg för att utveckla och synliggöra pedagogiska processer. Den 

forskning som inkluderats i föreliggande studie visar att den specialpedagogiska dokumentation som utförs i 

förskolan företrädesvis kan placeras i den tidigare kategorin. Specialpedagogikens bedömmande karaktär är 

något som inte har problematiserats i tillräcklig utsträckning. Detta inkluderar ett fokus riktat mot 

bedömningskompetens hos förskollärare och specialpedagoger. (För vidare diskussioner om bedömnings-

kompetens, se Vallberg Roth, 2015.) 

Forskning om hur brist- och kompensationstänkande skulle kunna transformeras till förståelser som ligger 

mer i linje med en inkluderande hållning, där olikheter ses som resurser och utgör utgångspunkter för 

förskolans verksamhet, skulle med fördel kunna ge goda effekter på området specialpedagogik i förskola. Detta 

genom exempelvis behovsstyrda deltagarorienterade studier och/eller kompetenshöjande forskningscirklar, där 

forskare och verksamma arbetar tillsammans.  

En central och angelägen fråga som skär tvärs över de nämnda bristområdena är slutligen frågan om 

likvärdighet och forskning som fokuserar på huruvida och hur det skapas likvärdiga möjligheter, kanske främst 

nationellt sett, för barn, föräldrar eller personal att få specialpedagogiskt stöd i en förskola som ska vara till för 
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varje individ. I de utpekade områdena finns utrymme för att närma sig frågeställningarna med såväl kvalitativa 

som kvantitativa ansatser.  

Specifika metodreflektioner och avslutning 

Delstudiens breda fokus ”specialpedagogik i förskola” har varit en utmaning, men har ansetts nödvändig för att 

ringa in forskningsfältet. Analysen ger vid handen att det inte på något enkelt eller entydigt vis har varit möjligt 

att särskilja eller relatera de granskade studierna till några dikotomier i form av avgränsade kategorier eller 

nivåer. Inte heller framträder någon enhetlig bild av specifik dominans inom forskning om specialpedagogik i 

förskola, utöver det som framförts ovan. Några studier har en kritisk ansats, några studier kan liknas vid 

effektstudier, enstaka studier behandlar specifika frågeställningar runt olika teman såsom exempelvis 

matematik eller barn som far illa i hemmet och förskolan som förbyggande arena. Någon studie intresserar sig 

för förskole- och fritidshemspedagogikens betydelse för specialpedagogiken och ett fåtal för specialpedagoger. 

Studier om barn inkluderar även professionsaspekteter och studier om professionellas förhållningssätt och 

arbetssätt inkluderar, per se, frågor runt barn. 

Avslutningsvis rekommenderas fortsatta analyser av det kunskapsunderlag som det granskade forsknings-

resultatet skapat, än vad som varit möjligt att genomföra inom ramen för föreliggande uppdrag, samt 

möjligheten att kartlägga och sammanställa en delstudie med jämförelser utifrån ett internationellt perspektiv.  
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DELSTUDIE 4 PEDAGOGISKA RELATIONER I 

FÖRSKOLAN  

Sven Persson 

Sammanfattning  
Föreliggande delstudie redovisar forskning som behandlar relationer mellan förskolepersonal och barn i 

förskolan. I delstudien kartläggs och analyseras forskning om relationers betydelse för barns lärande och 

utveckling. Syftet med denna forskningsöversikt är att få ny kunskap om relationers betydelse i förskolan och 

de villkor som påverkar dem. Särskild uppmärksamhet riktas mot de studier som a) belyser betydelsen av 

pedagogiska relationer för barns utveckling och lärande b) anlägger ett teoretiskt perspektiv för att förklara och 

förstå relationens kvalitet c) som formulerar vilka villkor som är viktiga för att utveckla de pedagogiska 

relationerna och förskolans kvalitet. Ambitionen är att utifrån en analys av dessa kunna formulera strategier för 

en utveckling av de pedagogiska relationerna i svensk förskola.  

Följande forskningsfrågor ska besvaras: 

 

 Vad säger forskningen om relationens betydelse för barns lärande och utveckling? 

 Vilka teoretiska perspektiv och begrepp används för att förstå relationen mellan förskolepersonal och barn?  

 Vad säger forskningen om villkoren för relationens kvalitet? 

 

Tidigt har forskningen konstaterat att nära kontakter mellan vuxna och barn i förskoleverksamhet har positivt 

samband med barnens självständighet, positiva uppfattningar om skola och hur de lyckas i skolämnen och att 

goda relationer mellan barn och förskolepersonal leder till färre beteende- och lärandeproblem senare i skolan. 

Denna forskningsöversikt bekräftar i stort dessa slutsatser. En hög processkvalitet - de pedagogiska relationerna 

mellan förskolans personal och barn - har stor betydelse för barns lärande och socio-emotionella utveckling, på 

kort och på lång sikt. Med de pedagogiska relationerna som kvalitetens brännpunkt ses strukturer 

(barngruppernas storlek, personaltäthet mm) som stödjande eller hindrande för förskolans och de pedagogiska 

relationernas kvalitet. Flera av de här refererade studierna poängterar att en förskola och pedagogiska relationer 

av hög kvalitet innebär en sammanflätning av omsorg och undervisning, oftast betecknat som Edu-Care i den 

internationella diskursen.  

Den övergripande frågan om varför de pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och barn har 

betydelse för barnets lärande och utveckling på kort och lång sikt har besvarats teoretiskt på olika sätt i de 

forskningsstudier som refererats här. Ett multiteoretiskt närmande beskrivs i forskningsöversikten för att förstå 

och förklara de kortsiktiga och långsiktiga effekterna. En teoretisk utgångspunkt inom den tillämpade 

utvecklingspsykologin är att barn som kan reglera sina impulser och öka sin uppmärksamhet har större 

möjligheter att lära. Självreglering och Self-efficacy är analytiska begrepp som används för att förstå 

betydelsen av dessa förmågor. Forskare som använder ett socio-kulturellt perspektiv på lärande menar att 

lärande är en betydelsefull aspekt av alla sociala praktiker. Lärande, tänkande och vetande är relationer mellan 

människor genom deras interaktiva aktivitet. Lärande blir då någonting som man gör i relation till varandra. 

Begreppen ”expansivt lärande” och ”delat hållbart tänkande” används för att analysera lärande som en 

pedagogisk process i dialog. Forskare poängterar också att barns utveckling får ses i relation till alla de miljöer 

som barn vistas i och de olika erfarenheter som barn får i olika miljöer.  Begreppet Social ekologi, med 

inspiration från Bronfenbrenners ekologiska modell, tar just barns vardagserfarenheter som utgångspunkt för att 

förstå hur barns olika miljöer samvarierar och påverkar varandra. 

De kanske viktigaste villkoren för en hög kvalitet i de pedagogiska relationerna berör förskolepersonalens 

formella utbildning och möjlighet till kvalificerad fortbildning och kompetensutveckling. Forskningslitteraturen 

pekar på att förskolepersonalens kunskaper, pedagogiska medvetenhet, engagemang och förståelse av sitt 
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uppdrag är relaterat till deras utbildning och möjlighet till kompetensutveckling. Andra villkor som forskningen 

indikerar som betydelsefulla för de pedagogiska relationerna är: organiseringen av barnens vardag, jämvikten 

mellan vuxenstyrda och barninitierade aktiviteter i förskolan samt barns och föräldrars inflytande. Samman-

fattningsvis indikerar forskningen att strukturella faktorer som personaltäthet och barngrupper har störst 

betydelse för de yngsta barnen och för de utsatta barnen men att det måste sättas samman med andra 

parametrar. Slutsatsen blir att strukturella kvalitetsfaktorer kan ses som stödjande eller hindrande för 

utvecklingen av de pedagogiska relationerna. 

Slutligen sammanfattas forskningsöversikten i ett antal teser som konkluderar att förskolan har behov av att 

utveckla ett eget undervisningsbegrepp och att pedagogiska relationer innebär en sammanflätning av omsorg 

och undervisning.  

Inledning 
Tidigare forskning med longitudinell design har påvisat att förskolan har långsiktiga positiva effekter på barns 

lärande och utveckling och att dessa effekter tenderar att vara stabila under lång tid (Barnett & Belfield, 2006; 

Belsky m.fl., 2007; James & Pollard, 2008; Sammons, m.fl., 2004; Schweinhart m.fl., 2005; Sylva m.fl., 2011; 

Vandell m.fl., 2010). Slutsatserna bygger på internationella studier med longitudinell design och med barnens 

prestationer vid en given tidpunkt som beroende variabler (outcomes). Det finns emellertid inga aktuella 

svenska studier med liknande design (Statens folkhälsoinstitut 2009), vilket gör att resultaten får 

kontextualiseras till svensk förskola med viss försiktighet. Vilka är då de viktigaste faktorerna för att förskolan 

ska ha positiv påverkan på barns lärande och utveckling? I en forskningsöversikt (Brooks-Gunn m.fl., 2013) 

sammanfattar en rad forskare studier om kvalitetsfaktorer i förskolan. Deras slutsats är att de viktigaste 

aspekterna av kvalitet i förskoleverksamhet är ”stimulating and supportive interactions between teachers and 

children and effective use of curricula (s 1).” Utifrån en svensk förskolekontext kommer interaktion i denna 

delstudie att benämnas pedagogiska relationer. Hur dessa relationer gestaltas, varför de är så viktiga för barns 

lärande och utveckling och vilka villkor som möjliggör eller hindrar dem har emellertid inte analyserats på ett 

systematiskt sätt. Den här delstudien avser därför att närmare analysera studier som behandlar den pedagogiska 

relationens kvalitet, hur de kan förstås teoretiskt och de villkor som krävs för att utveckla dem.  

Syfte och forskningsfrågor 
Föreliggande kartläggning redovisar forskning som behandlar relationer mellan förskolepersonal och barn i 

förskolan. Syftet denna forskningskartläggning är att få en samlad kunskap om relationers betydelse i förskolan 

utifrån en redovisning och analys av studier som a) belyser betydelsen av pedagogiska relationer för barns 

lärande och utveckling b) anlägger ett teoretiskt perspektiv för att förklara och förstå relationens kvalitet c) som 

formulerar vilka villkor som är viktiga för att utveckla de pedagogiska relationerna och förskolans kvalitet.  

Följande forskningsfrågor ska besvaras: 

 

 Vad säger forskningen om relationens betydelse för barns utveckling och lärande? 

 Vilka teoretiska perspektiv och begrepp används för att förstå relationen mellan förskolepersonal och barn?  

 Vad säger forskningen om villkoren för relationens kvalitet? 

 

Ambitionen är att utifrån en analys av svaren på dessa frågor kunna formulera strategier för en utveckling av de 

pedagogiska relationerna i svensk förskola 

Urvalskriterier 
I denna översikt har följande urvalskriterier använts. Studierna som söks i de internationella databaserna ska: 

 

 vara publicerade i en vetenskaplig peer-review tidskrift,  

 vara publicerade under perioden 2009 – 2014, 
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 behandla förskola i Norden, Europa, Australien eller USA, 

 behandla följande innehåll: a) pedagogiska relationer i förskolan b) förhållandet mellan struktur och 

kvaliteten i pedagogiska relationer,  

 behandla förskola och i internationella sammanhang liknande institutioner. 

 

Studierna som söks i den skandinaviska databasen ska: 

 

 vara publicerade i en vetenskaplig peer-review tidskrift, som avhandling, bokkapitel eller rapport, 

 vara publicerade under perioden 2007 – 2014, 

 behandla förskola i Skandinavien, 

 behandla följande innehåll: a) interaktion eller pedagogiska relationer i förskolan b) förhållandet mellan 

strukturella faktorer och kvaliteten i de pedagogiska relationerna,  

 behandla förskola och inte andra omsorgsformer. 

 

Såväl studier med kvantitativa som kvalitativa metodansatser inkluderas i denna översikt. Artiklar som har 

specialpedagogik och barn i behov av särskilt stöd som fokus inkluderas inte här eftersom de behandlas särskilt 

i denna rapport (se Palla, 2015). Studier som baseras på samma urval och med liknande fokus refereras bara en 

gång.  

Sökmetod 

Studier som inkluderas har identifierats i databaserna: ERIC, Education Research Complete (ERC), Nordic 

Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC). I databaserna ERIC och ERC har också artiklar som 

rekommenderats av databaserna tagits upp till granskning. För sökning i ERIC och ERC har databasernas 

Thesarius använts för att öka träffsäkerheten i sökningen. Huvudtermen i sökningen har ”exploded” så att 

relaterade termer har inkluderats i sökningen. De söksträngar som används för sökning i ERIC och ERC är:  

Platsen  

ERIC: Early Childhood Education exploded. "Early Childhood Education" or "Preschool Education" or 

"Primary Education" and "Early Childhood Education" or "Preschool Education" or "Primary Education" or  

"Preschool Education" or "Primary Education" or "Child Care Centers" or "Kindergarten". ERC: Early 

Childhood Education exploded. "Early childhood education" or "Early Childhood Special Education" or 

"Kindergarten" or "Preschool Education" or "Primary Education". 

Pedagogiska relationer  

ERIC:  Interaction exploded: "Interaction" or "Feedback (Response)" or "Group Dynamics" or "Interpersonal 

Relationship" or "Caregiver Child Relationship". ERC:  "Teacher-student relationships" or "Interpersonal 

relations" or "Interpersonal communication". 

Villkor 

ERIC: “Group size” or “Adult:child ratio” or “Structural characteristics” or “Caregiver Interaction Scale”. 

ERC: "Group size" or "Class size" or "Classroom Environment" 

 

Söksträngarna i NB-ECEC har gjorts enligt följande. Platsen är förskolan i Skandinavien. Sökordet 

”Interaktion” är fördefinierat i databasen. Samtliga studier som faller under sökordet har granskats. 

Sökprocessen har gjorts enligt följande procedur. Först har platsen (förskolan) definierats i de olika 

internationella databaserna enligt Thesaurus, därefter har platsen kombinerats med de sökord som definierats 

ovan. Efter en första granskning av den översiktliga information som ges via databaserna (i tabellen benämnt 

som träffar) har jag gjort en läsning av de abstrakt som den första granskningen resulterat i (i tabellen benämnt 

som granskade). Läsningen av abstract har resulterat i ett antal publikationer som blivit lästa i fulltext (Urval 1). 
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Läsningen av den fullständiga publikationen har resulterat i att studien bedömts utifrån dess relevans för denna 

översikts syften och forskningsfrågor. Urval 2 består då av de studier som inkluderats.  

Analysprocess 

De inkluderande studierna värderades först efter trovärdighet och relevans i design, metod och resultat. Därefter 

kategoriserades de efter innehåll och huvudsakliga resultat. Betydelsefulla frågor för inkludering av studier var 

om de kunde kontextualiseras till svenska förhållanden, om de kunde säga något om förhållandet mellan 

pedagogiska relationer (process) och de villkor (struktur) som omgärdade och påverkade de pedagogiska 

relationerna samt om studierna hade en teoretisk ansats för att förstå relationernas betydelse.  

Många av de här refererade studierna är gjorda i USA vars förskola är under uppbyggnad och olik den 

svenska och skandinaviska förskolan på flera sätt. Detsamma gäller för flera andra länder som England, 

Portugal, Spanien och Australien. Resultaten från internationella studier har därför tolkats försiktigt och i den 

mån det är möjligt, kontextualiserats till svenska förhållanden. För att kunna avgöra om forskningsresultat från 

internationella studier är relevanta för den svenska förskolan får de prövas av förskolepersonal. Till hjälp för att 

avgöra denna delstudies praktikrelevans har jag haft en grupp av förskolechefer i Kungsbacka som läst och 

kommenterat rapporten utifrån frågor om hur rapportens resultat kan användas i förskolan för att utveckla dess 

kvalitet. Jag kommer fortsättningsvis därför att kalla det för praktikrelevant forskning (se nedan om begrepp). 

Begrepp 

Early childhood education är det övergripande begrepp som har använts i sökningarna, men databasernas 

Thesaurus ger också exempel på andra begrepp som ska fånga in förskolan i de olika studierna. Det finns ett 

otal begrepp för förskola (Early education, preschool, pre-kindergarten, kindergarten mm) och förskolans 

personal (teacher, staff, practitioner mm) som används i de refererade studierna, vilket hänger samman med hur 

förskolan är organiserad, vilken utbildning personalen har, vilka styrdokument som används, vilka mål den har, 

vilket innehåll som är centralt och till vilka barn den riktar sig. Jag har i denna översikt valt att använda 

begreppet förskoleverksamhet som samlande svenska term för Early childhood education, detta för at markera 

att det gäller barn mellan 0-6 år, att de befinner sig i en institution utanför familjen och att denna institution ska 

verka för att stödja barnens utveckling och lärande.  

I de flesta studierna anges inte personalens utbildning eller kvalifikationer. Jag har därför valt att använda 

termen förskolepersonal för yrkeskategorierna. Flera länder har inte en allmän förskola, däremot särskilda 

program (till exempel Head Start i USA) riktade mot speciella målgrupper, oftast till barn från missgynnade 

socio-ekonomiska omständigheter eller minoritetsbarn. I texten benämns dessa insatser som förskoleprogram. 

Begreppet praktiknära forskning har varit frekvent använt i diskussionen om Skolforskningsinstitutets 

inriktning. I föreliggande översikt har istället praktikrelevant forskning varit vägledande eftersom den kunskap 

som produceras i studierna kan vara relevant för en pedagogisk praktik utan att de har en praktiknära design. En 

viktig aspekt av forskningens relevans för en praktik är att den kommuniceras och diskuteras med 

professionella i de berörda verksamheterna. 

I denna delstudie är interaktionen eller relationen mellan förskolepersonal och barn i fokus, men hela tiden i 

en kontext och situation. Gemensamt för studierna som är inkluderade är att interaktionen sker i ett pedagogiskt 

sammanhang, i en pedagogisk kontext av utbildning och omsorg. Jag kommer framöver att kalla dessa 

interaktionsmönster för pedagogiska relationer.  

Urval och inkluderade studier 

Sammantaget har 67 studier inkluderats i denna delstudie: 37 studier från ERIC, 7 från ERC och 23 från NB-

ECEC. Urvalsprocess och inkludering redovisas i bilagorna. Sökningen i tabellform redovisas i bilaga 1. 

Referenser till de inkluderade studierna redovisas i bilaga 2. 

I bedömningen av vilka studier som har störst värde för att kunna besvara forskningsfrågorna har studiernas 

design värderats utifrån studiens möjlighet att besvara om det finns samband mellan resultatkvalitet (outcomes 

för barnen) och de pedagogiska relationerna i förskoleverksamheten. Men även kvalitativa tvärsnittsstudier har 
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inkluderats om de bedömts kunna svara på någon eller några av ovanstående frågor. Såväl studier med 

kvantitativa som kvalitativa metodansatser inkluderas alltså i denna översikt. Studier där forskarna valt att 

kombinera kvalitativa data för att tolka pedagogiska processer och kvantitativa data i form av tester eller andra 

utfall av barns förmågor och strukturella villkor har bedömts som särskilt värdefulla för denna delstudie (se 

också Ishimine & Tayler, 2014) för ett liknande resonemang). De studier som blivit exkluderade från urval 1 

har i huvudsak tagits bort därför att a) de är alltför situerade till den nationella förskoleverksamhet som studien 

genomförts i och har inte varit möjliga att kontextualisera till den svenska förskolan b) studierna har haft 

barnen och deras förmågor som huvudsakliga fokus och inte förskolans verksamhet.  

Resultat 
Föreliggande översikt redovisar forskning som behandlar de pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal 

och barn i förskolan. Följande forskningsfrågor ska besvaras: 

 

 Vad säger forskningen om relationens betydelse för barns lärande och utveckling? 

 Vilka teoretiska perspektiv och begrepp används för att förstå relationen mellan förskolepersonal och barn?  

 Vad säger forskningen om villkoren för relationens kvalitet? 

 

Nedan redovisas delstudiens resultat genom att forskningsfrågorna besvaras. Varje avsnitt inleds med en 

kortare text som sätter resultaten av de inkluderande studierna in i forskningsläget och i ett svenskt 

sammanhang. Det innebär också att äldre forskning redovisas. Därefter redovisas huvudresultaten från 

föreliggande delstudie. 

Vad säger forskningen om den pedagogiska relationens betydelse för barns lärande och 
utveckling? 

Den svenska förskolan befinner sig i en brytningstid mellan en socialpedagogisk nordisk tradition och en mer 

kontinental tradition som är inriktad på förskolans möjlighet att förbereda barnen inför skolan. Förskolan har ur 

ett policyperspektiv blivit mer inriktad på barns lärande och kunskaper. Läroplanens förtydligande och 

utvidgning av mål för matematik, naturvetenskap, språk och teknik kan ses som ett uttryck för en global 

tendens att uppmärksamma förskolans potential att skapa ett lärande och kunskapande barn. Med denna 

utveckling kommer också förskolans kvalitet att stå i blickfånget och, vilket är det viktiga i detta sammanhang, 

ett ökat krav på forskningen att bidra till en kvalitetshöjning genom att producera kunskap som är möjlig att 

använda av yrkesverksamma. Föreliggande översikt kommer inte att vidare diskutera denna komplicerade och 

ideologiserade fråga, snarare framhålla att vad som är praktikrelevant forskning om de pedagogiska 

relationerna är en fråga om tolkningsbas och perspektiv. Principiella resultat från denna delstudie kan 

kontextualiseras och göras användbar om de prövas i pedagogisk praktik och ingår i en kontinuerlig dialog med 

yrkesverksamma förskollärare och ledningspersonal.  Med detta sagt, är nedanstående redovisning och de teser 

som framhålls att se som en redovisning av kunskapsläget om pedagogiska relationers betydelse, dess villkor 

och vidare en tolkning av hur de pedagogiska relationerna kan utvecklas i svensk förskola.    

Kvaliteten i de pedagogiska relationerna har samband med barns utveckling och lärande  

Tidigt har forskningen konstaterat att nära kontakter mellan vuxna och barn i förskoleverksamhet har positivt 

samband med barnens självständighet, positiva uppfattningar om skola och hur de lyckas i skolämnen (Birch & 

Ladd, 1997) och att goda relationer mellan barn och förskolepersonal leder till färre beteende- och 

lärandeproblem senare i skolan (Hamre & Pianta, 2005). Birch och Ladd (1997) fann att observerade lärare-

barn konflikter i förskola hade samband med negativa attityder mot skolan, låg självreglering, och lågt 

samarbete i klassrummet. Dessutom har lärarrapporter om konflikter med barn samband med ökningar av 

barnens problembeteenden och minskning av sociala kompetens över tid (Pianta m.fl., 2005). Närhet mellan 

förskolepersonal och barn är en viktig dimension av kvaliteten på relationerna och studier har visat att nära 
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relationer har samband med högre nivåer av anpassning till skolans miljö (Birch & Ladd, 1997; Pianta, m.fl., 

2005). Relationer mellan lärare och barn som kännetecknas av värme, närhet och brist på konflikter främjar 

barns möjligheter att lära sig i förskolan och senare i skolmiljön. Positiva lärare-barn relationer är särskilt 

viktigt vid skolstart eftersom det är under denna tid som barnen upprättar interna arbetsmodeller för förskolans 

och skolans sociala miljö (Hamre & Pianta, 2005; Lynch & Cicchetti, 1997). Tidigare forskning visar att då 

positiva relationer utvecklas med lärare under förskoletiden och de tidiga skolåren så påverkar det barns 

skolprestationer och sociala utveckling i positiv riktning (Birch & Ladd, 1997; Pianta, m.fl., 2005). Ett flertal 

internationella studier visar att förskolepersonalens interaktion och relationer med barnen är den mest 

betydelsefulla aspekten av barns förskolevistelse i de program för förskolebarn som studerats (Downer, Kraft-

Sayre, & Pianta, 2009; Hamre & Pianta, 2005; Howes m.fl., 2008; Mashburn m.fl., 2008).   

Betydelsen av barns förskolevistelse för deras utveckling och lärande är emellertid beroende av kvaliteten i 

interaktionen. Palermo, Hanish, Martin, Fabes och Reiser (2007) beskriver sambandet mellan kvaliteteten i 

lärare och barn relationen och barnens beredskap inför skolan och betonar behovet av lärarutbildning, 

fortbildning för professionell utveckling och stöd för att underlätta nära relationer mellan förskolepersonal-

barn. Lokalt baserade tvärsnittsundersökningar i Sverige har också visat att förskolors kvalitet skiftar som ett 

resultat av kvaliteten i de pedagogiska relationerna (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009). 

Genomgången av forskning i denna översikt bekräftar ovanstående resultat. Flera internationella studier och 

sammanställningar har på senare tid pekat på att det är förskolepersonalens relationer till barnen och det 

konkreta mötet mellan personal och barn som kan förklara förskolans betydelse för barnens prestationer i 

skolan (Persson, 2012; Siraj Blatchford, 2009; Brooks-Gunn m.fl., 2013).  Studier indikerar att en av de 

viktigaste aspekterna av kvalitet i förskoleverksamheten är relationer mellan förskolepersonal och barn som 

präglas av lyhördhet och dialog (Rudasill & Rimm-Kaufman, 2009; Rentzau & Sakellariou, 2011).  En hög 

kvalitet i lärare-barn interaktionen har i flera studier kopplats samman med barns lärande och positiva 

utveckling av emotionella, sociala och kognitiva färdigheter (Burchinal, 2010, Thomason & La Paro, 2009, 

2013). Viktigt att påpeka är att en hög kvalitet i de pedagogiska relationerna kan medverka till ökat samarbetet 

mellan barnen och därmed också bidra till ett kollaborativt lärande i barngruppen. Lärandeaktiviteter som 

stöder social interaktion är enligt de finska forskarna Kaartinen och Kumpulainen (2012): kollaborativt 

deltagande, delad expertis mellan medlemmar i gruppen och möjligheten att se deltagande processer 

artikulerade och synliggjorda.  

Studier indikerar att viktiga färdigheter och kompetenser för barns lärande - som förmåga att hantera sociala 

relationer, självreglering och uppmärksamhet - utvecklas i interaktion mellan vuxna-barn, mellan barn och med 

material, dvs. i relationen mellan barnet och förskolans lärandemiljö (Downer, m.fl., 2010). Yngre barn lär 

genom olika slags interaktioner och deras kompetenser och färdigheter förstås bäst i ljuset av utformningen av 

och kvaliteten i dessa. Kommunikation, interaktion och aktivt deltagande är relevanta aspekter för de sätt som 

barns lärande och handlingar i förskolan formar sig (Svensson, 2009). En viktig uppgift för förskolan är därför 

att utforma en verksamhet som möjliggör god kommunikation. Klerfelt (2007) visar att barn använder sina 

kunskaper och erfarenheter från mediekulturen i den institutionella praktiken och därmed stärks de i rollen som 

kulturproducenter. Dessutom visar studien hur barn och pedagoger bygger en bro mellan den pedagogiska 

institutionen och mediekulturen genom interaktiva processer och bildberättelser.  

Bae (2009) finner exempel på att förskolebarnen har goda möjligheter till kommunikation och medlärande 

på fyra olika områden, nämligen samtal och dialog, praktiskt samarbete, lek och humoristiskt samspel samt 

genom att sätta gränser. I dessa kommunikationsformer kan barn integrera sina tidigare erfarenheter. Barns 

interaktion med lärare, kamrater och uppgifterna har studerats utifrån hur aktiviteternas organiseras, till 

exempel i stora grupper eller i måltider (Booren, Downer och Vitiellos, 2012). Den strukturella organisationen 

av aktiviteterna sätts då i samband med förskolan som helhet och barnets rörelser mellan olika miljöer. Ett bra 

exempel på hur det organisatoriska och kulturella sammanhanget spelar roll ges i Bradley & Reinking (2011) 

undersökning av strategier som syftar till att öka kvaliteten och kvantiteten av språklig interaktion i 

förskoleverksamheten. Forskarna kunde, precis som Bae (2009, 2013) konstatera att i de situationer som 

interaktionen utspelade sig i hade stor påverkan över möjligheten att föra dekontextualiserade samtal, till 

exempel att de regler som råder under måltiderna kan hindra eller möjliggöra dekontextualiserade samtal. 
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Pedagogiska relationer är en sammanflätning av sociala, emotionella och kognitiva interaktionsmönster 

Det finns forskningsresultat som pekar på att förskolepersonalens fokus i interaktionen har betydelse för vad 

barnen lär sig. Studier har särskilt fokuserat vilken funktion som förskolepersonalens frågor har för barnens 

kognitiva förmågor. Jambunathan (2012) kommer i sin studie fram till att en omsorgsinriktad och ”närande” 

miljö inte leder till högre kognitiv kompetens hos barnen.  Däremot har personalens uppmärksamhet på barnens 

lärande i interaktionen samband med barnens kognitiva utveckling. I det senare fallet är förskolepersonalens 

uppmärksamhet riktad mot att utveckla barns högre tänkande (higher-order thinking skills) genom strategier för 

frågor och stöd till barns lärande. Om lärare använder goda undervisningsstrategier för att utveckla barns 

lärande och utveckling så kommer barnen också att ha högre kognitiv kompetens. Brandt (2013) visar till 

exempel att det är förskolepersonalens agerande och stöd som förmår barnen att förstå vad som är matematik då 

barnen leker med geometriska figurer och leksaker. Det sätt som pedagogen ställer frågor på bedöms vara av 

stor betydelse för hur barnen svarar, såväl verbalt som icke-verbalt, det vill säga med hjälp av fingrarna eller 

andra typer av rörelser. Carlsen, Hundeland och Erfs (2010) drar slutsatsen att det är viktigt att föremål används 

vid aktiviteter som handlar om att lösa matematiska uppgifter. Forskarna konstaterar dessutom att frågor är ett 

effektivt pedagogiskt verktyg för att engagera barn i inlärningsaktiviteter, och de hittar mönster i hur samtalen 

utvecklas genom olika typer av frågor (Carlsen, Hundeland & Erfs, 2010). Lärare som använder 

undervisningsstrategier för att stödja hands-on lärande, nyfikenhet, självständighet att lösa problem och förmår 

utmana lärandeprocesserna så kommer barnen att utveckla en stark känsla av kompetens genom att lösa 

kognitiva uppgifter (Jambunathan, 2012). Studier som fokuserar hur förskolepersonal kan stimulera barns 

kognitiva lärande och stödja barns kognitiva utveckling har sett att hög kvalitet i de pedagogiska relationerna 

utvecklas då personalen har ett konstruktivistiskt perspektiv på lärande. Den pedagogiska intentionen hos 

förskolepersonalen bygger på hur de förstår barns tidigare lärande, deras vardagserfarenhet och att de tillåter 

och stöder barnens egna upptäckter. Denna interaktion stödjer barns kognitiva förmågor, deras kritiska 

tänkande och språkliga färdigheter.  

Motsvarande studier om förskoleverksamhetens betydelse för barns sociala och emotionella utveckling har 

kommit fram till att personalens känslighet och lyhördhet inför barnens sociala och emotionella behov har 

samband med utvecklingen av barnens sociala och emotionella färdigheter (se t.ex. Domínguez, 2011; Spivak 

& Howes, 2011). Då förskolepersonal lyckas skapa en miljö av omsorg och stöd så upplever barnen att de är 

accepterade och omtyckta av sina kamrater. När relationerna karakteriseras av ett ömsesidigt positivt invol-

verande i aktiviteter, en hög grad av närhet och få konflikter samt när personalen är lyhörd och uppmärksam så 

bidrar detta till att barnen bättre kan reglera sina känslor och impulser samt att de utvecklar en större empatisk 

förmåga. Barn som får erfarenhet av positiva relationer till förskolepersonal har större förmåga att utveckla sin 

uppmärksamhetsgrad, är mer socialt kompetenta och har färre beteendeproblem (Bub, 2009). 

Resultat från andra studier tyder emellertid på att det inte är analytiskt meningsfullt att skilja mellan 

kognitiv, social och emotionell stödjande interaktion, istället är det förhållandet mellan dessa aspekter som är 

viktiga. Till exempel drar Salminen m.fl. (2014) slutsatsen att förskollärares stöd till barns sociala liv befrämjas 

genom att de är emotionellt närvarande. Tidigare forskning har presenterat resultat som pekar på att kvalitet i 

förskoleverksamheten är en kombination av lyhörd omsorg och hög kvalitet på undervisningen, det senare 

benämns i den internationella forskningslitteraturen som instructional quality. I förskolor där personal lyckas 

skapa ett socialt, emotionellt och kognitivt stödjande klimat har de bästa förutsättningar att bidra till barns 

positiva sociala, emotionella och kognitiva utveckling (Carl 2007; Fontaine m.fl., 2006; Leach m.fl., 2008; 

LoCasale-Crouch m.fl., 2007). Ett klimat med lärare som förmedlar en varm och känslig atmosfär och som är 

lyhörda inför barns känslomässiga behov är ett viktigt stöd för förskolebarns såväl känslomässiga som 

kognitiva utveckling (Hagström, 2010). Ett sådant emotionellt och kognitivt stödjande klimat i 

förskoleverksamheten innebär att barns egna initiativ och idéer får utrymme i dagliga rutiner och aktiviteter, 

vilket har starka positiva effekter på såväl barns framtida sociala förmågor som deras lärande (Curby, m.fl., 

2009).  

Flera studier pekar på att kvaliteten på kommunikationen mellan förskolepersonal och barn är en 

nyckelfaktor. Svinth (2013) beskriver hur affektiva krafter i ömsesidigt konstituerade utväxlingar mellan vuxna 

och barn påverkar och berör samspel och därmed också barns möjligheter att lära. Liknande resultat kommer 

fram i Albaeck Nilsens och Nygård Christoffersens (2009) forskningsgenomgång som pekar ut vad en förskola 
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av hög kvalitet kännetecknas av. Sammanställningen framhåller förskolepersonalens insikt i barnens 

utveckling och mottaglighet samt lyhördhet för barnens kommunikation. Betydelsen av att som 

förskolepersonal kunna inta ett barnperspektiv eller ett bottom-up perspektiv på interaktionen bottnar i insikten 

om vikten av att stödja barns känsla av att vara accepterade, att tillhöra, att få respekt och vara engagerade 

(Curby, m.fl., 2009; Hallam, m.fl., 2009). Pedagogens intresse för att närma sig barnets perspektiv, för att skapa 

mening och dela en verklighet, och för att ge bekräftelse och respons, innebär en strävan att vara emotionellt 

närvarande och gå in i en öppen dialog med barnet (Emilson, 2008). 

Var är kvalitetens brännpunkt? 

I flera studier menar forskarna att kärnan i kvalitetsdiskussionen finns i de pedagogiska relationerna mellan 

förskolepersonal och barn. Traditionellt har fyra dimensioner av kvalitet beskrivits i forskningslitteraturen 

(Aytch, Cryer & Bailey, 1999). Kontextuell kvalitet relaterat till situation och sammanhang, global kvalitet som 

relaterar till en helhet av faktorer, strukturell kvalitet som främst inbegriper omgärdande faktorer som 

barngruppernas storlek personaltäthet mm, och processkvalitet som främst har interaktion som fokus. I studier 

som försöker mäta samband mellan olika dimensioner är det få som lyckas eller som försöker inbegripa alla 

fyra dimensioner i samma studie. Teoretiskt är det tveksamt om det går att särskilja dessa dimensioner från 

varandra, istället har varje dimension fått en operationell definition som gör det möjligt för forskarna att mäta 

samband mellan några av dessa kvalitetsaspekter. I föreliggande delstudie finns ett stort antal studier med 

denna ambition och som ger värdefulla bidrag till att förstå och förklara vilka aspekter i kvalitetsdimensionerna 

som är viktigast och vilka som är relaterade till varandra. Flera studier har till exempel undersökt huruvida 

strukturella villkor som barngruppernas storlek har samband med processkvaliteter i interaktionen mellan 

förskolepersonal och barn, oftast utan att finna några signifikanta samband. I Sverige har Sheridan (2001) i sin 

avhandling om relationen mellan strukturkvalitet och pedagogisk kvalitet i svensk förskola konstaterat att 

strukturella aspekter av kvalitet är viktiga men att de inte är någon garanti för hög pedagogisk kvalitet. Det 

avgörande är hur de strukturella villkoren används, och detta, menar hon, är styrt av personalens kompetens. 

Det kan förklara varför förskolor med liknande förutsättningar kan uppvisa stora kvalitetsskillnader. Sheridan, 

Pramling Samuelsson och Johanssons (2009) fann till exempel betydande skillnader i kvalitet mellan 

förskolorna i en större svensk stad men konstaterade att dessa skillnader inte kunde härledas till olika 

förutsättningar och strukturella villkor, istället är det kvalitetsskillnaderna i de interaktiva processerna mellan 

personal och barn som har betydelse. 

Det som de här refererade studierna visar, är hur betydelsefulla de pedagogiska relationerna mellan 

förskolans personal och barn är för barns lärande och socio-emotionella utveckling. De pedagogiska 

relationerna kan därför sägas utgöra kvalitetens brännpunkt eftersom det är i det konkreta mötet mellan 

förskolepersonal och barn som kvaliteten avgörs. Det är därför oroande att några studier påvisat en låg 

förekomst av dialog och samspel mellan förskolepersonal och barn. Hallam (2009) visar att det fanns få 

tillfällen av språklig interaktion mellan fokusbarnen i studien och förskolepersonalen och att majoriteten av 

språkliga uttryck riktade mot barnen var uppfodrande och reglerande av deras beteende. Interaktionen varierade 

beroende av vilka aktiviteter som barnen deltog i och var man befann sig. Studier som undersökt frekvenser och 

sekvenser av interaktion med barnen i förskoleverksamhet har konstaterat att interaktionen är relativt kort i tid 

räknat och inte så vanligt förekommande som man förväntat, det har gällt i såväl utomnordiska som 

skandinaviska studier (Bouchard m.fl., 2010; Hallam, 2009; Gjems, 2009). I två skandinaviska studier (Gjems, 

2011, Thulin, 2012) visar videoobservationer av verbal interaktion att personalen inte förmår utvidga barnens 

lärande – i Thulins studie handlar det om naturvetenskapliga fenomen – istället nöjer man sig med barnens svar 

och stimulerar inte fortsatt lärande. 

Sammanfattningsvis ger forskningslitteraturen belägg för att hög kvalitet i de pedagogiska relationerna 

mellan förskolepersonal och barn: 

 

 har positiv betydelse för barns sociala, kognitiva och emotionella utveckling och färdigheter, 

 påverkar och prognosticerar barns sociala och skolrelaterade förmågor, 

 påverkar barnens förmåga till självreglering och bidrar positivt till deras socio-emotionella utveckling, 
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 påverkar barnens språkliga och kognitiva utveckling i positiv riktning, 

 påverkar barnens förmåga att kommunicera med andra barn och med vuxna. 

 

Några studier indikerar att goda pedagogiska relationer mellan förskolepersonal och barn inte är så vanligt 

förekommande som förväntat, att förskolepersonal i många fall inte förmår utvidga barnens lärande och att de 

pedagogiska relationerna är beroende av situation och plats.  

Vilka teoretiska perspektiv och begrepp används för att förstå relationen mellan 
förskolepersonal och barn?  

Den övergripande frågan om varför de pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och barn har 

betydelse för barnets lärande och utveckling på kort och lång sikt har teoretiskt besvarats på olika sätt i de 

forskningsstudier som refererats här. Utifrån ambitionen att forskning ska vara relevant för den pedagogiska 

praktiken är de teoretiska perspektiven av avgörande betydelse. Det är med begrepp och teorier som 

förskolepersonal får kognitiva och språkliga redskap att utföra och kommunicera en pedagogisk praktik. Om 

inte frågan varför förskolan har betydelse för barns lärande och utveckling kan besvaras eller mer specifikt i 

detta sammanhang, hur forskarna förklarar varför de pedagogiska relationerna mellan barn och 

förskolepersonal har betydelse för barns lärande på kort och lång sikt, så kommer den pedagogiska praktiken att 

vara teorilös och därmed inte kommunicerbar. Jag kommer här att redogöra för två teoretiska inriktningar som 

används av forskarna i de refererade studierna samt ett övergripande perspektiv. Var för sig ger de plausibla 

men enligt min mening, ofullständiga förklaringar till huvudfrågan, därefter kommer jag att argumentera för att 

det behövs ett multiteoretiskt perspektiv på de pedagogiska relationerna. 

Utvecklingspsykologiskt perspektiv på pedagogiska relationer 

En teoretisk utgångspunkt inom den tillämpade utvecklingspsykologin är att barn som kan reglera sina impulser 

och öka sin uppmärksamhet har större möjligheter att lära. Självreglering och Self-efficacy är analytiska 

begrepp som används för att förstå betydelsen av dessa förmågor. Självreglering ses som en neurobiologisk och 

socialt erövrad förmåga att styra sina impulser och sin uppmärksamhet. Raver m.fl. (2011) ger goda belägg i 

tidigare forskning för betydelsen av att barn tidigt lär sig självreglering och visar att denna förmåga är en viktig 

förutsättning för lärande senare i livet. Till exempel att barn med större kognitiv förmåga också har bättre 

självreglerande förmågor då de planerar vad de ska göra, kommer ihåg regler och fokuserar sin 

uppmärksamhet. Ett närbesläktat begrepp som används i forskningslitteraturen är själv-kompetens. Själv-

kompetens är en multi-dimensionellt begrepp som är relaterat till barnets ålder och utveckling, och i 

förskolemiljön till deras upplevelse av a) kognitiv förmåga b) fysisk förmåga c) kamratacceptans och d) 

förskolepersonalens acceptans.   I Jambunathans (2012) studie används begreppet för att analysera om det finns 

samband mellan pedagogiska aktiviteter och barns känsla av själv-kompetens.  

De pedagogiska relationernas innehåll styrs av förskolepersonalens val av innehållsligt fokus och får 

betydelse genom deras kommunikativa förmåga och emotionella närvaro. Amerikanska studier pekar på att det 

emotionella stöd som personalen kan ge barnen i förskolan är av vital betydelse för deras utveckling av 

självreglering och en tro på sig själva som lärande personer. I longitudinella studier har barns beteende och 

behärskande av situationer visat sig senare i livet som social kompetens och färre beteendeproblem (Brooks-

Gunn, 2013; Bub, 2009; Spritz m.fl., 2010). Labila känslosvängningar och aggressiva reaktioner ger fler 

kamratproblem och leder till fler konflikter med förskolepersonal och lärare, medan ökad självreglering innebär 

större anpassningsförmåga, känslomässig förståelse och empati (Spritz, 2010). Raver m.fl. (2011) visar i sin 

effektstudie att om personal får möjlighet att fortbildas i strategier för att öka barns förmåga till självreglering 

och samtidigt får hjälp med att reducera sin egen stress, leder detta till ett ökat socialt och emotionellt stöd till 

barnen. Stödet bidrar till att barnet får större uppmärksamhetsgrad och större impulskontroll. 
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Ett socio-kulturellt perspektiv på pedagogiska relationer 

Forskare som använder ett socio-kulturellt perspektiv på lärande (till exempel Siry, Ziegler & Max, 2012) 

menar att lärande är en betydelsefull aspekt av alla sociala praktiker. Lärande, tänkande och vetande är 

relationer mellan människor genom deras interaktiva aktivitet. Lärande blir då någonting som man gör i relation 

till varandra, till exempel ”göra naturvetenskap”. I interaktionen delar och omkonstruerar deltagarna mening i 

aktiviteten genom att använda olika former av resurser: sina tidigare erfarenheter, tidigare kunskaper, kulturell 

praktiker etc. Dessa resurser har genom tidigare användning blivit meningsbärande och har en skapande 

funktion i aktiviteten samtidigt som ny mening uppstår och omskapas över tid (Siry, Ziegler & Max, 2012). 

Begreppet ”expansivt lärande” används för att analysera lärande som en process då ”learners learn something 

that is not yet there. In other words, the learners construct a new object and concept for their collective activity 

and implement this new object and concept in practice” (Engeström & Sannino, 2010, s. 2). Det expansiva 

lärandet kan också användas för att analysera och förstå kvalitet i språklig interaktion. Kvalitet i språklig 

interaktion ses då som förskolepersonals användning av semantiskt kontingenta svar för att engagera barn i en 

utvidgad och dekontextualiserade konversation som förflyttar den språkliga interaktionen bortom den aktuella 

situationen till andra sammanhang (Bradley & Reinking, 2011). 

Lärandet i den socio-kulturella teorin ses som en kunskapande interaktiv process i en kulturell kontext, en 

diskursiv praktik i ett speciellt sammanhang (till exempel en förskola). Den pedagogiska konsekvensen av ett 

socio-kulturellt perspektiv skulle vara att lärare medverkar till att konstruera lärandeaktiviteter som stöder 

social interaktion, d.v.s. kollaborativt deltagande, delad expertis mellan medlemmar i gruppen och möjligheten 

att artikulera och synliggöra lärandet. I det sammanhanget har Ödegaards (2007) och Solstads (2011) studier 

visat att högläsning och gemensamma narrativ har en klar didaktisk potential för att inhämta kunskap om vad 

som är relevant för det enskilda barnet och för att utvidga barnets värld. Genom att de vuxna använder språk 

(samtal) på ett utvidgande och inbjudande sätt i de gemensamma narrativen med barnen, dras barnen in i 

språket och kulturen. 

Lärandeaktiviteterna ska vara förankrade i kollaborativt problemlösande och situationerna vara tillräckligt 

utmanande för att kräva en delad expertis mellan barnen för att de ska hantera situationen. Utmaningarna för 

förskolepersonalen är dels att stödja barnens deltagande i den grupp som genomför aktiviteten, dels att stödja 

barnets personliga växande som en socialt ansvarig deltagare i aktiviteten (Kaartinen & Kumpulainen, 2012). 

Förskolepersonal behöver förstå barns meningsskapande som social interaktiv praktik för att på ett bättre sätt 

kunna utforma en god pedagogisk praktik och förstå betydelsen av barns kollaborativa lärande (Siry, Ziegler & 

Max, 2012). 

Siraj-Blatchford (2009) formulerar på liknande sätt en socio-kulturell teoretisk grund för vad som 

karakteriserar en god kvalitet i engelska förskolor. Hennes analys bygger på en tidigare studie (Siraj-Blatchford 

& Sylva, 2004) med registerdata från det longitudinella EPPE-projektet (inkluderade 3000 barn och 141 

förskolor). Siraj-Blatchford och Sylvas (2004) studie är speciellt viktig (och får stort utrymme här trots att den 

publicerades 2004) eftersom den genom sin design och jämförelse med mätningar av barns kognitiva och 

sociala färdigheter kan säga något om den pedagogik som på bästa sätt bidrar till barns lärande och utveckling. 

Resultaten från den studien ledde till ett projekt om effektiv pedagogik för förskolan, kallat Researching 

Effective Pedagogy in the Early Years (REPEY). Tolv förskolor valdes ut eftersom de utifrån mätning av 

barnens prestationer kunde betecknas som ”effektiva” ur pedagogisk synpunkt. Det som karakteriserade dessa 

förskolor var a) en balans mellan vuxen- och barn initierade aktiviteter (ca 50-50) varav den viktigaste 

barninitierade aktiviteten var lek b) förskolepersonalens förmåga att utifrån barnens egna initiativ, frågor och 

funderingar, utvidga deras erfarenhetsvärld c) att den pedagogiska praktiken karakteriseras av mångfald av 

metoder och angreppssätt. Den pedagogiska relationen mellan förskolepersonal och barn karakteriserades av 

förskolepersonalens strävan att tillföra något nytt till barnens erfarenhetsvärld och därmed expandera deras 

lärande, vilket då visar sig vara en hållbar strategi då barnen förmår att använda vad de lärt sig i en situation, till 

andra situationer och sammanhang (jmf, Engeström & Sannino, 2010). Begreppet hållbart delat tänkande 

(sustained shared thinking, SST) används i artikeln som ett analytiskt begrepp för att förstå hur lärarna skapar 

en dialog som leder till en ömsesidig förståelse av en situation, ett kunskapsobjekt och som förmår att utvidga 

barnens tänkande genom att svara på barnens intentioner och frågor. I de mest effektiva förskolorna så 

användes också konflikter som pedagogiska situationer. Utifrån teoretiska antaganden om barns lärande som 
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finns i den socio-kulturella teorin (Siraj-Blatchford, 2009; Engeström & Sannino, 2010) så är personalens 

förmåga att utvidga barns lärande i dialog en kritisk punkt.  

Det finns flera likheter mellan aktivitetsteori och SST och de utgår från samma epistemologiska antaganden, 

men det också några betydelsefulla skillnader som jag här kort vill nämna. För det första ställer sig 

aktivitetsteorin kritisk till att tala om barns tänkande, istället fokuseras handlandet och aktiviteten, för det andra 

är aktivitetsteorin mer intresserad av kulturella aktiviteter, d.v.s. lärandet förstås alltid i en kulturell och 

historisk kontext. Den pedagogiska relationen skulle då istället kunna formuleras som shared sustainable 

learning (SSL).  

Ett socio-ekologiskt perspektiv på pedagogiska relationer 

Flera studier pekar på att förskolans betydelse för barns lärande och utveckling inte bör studeras bara i 

förhållande till förskolans inre arbete utan också i förhållande till föräldrar och upptagningsområdet som helhet 

(se till exempel Ishimine, Wilson och Evans, 2010). Inte minst är föräldrasamverkan ett viktigt villkor för att 

uppnå god kvalitet (se nedan om villkoren för relationens kvalitet). Vikten av en god kontakt mellan barnets 

föräldrar och institutionen poängteras i forskningslitteraturen (Albaeck Nilsens och Nygård Christoffersens, 

2009). Forskare poängterar att barns utveckling får ses i relation till alla de miljöer som barn vistas i och de 

olika erfarenheter som barn får i olika miljöer.  Den teoretiska utgångspunkten är att barnens 

utvecklingsmöjligheter utvecklas i en hierarki av relationer, till exempel att relationer mellan lärare och barn 

eller mellan barn förstås som inbäddad (embodied) i ett större system, som förskolan eller skolan. Begreppet 

”Social ekologi”, med inspiration från Bronfenbrenners ekologiska modell (Bronfenbrenner & Morris, 2006), 

tar just barns vardagserfarenheter som utgångspunkt för att förstå hur barns olika miljöer samvarierar och 

påverkar varandra (Hallam, 2009). Den socialekologiska modellen har använts för att analysera samvariationen 

mellan olika dimensioner av interaktion.  

Ett multiteoretiskt perspektiv på pedagogiska relationer 

Forskare har alltså utifrån olika teoretiska positioner försökt svara på frågan varför kvaliteten i de pedagogiska 

relationerna har betydelse för barns utveckling och lärande på kort och lång sikt. Den socio-kulturella teorins 

fokus på att förstå det situerade lärandet visar på ett övertygande sätt vad som förskolepersonal kan göra i 

kommunikation för att utvidga barnets lärande, men förklarar egentligen inte varför det är hållbart och kan 

manifesteras i barns sociala och kognitiva förmågor i skolåldern och ända upp till vuxen ålder. Den 

utvecklingspsykologiska teorin däremot gör det möjligt att förstå att barnets tidiga känsla av självkompetens 

och duglighet är hållbara erfarenheter eftersom barnet lär sig att hen är en engagerad, lärande och socialt duglig 

individ. Ett flervetenskapligt och multiteoretiskt närmande för att besvara frågor om de pedagogiska 

relationernas betydelse tycks vara både möjligt och fruktbart. De båda teoretiska perspektiven kan vara 

användbara för att förstå de pedagogiska relationerna; den socio-kulturella teorin för att förstå den 

kommunikativa situationens och den sociala och historiska kontexten och den utvecklingspsykologiska för att 

förstå vad situation och kommunikation kan innebära för hur barnen utvecklar en uppfattning av sig själva som 

engagerade, dugliga och kompetenta.  

Ett steg närmare vad ett sådan närmande kan innebära ges av Ponitz, Rimm-Kaufman, Grimm & Curby 

(2009) i deras studie av förskolebarns engagemang som medierande för sambandet mellan 

förskoleverksamhetens kvalitet och barnens färdigheter i läsning. Forskarna påvisar att kvaliteten i den 

studerade interaktionen mellan förskolepersonal och barn har en indirekt påverkan på barnens läsning eftersom 

kvaliteten i interaktionen medieras genom barnens visade engagemang (behaviour engagement). Studien pekar 

på att kvaliteten i interaktionen mellan förskolepersonal och barn medieras genom barnens engagemang, 

uppmärksamhet och intresse för uppgiften, vilket i sin tur kan leda till ökad känsla av själv-kompetens, self-

efficacy och motivation för att lära.  

Men eftersom barns utveckling och lärande i förskolan endast är en del av barnets liv och de miljöer som 

barnet vistas i behövs ett vidare socio-ekologiskt perspektiv, inte minst för att förstå gränsytorna mellan 

förskola, hem, fritidsaktiviteter, kamratmiljöer och de digitala miljöer som barn vistas i. Det socio-ekologiska 

perspektivet som betonar hur olika miljöer och nivåer samvarierar och påverkar varandra behövs i forskning för 
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att förstå de olika miljöernas påverkan, men också för att ge vägledning till förskolepersonal att utveckla ett 

föräldrasamarbete för att på bästa sätt kunna stödja barnets utveckling och lärande.  

Vad säger forskningen om villkoren för relationens kvalitet?  

När man ska beskriva faktorer som har betydelse för den pedagogiska relationens kvalitet så föreslår Goelman 

(2006) att man ser proximala faktorer (som till exempel lärares förhållningssätt, erfarenhet, kvalifikationer, 

gruppstorlek) och distala faktorer (som till exempel administrativa rutiner, regleringar) som ett kontinuum - 

från proximala faktorer till distala. I nedanstående genomgång av villkor för relationernas kvalitet kommer de 

proximala faktorerna att vara i fokus eftersom de tydligast påverkar barnens vardagliga erfarenheter av 

interaktion. Utifrån slutsatsen att det är interaktionen mellan lärare och barn som är mest betydelsefull för barns 

utveckling och lärande i förskolan så har forskare frågat sig vilka villkor det är som möjliggör god interaktion. 

Här kommer de att redovisas tematiskt och i förekommande fall kontextualiseras i förhållande till den svenska 

förskolan. 

Strukturella villkor 

Internationellt sett har förskolan i Sverige goda materiella och personella resurser. Sverige är det land som 

uppnår samtliga minimikrav (till exempel utbildad förskolepersonal och en viss personaltäthet) som är 

utarbetade för att skydda barn under åren när de är som mest sårbara och formbara (Adamson, 2008). 

Strukturella villkor brukar i forskningslitteraturen främst gälla barngruppernas storlek och personaltäthet. Det 

kan därför vara på sin plats att kort redogöra för personaltäthet och barngruppernas storlek i Sverige. 

Personaltätheten har under flera varit relativt stabil i de svenska förskolorna. Det går 5,2 barn per årsarbetare i 

förskolan och i genomsnitt 10,1 barn per förskollärare. I fristående förskolor är förskollärartätheten lägre (12,8 

barn per förskollärare) jämfört med kommunala förskolor (9,6 barn per förskollärare). Antal inskrivna barn per 

avdelning är i genomsnitt 16,8. Den genomsnittliga gruppstorleken har varit relativt konstant under flera år. 

Nästan hälften (44 %) av småbarnsgrupperna för barn mellan 1-3 barn har mellan 14-16 barn och 13 procent 

har 17 barn eller fler. Vi kan se att gruppstorleken för de yngsta barnen i förskolan har ökat med 5 

procentenheter sedan 2003. Siffrorna gäller för 2013 och är hämtade från Skolverket (2014). 

En viktig aspekt av forskning kring personaltäthet och barngruppernas storlek är att många studier inte 

inkluderar de allra yngsta barnen, 0-3 år. Några äldre studier pekar på att personaltäthet och antal barn i 

grupperna har betydelse för de allra yngsta barnen och för utsatta barn (Munton, Mooney, Moss, Petrie, Clark 

& Woolner, 2002). de Schipper (2006) konstaterar i en holländsk studie som analyserade samspelet mellan 

vuxna och barn, att det var högre kvalitet på interaktionen när det fanns fler vuxna per barn. Särskilt var detta 

märkbart för de yngsta barnen. Kvoten barn/vuxen varierade mellan 3:1 och 5:1. Howes (2008) fann emellertid 

inga sådana samband i sin undersökning av barns utveckling av skolrelaterade kognitiva och sociala färdigheter 

i förskolor för 4-åringar i USA. Ett slumpmässigt urval av 3 000 barn från 11 stater ingick i undersökningen. 

Forskarna fann att barnen lyckades bättre med skolrelaterade uppgifter om de hade erfarenheter av verksamhet 

med hög kvalitet och nära relationer mellan lärare och barn. Däremot fanns inga samband mellan barnens 

framgångar och faktorer som personaltäthet, lärarnas utbildning eller förskolans lokalisering.  

Sambandet mellan personaltäthet och kvalitet har tagits upp och påvisats i två skandinaviska 

forskningsöversikter och i en dansk registerstudie. I Bjørnestad och Samuelsson (2012) forskningsöversikt om 

förskola för barn mellan 1-3 år fann man belägg för att förskolor av hög kvalitet kännetecknas av god 

personaltäthet med begränsad personalomsättning och välutbildad personal. Studien betonar att interaktionen 

mellan den pedagogiska personalen och det enskilda barnet samt själva barngruppen är viktiga faktorer för 

barnets positiva utveckling. I samband med detta framhävs specifikt den empatiska förmågan hos den 

pedagogiska personalen, men även vikten av att personalen är uppmärksam och lyhörd. Jämförelser visar att 

relativt god persontäthet skapar mer tid, vinster och det lugn som krävs för att lära känna det enskilda barnets 

behov, samt att skapa möjlighet att stödja dess utveckling i en positiv miljö (se också Albæk Nielsen och 

Nygård Christoffersen, 2009). Bauchmüller, Gørtz och Rasmussens (2011) undersökning visar att en större 

andel pedagogisk personal per barn, en större andel manliga anställda, en större andel personal med pedagogisk 

utbildning samt en större andel personal med annan etnisk bakgrund än dansk har samband med en signifikant 
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– om än måttlig – förbättring i examensresultatet för barn i nionde klass. Dessutom konstaterar författarna att 

pojkar har större nytta av förskolor än flickor, och att effekterna relativt sett är mindre för barn från familjer 

med låg inkomst. Resultaten indikerar också att barn med annan etnisk bakgrund har fördel av en mindre 

personalomsättning.  
Forskning som undersökt samband mellan strukturella faktorer som personaltäthet och barngruppernas 

storlek och kvaliteten på interaktionen mellan förskolepersonal och barn ger inga entydiga svar på betydelsen 

av dessa faktorer. Denna typ av studier har ofta använt sig av standardiserade mätinstrument som ECERS, 

ECERS-E och ECERS-R för att bedöma kvalitetsaspekter och satt dessa i relation till strukturella faktorer i det 

egna landets förskoleverksamhet. Howes m.fl. (2011) finner att färre barn i gruppernas har betydelse för att 

barnen kan leka mer fantasilekar och minskar deras känsla av att vara utsatta för andra barns aggressioner. I en 

undersökning i en större spansk stad (Sandstrom, 2012) konstaterades att den låga personaltätheten har 

samband med låg kvalitet på språklig interaktion, förskollärares feedback till barnen och personlig omvårdnad 

av barnen. Då ska man ha i åtanke att medelkvoten för antal barn per lärare var 25,36 barn och att barnen 

spenderade ca 80 % av sin tid i klassrummet. I Rentzou och Sakellarious (2011) undersökning om sambanden 

mellan lärare-barn interaktion och strukturella villkor som barngruppernas storlek och personaltäthet i de 

grekiska förskolorna, hittades inte några samband mellan dessa strukturella faktorer och kvaliteten i lärare-barn 

interaktionen. Detta trots att grekiska förskolor, i jämförelse med svenska förhållanden, har stora barngrupper 

och låg personaltäthet. 

En aspekt som det inte finns så mycket forskning om men som kan vara mycket betydelsefullt för den 

pedagogiska relationens kvalitet är kontinuiteten i personalgruppen, och då i relation till kontinuitet i 

barngruppen. Några studier har emellertid pekat på att en hög personalomsättning är ett avsevärt hinder för att 

utveckla kvalitet i de pedagogiska relationerna (Sakellariou & Rentzou, 2012). 

Sammanfattningsvis indikerar forskningen att god personaltäthet och mindre barngrupper har störst 

betydelse för de yngsta barnen och för de utsatta barnen men att det måste sättas samman med andra 

parametrar. Slutsatsen blir att strukturella kvalitetsfaktorer som barngruppernas storlek, personaltäthet, 

personalomsättning m.m. kan ses som stödjande eller hindrande för utvecklingen av de pedagogiska 

relationerna. Det kan vara en av anledningarna till kontroverserna inom forskningslitteraturen och att det är 

svårt att ge några ideala siffror på barngruppernas storlek eller personaltäthet. Struktur- och processkvalitet är 

sammanflätat i de villkor som är inbäddade i relationen, till exempel vad som krävs för att expandera barnets 

lärande i en pedagogisk relation.  

Förskolepersonalens förhållande till förskolan som arbetsfält 

Thomason och La Paro, (2013) visar i sin studie att kvaliteten i de pedagogiska relationerna har starkt samband 

med hur personalen förhåller sig till (tänker om, förstår) sitt yrke, sitt uppdrag och till förskolan som arbetsfält. 

Det som forskarna kallar för Commitment to the field har tidigare satts i relation till professionen men har i 

deras studie visat sig ha samband med kvaliteten på interaktionen. Denna slutsats stöds av andra studier där 

förskolepersonals känsla av gemenskap (sense of community) i sin yrkesutövning har positiva samband med den 

språkliga interaktionen med barnen och barnens språkliga kompetenser och ordförråd (Guo, Kaderavek, Piasta, 

Justice & McGinty, 2011; McGinty, Justice, & Rimm-Kaufman, 2008). Förskolepersonalens attityder och deras 

förståelse av förskolans funktion i samhället har i det sammanhanget visat sig vara en viktig komponent av 

förskolepersonalens pedagogiska medvetenhet (Ishimine, Wilson & Evans, 2010). Sakellariou och Rentzou 

(2012) kommer fram till ett liknande resultat när de undersöker cypriotisk förskolepersonals föreställningar om 

vikten av lärare/barn interaktion och relationen mellan föreställningar och pedagogisk praktik. Deltagarna i 

studien betonar vikten av lyhörd (sensitive and appropiate) omsorg. Forskning inom detta fält poängterar att det 

finns vissa strukturella faktorer som utgör hinder för förskolepersonalens engagemang och känsla av 

gemenskap. För forskare som har fokuserat lärares förhållningssätt (commitment) till sitt yrke och förskolan 

som verksamhetsfält, är utgångspunkten att emotionell och kognitivt stödjande interaktion medierar sambandet 

mellan förskolepersonalens förhållningssätt och barns sociala och kognitiva förmågor. Hur förskolepersonal 

förhåller sig till sitt yrke är en del av ett system av faktorer som påverkar barns utveckling och lärande 

(Downer, Sabol & Hamre, 2010; Thomason & La Paro, 2013).  
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Förskolepersonalens utbildning och förståelse av interaktionens betydelse 

Vilken betydelse har personalens formella utbildning för den pedagogiska relationens kvalitet? Svaret kan 

tyckas givet men det finns svårigheter att kontextualisera den internationella forskningslitteraturen till svenska 

förhållanden. En av svårigheterna med att bedöma betydelsen av formell utbildning är att utbildningens längd, 

innehåll och karaktär ser olika ut mellan länder. Flera av studierna är inte heller tydliga med vilken utbildning 

som avses, det gäller speciellt studier om de yngsta barnen i förskoleverksamheten, där den lägsta kvalificerade 

personalen finns. Med dessa reservationer kan följande ändå sägas.  

Et flertal studier visar på sambandet mellan personalens utbildning och kvaliteten i interaktionen. Fukkink 

och Lont (2007) har i sin studie visat att både lärares utbildning och tillgång till fortbildning ger kompetenser 

som bidrar till hög kvalitet och god interaktion. Andra forskare har pekat på att lärares utbildning har betydelse 

för det pedagogiska innehållet och relationen mellan lärare och barn (Leseman, 2009). Kvaliteten på 

interaktionen med barnen, speciellt stödet till barns kognitiva utveckling, har ett signifikant samband med 

förskolepersonalens utbildning och förhållningssätt till yrket (Thomason och La Paro, 2013). Flera 

skandinaviska studier visar att personalens formella utbildning har samband med hög kvalitet (Salminen, m.fl., 

2012; Vassenden, Thygesen, Bayer, Alvestad & Abrahamsen, 2011).  

Forskare som undersökt förhållandet mellan utbildning/erfarenhet och kvaliteten i interaktionen förklarar att 

personalens utbildning är en viktig förutsättning för god kvalitet eftersom formell utbildning höjer 

förskolepersonalens kunskapsnivå och förmåga till reflektion över vad som är stödjande i samtal och 

interaktion (Trawick-Smith och Dziurgot, 2010). Den formella utbildningen höjer förskolepersonalens 

pedagogiska kompetens och medvetenhet (James & Pollard, 2008; Sheridan, Pramling Samuelsson & 

Johansson, 2009; Salminen, m.fl., 2012). Persson, (2008, 2010a, 2010b) drar i sina forskningsöversikter 

slutsatsen att förskolepersonalens utbildning har samband med deras engagemang, förståelse av uppdraget och 

deras förmåga att ställa öppna och utmanande frågor. Att den pedagogiska medvetenheten är högre i förskolor 

med hög kvalitet visar sig i en samspelande atmosfär där barn betraktas som aktiva i sitt lärande (Sheridan, 

Pramling Samuelsson och Johanssons, 2009).  

En viktig komponent för att förskolan ska ha en positiv betydelse för barns lärande och utveckling är, 

förutom en hög formell utbildning, en kontinuerlig kompetensutveckling av förskolepersonal (Vick Whittaker 

och Jones Harden, 2010: Zaslow & Martinez-Beck, 2005). Den pedagogiska medvetenheten byggs runt 

återkommande kompetensutveckling, en vilja att sätta sig in i tidigare forskning och en ständig strävan att 

granska sitt eget arbete mot bakgrund av didaktikens frågor om vad, hur och varför (Albæk Nielsen och Nygård 

Christoffersen, 2009; Driscoll, Wang, Mashburn& Pianta, 2011). Bygdeson-Larsson (2010) betonar behovet av 

att skapa förutsättningar för reflektion och samtal (det hon kallar för pedagogisk processreflektion) för att 

utveckla samspelet mellan förskolepersonal och barn.  

Det organisatoriska klimatet på förskolan 

I denna översikt finns få studier som undersökt sambandet mellan kvalitet i de pedagogiska relationerna och hur 

förhållandet mellan personalen på förskolan gestaltar sig. I en amerikansk studie (Dennis & O'Connor, 2013) 

fann forskarna ett positivt samband mellan det övergripande organisatoriska klimatet, det relationella klimatet 

mellan personal och ledning, och kvaliteten i förskolorna. Det organisatoriska klimatet har definierats som 

individens attityder, värderingar och föreställningar och hur dessa är sammankopplade med personalens 

relationer till varandra. Ur ett relationellt perspektiv kan man säga att det organisatoriska klimatet 

karakteriseras av de värderingar, attityder och förhållningssätt som utvecklas mellan personal på en avdelning 

eller på förskolan som helhet. För svenska förhållanden är det samarbets- och utvecklingsklimatet mellan 

personer i arbetslaget och i förskolan som helhet som antas påverka kvaliteten i förskolan och de pedagogiska 

relationerna till barnen. När samarbetet mellan personal inte fungerar får det ibland karaktären av att vara 

personliga konflikter men med begreppet organisatoriskt klimat kan samarbetsproblem istället förstås som att 

organisationen inte stöder en gemensam hållning och förståelse av uppdraget. Och vice versa, en gemensam 

hållning till och förståelse av uppdraget ger stöd och näring åt ett gott organisatoriskt klimat och bra samarbete 

mellan personal. Ledningens betydelse för det organisatoriska klimatet och arbetet med att förbättra kvaliteten i 

förskoleverksamheten kan i det sammanhanget inte underskattas (Harrist, Thompson, & Norris, 2007). 
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I Dennis och O'Connors (2013) studie fann man ett starkt samband mellan det organisatoriska klimatet och 

kvaliteten i förskolan bland förskolepersonal med lång erfarenhet och låg utbildning. Det senare tyder på att 

personal med lägre utbildningsnivå är mer beroende av kollegernas och ledningens stöd. Översatt till svenska 

förhållanden är det barnskötare med lång erfarenhet som behöver störst stöd. 

Balans mellan vuxen- och barninitierade aktiviteter 

Ett övergripande perspektiv på förhållandet mellan olika aktiviteter och vem som initierar dessa är att barnets 

kommunikationsformer är beroende av vilken typ av aktiviteter barnet ställs inför (Björck Willén, 2006) och i 

vilket fysiskt rum (Halldén, 2007) det befinner sig i. Till exempel ger målstyrda vuxeninitierade aktiviteter 

upphov till bestämda kommunikationsformer som ofta är inriktade mot individuellt deltagande (Heikkilä, 

2006). Studier pekar på att alltför styrda restriktioner vid dagliga rutiner som måltider kan begränsa barnens 

möjligheter till kommunikation och samspel (Bae, 2009, 2013; Svinth 2010, 2012). Det ger vid handen att då 

förskolepersonal uppmuntrar lek så finns förutsättningar för en kvalitet i interaktion som inte uppstår i 

rutinsituationer (Degotardi, 2010; Jung, 2013).  

Ovanstående studier pekar på att vuxenstyrda och barninitierade aktiviteter behöver balanseras för att miljö 

och aktiviteter ska bidra till barnens kommunikation och språkutveckling. I Siraj-Blatchford och Sylvas studie 

(2004) och den fördjupning av resultaten som Siraj-Blatchford gör (2009) dras slutsatsen att den optimala 

balansen mellan vuxen- och barninitierade aktiviteter är en jämn fördelning, där barnens egeninitierade lek får 

en betydande tid. Viktigt är att såväl vuxen- som barninitierade aktiviteter och situationer används av 

personalen för att utvidga och expandera barnens lärande i dialog. 

Barnens inflytande och perspektiv 

Sällan har barnens perspektiv på interaktion tagits i beaktande i forskning om pedagogiska relationer och 

interaktion.  I en italiensk studie (Harcourt & Mazzoni, 2012) undersöktes kvalitetsaspekter genom att lyssna på 

barnens uppfattningar och röster med hjälp av teckningar, fotografier, kartor och samtal med 61 barn i två 

klassrum. Resultaten pekar på att barn fäster stor vikt vid deras relationer till lärarna i förskolan. Lärare ska 

vara snälla, de ska inte skrika åt barnen (emotionell aspekt av lärare-barn interaktion) och de ska vara rättvisa 

gentemot alla barn (etisk-moralisk dimension i interaktionen), Studien har ett mindre empiriskt underlag men 

tas med i denna översikt eftersom den pekar på en aspekt av de pedagogiska relationerna som sällan 

uppmärksammas. Resultatet kan kontextualiseras till svenska förhållanden och studier som framhåller barnens 

röster och inflytande som betydelsefulla för en svensk förskola av hög kvalitet (se till exempel Emilson, 2008; 

Westlund, 2011).  

Förskolepersonalens förmåga att kommunicera, lyssna på barnen i en dialog och utmana deras 

föreställningar om ett fenomen eller lärandeobjekt är ett stöd för barnens utvidgande lärande. Hännikäinen, och 

Rasku-Puttonen (2010) visar i sin jämförande studie mellan barnens deltagande i förskola och skola att 

deltagandet gynnas då ett innehåll kombineras med känslomässig närhet.  

Förskolepersonalens förmåga att inta ett barnperspektiv eller ett bottom-up perspektiv i sitt samspel med 

barnen innebär en lyhördhet inför vad barnen uttrycker och stärker barnens känsla av att vara accepterade, att 

tillhöra, att få respekt och vara engagerade (Curby, 2009; Hallam, 2009).  

Sammanfattande slutsatser – några teser om de pedagogiska relationerna i svensk 
förskola  

I den här översikten har jag använt begreppet praktikrelevant forskning som beteckning för studier som inte 

nödvändigtvis är praktiknära men som kan sägas vara relevanta för den svenska förskolans praktik. Det innebär 

en tolkningsprocess då internationella och skandinaviska studiers resultat ”översätts” och kontextualiseras till 

svenska förhållanden. I detta avsnitt sammanfattas några slutsatser och teser från ovanstående genomgång som 

jag menar är relevant för den svenska förskolans praktik och för en utveckling av undervisningsbegreppet och 

de pedagogiska relationerna. Slutsatserna vilar på såväl forskningsresultaten som på teoretiska antaganden om 

de pedagogiska relationernas betydelse. 
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De pedagogiska relationerna är kvalitetens brännpunkt 

Det som de här refererade studierna visar är att de pedagogiska relationerna mellan förskolans personal och 

barn har stor betydelse för barns kognitiva lärande och socio-emotionella utveckling, på kort och på lång sikt. 

De pedagogiska relationerna kan därför sägas utgöra kvalitetens brännpunkt eftersom det är i det konkreta 

mötet mellan förskolepersonal och barn som är kvalitetens kritiska punkt.  

 

Strukturerna stödjer kvaliteten i de pedagogiska relationerna 

Kontroverserna i forskningslitteraturen om betydelsen av strukturella villkor som barngruppernas storlek, 

personaltäthet, personalomsättning m.m. för förskolans kvalitet bottnar i att strukturer ses som bestämmande 

för kvaliteten. En slutsats av denna forskningsgenomgång är emellertid att struktur- och processkvalitet kan ses 

som sammanflätade i den pedagogiska relationen vilket gör att fokus läggs på de villkor som är inbäddade i 

relationen, till exempel vad som krävs för att expandera barnets lärande i en pedagogisk relation. Med de 

pedagogiska relationerna som kvalitetens brännpunkt ses strukturer som stödjande eller hindrande för 

förskolans och de pedagogiska relationernas kvalitet.  

 

De pedagogiska relationerna är en sammanflätning av undervisning och omsorg  

Flera av de här refererade studierna poängterar att en förskola och pedagogiska relationer av hög kvalitet 

innehåller en sammanflätning av omsorg och undervisning, oftast betecknat som Edu-Care i den internationella 

diskursen. Omsorg får då förstås som att förskolans personal sörjer för barnens välbefinnande genom att vara 

emotionellt närvarande personer, vara bekräftande, lyhörda och responsiva gentemot barnen. Undervisning i en 

svensk förskolekontext skulle då beteckna de situationer då förskolepersonal stödjer barns lärande genom att 

barnen använder sina resurser och får nya redskap för att utvidga och dekontextualisera sin förståelse av ett 

innehåll eller de fenomen som undersöks. Resultaten av en hög kvalitet i de pedagogiska relationerna visar sig i 

barnens sociala, emotionella och kognitiva förmågor (i forskningslitteraturen betecknat som outcomes, d.v.s. 

mätningar av barns förmågor som beroende variabel). 

 

Undervisning syftar till att expandera barnets lärande i dialog 

Den här beskrivna forskningen indikerar att man kan förstå undervisning i förskolan på ett nytt sätt. 

Undervisning kan beskrivas som en process då förskolepersonalen utgår från en tolkning av barnens förståelse 

av en aktivitet och vad barnet vill göra i en given situation, men förmår att stödja barnets lärande genom att 

utvidga och dekontextualisera det sammanhang som aktiviteten utspelar sig i. Förhållandet kan uttryckas i 

Maria Montessoris devis: ”Hjälp mig så att jag kan själv.” Lärandet visar sig då i de handlingar som utmärker 

att barnen förmår använda sina resurser på ett nytt sätt eller i en annan situation. Med en sådan förståelse av 

undervisningsbegreppet flyttas undervisning från formella och vuxenstyrda situationer till att gälla alla 

situationer då förskolepersonal förmår expandera barnens lärande i dialog, vilket inkluderar dialog som inte är 

verbal. Den pedagogiska relationen mellan förskolepersonal och barn är asymmetrisk till sin karaktär men 

utmärks av en ömsesidig strävan att förstå varandras intentioner.  

 

En balans mellan vuxenstyrda och barninitierade aktiviteter 

Forskningen bekräftar antagandet att förskolebarn undersöker sin omvärld med de resurser som är tillgängliga. 

Undervisning, i den betydelse den ges ovan, är som mest stimulerande då personalen förmår att utvidga barnens 

lärande utifrån en förståelse av barnets intentioner, egen aktivitet och initiativ. Det ger vid handen att 

förskolepersonalens organisering av en dag i förskolan bör göras utifrån en jämvikt mellan vuxenstyrda och 

barninitierade aktiviteter, främst bör personalen uppmärksamma att barns lek får tillräckligt utrymme och stöd. 

 

Föräldrarna är en resurs för de pedagogiska relationerna 

Genom att lyssna till föräldrar och ge dem möjlighet till insyn i förskolans verksamhet uppnås flera saker. För 

det första att förskoleverksamheten berikas av att andra röster gör sig hörda, för det andra att föräldrars 

förståelse av förskolan kan bidra till att deras sociala och kulturella kapital ökar, för det tredje att barnens 
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känsla av sammanhang ökar och för det fjärde att de båda viktigaste miljöerna i den svenska barndomen får 

möjlighet att komplettera varandra och därigenom stödja barnens lärande och utveckling. 

 

Barnens inflytande har betydelse för en god kvalitet 

Barns inflytande är en grundläggande aspekt av de pedagogiska relationerna. Slutsatsen vilar på följande 

antaganden: a) förskolepersonalens möjlighet att utvidga och dekontextualisera barnens lärande vilar på att de 

förmår tolka och förstå barnens intentioner och mål med aktiviteten b) i förskolepersonalens emotionella 

närvaro, lyhördhet inför vad barnen förmår uttrycka och i dialog bekräftas att man förstår barnens avsikter och 

stöder barnets känsla av att vara engagerad, duglig och lärande.  

 

Kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling av förskolepersonal 

Förskolepersonalens formella utbildning och möjlighet till kvalificerad fortbildning är den kanske starkaste 

åtgärden för att förbättra kvaliteten, i förskolan som helhet och i de pedagogiska relationerna. Innehållet i 

fortbildningsinsatserna bör ta sin utgångspunkt i upplevda behov av kompetensutveckling hos personalen men 

kompetensutveckling bör också fokusera det som forskning och vetenskaplig kunskap har pekat ut som viktiga 

faktorer för utveckling av kvaliteten i förskolan. Forskning om förskola ska utgöra den vetenskapliga grunden 

och den professionella kompetensen är kopplad till förtrogenhet med och förmåga att förstå och använda 

relevant forskning. En slutsats av ovanstående resonemang är att kompetensutveckling bör ta sin utgångspunkt i 

förskollärarnas analys av den egna verksamheten men att den då också ska motiveras utifrån forskning.   
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SAMVERKANSMODELLER  

Ingegerd Tallberg Broman, Linda Palla, Sven Persson & Ann-Christine Vallberg Roth 

¨ 

Föreliggande projekt Förskola Tidig intervention hade två syften – kartläggning av forskning inom fyra 

områden samt utveckling av modeller för samverkan högskola – förskola/skola. I detta avslutande kapitel ska 

syfte två utvecklas. 

I utredningen om inrättande av ett skolforskningsinstitut (U2014:02) anges ”…med utgångspunkt i forskning 

om organisationsutveckling och förändringsarbete, (kan man) hävda att människors upplevelse av delaktighet 

(”ägarskap”) är avgörande för om ett utvecklingsarbete ska bli framgångsrikt eller inte. ”Ägarskapet” är därför i 

själva verket avgörande för i vilken grad som lärare kan förväntas använda sig av forskningsresultat vid 

utveckling och genomförande av undervisning. En viktig fråga för institutet blir därför hur institutet genom sin 

verksamhet ska kunna bidra till en kultur där forskningsresultat kommer att användas och ”ägas” av de verk-

samma, oberoende av om den forskning som sammanställs och kommuniceras har genomförts av de yrkes-

verksamma själva eller av andra forskare.   

Temat forskning och skola i samverkan har uppmärksammats under många år. Ambitionerna har varit stora 

och modellerna har varit många, och med växlande resultat. Men tilltron till en förbättrad samverkan och vad 

den skulle kunna medföra är stor. Vetenskapsrådet framhåller exempelvis i sin rapport (2015) att samverkan 

kan bidra till ett hållbart förbättringsarbete och att lärare och rektorer blir stärkta i sin professionella yrkesroll, 

utvidgar sitt yrkesspråk, och sitt professionella förhållningssätt till barn, elever och föräldrar. Samverkan 

forskning och skola kan vidare bidra till att ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till eget arbete och för 

hela förskolans och skolans bästa stärks, liksom förmågan att genomföra ett långsiktigt kvalitetsarbete i 

förskola och skola (s. 31). 

Med anknytning till syftet med Skolforskningsinstitutet och för att bidra med goda exempel på möjliga 

modeller för att utveckla, stärka, sprida och etablera praktiknära forskning har projektet vidareutvecklat två 

modeller för samverkan. Det ena representerar ett exempel på lokal samverkan kring angelägna förskolefrågor, 

det andra representerar en modell för samverkan nationellt inom alla skolformer i ett av delstudiernas områden, 

i det här fallet bedömning och dokumentation (BeDok). Modellerna beskrivs kortfattat nedan: 

Samverkan mellan högskola och kommun inom förskolans område 

Ett tidigare välutvecklat samarbete med bl. a forskningscirklar, gemensamma forsknings- och utvecklings-

projekt och kommunlicentiander utgjorde förutsättningar för denna nya plattformsformulering, som bl. a 

innebär ett mer fördjupat samarbete mellan verksamhet och forskning i de tema som fokuserats i denna 

kartläggning. 

Samverkansmodell tar avstamp i Skollagens formulering om att förskolan ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. I det följande belyses hur modellen vuxit fram genom tidigare samverkansformer och hur 

dessa leder fram till en modell för samverkan som bygger på ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

Viktigt var att utnyttja tidigare kunskaper och erfarenheter av samverkan. 

Att bygga på tidigare samverkan 

Förutsättningarna för utveckling av samarbetsmodell/plattform för samverkan mellan högskola och kommun 

har varit goda. Det finns sedan tidigare en stark utbildnings- och forskningsmiljö kring förskola vid Malmö 

högskola och ett omfattande kvalitetsarbete vid Förskoleförvaltningen i Malmö.  

Lärarutbildningen och sedermera Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola har sedan 2006 

finansierat ett uppdrag som forskningsledare vid Malmö stad, först vid Resurscentrum för mångfaldens 

förskola och senare vid Forsknings- och utvecklingsenheten. Uppdraget bestod i att vara en brygga mellan 

Lärarutbildningens forskning och utbildning och Malmö stads forsknings- och utvecklingsverksamhet. Denna 

insats ledde till att olika samverkansformer växte fram med en omfattande seminarieverksamhet.  
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Samverkan bidrog till att Malmö stad finansierade kommunlicentiander för forskarutbildning i pedagogik i 

syfte att utveckla en förskola/skola på vetenskaplig grund. Seminarier, kunskapsutbyte och samarbete kring 

forskarutbildning mellan lärarutbildning och Malmö stad utvecklade i snabb takt. Kommunlicentianderna 

började efter avslutade studier arbete i Malmö stad eller vid Malmö högskola, andra fullföljde forskarutbildning 

till doktorsexamen. När sedan Malmö högskola och Fakulteten för lärande och samhälle blev värdhögskola för 

flera nationella forskarskolor fanns det redan en existerande struktur för samverkan på forskarutbildningsnivå 

som kunde användas för rekrytering och utbildning.    

Ett annat resultat av den tidigare samverkan var hur en modell för forskningscirklar kunde utvecklas för 

professions- och verksamhetsutveckling. Forskningscirklarna skapade mötesplatser för forskare och 

yrkesverksamma förskollärare/lärare där deltagarna hade initiativet att formulera undersökningsproblem och 

genomföra en forskningsprocess i syfte att utveckla mer kunskap inom ett specifikt område. Modellen byggde 

på en princip om gemensam kunskapsproduktion och med en handbok som kunde användas för att starta 

forskningscirklar (Persson, 2008). Mer än 40 forskningscirklar startades och ett antal rapporter skrevs som 

belyste såväl innehåll som formerna för forskningscirklarna (till exempel Bergman & Bringéus, 2010; Ideland 

& Malmberg, 2010; Ljunggren & Rundquist Visser, 2013). Tidigt blev forskningscirklarna en metod för att 

reflektera över praktiknära forskning och hur den kan utvecklas (Eliasson, 2009). De blev också underlag för 

studenters examensarbeten (Wästberg & Perlestam, 2008). Senare forskningscirklar har också inkluderat 

studenter för att förankra ett vetenskapligt synsätt på lärarutbildningen (Persson, 2012). Modellen är spridd och 

används numera över hela landet.  

Förutom vad som beskrivits här ovan fanns en mängd andra initiativ och samverkansformer, men 

kommunlicentiander, forskarskolor och forskningscirklar hade särskild betydelse för strävan att utveckla en 

förskola på vetenskaplig grund. Mot denna bakgrund öppnades nya möjligheter när projektet Förskola Tidig 

intervention startade med en tydlig intention att bidra till att koppla samman forskning och verksamhets-

utveckling. Samtidigt genomdrevs en omfattande organisationsförändring i Malmö stad och en ny 

förskoleförvaltning tog form. Därmed öppnades nya möjligheter att utifrån tidigare erfarenheter bygga en ny 

modell för samverkan med en tydligare innehållslig inriktning. 

En interaktiv modell för samverkan  

I det dokument som formulerats gemensamt av Fakulteten för lärande och samhälle och Förskoleförvaltningen 

beskrivs formerna för och det fokuserade innehållet i samverkan. Som framgår av dokumentet sammanfaller 

innehållet i de olika delstudierna från föreliggande projekt intressant nog med Förskoleförvaltningens 

satsningar på kvalitetsutveckling. Följande är utdrag från det gemensamma dokumentet: 

Utdrag ur gemensamt preliminärt dokument för samverkan 

”Plattformen för samverkan bygger på två principer: 

 

 Samverkan ska bidra till att forskning och beprövad erfarenhet blir en resurs för förskolans och högskolans 

utveckling 

 Samverkan ska bidra till att skapa gemensamma mötesplatser för utbyte mellan forskning och beprövad 

erfarenhet 

 

Utgår vi från att forskning om förskola ska utgöra den vetenskapliga grunden så är den beprövade erfarenheten 

en kunskap som kan kommuniceras och prövas kollegialt mellan de professionella i förskolan. Som stöd för 

denna process har Förskoleförvaltningen skapat särskilda pedagogiska utvecklingsteam och kvalitetsstödjare. 

Det krävs att den kompetensutveckling som sker genom tjänsterna inom teamen/kvalitetsstödjargruppen syste-

matiseras och tas tillvara för att utveckla organisationen som helhet. Ett samarbete med högskolan kring 

kvalitet och professionsutveckling på såväl huvudmannanivå som på nivåer närmare den enskilda 

förskolan/medarbetaren kan bidra till att skapa hållbara system för tillvaratagande av kompetens inom 

organisationens olika nivåer. Den professionella kompetensen bland förskolepersonal utvecklas bland annat 

genom att de får förtrogenhet med och förmåga att förstå och använda relevant forskning och kan sätta den i 
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relation till den egna beprövade och delade erfarenheten. Den kommunicerade beprövade erfarenheten kan i sin 

tur användas i forsknings- och utbildningssammanhang. Inom grundutbildningen för att göra den 

praktikrelevant och ge ett underlag för undervisning av blivande förskollärare, inom forskningen för att ställa 

nya forskningsfrågor och ge underlag för nya forskningsprojekt.  

En förutsättning för ett ömsesidigt kunskapsutbyte är att det finns gemensamma mötesplatser mellan 

yrkesverksamma och forskare vid Malmö högskola. Tidigare erfarenheter av forskningscirklar, pedagogiska 

caféer mm ger vid handen att det behövs flera olika former av mötesplatser med kontinuitet och långsiktighet. 

Exempel på detta kan vara: 

 

 Gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt 

 Gemensamma insatser på grundutbildningen  

 Aktionsforskning och processlärande  

 Några strategiskt utvalda områden för forskningscirklar 

 Andra mötesformer för kunskapsutbyte 

 

Det arbete som forskare vid Malmö högskola gör för att sammanställa och analysera praktiknära och 

praktikrelevant forskning om förskolan kan tillsammans med Förskoleförvaltningens utvecklingsarbete för 

högre kvalitet i förskolan vara en lämplig utgångspunkt för en fördjupad diskussion om hur forskning och 

beprövad erfarenhet kan användas i förskoleverksamhet och högre utbildning. Till exempel kan modeller för 

beprövad erfarenhet utformas och prövas i samarbete mellan grundutbildning och yrkesverksamhet. De 

utvecklingsområden som i första hand blir föremål för samverkan är de som i forskningssammanställningen 

definierats som: 

 

 Specialpedagogik och barn i behov av särskilt stöd, vilket sammanfaller med förskoleförvaltningens satsning 

för 2015 ”Alla barns rätt till stöd”.   

 Pedagogiska relationer, vilket sammanfaller med utvecklingsenheternas uppdrag 

 Bedömning, dokumentation och kvalitetsarbete i förskolan. Den pågående verksamheten kring bedömning, 

dokumentation och kvalitetsarbete (BeDoK) vid Malmö högskola kommer att vara en resurs för 

utvecklingsområdet. 

Plattformens långsiktighet 

För båda organisationerna är det av stor vikt att samverkan är kontinuerlig och långsiktig. Det innebär att 

parterna avser att bygga hållbara stödstrukturer för samverkan. På sikt kommer Förskoleförvaltningen och 

Fakulteten för lärande och samhälle att verka för förskollärares möjligheter till forskningsbaserat utvecklings-

arbete.  

Modellen utvecklas i detta skede i ett samarbete kring förskolan, som en första del. En fortsatt utveckling 

med inkludering av andra förvaltningar inom utbildningssektorn kan utformas med utgångspunkt i denna 

plattform. 

En utvidgad modell för samverkan inom ett fokusområde – exemplet Bedömning och 
dokumentation 

Här exemplifieras en modell för samverkan kring ett särskilt område. Modellen kan anpassas regionalt, 

nationellt och/eller internationellt. Den kan givet inrättas inom olika angelägna områden, här redovisas en 

modell för samverkan rörande bedömning och dokumentation, som är väl grundad i tidigare samverkansformer 

(t.ex. Tallberg Broman, 2014a, 2014b; Tallberg Broman, Thulin & Jonsson, 2014; Vallberg Roth & Björk, 

2014; Vallberg Roth & Palla, 2014; Vallberg Roth & Tallberg Broman, kommande). 



FÖRSKOLA TIDIG INTERVENTION 144 
 

Samverkansmodell i nätverk med Skolforskningsinstitutet  

En nationell samverkansmodell för arbete med bedömning och dokumentation och kvalitet i förskola saknas 

som kan stärka praktik- och professionsnära forskning på området. Skolforskningsinstitutet kan i samman-

hanget utgöra ett nav som driver, fördelar och koordinerar medel och initiativ och sprider/etablerar forskning 

gällande dessa frågor i nätverk med lokala och regionala plattformar.  

En nationell samverkansmodell för arbete med bedömning, dokumentation och kvalitet i förskola saknas 

som kan stärka praktik- och professionsnära forskning och utvecklingsarbete på området. Skolforsknings-

institutet kan i sammanhanget utgöra ett nav som driver, fördelar och koordinerar medel och initiativ och 

sprider/etablerar forskning gällande dessa frågor i nätverk med lokala och regionala plattformar. En nationell 

samverkansmodell för bedömning och dokumentation i förskola kan kopplas ihop med och bygga vidare på 

SKOLFORSK-projekten om formativ bedömning (Lindberg & Hirsch, 2014) och betyg (Lundahl et al., 2014). 

Lokala plattformar kan utformas som interaktiva modeller för kunskapsproduktion och användning 

(Adolfsson & Sundberg, 2014; Sundberg, Håkansson & Adolfsson, 2014). Kännetecken som identifieras för 

interaktiv kunskapsproduktion är nära och långsiktigt samarbete där ömsesidigt lärande och utbyte ses som 

centrala komponenter. Vidare betonas att det lokala sammanhanget och kunskapen vägs in i utvecklandet av 

teoretiskt underbyggda och hållbara strategier. Vikten av stabila förutsättningar i form av struktur och resurser 

för att stödja flervägskommunikation, samverkan och samproduktion framhålls också. 

BeDoK är en plattform som arbetar med frågor kring bedömning, dokumentation och kvalitetsarbete som 

fenomen och begrepp vid Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Malmö högskola (Mah). Syftet med arbetet 

kring Bedömning, Dokumentation och Kvalitet (BeDoK) är att i utbildning, forskning och samverkan utveckla, 

stärka och etablera gemensamma kunskaper. Arbetet sker i relation till förskola, skola, vuxenutbildning och 

högskoleutbildning. Plattformen verkar för kritisk BeDoK-bildning.  Målet är att bli och vara BeDoK-bildad 

både i och utanför akademin. BeDoK-plattformen planeras bland annat att vidareutvecklas genom samverkan 

med kommuner och regionala aktörer, inte minst i Skåne och Öresundsregionen. Lokalt pågår samtal och 

initiativ för att Malmö stad (Förskoleförvaltning och Pedagogisk Inspiration PI) och Malmö högskola 

vidareutvecklar en plattform som inkluderar dessa frågor. (Länk till BeDoK: 

http://www.mah.se/medarbetare/larande-och-samhalle/Bedomning-Dokumentation-och-Kvalitetsarbete-

BeDoK/)  

 

 

  

http://www.mah.se/medarbetare/larande-och-samhalle/Bedomning-Dokumentation-och-Kvalitetsarbete-BeDoK/
http://www.mah.se/medarbetare/larande-och-samhalle/Bedomning-Dokumentation-och-Kvalitetsarbete-BeDoK/
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BILAGA NB-ECEC 

I projektet ”Förskola Tidig intervention” har vi utgått från den skandinaviska databasen Nordic Base of Early 

Childhood Education and Care (NB-ECEC). Alla delstudierna har kompletterat med flertalet andra databaser 

och källor (se respektive studie). Databasen är ett samarbete mellan Danmarks evalueringsinstitut, Skolverket 

och Utdanningsdirektoratet i Norge. NB-ECEC har sedan 2006 samlat ny kvalitetssäkrad skandinavisk 

forskning om barn i åldrarna 0-6-år i förskola och pedagogisk omsorg. Danish Clearinghouse har mellan 2006 

och 2012 årligen publicerat en sammanställning av skandinaviska studier med inriktning mot förskola. Den 

värdering som görs av en nordisk bedömargrupp är såväl innehållsmässig som kvalitativ, vilket i det senare 

fallet innebär att studierna finns tematiserade. Studierna i databasen väljs bland sökträffarna som fås i de 

skandinaviska forskningsdatabaserna: Norbok, Bibsys Forskdok publikasjoner, Libris, Skolporten, Dansk 

pædagogisk base, Forskningsdatabasen och ERIC samt manuell genomsökning av Scandinavian Journal of 

Educational Research, Nordisk pedagogik och Nordisk Barnhageforskning. Forskningsdatabaserna och 

tidskrifterna täcker i princip all publicering av kvalitetsgranskad forskning inom området. Databasen är 

kategoriserad och ämnesindelad med möjlig sökning.  

Databasen är avsedd för alla som är intresserade av pedagogik och som arbetar med utveckling inom 

förskolan - förskollärare, studenter, forskare, handläggare, rådgivare eller politiker, som vill hålla sig 

uppdaterade, eller har användning för kvalificerad input i sitt arbete eller sina studier. Databasen täcker den 

forskning som är utgiven under åren 2006-2012. Databasen uppdateras en gång årligen med ny kvalitetssäkrad 

forskning från det gångna året. 

 

Antalet studier fördelade under tidsperioden har förändrats och ökat enligt följande: 

2012 (67)  

2011 (62)  

2010 (43)  

2009 (44)  

2008 (49)  

2007 (46)  

2006 (45)  

 

Studier fördelade per land är enligt följande: 

Sverige (141)  

Norge (134)  

Danmark (84)  

OECD-länder (19)  

 

De vanligaste ämnesorden är: 

Inlärningsprocessen (63)  

Interaktion (63)  

Lek (48)  

Policy (44)  

Social kompetens (42)  

Kvalitetssäkrad forskning 

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (DCU) ansvarar för en skandinavisk panel bestående av 

forskare som kvalitetsgranskar studierna. Granskningen sker utifrån internationell standard genom EPPI-

systemet som utvecklats vid University of London. I praktiken innebär detta att studierna bedöms både av 

personal från DCU och av en skandinavisk forskargrupp utifrån principen om peer-review. Du kan läsa mer om 

forskarnas kvalitetsbedömning i: Notat om forskningskvalitet, jun. 2012 

http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.publicationyear:int=2012
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.publicationyear:int=2011
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.publicationyear:int=2010
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.publicationyear:int=2009
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.publicationyear:int=2008
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.publicationyear:int=2007
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.publicationyear:int=2006
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.country:list=sverige
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.country:list=norge
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.country:list=danmark
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.country:list=oecd-land
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=laereproces
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=interaktion
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=leg
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=policy
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=social-kompetence
http://nb-ecec.org/om-projektdatabasen-sv/Notatomforskningskvalitetjuni2012.pdf
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Kriterier för införande i databasen 

Databasen lagrar endast studier som direkt relaterar till förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg för barn i 

åldern 0-6 år. Populärvetenskapliga presentationer, läroböcker, vetenskapliga metoddiskussioner osv. ingår 

inte. 

Ett nordiskt samarbete 

Databasen har utvecklats i samarbete mellan Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), svenska Skolverket och 

norska Utdannelsesdirektoratet. Databasen bygger på ett urval av forskningsrapporter som Dansk 

Clearinghouse for Uddannelsesforskning (DCU) har gjort enligt vedertagna urvalsprinciper. Arbetet och 

urvalsprocessen presenteras i de forskningsöversikter och forskningsutvärderingar som DCU arbetar fram en 

gång per år (från 2006-2012). Nedan exemplifieras inkluderade databaser, tidskrifter  och metoder i NB-ECEC 

år 2012: 

 

Ressource  Søgedato  Hits  

Cristin (Norge)  18/04/2013  25  

Bibsys (Norge)  18/04/2013  128  

Libris (Sverige)  8/04/2013  201  

Skolporten.com (Sverige)  16/04/2013  11  

Diva-portal.org (Sverige)  17/04/2013  22  

Bibliotek.dk (Danmark)  18/04/2013  125  

Forskningsdatabasen.dk (Danmark)  9/04/2013  227  

ERIC (Proquest)  9/04/2013  46  

Håndsøgning af 11 skandinaviskeog 

europæiske tidsskrifter  

April /2013  48  

Referencer fra reviewgruppen  10  

Referencer fra reference  7  

 

 

Håndsøgning af 11 tidsskrifter 2012-årgangen  

Disse tidsskrifter er i alle 2012-årgangs numre håndsøgt efter artikler om skandinaviske dagtilbud:  

 

 Scandinavian Journal of Educational Research  

 Nordic Studies in Education  

 Nordisk Barnehageforskning  

 European Early Childhood Education Research Journal Early Child Development and Care  

 Early Childhood Education Journal  

 Journal of Early Childhood Research  

 International Journal of Early Childhood  

 International Research in Early Childhood Education  

 Contemporary Issues in Early Childhood  

 Journal of Early Childhood Teacher Education. 
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Metodöversikt 2012: 

 

Studier total  

Etnografisk  33  

Tværsnitsstudie  21  

Holdningsundersøgelse (”views study”)  14  

Casestudie  11  

Dokumentstudie  8  

Review (ikke systematisk)  5  

Longitudinelt studie  4  

Aktionsforskning  4  

Metodologisk studie  3  

Kohortestudie  2  

Case control-studie  1  

Eksperiment med ikke-tilfældig gruppedannelse  1  

En gruppe kun efter-test  1  

Sekundær dataanalyse  1  

 



FÖRSKOLA TIDIG INTERVENTION 150 
 

DELSTUDIE 1 BILAGA 1: INKLUDERADE STUDIER 

Alasuutari, M. & Markström, A-M. (2011). “The Making of the Ordinary Child in Preschool”. Scandinavian 

Journal of Educational Research, 55(5), 517-535.  

Alnervik, K. (2013). Men så kan man ju också tänka! Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i 

förskolan. Diss. Jönköping: Högskolan i Jönköping. Dissertation Series No. 19.  

Alvestad, M. & Berge, A. (2009). Svenske førskolelærere om læring i planlegging og praksis relatert til den 

nasjonale læreplanen. Nordisk barnehageforskning, 2(2), S. 57-68. 

Alvestad, T. (2010). Barnehagens relasjonelle verden: - små barn som kompetente aktører i produktive 
forhandlinger. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet. 

Alvestad, T. m.fl. (2014). Challenges and dilemmas expressed by teachers working in toddler groups in the 

Nordic countries. Early Child Development & Care. 184(5) 671-688. 

Andersson, K. (2011). Lärare för förändring – att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap 

och genus. Diss. Norrköping: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.   

Arnesen, T. (2014). Are they ready for this? Experiences on implementing educational behavior-analytic 

interventions in Norwegian kindergartens. Karlstad University Studies: 2014: 39. Karlstad.  

Arvidsson. C. (2014). Genuspedagogers berättelser om makt och kontroll. Diss. Avdelningen för 
utbildningsvetenskap. Härnösand: Mittuniversitetet.  

Asplund Carlsson, M., Pramling, N. & Pramling Samuelsson, I. (2008). Från görande till lärande och förståelse. 

En studie av lärares lärande inom estetik. Nordisk Barnehageforskning, 1(1), s. 41-51. 

Berntsson, P. (2006). Lärarförbundet, förskollärare och statushöjande strategier: Ett könsperspektiv på 

professionalisering. Diss. Göteborg: Department of Sociology, Göteborg University.  

Bjervås, L. (2011). Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan. Diss. 

Göteborg: Göteborgs universitet. 

Björklund, C. (2010). Att fånga komplexiteten i små barns lärande. En metodologisk reflektion. Nordisk 
Barnehageforskning, 3(1), 111-120. 

Björklund, C. (2012a). What counts when working with mathematics in a toddler-group. Early Years. An 

international Journal of research and development, 32(2), 215¬–228.  

Björklund, C. (2012b). One step back, two steps forward – An educator’s experiences from a learning study of 

basic mathematics in preschool special education. Scandinavian Journal of Educational Research, 56(5), 

497–517. 

Björklund, C., Pramling Samuelsson, I. (2013). Challenges of Teaching Mathematics within the Frame of a 

Story - A Case Study. Early Child Development and Care, 183(9).1339-1354. 

Björklund, E. (2008). Att erövra litteracitet: Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och 

tecken i förskolan. Diss. Göteborg: Göteborgs Universitet. 

Björk-Willén, P. (2006). Lära och leka med flera språk: Socialt samspel i flerspråkig förskola. Diss. 

Linköping: Tema Barn, Linköpings Universitet. 

Bourbour, M. & Björklund, C. (2014).  Preschool teachers’ reasoning about interactive whiteboard embedded 
in mathematics education in Swedish preschools. Nordisk Barnehageforskning 7 (2). 1-16.  



FÖRSKOLA TIDIG INTERVENTION 151 
 

Brodin, J. & Renblad, K. (2012). Kvalitén i förskolan påverkar barns välbefinnande: Några förskolechefers syn 

på den nya läroplanen och kvalitet i förskolan. Socialmedicinsk Tidskrift, 89(4-5), 416-424. 

Brodin, J. & Renblad, K. (2014). Reflections on the Revised National Curriculum for Preschool in Sweden – 

interviews with the heads. Early Child Development & Care, 184 (2)306-321. 

Broström, S., Frökjär, T., Johansson, I., Sandberg A. (2013). Preschool teachers' view on learning in preschool 

in Sweden and Denmark. European Early Childhood Education Research Journal, 22(5), 590-603.  

Bygdeson-Larsson, K. (2010). ”Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt”: Utveckling av 

samspelsdimensionen i förskolan, med hjälp av Pedagogisk Processreflektion. Diss. Umeå: Umeå 

universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, avhandling 36. 

Dahlbeck, J. (2012). On Childhood and the Good Will. Thoughts on Ethics and Early Childhood Education. 
Diss. Malmö: Malmö Studies in Educational Sciences No. 65, Dissertation in the National Research School 

of Childhood, Learning and Didactics No. 2. 

Dahlbeck, J. (2014). Svensk förskola mellan universell moral och relationell ontologi. Pedagogisk forskning i 

Sverige, 19(2-3), 173-192.  

Delacour, L. (2012). Interpreting the curriculum: mathematics and didactic contracts in Swedish preschools; 

Utbildning & Lärande, 6(2), 64–78. 

Dolk, K. (2009). Troubling Gender in Preschool: From Compensatory Towards Complicating 

Pedagogy. International Journal of Equity and Innovation in Early Childhood, 7(2). 4-15. 

Dolk, K. (2013). Bångstyriga barn - makt, normer och delaktighet i förskolan. Diss. Stockholm: Ordfront. 

Doverborg, E., & Pramling Samuelsson, I. (2009). Grundläggande matematik. I S. Sheridan, I. Pramling 

Samuelsson., & E. Johansson (Red.), Barns tidiga lärande. En tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för 
barns lärande Ss.125-150. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.  

Edström, C. (2009). Preschool as an Arena of Gender Policies: The Examples of Sweden and Scotland. 

European Educational Research Journal, 8(4), 534-549. 

Ehrlin, A. (2012). Att lära av och med varandra. En etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig 

miljö. Diss. Örebro: Örebro universitet. 

Eidevald, C. (2009). Det finns inga tjejbestämmare: Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och 

lek. Diss. Jönköping: Högskolan i Jönköping. 

Eidevald, C. (2009). Gendered violence produced during "free play" in preschool. International Journal of 

Equity and Innovation in Early Childhood, 7(2), 28-39.  

Ekström, K. (2007). Förskolans pedagogiska praktik: ett verksamhetsperspektiv. Diss. Umeå: Fakulteten för 

lärarutbildning. Umeå Universitet, Fakulteten för lärarutbildning. 

Elfström, I. (2013). Uppföljning och utvärdering för förändring: pedagogisk dokumentation som grund för 

kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Diss. Stockholm: 

Stockholms universitet. 

Elm Fristorp, A. (2012). Design för lärande – barns meningsskapande i naturvetenskap. Diss. Stockholm: 

Stockholms universitet.  

Emilson, A. (2008). Det önskvärda barnet: Fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan 

lärare och barn i förskolan. Göteborg: Göteborgs Universitet. 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~ehh%7C%7Cjdb~~ehhjnh%7C%7Css~~JN%20%22European%20Early%20Childhood%20Education%20Research%20Journal%22%7C%7Csl~~jh','');


FÖRSKOLA TIDIG INTERVENTION 152 
 

Emilson, A., & Folkesson, A-M. (2006). Childrens´s participation and teacher control. Early Child 

Development and care, 176(2-3), 219-238. 

Emilson, A. & Pramling Samuelsson, I. (2012). Jakten på det kompetenta barnet. Nordisk Barnehageforskning 
5(21), 1-16. 

Emilson, A. & Johansson, E. (2013). Participation and gender in circle-time situations in preschool. 

International Journal of Early Years Education, 21(1), 56-69. 

Engdahl, I. (2011a). Toddlers as social actors in the Swedish preschool. Diss. Stockholm: Stockholms 

universitet.  

Engdahl, I. (2011b). Toddler interaction during play in the Swedish preschool. Early Child Development and 

Care, 181(10), 1421-1439.  

Engdahl, I. (2012). Doing friendship during the second year of life in a Swedish preschool. European Early 

Childhood Education Research Journal, 20(1), 83-98. 

Engdahl, K. (2014). Förskolegården. En pedagogisk miljö för barns möten, delaktighet och inflytande. Umeå: 

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.  

Eriksen Ødegaard, E. (2007). Meningsskaping i barnehagen. Innhold og bruk av barns og voksnes 

samtalefortellinger. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet.  

Eriksson, A. (2014). Förskollärarens förtydligade ansvar - en balansgång mellan ett demokratiskt 

förhållningssätt och att utöva yrkeskunskap. Journal of Nordic Early Childhood Education Research, 7(6). 

1-17.  

Eriksson Bergström, S. (2012). Rum, barn och pedagoger: Om möjligheter och begränsningar i förskolans 

fysiska miljö. Diss. Umeå: Pedagogiska institutionen. 

Fast, C. (2007). Sju barn lär sig läsa och skriva: Familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola. 

Diss. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 

Folke-Fichtelius, M. (2008). Förskolans formande: Statlig reglering 1944-2008. Diss. Uppsala: Uppsala 

Universitet. 

Forsberg Ahlcrona, M. F. (2009). Handdockans kommunikativa potential som medierande redskap i förskolan. 

Diss. Göteborg: Göteborgs Universitet. 

Frödén, S. (2012). I föränderliga och slutna rosa rum. En etnografisk studie av kön, ålder och andlighet i en 

svensk waldorfförskola. Diss. Örebro: Örebro universitet. 

Furnes, B. & Samuelsson, S. (2009). Preschool Cognitive and Language Skills. Predicting Kindergarten and 

Grade 1 Reading and Spelling: A Cross-Linguistic Comparison. Journal of Research in Reading, 32(3),  

275-292. 

Gannerud, E. & Rönnerman, K. (2006). Innehåll och innebörd i lärares arbete i förskola och skola. Göteborg: 

Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Gillberg, C. (2009). Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling: En feministisk 

aktionsforskningsstudie i förskolan. Diss. Växjö: Institutionen för pedagogik, Växjö Universitet. 

Granbom, I. (2011).”Vi har nästan blivit för bra” – Lärares sociala representationer av förskolan som 
pedagogisk praktik. Diss. Jönköping: School of Education and Communication, Jönköping University. 



FÖRSKOLA TIDIG INTERVENTION 153 
 

Hagström, B. (2010). Kompletterande anknytningsperson på förskola. Diss. Malmö: Malmö Studies in 

Educational Sciences No. 48, Malmö högskola. 

Hammarström-Lewenhagen, B. (2013). Den unika möjligheten - en studie av den svenska förskolemodellen 
1968-1998. Diss. Stockholm: Stockholms universitet. 

Hansson, L. (2014). Att utgå från frågor och situationer i förskolans vardag: Vilket naturvetenskapligt innehåll 

kan det leda till? NorDiNa. Nordic Studies in Science Education, 10(1), 77-89.  

Hedefalk. M. (2014). Förskola för hållbar utveckling, förutsättningar för barns utveckling av 

handlingskompetens för hållbar utveckling. Diss. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.  

Hedlin, M. & Gunnarsson, (2013). Preschool student teachers, technology, and gender: positive expectations 

despite mixed experiences from their own school days. Early Child Development & Care, 184(12), 1948-

1959.  

Heikkilä, M. (2006). Kommunikativa resurser för lärande: Barns gester, blickar och tal i tre skolmiljöer. Diss. 

Uppsala: Uppsala Universitet. 

Heikkilä, M. (2013). Challenges and areas of interest when developing gender mainstreaming teaching. He 

Kupu, The Word, 3(3), 75-88. 

Hellman, A. (2010). Kan Batman vara rosa? Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola. Diss. 

Göteborg: Göteborgs universitet, Gothenburg studies in educational sciences, 299. 

Hellman, A. (2012). Democracy among girls and boys in preschool: Inclusion and Common Projects . I: 

Johansson, E. & Berthelsen, D. (red.). Spaces for Solidarity and Individualism in Educational Contexts. Pp. 

99-115. Göteborg: Gothenburg studies in educational sciences 318.  

Hensvold. I. (2011). En förändrad yrkesidentitet. Förskollärares berättelser fyra och tolv år efter examen. 

Nordisk Barnehageforskning, 4(1), 1-16. 

Holmberg, Y. (2012). Musikstunder i förskolepraktik: Samband mellan musikens mening, aktivitet och 

aktivitetsformer. Nordisk Barnehageforskning, 5(23), 1-14. 

Holmberg.Y. (2014). Musikskap. Musikstunders didaktik i förskolepraktiker. Diss. Malmö: Malmö högskola. 

Hultman, K. (2011).  Barn, linjaler och andra aktörer - posthumanistiska perspektiv på subjektskapande och 

materialitet i förskola/skola. Diss. Stockholm: Institutionen för pedagogik och didaktik. 

Hägglund, S. & Pramling Samuelsson, I. (2009). Early childhood education and learning for sustainable 

development and citizenship. International Journal of Early Childhood, 41(2) 49-63.  

Häikiö, T. (2007). Barns estetiska läroprocesser: atelierista i förskola och skola. Diss. Göteborg: Acta 

Universitatis Gothoburgensis. 

Insulander, E. & Svärdemo Åberg, E. (2014). Vilken kunskap erkänns i det systematiska kvalitetsarbetet? Om 

oförenliga tankestilar i dagens förskola i dagens förskola. Nordisk Barnehageforskning, 7(12), 1-18.  

Jansen, K., Johansson E. & Eriksen Ödegaard (2011). Forord: På jakt etter demokratibegrep i barnehagen. 

Nordisk barnehageforskning, 4(2) 61–64.  

Jannok Nutti Y. (2010). Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik Lärares perspektiv på 

transformeringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola. Diss. Luleå: Luleå Tekniska universitet. 

Institutionen för pedagogik och lärande. 

Jensen, M. (2008). Kognitiv utveckling och låtsaslekens mysterier. Diss. Göteborg: Göteborgs Universitet.   

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~ehh%7C%7Cjdb~~ehhjnh%7C%7Css~~JN%20%22Early%20Child%20Development%20%26%20Care%22%7C%7Csl~~jh','');


FÖRSKOLA TIDIG INTERVENTION 154 
 

Johansson, E. (2007). Etiska överenskommelser i förskolebarns världar. Göteborg: Acta Universitatis 

Gothoburgensis.  

Johansson, E.-A. (2009). Essays on schooling, gender, and parental leave. Uppsala: Department of Economics, 

Uppsala University. 

Johansson, E. & Pramling Samuelsson, I. (2006). Play and learning - inseparable dimensions in preschool 

practice. Early Child Development and Care, 176(1) 47-65. 

Jonsdottir, F. (2007). Barns kamratrelationer i förskolan: samhörighet, tillhörighet, vänskap, utanförskap. 

Diss. Malmö: Malmö Högskola. 

Jonsson, J. (2013). Att skapa läroplan för de yngsta barnen i förskolan. Barns perspektiv och nuets didaktik. 

Diss. Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Jonsson, A. & Williams, P. (2013). Communication with young children in preschool: the complex matter of a 

child perspective. Early Child Development & Care, 183(5) 589-604.  

Jönsson, I., Sandell, A. & Tallberg Broman, I. (2013). Change or Paradigm Shift in the Swedish Preschool? 

Sociologia, Problemas e Práticas, 69, 47-62. 

Karlsson, M. (2006). Föräldraidentiteter i livsberättelser. Diss. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 

Karlsson, R. (2009). Demokratiska värden i förskolebarns vardag. Diss. Göteborg: Institutionen för pedagogik 

och didaktik, Göteborgs Universitet. 

Klaar, S. (2013). Naturorienterad utbildning i förskolan: Pragmatiska undersökningar av meningsskapandets 

individuella, sociala och kulturella dimensioner. Diss. Örebro: Örebro universitet. 

Klaar, S. & Öhman, J. (2012). Action with friction: a transactional approach to toddlers' physical meaning 

making of natural phenomena and processes in preschool. European Early Childhood Education Research 

Journal 20(3), 439-454. 

Klaar, S. & Öhman, J. (2013). Children's meaning-making of nature in an outdoor-oriented and democratic 

Swedish preschool practice. European Early Childhood Education Research Journal, 22(2), 229-253. 

Klerfelt, A. (2007). Barns multimediala berättande: En länk mellan mediakultur och pedagogisk praktik. Diss. 

Göteborg: Göteborgs Universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik. 

Kultti, A. (2012). Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande. Diss. Göteborgs 

universitet. 

Lagerlöf, P. Wallerstedt, C. & Pramling, N. (2013) Engaging children's participation in and around a new 

music technology through playful framing. International Journal of Early Years Education, 21(4)325-335.  

Lenz Taguchi, H. (2008). An ‘Ethics of Resistance' Challenges Taken-for-granted Ideas in Early Childhood 

Education. International Journal of Educational Research, 47(5), 270-282. 

Lenz Taguchi, H. (2011). Investigating learning, participation and becoming in early childhood practices with a 

relational materialist approach. Global Studies of Childhood, 1(1). 36-50. 

Lillvist, A. (2010). The applicability of a functional approach to social competence in preschool children in 

need of special support. Diss. Örebro: Örebro universitet. 

Lind, U. (2010). Blickens ordning: Bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform. 

Diss. Stockholm: Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, 6. Stockholms universitet. 



FÖRSKOLA TIDIG INTERVENTION 155 
 

Lindgren, A.-L. (2012). Ethical Issues in Pedagogical Documentation: Representations of Children Through 

Digital Technology. International Journal of Early Childhood, 44(3), 327-340.  

Ljung-Djärf, A., Olander Holmqvist, M. (2013). Using Learning Study to Understand Preschoolers' Learning: 

Challenges and Possibilities. International Journal of Early Childhood, 45(1), 77-100. 

Ljung-Djärf. Magnusson, A. & Peterson, S. (2014). From Doing to Learning: Changed focus during a pre-

school learning study project on organic decomposition. International Journal of Science Education, 36(4), 

659-676. 

Lunneblad, J. (2006). Förskolan och mångfalden: En etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt 
område. Diss. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Lunneblad, J. (2013). Tid att bli svensk. En studie av mottagandet av nyanlända barn och familjer i den svenska 

förskolan. Nordisk Barnehageforskning, 6(7), 1-14. 

Lutz, K. (2009). Kategoriseringar av barn i förskoleåldern - Styrning & administrativa processer. Diss. 

Malmö: Malmö högskola. 

Löfdahl, A.  & Hägglund, S. (2006a). Och jag har redan fyllt fyra år: kunskaper om och användning av ålder 

barn barn i förskolan. BARN, (4), 45-63.  

Löfdahl, A., & Hägglund, S. (2006b). Power and participation – social representations among children in 

preschool. Social Psychology of Education, 9(2), 179–194. 

Löfdahl, A. & Hägglund, S. (2007). Spaces of Participation in Pre-School: Arenas for Establishing Power 

Orders. Children & Society, 21(5), 328-338. 

Magnusson, M. (2013). Skylta med kunskap, en studie av hur barn urskiljer grafiska symboler i hem och 

förskola. Diss. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Markström, A.-M. (2010). Talking about children’s resistance to the institutional order and teachers in 

preschool. Journal of Early Childhood Research, 8(3), 303-314. 

Markström, A.-M. & Halldén, G. (2009). Children's Strategies for Agency in Preschool. Children & Society, 
23(2), 112-122. 

Markström, A-M. & Simonsson, M. (2011). “Constructions of Girls in Preschool Parent-Teacher Conferences”. 

International Journal of Early Childhood, 43(1), 23-41. 

Melin, M. (2013). Social delaktighet i teori och praktik: Om barns sociala delaktighet i förskolans verksamhet. 

Diss. Stockholm: Stockholms universitet.  

Månsson, A. (2011). ”Becoming a Preschool Child: Subjectification in Toddlers During Their Introduction to 

Preschool from a Gender Perspective”. International Journal of Early Childhood, 43(1), 7-22. 

Niklasson, L., & Sandberg, A. (2010). Children and the outdoor environment. European Early Childhood 
Education Research Journal, 18(4), 485-496. 

Odenbring, Y. (2010). Kramar, kategoriseringar och hjälpfröknar: könskonstruktioner i interaktion i förskola, 

förskoleklass och skolår ett. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet. 

Odenbring, Y. (2013). Gender, Order and Discipline in Early Childhood Education. International Journal of 

Early Childhood. 46 (3), 345-356. 

Olausson, A. (2012). Att göra sig gällande. Mångfald i förskolebarns kamratkulturer. Diss. Umeå universitet, 

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. 

http://hdl.handle.net/2077/22144
http://hdl.handle.net/2077/22144


FÖRSKOLA TIDIG INTERVENTION 156 
 

Olsson, L. (2008). Movement and experimentation in young children’s learning: Deleuze and Guattari in Early 

Childhood Education. Diss. Umeå: Umeå Universitet. 

Palla, L. (2011). ”Med blicken på barnet – om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik”. Diss. Malmö: 

Malmö högskola. 

Persson, L. (2010). Pedagogerna och demokratin: En rättssociologisk studie av pedagogers arbete med 

demokratiutveckling. Diss. Lund: Lund University. Lund Studies in Sociology of law, 33. 

Pramling Samuelsson, I. (2010). Ska barns kunskaper testas eller deras kunnande utvecklas i förskolan? 

Nordisk Barnehageforskning. 3(3), 159-167. 

Pramling Samuelsson, I. & Asplund Carlsson, M. A. (2008). The Playing Learning Child: Towards a pedagogy 

of early childhood. Scandinavian Journal of Educational Research 52(6), 623-641. 

Pramling Samuelsson, I., & Pramling, N. (2009). Children’s perspectives as a”touch down” in time. 

Assessment and evaluation simultaneously. Early Childhood Education and Care, 179(2), 205–216. 

Pramling Samuelsson, I., Sheridan, S., & Hansen, M. (2013). Young children’s experience of aesthetics in 

preschool. Nordisk Barnehageforskning, 6(3), 1–12.  

Raustorp, A. et al. (2012). Accelerometer Measured Level of Physical Activity Indoors and Outdoors During 

Preschool Time in Sweden and the United States. Journal of Physical Activity & Health 9(6), 801-808. 

Reis, M. (2011). ”Att ordna, från ordning till ordning. Yngre förskolebarns matematiserende”. Göteborg: 

Göteborgs universitet. 

Ribaeus, K. (2014). Demokratiuppdrag i förskolan. Diss. Karlstad: Karlstad University Studies, 2014:17.   

Riddersporre, B. (2010). Normativ styrning i förskolan: En fallstudie. Nordisk Barnehageforskning, 3(3). 133–

149 

Rosenqvist, M. M. (2006). Lek och skolämnen i en ny lärarroll: Temaarbete med 3-9-åringar: En 

aktionsforskningsstudie. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 

Rönnerman, K. (2008). Medvetet Kvalitetsarbete. En uppföljning av kursen Q i förskolan och dess inverkan på 

förskollärares handlingar i praktiken. Göteborg: Göteborgs Universitet. 

Rönnerman, K. (2013). Kvalitetsarbete i förskolan belyst genom tre ledningsnivåer. Pedagogisk forskning i 

Sverige, 18(3-4), 175-196.  

Samuelsson, S. Olson, R., Wadsworth, S.; Corley, R.; DeFries, J.C.; Willcutt, E.; Hulslander, J.; Byrne, B. 

(2007). Genetic and Environmental Influences on Prereading Skills and Early Reading and Spelling 

Development in the United States, Australia, and Scandinavia. Reading and Writing: An Interdisciplinary 
Journal, 20(1-2), 51-75. 

Sandström, M. Stier, J. & Sandberg, A. (2013). Working with gender pedagogics at 14 Swedish preschools. 

Journal of Early Childhood Research, 11(2), 123-132.  

Sheridan, S. (2007). Dimension of Pedagogical Quality in Preschool. International Journal of Early Years 

Education, 15(2), 197-217. 

Sheridan, S. & Williams, P. (2007). Dimensioner av konstruktiv konkurrens: konstruktiva konkurrensformer i 

förskola, skola och gymnasium. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Sheridan, S., Pramling Samuelsson, I. & Johansson, E. (2009a). Barns tidiga lärande: en tvärsnittsstudie om 
förskolan som miljö för barns lärande. Göteborg: Göteborgs universitet. 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~ehh%7C%7Cjdb~~ehhjnh%7C%7Css~~JN%20%22Journal%20of%20Early%20Childhood%20Research%22%7C%7Csl~~jh','');


FÖRSKOLA TIDIG INTERVENTION 157 
 

Sheridan, S. & Giota, J., Han, Y.-M., Kwon, J.-Y. (2009b). A Cross-Cultural Study of Preschool Quality in 

South Korea and Sweden: ECERS Evaluations. Early Childhood Research Quarterly, 24(2), 142-156. 

Sheridan, S. & Pramling Samuelsson, I. (2013). Preschool as a source for young childrens learning and 

wellbeing. International journal of Early Years Education, 21(2-3). 207-222.  

Sheridan, S; Williams, P; Sandberg, S. (2013). Systematic Quality Work in Preschool. International Journal of 

Early Childhood, 45(1), 123–150. 

Simonsson, M. (2006). Pedagogers möte med bilderböcker i förskolan. Diss. Linköping: Linköpings 

Universitet. 

Simonsson, M. & Markström, A.-M. (2013). Utvecklingssamtal som uppgift och verktyg i förskollärares 

professionssträvanden i interaktion med föräldrar. Nordisk Barnehageforskning, 6(10). 1-18.  

Skånfors, L. (2013). Barns sociala vardagsliv i förskolan. Diss. Karlstad: Karlstad University Studies, 2013:32. 

Styf, M. (2012).  Pedagogisk ledning för en pedagogisk verksamhet? Om den kommunala förskolans 
ledningsstruktur. Diss. Umeå: Umeå universitet. 

Sundberg, B. & Ottander, C. (2013). The Conflict Within the Role. A Longitudinal Study of Preschool Student 

Teachers' Developing Competence in and Attitudes towards Science Teaching in Relation to Developing a 

Professional Role. Journal of Early Childhood Teacher Education, 34(1), 80-94.  

Svensson, A–K. (2012). Med alla barn i fokus - om förskolans roll i flerspråkiga barns 

språkutveckling. Paideia - profesjonell pedagogisk praksis, (4), 27-37. 

Svensson, B. (2013). Children at risk of maltreatment: Challenges in a preventive perspective. Diss. Fakulteten 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Karlstad: Karlstad universitet. 

Tallberg Broman, I. (2009). Mamma, pappa, barn - om förskolan som jämställdhetsprojekt. I I. Wernersson, 

Genus i förskola och skola. Förändringar i policy, perspektiv och praktik. Ss. 61-83. Göteborg: Göteborg 

Studies in Educational Sciences, 283.  

Tellgren, B. (2008). Från samhällsmoder till forskarbehörig lärare: Kontinuitet och förändring i en lokal 
förskollärarutbildning. Diss. Örebro: Örebro universitet. 

Thulin, S. (2010). Barns frågor under en naturvetenskaplig aktivitet i förskolan. Nordisk Barnehageforskning, 

3(1), 27-40. 

Thulin. S. (2011). Lärares tal och barns nyfikenhet. Diss. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Thulin, S. & Pramling, N. (2009). Anthropomorphically speaking: on communication between teachers and 

children in early childhood biology education. International Journal of Early Years Education, 17(2), 137-

150. 

Vallberg-Roth, A-C. (2012). Different forms of assessment and documentation in Swedish preschools. Nordisk 
Barnehageforskning 5(23), 1-8. 

Vallberg Roth, A.-C. & Månsson, A. (2008a). Individuella utvecklingsplaner för yngre barn i Sverige: Ett 

kritiskt ämnesdidaktiskt perspektiv: Nordisk Barnehageforskning 1(1), 25-39.  

Vallberg Roth, A-C. & Månsson, A. (2008b). Individuella utvecklingsplaner som uttryck för reglerad barndom. 

Likriktning med variation. Pedagogisk Forskning i Sverige, 13(2), 81-102. 

Wallerstedt, C., Pramling, N. & Pramling Samuelsson, I. (2011). Embodied Voices and Voicing Embodied 
Knowing: Accessing and Developing Young Children’s Aesthetic Movement Skills. In E. Johansson & J. 



FÖRSKOLA TIDIG INTERVENTION 158 
 

White (eds). Educational Research with Our Youngest. Voices of Infants and Toddlers. Pp 87-102. New 

York: Springer. 

Westberg, J. (2008). Förskolepedagogikens framväxt: Pedagogisk förändring och dess förutsättningar, ca 
1835-1945. Diss. Uppsala: Uppsala Universitet. 

Westman Andersson, G. (2013). Autism in preschoolers. Assessment, diagnostic and gender aspects. Göteborg: 

Göteborgs universitet. 

Wetso, G.-M. (2006). Lekprocessen – specialpedagogisk intervention i (för)skola. När aktivt handlande 

stimulerar lärande, social integration och reducerar utslagning. Diss. Stockholm: HLS förlag. 

Williams, P., Sheridan, S. & Sandberg, A. (2013).  Preschool – an arena for children's learning of social and 

cognitive knowledge. Early Years: Journal of International Research & Development, 34(3), 226-240.  

Änggård, E. (2009). Skogen som lekplats - Naturens material och miljöer som resurser i lek. Nordic studies in 

education, 29(2), S. 221-234. 

Änggård, E. (2011). Children's gendered and non-gendered play in natural spaces. Children, Youth and 

Environments, 21(2) 5–33.  

Änggård, E. (2012). Att skapa platser i naturmiljöer. Om hur vardagliga praktiker i en I Ur och Skur-förskola 

bidrar till att ge platser identitet. Tidsskrift för Nordisk Barnehage, 5(10),  1–16. 

Ärlemalm-Hagsér, E. (2010). Gender choreography and micro-structures: Early childhood professionals’ 

understanding of gender roles and gender patterns in outdoor play and learning. European Early Childhood 

Education Research Journal, 18(4), 515-525. 

Ärlemalm-Hagsér, E. (2012). Lärande för hållbar utveckling i förskolan: Kunskapsinnehåll, delaktighet och 

aktörskap kommunicerat i text. Nordisk Barnehageforskning 5(2), 1-21. 

Ärlemalm-Hagsér, E. (2013a).  Engagerade i världens bästa? Lärande för hållbarhet i förskolan. Diss. 

Göteborg. Acta Universitatis Gothburgensis.  

Ärlemalm-Hagsér, E. (2013b).  Minds on Earth Hour--A Theme for Sustainability in Swedish Early Childhood 

Education. Early Child Development and Care, 183(12), 1782-1795. 

Ärlemalm-Hagsér, E. (2014). Participation as ‘Taking Part In’: education for sustainability in Swedish 

preschools. Global Studies of Childhood, 4(2), 101-114. 

Ärlemalm-Hagsér, E. & Pramling Samuelsson, I. (2009). Många olika genusmönster existerar samtidigt i 

förskolan. Pedagogisk forskning i Sverige, 14(2) 89-109. 

 



FÖRSKOLA TIDIG INTERVENTION 159 
 

DELSTUDIE 1 BILAGA 2: SÖKRESULTAT TABELLER 

Sökprocessen har gjorts enligt följande procedur. Först har platsen (förskolan) definierats. Efter en första 

granskning genom abstract har urval 1 gjorts. Läsningen av abstract har resulterat granskning av fulltext (i 

tabellen benämnt som urval 2). De inkluderande studierna ska först värderas först efter trovärdighet och 

rimlighet i design, metod och resultat Urval 2 består av de studier som inkluderats.  

Ingången till denna delstudie är bred och frågan som styr är vad forskningen som rubriceras som forskning 

om den svenska förskolan (förskol*) handlar om. Urvalet har dock reducerats då studier rörande förskoleklass, 

upprepningar av studier registrerade på två författare, artiklar som utgör delar i avhandlingar valts bort och 

ämnesområden som inte bedöms som praktik och professionnära, i tillämpad mycket vid mening, inte tagits 

med, som exempelvis utvärderingar av olika ekonomiska reformer. 

Sökresultat 2006-2012 

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) 

Databasen Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samlar ny kvalitetssäkrad 

skandinavisk forskning om barn i åldrarna 0-6-år i förskola och pedagogisk omsorg. Databasen täcker den 

forskning som är utgiven under åren 2006-2012, men databasen uppdateras en gång årligen med ny 

kvalitetssäkrad forskning från det gångna året.  

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (DCU) ansvarar för en skandinavisk panel bestående av 

forskare som kvalitetsgranskar studierna. Granskningen sker utifrån internationell standard genom EPPI-

systemet som utvecklats vid University of London. I praktiken innebär detta att studierna bedöms både av 

personal från DCU och av en skandinavisk forskargrupp utifrån principen om peer-review. 

Studierna i databasen väljs bland sökträffarna som fås i de skandinaviska forskningsdatabaserna: Norbok, 

Bibsys Forskdok publikasjoner, Libris, Skolporten, Dansk pædagogisk base, Forskningsdatabasen och ERIC 

samt manuell genomsökning av Scandinavian Journal of Educational Research, Nordisk pedagogik och 

Nordisk Barnhageforskning. Forskningsdatabaserna och tidskrifterna täcker i princip all publicering av 

kvalitetsgranskad forskning inom området. Studier rgistrerade i SWEPUB ingår inte i denna databas. 

Tabell 1. Sökning i NB-ECEC. Plats och fenomen mellan 2006-2012 (juni-nov 2014) 

Databas 

NB-ECEC 

 

Sökord 

Sverige 

Antal träffar Granskade Urval 1 Urval 2 

S1  141 (samtliga) 141 (samtliga) 101 88 

Sökresultat 2006-2014 

SwePub 

SwePub är en databas som innehåller referenser till forskningspublikationer som finns registrerade i för 

närvarande ett trettiotal svenska lärosätens publiceringsdatabaser.  
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Tabell 2. Sökning i SWEPUB. Plats och fenomen mellan 2006-2014 (dec 2014) 

Databas 

SWEPUB  

Sökord Antal träffar Granskade Urval 1 Urval 2 

S1 förskol*  

avhandlingar 
ref artiklar 

 

75 

77 

 

75 (Samtliga) 

77 (Samtliga) 

 

62 

40 

 

53 

44 

 

Libris 

Tabell 3. Sökning i LIBRIS. Plats och fenomen mellan 2006-2014 (juni-dec 2014) 

Databas 

LIBRIS 

 

Sökord Antal träffar Granskade Urval 1 Urval 2 

S1 förskol*  

avhandlingar 

 

 

169 

 

 

169 (Samtliga) 

 

120 

 

68 

 

LIBRIS är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska universitets-, högskole- och 

forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. I LIBRIS finns böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, 

noter, elektroniskt publicerat material och annat. Libris visar en tydlig ökning under de senare åren i perioden, 

villket kan relateras till ett större antal licentiatavhandlingar releterade till de olika forskarskolorna för 

förskollärare. Licentiatavhandlingar ingår dock inte i urvalet. LIBRIS ingår i NB ECEC, som är uppdaterad till 

2012, men dubbelkoll görs av hela tidsperioden, detta innebär att ett flrtal dubelletr fångas in, vilket reduceras 

för det slutgiltiga urvalet. 

Kompletterande 

Datakällorna ERIC och ERC 2012-2014 

De söksträngar som används för sökning i ERIC och ERC är:  

Platsen  

ERIC: Early Childhood Education exploded 

DE "Early Childhood Education" OR DE "Preschool Education" OR DE "Primary Education") AND (DE 

"Early Childhood Education" OR DE "Preschool Education" OR DE "Primary Education" OR DE "Preschool 

Education" OR DE "Primary Education" OR DE "Child Care Centers" OR DE "Kindergarten". 

 

ERC: Early Childhood Education exploded 

DE "EARLY childhood education" OR DE "EARLY childhood special education" OR DE 

"KINDERGARTEN" OR DE "PRESCHOOL education" OR DE "PRIMARY education" 

 

Platsen har så kombineras då med ”Swed*”.  
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Tabell 4. Sökning i ERC. 2013-2014 (juni-dec 2014) 

Databas 

ERC 

 

Sökord Antal träffar Granskade Urval 1 Urval 2 

 Artiklar rev  

Swed* 

Early childhood 

education / 

Preschool  

 

 

 

45 

 

 

45 

 

 

 

30 

 

 

8 

 

Tabell 5. Sökning i ERIC. 2013-2014 (juni-dec 2014) 

Databas 

ERC 

 

Sökord Antal träffar Granskade Urval 1 Urval 2 

  

Artiklar rev  

Swed* 

Early childhood 

education / 

Preschool  

 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

6 

 

Tidskiften Nordisk Barnehage 2008-2014 

Urval har också skett genom inventering och analys av Tidskiften Nordisk Barnehage från startåret åren 2008-

2014. Härigenom har materialet kompletterats med 23 referee granskade artiklar. (2008 - 2; 2009 – 2; 2010 – 4; 

2011 – 2; 2012 - 5 artiklar, 2013 - 3 artiklar, samt 2014 - 4 artiklar som motsvarar urvalsprinciperna). 

Totalurval  

Sökprocessen har medvetet kombinerat olika databaser med tillägg av nordsik tidksift inom området, för att 

maximera möjligheten att fånga det avsedda materialet. Det innebär ett flertal dubletter förelegat. Efter 

bortsortering av dessa återstår 161 texter, som utgör det slutgiltiga sökresultatet. Dessa utgörs av 63 

avhandlingar och 98 refereegranskade artiklar. 
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DELSTUDIE 1 BILAGA 3: METOD-DESIGN I URVALET 

2006-2012 (ENLIGT NB-ECEC) 

Kvalitativa studier 

Kvalitativ etnografisk  

Björk-Willén, P. (2006). Lära och leka med flera språk: Socialt samspel i flerspråkig förskola. Linköping: 

Tema Barn, Linköpings Universitet.  

Emilson, A. (2008). Det önskvärda barnet: Fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan 
lärare och barn i förskolan. Göteborg: Göteborgs Universitet. 

Emilsson, A. & Samuelsson, I.P. (2012). Jakten på det kompetenta barnet. Nordisk Barnehageforskning 5(21), 

1-16. 

Engdahl, I. (2011a). Toddlers as social actors in the Swedish preschool. Stockholm: Stockholms universitet.  

Engdahl, I. (2011b). Toddler interaction during play in the Swedish preschool. Early Child Development and 

Care, 181(10), 1421-1439.  

Engdahl, I. (2012). Doing friendship during the second year of life in a Swedish preschool. European Early 
Childhood Education Research Journal 20(1), 83-98.  

Fast, C. (2007). Sju barn lär sig läsa och skriva: Familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola. 
Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 

Frödén, S. (2012). I föränderliga och slutna rosa rum. En etnografisk studie av kön, ålder och andlighet i en 

svensk waldorfförskola. Ph.d.-afhandling. Örebro universitet. 

Hagström, B. (2010). Kompletterande anknytningsperson på förskola. Malmø: Malmö Studies in Educational 

Sciences No. 48, Malmö högskola. (Klassificeras också som narrativ analys) 

Heikkilä, M. (2006). Kommunikativa resurser för lärande: Barns gester, blickar och tal i tre skolmiljöer. 
Uppsala: Uppsala Universitet. 

Häikiö, T. (2007). Barns estetiska läroprocesser: atelierista i förskola och skola. Göteborg: Acta Universitatis 

Gothoburgensis. 

Hellman, A. (2010). Kan Batman vara rosa? Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola. 

Göteborg: Göteborgs universitet, Gothenburg studies in educational sciences, 299.   

Hellman, A. (2012). Democracy among girls and boys in preschool: Inclusion and Common Projects . I: E. 

Johansson & D. Berthelsen (red.). Spaces for Solidarity and Individualism in Educational Contexts. Pp. 99-

115). Göteborg: Gothenburg studies in educational sciences 318. 

Karlsson, M. (2006). Föräldraidentiteter i livsberättelser. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 

Karlsson, R. (2009). Demokratiska värden i förskolebarns vardag. Göteborg: Institutionen för pedagogik och 

didaktik, Göteborgs Universitet. 

Klaar, S. & Öhman, J. (2012). Action with friction: a transactional approach to toddlers' physical meaning 

making of natural phenomena and processes in preschool. European Early Childhood Education Research 
Journal 20(3), 439-454. 
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Klerfelt, A. (2007). Barns multimediala berättande: En länk mellan mediakultur och pædagogisk praktik. 

Göteborg: Göteborgs Universitet, Institutionen för pedagogisk og didaktik. 

Kultti, A. (2012). Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande. Ph.d.-afhandling. 

Göteborgs universitet. 

Lind, U. (2010). Blickens ordning: Bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform. 

Stockholm: Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, 6. Stockholms universitet. 

Lunneblad, J. (2006). Förskolan och mångfalden: En etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt 

område. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Löfdahl, A., Hägglund, S. (2007). Spaces of Participation in Pre-School: Arenas for Establishing Power Orders: 

Children & Society, 21(5), 328-338. 

Markström, A.-M. & Hallden, G. (2009). Children's Strategies for Agency in Preschool. Children & Society, 

23(2), 112-122. 

Markström, A-M. & Simonsson, M. (2011). Constructions of Girls in Preschool Parent-Teacher Conferences. 

International Journal of Early Childhood, 43(1), 23-41. 

Månsson, A. (2011). Becoming a Preschool Child: Subjectification in Toddlers During Their Introduction to 

Preschool, from a Gender Perspective. International Journal of Early Childhood, 43(1), 7-22. 

Olausson, A. (2012). Att göra sig gällande. Mångfald i förskolebarns kamratkulturer. Ph.d.-afhandling. Umeå 

universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. 

Reis, M. (2011). Att ordna, från ordning till ordning. Yngre förskolebarns matematiserende. Göteborg: 

Göteborgs universitet. 

Sheridan, S. & Williams, P. (2007). Dimensioner av konstruktiv konkurrens: konstruktiva konkurrensformer i 

förskola, skola och gymnasium. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Simonsson, M. (2006). Pedagogers möte med bilderböcker i förskolan. Linköping: Linköpings Universitet. 

Skånfors, L. (2010). Tokens, peer context and mobility in preschool children’s positioning work. Nordisk 

Barnehageforskning, 3(2), 41-52. 

Thulin, S. & Pramling, N. (2009). Anthropomorphically speaking: on communication between teachers and 

children in early childhood biology education. International Journal of Early Years Education, 17(2), 137-

150. 

Thulin, S. (2010). Barns frågor under en naturvetenskaplig aktivitet i förskolan. Nordisk Barnehageforskning, 

3(1), 27-40. 

Thulin, S. (2012). Vad händer med lärandets objekt? (Eletronisk resurs): En studie av hur lärare och barn i 

förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen. Johanneshov: TPB. 

Änggård, E. (2009). Skogen som lekplats - Naturens material och miljöer som resurser i lek. Nordic studies in 
education, 29(2), 221-234. 

Ärlemalm-Hagsér, E. (2010). Gender choreography and micro-structures: Early childhood professionals’ 

understanding of gender roles and gender patterns in outdoor play and learning. European Early Childhood 

Education Research Journal, 18(4), 515-525. 
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Kvalitativ studie etnografisk fenomenologisk 

 Ahlcrona, M. F. (2009). Handdockans kommunikativa potential som medierande redskap i förskolan. 

Göteborg: Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs Universitet. 

Kvalitativ studie Views studie 

Alvestad, M., Berge, A. (2009). Svenske førskolelærere om læring i planlegging og praksis relatert til den 

nasjonale læreplanen. Nordisk barnehageforskning, 2(2),  57-68.  

Granbom, I. (2011). ”Vi har nästan blivit för bra” – Lärares sociala representationer av förskolan som 

pedagogisk praktik. Jönköping: School of Education and Communication, Jönköping University. 

Hensvold, I.E. (2011). En förändrad yrkesidentitet. Förskollärares berättelser fyra och tolv år efter examen. 

Nordisk Barnehageforskning, 4(1), 1-16. 

Hult, M., Agge, A., Larsson, P. & Persson Waye, K. (2011). God ljudmiljö i förskola och skola – krav på rum, 

bygg- och inredningsprodukter för minskat buller. Göteborg: Enheten för Arbets- och miljömedicin, 

Avdelingen för Samhällsmedicin och Folkhälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.  

Jonsson, A. (2011). Nuets didaktik. Förskolans lärare talar om läroplan för de yngsta. Diss. Göteborg: 

Göteborgs universitet. 

Persson Waye, K. (2011). God ljudmiljö i förskola – samband mellan ljudmiljö, hälsa och välbefinnande före 

och efter åtgärdsprogram. Göteborg: Enheten för Arbets- och miljömedicin, Avdelingen för 

Samhällsmedicin och Folkhälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. 

Kvalitativ studie, views studie, dokumentanalys, diskursanalys 

Edström, C. (2009). Lite vid sidan om den kommunala ordningen. I. Wernersson (red). Genus i förskola och 

skola: Förandringer i policy, perspektiv och praktik. Ss. 43-49. Göteborg: Göteborgs Universitet.  

Kvalitativ views study, dokumentstudie 

Persson, L. (2010). Pedagogerna och demokratin: En rättssociologisk studie av pedagogers arbete med 
demokratiutveckling. Lund: Lund University. Lund Studies in Sociology of law, 33. 

Tellgren, B. (2008). Från samhällsmoder till forskarbehörig lärare: Kontinuitet och förändring i en lokal 

förskollärarutbildning. Örebro: Örebro universitet. 

Kvalitativ dokumentstudie 

Folke-Fichtelius, M. (2008). Förskolans formande: Statlig reglering 1944-2008. Uppsala: Uppsala Universitet. 

Vallberg Roth, A.-C. & Månsson, A. (2008). Individuella utvecklingsplaner för yngre barn i Sverige: Ett 

kritiskt ämnesdidaktiskt perspektiv. Nordisk Barnehageforskning 1(1) 25-39. 

Westberg, J. (2008). Förskolepedagogikens framväxt: Pedagogisk förändring och dess förutsättningar, ca 

1835-1945. Uppsala: Uppsala Universitet. 

Kvalitativ studie dokumentanalys, komparativ studie 

Edström, C. (2009). Preschool as an Arena of Gender Policies: The Examples of Sweden and Scotland. 

European Educational Research Journal, 8(4), 534-549. 
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Kvalitativ studie, dokumentanalys, diskursanalys, fallstudie 

Lutz, K. (2009). Kategoriseringar av barn i förskoleåldern - Styrning & administrativa processer. Malmö: 

Malmö högskola. 

Kvalitativ etnografisk fallstudie 

Björklund, E. (2008). Att erövra litteracitet: Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och 

tecken i förskolan. Göteborg: Göteborgs Universitet. 

Emilson, A. (2008). Det önskvärda barnet: Fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan 

lärare och barn i förskolan. Göteborg: Göteborgs Universitet. 

Kvalitativ etnografisk fall-kontroll studie 

Ehrlin, A. (2012). Att lära av och med varandra. En etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig 

miljö. Ph.d.-afhandling. Örebro universitet. 

Kvalitativ studie komparativ etnografisk fallstudie 

Izumi-Taylor, S.; Samuelsson, I. P.; Rogers, Cosby S. (2010). Perspectives of Play in Three Nations: A 

Comparative Study in Japan, the United States, and Sweden. Early Childhood Research & Practice, 12(1). 

Kvalitativ etnografisk tvärsnittsstudie 

Fristorp, A.E. (2012). Design för lärande: barns meningsskapande i naturvetenskap. Ph.d.-afhandling. 

Stockholms universitet. 

Kvalitativ tvärsnittsstudie 

Holmberg, Y. (2012). Musikstunder i förskolepraktik: Samband mellan musikens mening, aktivitet och 

aktivitetsformer. Nordisk Barnehageforskning, 5(23), 1-14. 

Kvalitativ studie dokumentanalys etnografisk studie 

Ekström, K. (2007). Förskolans pedagogiska praktik: ett verksamhetsperspektiv. Umeå: Fakulteten för 

lärarutbildning, Umeå Universitet. 

Kvalitativ aktionsforskning 

Carlsson, M. A., Pramling, N. & Pramling Samuelsson, I. (2008). Från görande till lärande och förståelse: En 

studie av lärares lärande inom estetik. Nordisk Barnehageforskning 1(1) 41-51. 

Gillberg, C. (2009). Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling: En feministisk 

aktionsforskningsstudie i förskolan. Växjö: Institutionen för pedagogik, Växjö Universitet. 

Rosenqvist, Mia Maria. (2006). Lek och skolämnen i en ny lärarroll: Temaarbete med 3-9-åringar: En 
aktionsforskningsstudie. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 

Wallerstedt, C., Pramling, N. & Pramling Samuelsson, I. (2011). Embodied Voices and Voicing Embodied 

Knowing: Accessing and Developing Young Children’s Aesthetic Movement Skills. In E. Johansson & J. 

White (eds). Educational Research with Our Youngest. Voices of Infants and Toddlers. Pp 87-102. New 

York: Springer. 
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Kvalitativ studie - etnografisk studie - longitudinell studie - aktionsforskning 

Andersson, K. (2011). Lärare för förändring – att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap 

och genus. Norrköping: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet. 

Kvalitativ aktionsforskning fallstudie 

Olsson, L. (2008). Movement and experimentation in young children’s learning: Deleuze and Guattari in Early 

Childhood Education. Umeå: Umeå Universitet. 

Kvalitativ studie - etnografisk studie - aktionsforskning 

Jensen, M. (2008). Kognitiv utveckling och låtsaslekens mysterier. Göteborg: Göteborgs Universitet. 

Wetso, G.-M. (2006). Lekprocessen – specialpedagogisk intervention i (för)skola. När aktivt handlande 
stimulerar lärande, social integration och reducerar utslagning. Stockholm: HLS förlag. 

Kvalitativ studie - etnografisk studie - aktionsforskning – fallstudie- dokumentstudie 

Gannerud, E., Rönnerman, K. (2006). Innehåll och innebörd i lärares arbete i förskola och skola. Göteborg: 

Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Kvalitativ dokumentstudie 

Dahlbeck, J. (2012). On Childhood and the Good Will. Thoughts on Ethics and Early Childhood Education. 

Malmö: Malmö Studies in Educational Sciences No. 65, Dissertation in the National Research School of 

Childhood, Learning and Didactics No. 2 

Lindgren, A.-L. (2012). Ethical Issues in Pedagogical Documentation: Representations of Children Through 

Digital Technology. International Journal of Early Childhood, 44(3), 327-340.  

Kvalitativ diskursanalys 

Alasuutari, M. & Markström, A-M. (2011). The Making of the Ordinary Child in Preschool. Scandinavian 
Journal of Educational Research, 55(5), 517-535. 

Bjervås, L. (2011). Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan. 

Göteborg: Göteborgs universitet. 

Palla, L. (2011). Med blicken på barnet – om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik. Malmö: Malmö 

högskola. 

Kvalitativ etnografisk diskursanalys 

Eidevald, C. (2009). Det finns inga tjejbestämmare: Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och 

lek. Jönköping: Högskolan i Jönköping. 

Markström, A.-M. (2010). Talking about children’s resistance to the institutional order and teachers in 

preschool. Journal of Early Childhood Research, 8(3), 303-314. 

Taguchi, H. L. (2008). An ’Ethics of resistance’ challenges taken-for-granted ideas in Swedish early childhood 

education. International Journal of Educational Research 47(5), 270-282. 
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Studier med såväl kvantitativ som kvalitativ design 

Kvantitativ studie- kvalitativ studie – dokumentstudie 

Berntsson, P. (2006). Lärarförbundet, förskollärare och statushöjande strategier: Ett könsperspektiv på 

professionalisering. Göteborg: Department of Sociology, Göteborg University. 

Kvantitativ studie- kvalitativ studie – dokumentstudie – Views study  

Wernersson, I. (2009). Pedagogerna och Jämställdheten. I Wernersson (red): Genus i förskola och skola: 
förändringar i policy, perspektiv och praktik. Göteborg: Göteborgs Universitet. 

Kvantitativ studie- kvalitativ studie – Views study 

Sheridan, S., Samuelsson, I. P. & Johansson, E. (2008). Barns tidiga lärande. Stockholm: Vetenskapsrådet: 

Resultatdialog. 

Kvalitativ- kvantitativ studie 

Sheridan, S. (2007). Dimension of Pedagogical Quality in Preschool. International Journal of Early Years 

Education, 15(2), 197-217. 

Kvantitativa studier 

Kvantitativ views study 

Rönnerman, K. (2008). Medvetet Kvalitetsarbete. En uppföljning av kursen Q i förskolan och dess inverkan på 
förskollärares handlingar i praktiken. Göteborg: Göteborgs Universitet. 

Kvantitativ kohort komparativ studie 

Furnes, B., Samuelsson, S. (2009). Preschool Cognitive and Language Skills. Predicting Kindergarten and 

Grade 1 Reading and Spelling: A Cross-Linguistic Comparison. Journal of Research in Reading, 32(3), 275-

292. 

Kvantitativ komparativ 

Sheridan, S., Giota, J.; Han, Y.-M.; Kwon, J.-Y. (2009). A Cross-Cultural Study of Preschool Quality in South 

Korea and Sweden: ECERS Evaluations. Early Childhood Research Quarterly, 24(2), 142-156. 

Kvantitativ komparativ longitudinell 

Samuelsson, S., Olson, R.; Wadsworth, S.; Corley, R.; DeFries, J.C.; Willcutt, E.; Hulslander, J.; Byrne, B. 

(2007). Genetic and Environmental Influences on Prereading Skills and Early Reading and Spelling 

Development in the United States, Australia, and Scandinavia. Reading and Writing: An Interdisciplinary 

Journal, 20(1-2), 51-75. 

Kvantitativ longitudinell 

Bröms, K. (2010). A nationwide study of asthma and allergy in Swedish preschool children: With special 

reference to environment, daycare, prevalence, co-occurrence and incidence. Uppsala: Uppsala University. 

Digital comprehensive summaries of Uppsala dissertations from the Faculty of Medicine, 542, Acta 

Universitatis Upsaliensis. 
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Kvantitativ kohortstudie 

Johansson, E.-A. (2009). Essays on schooling, gender, and parental leave. Uppsala: Department of Economics, 

Uppsala University. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

Boldemann, C., Dal, H., Mårtensson, F., Cosco, N., Moore, R., Bieber, B., Blennow, M., Pagels, P., Raustorp, 

A., Wester, U. & Söderström, M. (2011). Preschool outdoor play environment may combine promotion of 

children’s physical activity and sun protection. Further evidence from Southern Sweden and North Carolina. 

Science & Sports, 26, 72-82.  

Jonsdottir, F. (2007). Barns kamratrelationer i förskolan: samhörighet, tillhörighet, vänskap, utanförskap. 

Malmö: Malmö Högskola. 

Raustorp, A. et al. (2012). Accelerometer Measured Level of Physical Activity Indoors and Outdoors During 
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DELSTUDIE 2 BILAGA 1: SÖKRESULTAT I SIFFROR 

OCH TABELLER 

NB-ECEC: http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-
form.widgets.mastersubject:list=evaluering 
 

 

Tabell 2. Sökning i SWEPUB. Plats och bedömning, dokumentation och kvalitet (2014 maj-augusti) mellan 

2006-2014 (går inte att söka 2014)  

 

Obs! har sökt både svenska och engelska ord mellan 2006-2014: 2006 OR 2007 OR 2008 OR 2009 OR 2010 

OR 2011 OR 2012 OR 2013 OR 2014 

Avgränsning: Tidskrifter: refereegranskade + doktorsavhandligar.  

 

Reduktion av referenser i sökprocessen beror dels på bortfall när de olika ämnesblocken kombineras, dels på att 

referenserna vid närmare belysning inte främst berör bedömnings- och dokumentationspraktik i ECEC. Även 

dubbletter i jämförelse med NB-ECEC bidrar till reduktion i urval 2. 

 

 

Databas 

SWEPUB  

Sökord Antal träffar Granskade Urval 1 Urval 2 

S1 Förskol* OR 

preschool OR 

Early childhood 

education 

1004 238 (se nedan) 78 (se nedan) 31 (se S5 S6 & 

S7 nedan) 

S2 Bedömning OR  

utvärdering OR 

evaluation OR 

assessment OR 

judgement 

15 416    

S3 Dokumentation* 

OR 

documentation 

OR pedagogisk 

dokumentation 

OR portfolio* 

891    

S4 Kvalitet* OR 

Educational 

quality OR 

quality* 

11 450    

S5 S1 and S2 132 132 34 7 (flera 

dubbletter i 

jämförelse med 

NB-ECEC 

stryks) 

S6 S1 and S3 31 31 20 10 (se ovan) 

S7 S1 and S4 75 75 24 14 (se ovan) 

http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=evaluering
http://nb-ecec.org/msearch?vocab-search-form.widgets.mastersubject:list=evaluering
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Tabell 3. Sökning i LIBRIS. Plats och bedömning, dokumentation och kvalitet (2014 maj-augusti) mellan 

2013-2014 begränsad till avhandlingar 

Databas 

LIBRIS 

 

Sökord Antal träffar Granskade Urval 1 Urval 2 

S1 kl:Em-c.01 OR 
kl:Eab.01 OR 
förskolan OR 
daghem OR 
lekskola OR 
förskolepedagogik 
OR 
familjedaghem 

OR dagis12 
 

47 47 (se nedan) 14 (se nedan) 3 (S5, S6 6 S7 

nedan) 

S2 Bedömning OR 

utvärdering 

25    

S3 Dokumentation* 

OR documentation 

OR pedagogisk 

dokumentation OR 

portfolio* 

15    

S4 Kvalitet* 35    

S5 S1 and S2 66 66 10 0 (dubbletter 

stryks) 

S6 S1 and S3 50 50 3 1 (se ovan) 

S7 S1 and S4 35 35 1 2 (se ovan) 

 
 

Reduktion av referenser i sökprocessen beror dels på bortfall när de olika ämnesblocken kombineras, dels på att 

referenserna vid närmare belysning inte främst berör bedömnings- och dokumentationspraktik i ECEC. Även 

dubbletter i jämförelse med NB-ECEC och SWEPUB bidrar till reduktion i urval 2. 

 

 
 

 
12

 Se sökord för LIBRIS i NB-ECEC forskningskartläggning och forskningsutvärdering av skandinavisk föreskoleforskning från 2012  
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Tabell 4. Sökning i ERIC via EBSCO. Plats och bedömning, dokumentation och kvalitet (2014 maj-augusti) 

2013 

Databas 

ERIC 

 

Sökord Antal träffar Granskade Urval 1 Urval 2 

S1 DE "Preschool 

Education" OR 

DE "Early 

Childhood 

Education" OR 

DE 

"Kindergarten" 

OR DE "Nursery 

Schools" 

458   11 (se S7, S8 & 

S9 nedan)) 

S2 DE "Swedish" 

OR Sweden 

69    

S3 Assessment-

judgement 

evaluation13 

3,340    

S4 DE 

"Documentation") 

OR (DE 

"Evidence" OR 

DE 

"Accountability" 

OR DE 

"Outcomes of 

480    

 

 
 

 
13

 DE "Evaluation" OR DE "Alternative Assessment" OR DE "Computer Software Evaluation" OR DE "Course Evaluation" OR DE "Curriculum 

Evaluation" OR DE "Educational Assessment" OR DE "Equipment Evaluation" OR DE "Formative Evaluation" OR DE "Holistic Evaluation" 
OR DE "Informal Assessment" OR DE "Institutional Evaluation" OR DE "Instructional Material Evaluation" OR DE "Medical Care 

Evaluation" OR DE "Medical Evaluation" OR DE "Needs Assessment" OR DE "Peer Evaluation" OR DE "Personnel Evaluation" OR DE 

"Portfolio Assessment" OR DE "Preschool Evaluation" OR DE "Program Evaluation" OR DE "Psychological Evaluation" OR DE "Recognition 
(Achievement)" OR DE "Risk Assessment" OR DE "Self Evaluation (Groups)" OR DE "Self Evaluation (Individuals)" OR DE "Student 

Evaluation" OR DE "Student Teacher Evaluation" OR DE "Summative Evaluation" OR DE "Vocational Evaluation" OR DE "Writing 

Evaluation" OR DE "Evaluation Methods" OR DE "Audience Analysis" OR DE "Benchmarking" OR DE "Case Studies" OR DE "Comparative 
Analysis" OR DE "Componential Analysis" OR DE "Content Analysis" OR DE "Cost Effectiveness" OR DE "Data Analysis" OR DE "Drug 

Use Testing" OR DE "Focus Groups" OR DE "Functional Behavioral Assessment" OR DE "Hypothesis Testing" OR DE "Input Output 

Analysis" OR DE "Inspection" OR DE "Interviews" OR DE "Job Analysis" OR DE "Life Cycle Costing" OR DE "Need Analysis (Student 

Financial Aid)" OR DE "Phonetic Analysis" OR DE "Policy Analysis" OR DE "Pretesting" OR DE "Quality Control" OR DE "Readability 

Formulas" OR DE "Replication (Evaluation)" OR DE "Scoring Rubrics" OR DE "Site Analysis" OR DE "Skill Analysis" OR DE "Structural 
Analysis (Linguistics)" OR DE "Structural Analysis (Science)" OR DE "Surveys" OR DE "Synthesis" OR DE "Task Analysis" OR DE 

"Inspection" OR DE "Measurement" OR DE "Achievement Rating" OR DE "Cognitive Measurement" OR DE "Merit Rating" OR DE 

"Predictive Measurement" OR DE "Scoring" OR DE "Testing" OR DE "Adaptive Testing" OR DE "Comparative Testing" OR DE "Computer 
Assisted Testing" OR DE "Confidence Testing" OR DE "Educational Testing" OR DE "Group Testing" OR DE "Individual Testing" OR DE 

"Minimum Competency Testing" OR DE "Psychological Testing" OR DE "Teacher Competency Testing" OR DE "Tests" OR DE 

"Achievement Tests" OR DE "Aptitude Tests" OR DE "Auditory Tests" OR DE "Cognitive Tests" OR DE "College Entrance Examinations" 
OR DE "Creativity Tests" OR DE "Criterion Referenced Tests" OR DE "Culture Fair Tests" OR DE "Diagnostic Tests" OR DE "Exit 

Examinations" OR DE "Field Tests" OR DE "High Stakes Tests" OR DE "Licensing Examinations (Professions)" OR DE "Mathematics Tests" 

OR DE "Maturity Tests" OR DE "Nonverbal Tests" OR DE "Norm Referenced Tests" OR DE "Objective Tests" OR DE "Occupational Tests" 
OR DE "Performance Tests" OR DE "Preschool Tests" OR DE "Pretests Posttests" OR DE "Prognostic Tests" OR DE "Science Tests" OR DE 

"Screening Tests" OR DE "Situational Tests" OR DE "Standardized Tests" OR DE "Teacher Made Tests" OR DE "Timed Tests" OR DE 

"Verbal Tests" OR DE "Vision Tests" 
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Databas 

ERIC 

 

Sökord Antal träffar Granskade Urval 1 Urval 2 

Education"))  OR  

(DE "Portfolios 

(Background 

Materials)"  

S5 DE "Educational 

Quality" OR DE 

"Equal 

Education" 

114    

S6 S1 and S2 7 7 1 1 

S7 S1 and S3 132 132 20 5 

S8 S1 and S4 24 24 2 1 

S9 S1 and S5 15 15 15 5 

 

 

Reduktion av referenser i sökprocessen beror dels på bortfall när de olika ämnesblocken kombineras, dels på att 

referenserna vid närmare belysning inte främst berör bedömnings- och dokumentationspraktik i ECEC. Även 

dubbletter i jämförelse med NB-ECEC, SWEPUB och LIBRIS bidrar till reduktion i urval 2.  Referenserna 

utgör ett fåtal som inte redovisas i Bilaga 2 (för att reducera antal sidor), istället redovisas referenserna från 

ERC i Bilaga 2. 
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ERC 

Gör sökning både i ERIC (via Ebsco (som inte är så snabba på att uppdatera och har träffar fram till 2013) och i 

ERC (Educational Research Complete) då den även har referenser från 2014. 

 

Tabell 5. Sökning i ERC. Plats och bedömning, dokumentation och kvalitet (2014 maj-augusti) mellan 2013-

2014 (peer reviewed journals) 

 

Databas 

ERC 

 

Sökord Antal träffar Granskade Urval 1 Urval 2 

S1 DE "PRESCHOOL 

education" OR DE 

"EARLY childhood 

education" OR DE 

"NURSERY school 

education (Great 

Britain)" OR DE 

"KINDERGARTEN" 

1071   49 (se S7, 

S8 & S9 

nedan) 

S2 Sweden OR Swedish 52    

S3 Assessment OR 

judgement OR 

evaluation 

5623    

S4 Documentation OR 

monitor 

 

DE "BEHAVIOR 

checklists" OR DE 

"GUIDELINES" OR 

DE "INFORMAL 

evaluation" OR DE 

"CHILD Behavior 

Checklist" OR DE 

"PRESCHOOL & 

Kindergarten 

Behavior Scales" OR 

DE "BEHAVIORAL 

assessment" OR DE 

"BEHAVIORAL 

assessment of 

children" 

 

DE "PORTFOLIO 

assessment 

(Education)" OR DE 

"PORTFOLIOS in 

education" 

1907 

(documentation 

fritext) 

5685 (monitor 

fritext) 

 

 

443 (ämnesord) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

   

S5 DE "SCHOOL 

inspections 

(Educational 

quality)" OR DE 

502    
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Databas 

ERC 

 

Sökord Antal träffar Granskade Urval 1 Urval 2 

"EDUCATIONAL 

quality" OR DE 

"SCHOOL 

inspectors 

(Educational 

quality)" 

S6 S1 and S2 52    

S7 S1 and S3 32 18 18 12 

S8 S1 and S4 S1 + 

Documentation= 

45 

 

S1 + 

Monitoring= 32 

 

S1+ (Checklist 

Guidelines)=4 

 

S1 + portfolio= 

3 

S1 + 

Documentation= 

45 

 

S1 + 

Monitoring= 32 

 

S1+ (Checklist 

Guidelines)=4 

 

S1 + portfolio= 

3 

S1 + 

Documentation=32 

 

 

S1 + 

Monitoring=15 

 

S1 + Checklist 

Guidelines= 0 

 

 

S1 + portfolio= 2 

 

17 

 

 

 

7 

 

 

0 

 

 

2 

S9 S1 and S5 16 13 13 11 
 

Reduktion av referenser i sökprocessen beror dels på bortfall när de olika ämnesblocken kombineras, dels på att 

referenserna vid närmare belysning inte främst berör bedömnings- och dokumentationspraktik i ECEC. Även 

dubbletter i jämförelse med NB-ECEC, SWEPUB och LIBRIS bidrar till reduktion i urval 2. 
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Tidskrifter – delstudie 2 
 
I detta avsnitt redovisas resultat av sökning efter tidskrifter med hög “impact” i databasen Web of science och 

sökning efter tidskrifter med inriktning på Early Childhood Education och/eller 

Assessment/Evaluation/Documentation/Quality i databasen Ulrichsweb. 

Web of Science 

Sökningen i Web of Science ger inga träffar på tidskrifter som är inriktade på Early Childhood Education och 

Assessment/Evaluation/Documentation/Quality. Jag väljer en tidskrift som är inriktad på skandinavisk 

forskning: Scandinavian Journal of Educational Research, då den är relevant och lättare att översätta till 

målstyrningssystem, läroplans- och bedömningskultur för förskola i Sverige. Vidare väljer jag en tidskrift som 

är inriktad på assessment, evaluation och accountability: Educational Assessment Evaluation and 

Accountability, för att söka efter artiklar som fokuserar förskola/ECE. Resultatet av sökningarna redovisas i 

tabell 8-11. 

 

Tabell 8. Sökning i Scandinavian Journal of Educational Research. Plats och bedömning, dokumentation 

och kvalitet (2014 maj-augusti) mellan 2006-2014 

 

Databas 

ERC 

 

Sökord Antal träffar Granskade Urval 1 Urval 2 

S1 "PRESCHOOL 

education" OR 

"Early 

childhood 

education" OR 

"Kindergarten" 

OR "Nursery 

Schools" 

45 45 18 

(specialpedagoik 

och dubbletter 

bortvalda) 

4 (se S3, S4 & 

S5 nedan)  

S2 S1 and Sweden 

OR Swedish 

21 21 12 

(specialpedagogik 

bortvalda) 

2 (dubbletter 

strukna) 

S3 S1 AND 

Assessment OR 

judgement OR 

evaluation14 

39 39  2 

(specialpedagoik 

och dubbletter 

bortvalda) 

2 

S4 S1 AND 

Documentation 

OR monitor 

8 8 2 

(specialpedagoik 

bortvalda) 

1 (dubblett 

bortvald) 

S5 S1 AND 2 2 2 1 (dubblett 

 

 
 

 
14

 DE "EVALUATION" OR DE "ACADEMIC departments (Universities &amp; colleges) -- Evaluation" OR DE "COURSE evaluation 

(Education)" OR DE "DISABILITY evaluation" OR DE "EDUCATION -- Evaluation" OR DE "EDUCATIONAL evaluation" OR DE 

"HOLISTIC grading &amp; marking (Students)" OR DE "INFORMAL evaluation" OR DE "NEEDS assessment" OR DE "ON-site evaluation" 

OR DE "PEER review (Professional performance)" OR DE "PEER review of academic writing" OR DE "PERSONALITY assessment" OR DE 
"PRESCHOOL education -- Evaluation" OR DE "SCORING rubrics" OR DE "SELF-evaluation" OR DE "STUDENT evaluation of 

curriculum" OR DE "STUDENT evaluation of teachers" OR DE "STUDENT teachers -- Evaluation" OR DE "TEACHER effectiveness" OR 

DE "VOCATIONAL evaluation" OR DE "PRESCHOOL tests" 
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Databas 

ERC 

 

Sökord Antal träffar Granskade Urval 1 Urval 2 

Educational 

quality 

bortvald) 

 

I tidskriften Scandinavian Journal of Educational Research gjorde jag först en ämnesordssökning med ett utfall 

av enbart 11 träffar, så jag utvidgade till fritextsökning och fick 45 träffar på plats (för referenser se Bilaga 2). 

 
 

Tabell 9. Sökning i Educational Assessment Evaluation and Accountability (2014 maj-augusti) mellan 

2009-2014  

 

Databas 

ERIC 

Journal 

EAEA 

 

Sökord Antal träffar Granskade Urval 1 Urval 2 

S1 DE "Preschool 

Education" OR 

DE "Early 

Childhood 

Education" OR 

DE"Kindergarten" 

OR DE "Nursery 

Schools" 

1 1 1 1 

 

I tidskriften Educational Assessment Evaluation and Accountability visar det sig enbart finnas en artikel med 

fokus på ECE av totalt 78 artiklar: Saunders, L. (2010). The Challenges of Small-Scale Evaluation in a Foreign 

Country: Reflections on Practice. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 22(3), 199-213.  

http://web.b.ebscohost.com.proxy.mah.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iyUbak63nn5Kx95uXxjL6vrUmtqK5Jspa1UrCtuE22lr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7Sq6ntUuxqbJMtpzqeezdu33snOJ6u9vwgeGc8nnls79mpNfsVcPAtlGvrLROpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&hid=113
http://web.b.ebscohost.com.proxy.mah.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iyUbak63nn5Kx95uXxjL6vrUmtqK5Jspa1UrCtuE22lr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7Sq6ntUuxqbJMtpzqeezdu33snOJ6u9vwgeGc8nnls79mpNfsVcPAtlGvrLROpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&hid=113
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Tidskrifter i databasen Ulrichsweb 

När det gäller att hitta tidskrifter inom t.ex. early childhood eller assessment så är ett sätt att söka i databasen 

Ulrichsweb, som finns under databaser på Mah:s bibliotekets webbplats. Där har jag sökt tidskrifter inom 

ämnet och kategorin Education och avgränsat till Peer Review. Sen har jag sökt på early childhood*, 

assessment och/eller evaluation/documentation/quality inom denna träffbild.  

 

Resultat för sökningen av tidskrifter resulterade i 40 tidskrifter. Inga tidskrifter var inriktade på ECE och 

asessment, evaluation eller quality (se tabell 10).  
 

Tabell 10. Sökning i Ulrichsweb (2014 maj-augusti) 

    

Databas 

Ulrichsweb  

Sökord Antal träffar 

1 Education 

Avgränsning: Peer Review 

 

2337 

1+2 Early Childhood* 

Peer Review 

74 

 

40 

1+2+3 Assessment 0 

1+2+4 Evaluation 0 

1+2+5 Documentation 0 

1+2+6 Quality 0 

 

 

Flest tidskrifter som har kollegial granskning (Peer Review) med inriktning mot Early Childhood Education har 

sin nationella/statliga bas i USA (19) och Storbritannien (9). Betydligt färre har sin bas i världsdelar som Afrika 

(2 i Sydafrika), Asien (2), Nordamerika (2) och Oceanien (2). Tidskrifter med inriktning på ECE baserade i 

världsdelen Sydamerika saknas i databasen Ulrichsweb. I Norden finns en tidskrift: Nordisk 

Barnehageforskning (som refereras i NB-ECEC). 

 

 Antal tidskrifter med inriktning mot Early Childhood Education  

 USA (19) 

 Storbritannien (9)  

 Kanada (2) 

 Korea (2)  

 Nederländerna (2) 

 Sydafrika (2)   

 Australien (1) 

 Nya Zeeland (1) 

 Turkiet (1) 

 Norge (1) 

 

Av de 40 tidskrifterna är 22 tillgängliga online och tre har open access (se nedan). Det finns fyra tidskrifter som 

inkluderas i ”citation reports” och två av dessa: Early Education and development och European Early 

Childhood Education Research Journal, har visat sig i sökningen i databaserna ERIC och ERC. Tidskrifterna 

kan ses som relevanta för delstudie 2 i urval där assessment/evaluation/documentation/quality fokuseras i 

artiklarna (se exempel Ebrahim, 2014 och Bilaga 2). 
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Open Access (3) 

 Nordisk Barnehageforskning 

 International Journal of Early Childhood Special Education 

 Early Childhood Research & Practice 

 

Artiklar från Early Childhood Research & Practice har visat sig i sökningen i databaserna ERIC och ERC. 

Tidskrifter som är inriktade på specialpedagogik ingår inte i delstudie 2 (se delstudie 3). Av ovan tre tidskrifter 

är Nordisk Barnehageforskning högst relevant och jag gör en sökning i hela tidskriften från 2008-2014 (en del 

studier ingår i NB-ECEC), se nedan: 

 

Tabell 11. Sökning i Nordisk Barnehageforskning (2014 augusti-oktober) mellan 2008-2014  

 

Nordisk 

Barnehageforsknig 

 

Sökord Antal 

träffar 

Granskade Urval 1 Urval 2 

Hela tidskriften 

2008-2014 

(7 volymer och 12 

nr) 

 

Alla 

artiklar 

104 

artiklar 

104 titlar 21 (titel, nyckelord 

och abstrakt) 

 

2 artiklar med 

bedömning/assessment 

i titel, nyckelord eller 

abstrakt 

 

14 artiklar med 

dokumentation 

i titel, nyckelord eller 

abstrakt 

 

5 artiklar med kvalitet 

i titel, nyckelord eller 

abstrakt 

 

15 (6 dubbletter från 

NB-ECEC) 

 

1 artikel med 

bedömning/assessment 

i titel, nyckelord eller 

abstrakt 

 

10 artiklar med 

dokumentation 

i titel, nyckelord eller 

abstrakt 

 

4 artiklar med kvalitet 

i titel, nyckelord eller 

abstrakt 

 

 

 
 

Enligt Ulrichsweb är fyra tidskrifter rankade med “impact factor” enligt följande: 

Journal Citation Reports (4) 

 Early Education and Development 

o 2012 Impact Factor: 1.100 

 European Early Childhood Education Research Journal  

o 2013 Impact Factor 0.217 Ranking: 199/219 (Education & Educational Research) 

 Topics in Early Childhood Special Education  

 Archives of Disease in Childhood Education and Practice Edition  

 

Artiklar från Early Education and Development och European Early Childhood Education Research Journal 

har visat sig i databaserna ERIC och ERC. Tidskrifter som är inriktade på specialpedagogik ingår, som tidigare 

nämnts inte i delstudie 2. 
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DELSTUDIE 3 BILAGA 1: DATABASER, SÖKVÄGAR 

OCH SÖKRESULTAT I TABELLER 

Databaser, sökvägar och sökresultat  

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) 

Databasen Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samlar ny kvalitetssäkrad 

skandinavisk forskning om barn i åldrarna 0-6-år i förskola och pedagogisk omsorg. Databasen täcker den 

forskning som är utgiven under åren 2006-2012, men databasen uppdateras en gång årligen med ny 

kvalitetssäkrad forskning från det gångna året.  

 

Tabell 1. Sökning i NB-ECEC. Plats och fenomen mellan 2006-2012 (juni-nov 2014) 

Databas 

NB-ECEC 

 

Sökord Antal träffar Granskade Urval 1 Urval 2 

S1  378 (samtliga) 378 (samtliga) 16 14 

SwePub 

SwePub är en databas som innehåller referenser till forskningspublikationer som finns registrerade i för 

närvarande ett trettiotal svenska lärosätens publiceringsdatabaser.  

Tabell 2. Sökning i SWEPUB. Plats och fenomen mellan 2006-2014 (juni-aug 2014) 

Databas 

SWEPUB  

Sökord Antal träffar Granskade Urval 1 Urval 2 

S1 förskol* 

(specialundervisning 

OR specialpedagog* 

OR särskilda behov 

OR särskilt stöd OR 

tidig intervention OR 

inkluder* OR 

normal* OR avvik*) 

 

5 lic.avh 

21 dr.avh 

5  ref.gransk 

artiklar 

 

 

Samtliga 

samtliga 

samtliga 

3 

6 

0 

3  

5 

0 

Libris 

LIBRIS är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska universitets-, högskole- och 

forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. I LIBRIS finns böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, 

noter, elektroniskt publicerat material och annat.  
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Tabell 3. Sökning i LIBRIS. Plats och fenomen mellan 2006-2014 (juni-aug 2014) 

Databas 

LIBRIS 

 

Sökord Antal träffar Granskade Urval 1 Urval 2 

S1 förskol* 

(specialundervisning 

OR specialpedagog* 

OR särskilda behov 

OR särskilt stöd OR 

tidig intervention OR 

inkluder* OR 

normal* OR avvik*) 

 

12 lic och 

dr.avh 

 

 

Samtliga 7 

 

7 

ERIC via Ebsco  

Ebsco är en databasvärd där flera databaser ingår och ERIC är en av dem. ERIC samlar vetenskapliga artiklar 

inom området pedagogik. ERIC innehåller referenser och abstract till artiklar och rapporter om pedagogisk 

forskning, undervisning och dylikt.  

 

Tabell 4. Sökning i ERIC via Ebsco. Plats och fenomen mellan 2006-2013 (juni-aug 2014) 

Databas 

ERIC 

Sökord Antal träffar Granskade Urval 1 Urval 2 

S1 DE "Special 

Education" OR 

DE "Early 

Intervention" 

OR DE 

"Individualized 

Family Service 

Plans" OR DE 

"Inclusion" OR 

DE "Individual 

Needs" OR DE 

"Childhood 

Needs" OR DE 

"Psychological 

Needs" OR DE 

"Normalization 

(Disabilities)" 

OR DE "Special 

Education 

Teachers" 

    

S2 DE "Preschool 

Education" OR 

DE "Early 

Childhood 

Education" OR 
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Databas 

ERIC 

Sökord Antal träffar Granskade Urval 1 Urval 2 

DE 

"Kindergarten" 

OR DE 

"Preschool 

Children" 

S3 ( S1 AND S2 ) 

AND ( Sweden 

OR Iceland OR 

Norway OR 

Finland OR 

Denmark OR 

Nordic* ) 

19 19 7 4 

 

ERC, Education Research Complete 

Databasen ERC, Education Research Complete, innehåller abstracts till tusentals tidskrifter och fulltextmaterial 

från mer än tusen tidskrifter. Ämnena innefattar alla utbildningsnivåer från tidig barndom till högre utbildning, 

samt olika utbildningsspecialiteter, såsom exempelvis flerspråkig undervisning och testning.  

 

Tabell 5. Sökning i ERC. Plats och fenomen mellan 2006-2013 (juni-aug 2014) 

Databas 

ERC 

Sökord Antal träffar Granskade Urval 1 Urval 2 

S1 DE "Special 

Education" OR 

DE "Early 

Intervention" 

OR DE 

"Individualized 

Family Service 

Plans" OR DE 

"Inclusion" OR 

DE "Individual 

Needs" OR DE 

"Childhood 

Needs" OR DE 

"Psychological 

Needs" OR DE 

"Normalization 

(Disabilities)" 

OR DE "Special 

Education 

Teachers" 

    

S2 DE "Preschool 

Education" OR 

DE "Early 

Childhood 
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Databas 

ERC 

Sökord Antal träffar Granskade Urval 1 Urval 2 

Education" OR 

DE 

"Kindergarten" 

OR DE 

"Preschool 

Children" 

S3 ( S1 AND S2 ) 

AND ( Sweden 

OR Iceland OR 

Norway OR 

Finland OR 

Denmark OR 

Nordic* ) 

6 6 1 1 



FÖRSKOLA TIDIG INTERVENTION 194 
 

DELSTUDIE 3 BILAGA 2: INKLUDERADE STUDIER 

Tabell 1. Inkluderade studier  

Arnesen T. (2014). Are they ready for this?: Experiences on implementing educational behavior-

analytic interventions in Norwegian kindergartens (Doctoral dissertation). Karlstad: Fakulteten för 

humaniora och samhällsvetenskap, Pedagogiskt arbete, Karlstads universitet. 

 

Björklund, C. (2012). One Step Back, Two Steps Forward: An Educator's Experiences from a Learning 

Study of Basic Mathematics in Preschool Special Education, Scandinavian Journal Of Educational 

Research, 56(5), 497-517. 

 

Bygdeson-Larsson, K. (2010). "Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt ": Utveckling 

av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av Pedagogisk processreflektion. (Doctoral 

dissertation). Umeå: Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.  

 

Cameron, D.L. & Tveit, A.D. (2011). “The Policy for Implementation Challenges of Individual Plans 

for Preschool Children with Disabilities”. International Journal of Parents in Education, 5(1), 12-23. 

 

Drugli, M.B.; Clifford, G.; Larsson, B. (2008). Teachers’ Experience and Management of Young 

Children Treated Because of Home Conduct Problems: A qualitative study. Scandinavian Journal of 

Educational Research, 52(3), 319-291. 

 

Fisker, T. B. (2009). Småbørn i interaktion: En undersøgelse af socialt udviklingspotentiale og 

muligheder for interaktion for småbørn med autisme i forskellige pædagogiske og organisatoriske 

miljøer (Doctoral dissertation). København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus 

Universitet. 

 

Gjermestad, A. (2009). Skjøre samspill. En deskriptiv og fortolkende studie av barn med dyp 

utviklingshemming og deres nærpersoner i barnehage og skole (Doctoral dissertation). Stavanger: Det 

humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger. 

 

Hagström, B. (2010). Kompletterande anknytningsperson på förskola. (Doctoral dissertation). Malmö: 

Malmö högskola, Lärarutbildningen.  

 

Hilleshøy, S., Johansson, E. & Ohna, S. (2014). Samhandlinger mellom de yngste barna med 

cochleaimplantat og andre barn i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 7(4), 1-21. 

 

Holst. J. (2008). Danish teacher’s conception of challenging behaviour and DAMP/ADHD: Early 

Child Development and Care, 178(4), 363-374. 

 

Holst, T, & Pihlaja, P. (2011). Teachers' Perceptions of Their Personal Early Childhood Special 

Education Competence in Day Care, Teacher Development, 15(3), 349-362. 

 

Kristoffersen, A., & Simonsen, E. (2013). Et løfte om inkludering: Barnehagens rammer for 

samhandling mellom hørselshemmede og hørende barn i barnehagen, Tidsskrift for Nordisk 

Barnehageforskning, 6(20), 1-18. 

 

Kristoffersen, A. & Simonsen, E. (2014). 'Teacher-assigned literacy events in a bimodal, bilingual 

preschool with deaf and hearing children', Journal Of Early Childhood Literacy, 14(1), 80-104. 
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DELSTUDIE 4 BILAGA 1: SÖKRESULTAT I TABELLER  

I de följande avsnitten redovisas sökningar som följer söksträngarna. Liknande termer och begrepp har 

inkluderats i sökningen (”expanders”).  

Tabell 1. Sökning i ERIC. Plats, pedagogisk relation och strukturella villkor 

Databas 

ERIC 

 

Sökord Antal träffar Granskade 

abstract 

Urval 1 

fulltext 

Urval 2 

Inkluderade 

S1 Early Childhood 

Education 

  

130 762    

S2 "Interaction" OR 

"Feedback 

(Response)"  

OR "Group 

Dynamics" OR 

"Interaction 

ProcessAnalysis" 

4585    

S3 "Interpersonal 

Relationship" OR 

"Caregiver Child  

Relationship" 

20068    

S4 "Class Size" OR 

"Classroom 

Environment" OR 

"Teacher Student 

Ratio" 

1948    

S5 S1 and S2 358    

S6 S1 and S3  164    

S7 S1 and S4     

S8 S1 and S2 or S3 

and S4 

412 412 54 37 
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Tabell 2. Sökning i ERC. Plats, pedagogisk relation och villkor 

 

Databas 

ERC 

 

Sökord Antal träffar Granskade 

abstract 

Urval 1 

fulltext 

Urval 2 

inkluderade 

S1 Early Childhood 

Education 

 

5243    

S2 "TEACHER-student 

relationships" OR 

"INTERPERSONAL 

relations" OR  

"INTERPERSONAL 

communication" 

8456    

S3 DE "GROUP size" OR 

DE "CLASS size" OR 

DE "Classroom 

Environment" 

2381    

S4 S1 and S2 195    

S5 S1 and S3 110    

S6 S1 and S2 and S3  20 13 13 7 

 

Tabell 3. Sökning i NB-ECEC förskola och interaktion 

Databas 

NB-ECEC  

Sökord Antal träffar Granskade Urval 1 Urval 2 

S1 Förskoleforskning 

 
    

S2 Interaktion 63 63 29 23 
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