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Abstrakt
Syftet med studien var att undersöka vad pedagoger i förskolan uppfattar att de gör för 
bedömningar och hur de använder dessa för att utveckla verksamheten. Som metod använde 
jag mig av kvalitativa intervjuer med fem pedagoger i förskolan. Två förskollärare, en som 
har arbetat länge i verksamheten och en yngre med utbildning förankrad i läroplanen för 
förskolan, Lpfö 98. En barnskötare med lång erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt 
stöd och två barnskötare som vidareutbildar sig till förskollärare. Resultatet visar att 
pedagogerna upplever bedömning i förskolan som nödvändigt och användbart för 
verksamheten och barnens bästa men det visar också att det finns vissa dilemman med hur 
man ska gå tillväga och på vilka grunder pedagogerna bygger sina bedömningar. Det 
framkommer även att pedagogerna bedömer barnen för att kunna utmana och kategorisera i 
lämpliga gruppindelningar. Godtyckliga bedömningar används i utvärderingar för att 
säkerställa kvalitet och utveckla verksamheten men förändringar är på gång och det visar sig 
även i resultatet av studien. 

Sökord: bedömning, utvärdering, förskolan, kvalitet



Förord

Jag vill börja med att tacka berörda pedagoger som har deltagit i min studie. Tack vare ert 
deltagande har jag kunnat genomföra arbetet. Era erfarenheter och kunskaper har berikat våra 
samtal och jag har blivit mycket klokare. Jag vill tacka min handledare Kjell för din kunskap i
upplägg och handledning. Jag vill tacka min arbetsgivare för att jag fått möjlighet och tid till 
detta arbete och mina kollegor för att ni tog hand om barnen när jag var borta. Jag vill till slut 
också be om ursäkt till min sambo och dotter för att jag har upptagit min fritid sittande 
framför datorn, tack för att ni förstått. 

Älvsbyn Maj 2010
Peter Norberg   
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Inledning
Mina tidigare erfarenheter i arbetet inom förskolans verksamhet säger mig att vi gör mycket 
bedömningar. Särskilt inför utvecklingssamtal men även under samlingar och observationer 
av barnens aktiviteter. Jag känner att jag vill utveckla mitt eget tänkande kring de 
bedömningar jag gör och forma ett eget tänkande kring hur jag kan använda dessa på ett bra 
sätt för att utvecklas som pedagog och även för att höja kvaliteten på verksamheten där jag 
praktiserar. 

Enligt de texter jag läst kring området framkommer en klar bild av att vi i förskolan inte bara 
bedömer processerna i sig utan även barnens kunskaper, färdigheter och förståelse. Jag vill bli 
mer medveten i hur, vad och varför de olika pedagogerna i verksamheten uppfattar att de gör 
bedömningar och även skaffa mig insikt i hur de använder sig av dessa bedömningar för att 
utveckla verksamheten.

Kvalitetssäkring och målskrivningar är aktuella ämnen i förskolans verksamhet och något 
som vi diskuterar mycket kring på arbetsplatsen där jag jobbar. Mycket fokuseras på hur 
resultatkvaliteten ska mätas och vad vi ska bedöma när vi utvärderar arbetet. Medvetenheten 
om vad vi bedömer verkar hjälpa oss att vara försiktiga så att inte barnen upplever våra 
förväntningar som något de ska leva upp till. 

Användningen av utvärderingar för skolutveckling är en del i förskolans arbete och därför tror 
jag att jag kan ha användning av det jag kommer underfund med i detta examensarbete. I 
förskolan verkar det som om att vi behöver bli bättre på att förbereda oss inför de 
utvärderingar vi gör. Min uppfattning av utvärderingarnas utförande är att de bygger mycket 
på godtyckliga bedömningar av vad vi uppnår för resultat. De bedömningar vi gör bör bygga 
på vetenskapliga grunder och de bevis som vi stödjer oss på borde samlas in kontinuerligt 
under den tid som utvärderingen sammanfattar. 

Jag kommer att göra examensarbetet ensam och jag hoppas att jag kommer att förvalta den 
frihet detta innebär med ansvar och moget handlande. 

Bakgrund
Detta avsnitt inleds med att förklara centrala begrepp som förekommer i studiens syfte och i 
dess frågeställningar. I bakgrunden avses även belysa den forskning och annan litteratur, 
exempelvis styrdokument, som berör uppdraget för dem som arbetar i förskolan, 
utvärderingar, beskrivningar, möjligheter och problem med bedömningar i förskolan.   

Centrala begrepp
I detta avsnitt klargörs betydelsen av viktiga begrepp i arbetet. De begrepp som kommer att 
förklaras är uppfatta, bedöma, kriterier och kvalitet. 

Uppfatta
Med pedagogernas uppfattning menas deras egna åsikter om något som är definierat eller 
problematiserat. Att uppfatta är, beskrivet i Nationalencyklopedin (2010), hur man tar emot 
och bearbetar vissa yttre retningar med hjälp av sina sinnen. Enligt Bjørndal (2005) beror hur 
vi uppfattar något på en mängd olika saker, bland annat vad vi vet sedan tidigare och hur vi 
bearbetar den stora mängd intryck som vi tar in. 
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Bedöma
Med bedömning avses här, i arbetet med barnen i förskolan, i likhet med 
Nationalencyklopedin (2010), att man fäller ett värderande utlåtande över något, exempelvis
målresultat, kvalitet, kapacitet, process, struktur, beteenden och förhållningssätt.

Kriterier
Måhl (2005) beskriver kriterier som de iakttagbara kännetecken som elever åstadkommer eller 
visar upp. Kriterier kan vara synbara, hörbara, smakbara, doftbara eller kännbara. De är alltid 
knutna till resultat på uppgifter och ibland också till processer. Ett kriterium måste kunna 
iakttagas av en bedömare, det man inte kan uppfatta kan man inte bedöma. När vi ska bedöma 
kvaliteten på verksamheten i förskolan behöver vi, enligt Bjørndal (2009), ha vissa kriterier 
som grund för värderingen. 

Kvalitet
Nationalencyklopedin (2010) beskriver kvaliteten hos något som den grad av goda 
egenskaper som visas. I förskolans verksamhet yttrar sig kvalitet i olika avseenden. Dessa 
skiljer sig åt utifrån vad det riktar sig emot. Haug (2003) beskriver servicekvalitet som 
användarnas bedömning av utbudet, exempelvis föräldrarna. Strukturkvalitet omnämns som 
de yttre förutsättningar som verksamheten har att tillgå. Det kan vara personalens kompetens, 
bemanning, ekonomi, material och miljö exempelvis. Processkvalitet visar sig, anser Haug, i 
samspelet mellan pedagoger och barn, arbetssätt med mera. Resultatkvalitet är, enligt Haug, 
det utbyte som det enskilda barnet har av verksamheten. Alltså det barnet har lärt sig och den 
kompetens som barnet har utvecklat under sin vistelsetid i förskolan.    

Läroplanen
I läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (1998), står det att man i förskolan inte ska utvärdera det
enskilda barnets resultat. Förskolan ska med stöd av Lpfö 98 bedriva en pedagogisk 
verksamhet i vilken barn kan börja vid olika åldrar och delta i under olika lång tid. Enligt 
Skolverket (2004) ligger tyngdpunkten i förskolans läroplan på att barn ska utveckla lust och 
nyfikenhet samt en tilltro till sin egen förmåga – inte uppnå en viss bestämd kunskapsnivå. 
Det är också, beskriver Skolverket, väsentligt att utgå ifrån att förskolans läroplan endast 
innehåller strävansmål, det vill säga, mål som beskriver önskvärda processer snarare än 
färdiga resultat. I enighet med Lpfö 98 skall förskolan, varhelst den anordnas, arbeta för att nå 
de mål som ställts upp för den pedagogiska verksamheten. Förskolans uppgift innebär även, 
enligt Lpfö 98, att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att 
utvecklas efter sina förutsättningar. Med stöd av Lpfö 98 ska förskolan arbeta för att barnens 
nyfikenhet, företagsamhet och intressen uppmuntras och deras vilja och lust att lära 
stimuleras. Arbetslaget skall ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen
utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga. De 
skall även arbeta för att barnen skall ställas inför nya utmaningar som stimulerar lusten att 
erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. I den första (den gula, tryckt 1998)
versionen av Lpfö 98 stod det att man genom pedagogisk dokumentation kan synliggöra 
verksamheten i förskolan för att den ska kunna bli ett viktigt underlag i diskussionen kring 
och bedömningen av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov.

Bedömning för utvärdering
I sin utvärdering av förskolan beskriver Haug (2003) två olika typer av bedömning för 
utvärdering av förskolans praxis och mätning av kvaliteten. Den första är Standardiserad 
bedömning och den andra är Anpassad bedömning. Ett exempel på en standardiserad 
bedömninngsskala är ECERS vilket är ett instrument som enligt Haug ska hjälpa till att 
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bedöma kvaliteten på miljön i förskolan och som innefattar samspelet barn-vuxna, barn-barn 
och barn-material samt tidsanvändning, aktiviteter och utnyttjande av lokaler. Målet med 
ECERS-skalan är att skapa en så objektiv bedömningsgrund av verksamheten som möjligt. 
Ett problem med objektiviteten i användningen av ECERS-skalan är att de som valt att 
använda denna metod själva kanske tycker att miljön i förskolan är viktig ur 
kvalitetsperspektiv. Man har valt vad man vill bedöma och därmed vad man inte kommer att 
bedöma. Ett annat exempel på en standardiserad bedömningsmetod är Hur bra är vår förskola, 
som är utformad för personal och föräldrar att bedöma kvaliteten på förskoleverksamheten 
utifrån ett antal nyckelområden och bestämda kriterier. Materialet är utformat av Elmehed
(2007). 

Ett exempel på anpassad bedömning är, enligt Haug (2003), pedagogisk dokumentation. I 
denna anpassar pedagogerna verksamheten efter vad de upptäcker i barngruppen. 
Pedagogerna, beskriver Haug, väljer ut något av värde för dokumentation och det blir föremål 
för analys och tolkning. Pedagogisk dokumentation är enligt Haug både en process och ett 
innehåll. Som innehåll är pedagogisk dokumentation det som barnen säger och gör och hur 
pedagogerna förhåller sig till barnen. Bevis för detta innehåll kan samlas in genom video/ljud-
inspelningar, intervjuer, bilder på och från barnen med mera. Som process är pedagogisk 
dokumentation den genomgång av material och reflektion som sker omkring det pedagogiska 
arbetet, beskriver Haug. Genom denna metod blir kvalitet något subjektivt, enligt Haug, 
eftersom att man skapar mening och förståelse genom dialog och samspel mellan de som är 
aktörerna i förskolan.

Utvärdering är, i överensstämmelse med Pramling Samuelsson och Sheridan (2006), en 
bedömning av verksamhetens kvalitet. De beskriver begreppet utvärdering som en värdering 
av en process gentemot ett mål eller kriterium. Pramling Samuelsson och Sheridan (2009) 
skriver om flera olika typer av utvärderingsformer. Utvärderingen kan vara formativ eller 
summativ. Den summativa utvärderingen riktar fokus på resultat med avsikt att kartlägga 
verksamhetens effekter i relation till dess syfte. Den formativa utvärderingen har fokus på de 
pedagogiska processerna i verksamheten samt att den, enligt Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2009), har ett utvecklingssyfte. En associativ utvärdering beskrivs enligt Pramling 
Samuelsson och Sheridan som en utvärdering som bygger på lärarnas gemensamma reflektion 
och dialog kring pedagogisk dokumentation. 

Karlsson (2000), skiljer mellan praktikbaserad och målstyrd utvärdering. Den praktikbaserade 
utgår från de problem som lärarna ställs inför i deras barngrupp och den målstyrda 
utvärderingen har fokus på fastställda mål och kriterier, enligt Karlsson.

Holmlund och Rönnerman (1995) beskriver begreppet uppföljning som en sorts 
återkommande värderingar av händelser i verksamheten. De skiljer mellan dessa 
uppföljningar och pedagogiska utvärderingar som enligt dem kräver en bredare och mer 
systematisk insamling av bevis för att det ska kunna fungera som underlag när inriktningen 
för arbetet i verksamheten ska bestämmas. 

Språket lyfter
Syftet med underlaget i Språket lyfter är, enligt Skolverket (2003), att stödja processen med 
att utreda det språkliga kunnande som barnet visar i olika situationer vilka kan visas med ett 
brett utbud av uttrycksformer. Materialet är utvecklat på uppdrag av Skolverket av 
verksamma i de olika yrkeskategorierna, förskollärare, speciallärare och lärare, vid 
Institutionen för nordiska språk, FUMS, Uppsala universitet. Deltagit i utarbetandet har även 
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grupper med forskare inom olika skolformer och representanter från lärar- och 
förskollärarutbildningar gjort. 

Bokstavstest
Att skriva sig till läsning är ett arbetssätt med vilket man avser att träna barns läsförmåga 
genom att skriva. Materialet innehåller ett bokstavstest vilket här beskrivs. Tanken med detta 
test är, beskriver Trageton (2005), att eleverna när de börjar skolan ska utföra ett första test 
för att se vilka bokstäver de kan. De bokstäver de inte kan får de träna mera på och sedan görs 
ett test i slutet av året för att se hur varje enskilt barn har utvecklat sina bokstavskunskaper. 

TRAS
TRAS-materialet består av ett observationsschema och en handbok. Materialet bygger enligt 
Espenakk, Frost, Klepstad Færevaag, Grove, Horn, Løge, Gees Solheim och Hansen Wagner 
(2004), på ett tvärprofessionellt samarbete kring främst barn som kämpar med sin språkliga 
utveckling. Genom att svårigheter hos barnet tidigt kan upptäckas kan materialet lägga 
tillrätta en passande verksamhet i förskolan. Syftet med TRAS är att, genom systematiska 
observationer av barnen, följa deras språkutveckling och, enligt Espenakk med flera, utforma 
adekvata tillfällen att stärka det som behöver stärkas. Meningen med handboken är att ge
förståelse för vad som kan förväntas av barnen och även ge förslag till pedagogerna hur de 
kan stimulera språkutvecklingen hos barnen.       

SIT
SIT är förkortning på Språkligt Impressivt Test för barn. Testet är utformat och utvärderat 
som examensarbete på Logopedlinjen vid Lunds universitet 1981. Hellquist (1989) beskriver 
SIT som ett arbetsmaterial som först och främst är avsett att användas av talpedagoger och 
logopeder när de arbetar med språkförsenade barn. Materialet vänder sig till barn som är tre år 
eller äldre. SIT har formen av en sammanhängande berättelse, detta enligt Hellquist, för att 
motivera barnet att slutföra testet. Till berättelsen finns tre bilder där en stämmer med 
berättelsen. Barnets uppgift är att peka på den bild som det tror stämmer in på det som 
berättaren läst. Materialet är uppbyggt av grammatiska konstruktioner som en sjuåring kan 
förväntas förstå, beskriver Hellquist. Detta innebär att vissa delar kan vara för svåra att förstå 
för exempelvis en fyraåring. Barnets felsvar förs in på en enskild blankett och visar, enligt 
Hellquist, en samlad bild av barnets svårigheter.  

Vad bedöms 
Lindström (2005) skriver att en förskjutning har skett från att produkterna varit i fokus i 
riktning mot att ha processerna i fokus då man gör bedömningar. För bedömningar i förskolan 
är detta positivt när det i den verksamheten, i överensstämmelse med Lpfö 98, inte är de 
enskilda barnens resultat som ska bedömas. 

Bedömningar är oundvikliga, påstår Wehner-Godée (2005), och kan ge oss en fantastisk 
utvecklingshjälp och möjligheter att se och förstå världen ur olika synvinklar. Pedagoger bär 
därför ett stort ansvar för på vilka grunder de gör sina bedömningar skriver hon. Wehner-
Godée beskriver vidare hur viktigt det är att inte beskrivningar av barn blir sådana av sorten, 
du är sån, du kan det och du kan inte det. Barn är olika snabba på att ta reda på vad vi vuxna 
förväntar oss att de ska klara av eller göra. Därför skriver Wehner-Godée att det är viktigt att 
pedagoger i förskolan är kunniga och ser, lyssnar på och försöker förstå vad barnen gör och 
försöker uttrycka.
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Att värdera och bedöma är enligt Bjørndal (2005) ett av de mest grundläggande dragen då 
människor bearbetar information från omgivningen. I Cacioppo, Gardner och Berntsons 
studie, refererad av Bjørndal, beskrivs att bedömningar om något som bra eller dåligt är något 
av de mest spontana och universella saker som både människor och djur visar i sitt beteende. I 
skandinaviska språk använder man, enligt Bjørndal, begreppen bedöma, värdera och evaluera 
i stort sett som synonymer.

I många förskolor använder pedagogerna individuella utvecklingsplaner som hjälp för att följa 
barnens utveckling. Skolverket (2008), Tio år efter reformen, är en andra utvärdering av 
läroplanen för förskolan. Rapporten visade att fler och fler kommuner använder individuella 
utvecklingsplaner i detta syfte. Utredningen åskådliggör även att medvetenheten hos 
pedagogerna har ökat när det gäller vad de ska bedöma i utvärderingen av sina mål. Resultatet 
klarlägger upplevelsen att pedagogerna fokuserar sin bedömning mer på verksamhetens 
processer istället för på vad barnen lärt sig.   

Underlag 
Bjørndal (2005) beskriver olika metoder att använda för att se och inhämta bevis som 
underlag för arbetslagens gemensamma bedömning. Metoder som beskrivs är observation, 
loggbok, ljud- och videoinspelningar, intervjuer och enkäter. Underlaget kan med fördel 
användas för utvärderingar av verksamheten och utvecklingen denna. 

Observationer
Observationer och värderingar är självklara delar i det didaktiska arbetet, där man planerar, 
tillrättalägger, genomför och bedömer den pedagogiska verksamheten enligt Bjørndal (op. 
cit.). Ordet observera kommer från det latinska språket och betyder att iaktta eller undersöka. 
Inom pedagogiken brukar man uppfatta observation som en uppmärksam iakttagelse vilket i 
dessa sammanhang, anser Bjørndal, betyder att man är koncentrerad på att försöka observera 
det som är av pedagogisk betydelse. Pedagogen observerar enligt Bjørndal för att kunna lägga 
tillrätta situationen för att ett så bra lärande som möjligt ska uppnås. En god observatör är 
medveten on hur komplexa dessa processer är och de bör med andra ord ha ett kritiskt 
värderande förhållningssätt till de egna och andras observationer, beskriver Bjørndal.
Bjørndal skiljer mellan observation av första och andra ordningen. Vid observation av första 
ordningen har den som observerar detta som primär uppgift, det vill säga, skriver Bjørndal, att 
observatören kan observera med den pedagogiska situationen i fokus utan att behöva splittra 
sin uppmärksamhet mellan olika uppgifter. Observation av andra ordningen är den 
kontinuerliga observationen som pedagogen gör i de pedagogiska situationer som den är 
deltagare i. Observationen är här inte en primär uppgift utan en komplementär sidouppgift till 
undervisning eller handledning, menar Bjørndal.

Loggbok
Det som Bjørndal (op. cit.) kallar för loggbok har många andra namn exempelvis, 
reflektionslogg, kommunikationslogg, värderingslogg eller dagbok kort och gott. Att föra 
loggbok betyder att man i slutet av arbetsveckan, arbetsdagen eller ett arbetspass skriver ner 
sina tankar och funderingar, helst i någon slags bok. Syftet med loggboksskrivandet är att 
genom skriftlig reflektion skapa en djupare förståelse av något som skett. Genom att använda 
loggbok sätter man systematiskt av tid för reflektion av den egna praktiken, anser Bjørndal. 
Det upplevs naturligt att loggboken skrivs av läraren själv för bedömning och utvärdering av 
dennes praktik, menar Bjørndal. 
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Ljud och videoinspelningar 
Ljud- och videoinspelningar har, enligt Bjørndal (op. cit.), två huvudsakliga fördelar. Den 
första och främsta är hur de så att säga konserverar observationer av pedagogiska ögonblick 
som kanske annars inte skulle ha uppmärksammats. Den andra fördelen är de många detaljer 
som kan uppfattas när de studeras i efterhand, beskriver Bjørndal. Videoinspelningar har 
enligt Bjørndal också visat sig vara bra som hjälp för att lära sig mer om hur man själv 
förhåller sig gentemot andra. 

Intervjuer
Jämfört med observationen har intervjun den fördelen att den ger en möjlighet att upptäcka 
detaljer och även att förstå den intervjuades perspektiv, beskriver Bjørndal (op. cit.). För att ta 
den andres perspektiv kan samtalet vara den bästa metoden, anser Bjørndal. Intervjun kan 
även ge nödvändig träning i att samtala med dem man arbetar med, enligt Bjørndal. Klimatet 
som skapas i intervjusituationen är viktigt för resultatets kvalitet. En fördel, i enighet med 
Bjørndal, är att intervjun sker avskilt och utan störande faktorer. 

Bedömning för utveckling
I de allmänna råden, Kvalitet i förskolan, Skolverket (2005), definierar man begreppet kvalitet 
inom förskola och skola som en verksamhet som svarar mot nationella mål, krav och riktlinjer 
och även i vilken utsträckning man i verksamheten strävar efter att förbättras. Strukturella 
förutsättningar i verksamheten, arbetet och måluppfyllelsen vägs samman i bedömningen av 
kvalitet. I de allmänna råden menar man att kvalitetsarbetet i förskolan ska kännetecknas av 
systematik och att arbetet ska ha sin utgångspunkt i en beskrivning av nuläge, mål för 
verksamheten, uppföljning och utvärdering, analys och bedömning av resultat, 
utvecklingsåtgärder och nya mål. Om systematiskt kvalitetsarbete skriver Skolverket (op. cit.)
att det är av värde att kommuner och förskolor har system för utvärdering av måluppfyllelse 
och kvalitet för att bli medveten om och hur verksamheten uppfyller nationella bestämmelser 
i läroplanen och framförallt skollagen.

Erfarenheterna är, beskriver Skolverket (op. cit.), att bedömningar måste ske i förskolan och 
att man måste förhålla sig till dem och bestämma sig för hur man ska följa upp dessa för att få 
en bättre kvalitet. Utgångspunkten för kvalitetsarbetet anser man är det vardagsnära arbetet i 
förskolan. Wehner-Godée (2005) anser att de lärare/pedagoger som kan se att barns 
möjligheter till förändring även beror på pedagogiken, det material som finns tillgängligt och 
den miljö barnen vistas i kan skapa en annan, bredare bedömningsgrund. 
          

I varje händelse – i allt vad barnen gör, i all kommunikation – finns det tecken på vad
barnen kan vad gäller fakta, förståelse eller färdigheter och fantasi och vad de är förtrogna med. 
Det ser olika ut och därför behöver detta studeras och dokumenteras för att vi ska kunna förstå 
barnens olikheter. Att bli uppmärksammad och synliggjord med utgångspunkt i vad man håller på 
med och få nya utmaningar som för vidare och fördjupar, skapar en annan sorts meningsfull 
verksamhet för barnen. Det går att förändra pedagogiken, miljön och materialet i förskolan. Det 
kan resultera i förändringar som ger varje barn, alla i gruppen, nya utmaningar och 
utvecklingsmöjligheter. Individuella utvecklingsplaner bör därför bytas ut mot pedagogiska 
handlingsplaner och checklistor mot pedagogiska dokumentationer. (Wehner-Godée: 2005, s. 108)

             
Det är en angelägenhet för all personal i förskolan att vara delaktig i och att ha kompetens för 
utvärdering och bedömning av förbättringsåtgärder. Det är viktigt att det systematiska 
kvalitetsarbetet, av verksamhetens måluppfyllelse, dokumenteras för att synliggöras och för 
att ge stöd åt behovet av utveckling. Angående tid för reflektion skriver Skolverket (2005) att 
arbetet i arbetslag förutsätter att man utvecklar en samsyn på barns utveckling och lärande 
utifrån uppsatta mål. För att lyckas med detta krävs stöd och gemensam tid för att reflektera 
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över sitt arbete och hur det kan utvecklas. Stöd i utvecklingsarbetet kan ges inom 
arbetsgruppen, av den pedagogiska ledningen eller i form av extern handledning.

Problem vid bedömning
I den första nationella utvärderingen av förskolan sedan reformen 1998 då förskolan fick en 
läroplan, Skolverket (2004), definieras resultatkvalitet som något vidare än vad man 
traditionellt brukar göra. Det som i utvärderingen belystes var hur förskolans uppdrag tolkas 
och genomförs. Där studerades bland annat hur de professionella (förskolechefer och 
personal) ser på och själva bedömer måluppfyllelse. Utvärderingen som Skolverket gjorde 
visar på att pedagoger i vissa verksamheter har svårt att skilja på de två målnivåerna, 
strävansmål kontra uppnåendemål. Vidare rapporterar de att ibland när beskrivningar av hur 
målen ska uppnås ligger fokus på pedagogernas förhållningssätt, medan utvärderingen sker 
genom observationer, intervjuer och skattningsscheman av enskilda barn istället för att 
observera pedagogernas förhållning gentemot barnen. Ibland, som det beskrivs i rapporten,
blir till och med barnens utveckling en mätare på verksamhetens kvalitet vilket är tveksamt i 
förhållande till läroplanens skrivningar om att det enskilda barnets resultat inte ska utvärderas 
i förskolan. Fallstudierna i utvärderingen, visar även på att det i vissa förskolor förekommer 
exempel på egna uppnåendemål för vad barn ska kunna eller prestera samt hur pedagogerna
kan bedöma måluppfyllelse.

Pramling Samuelsson och Sheridan (2009), beskriver svårigheten att bedöma måluppfyllelse 
gentemot strävansmålen. Ett dilemma som de lyfter är att verksamheten ska vara föremål för
bedömning och utvärdering men de anser att man måste ha fokus på vad som sker med barnen 
för att veta om verksamheten bidragit till något lärande. Pramling Samuelsson och Sheridan 
frågar sig om lärare kan göra ett professionellt arbete om inte kunskaper om barns lärande och 
utveckling existerar. De beskriver verksamheter med hög kvalitet som sådana som har lärare 
med kunskap i att observera, analysera och bedöma barns kunnande och som sedan kan möta 
och utmana barnen i deras lärandeprocesser. 

Historik
Traditionen av barnobservationer i förskolan grundade på utvecklingspsykologiska teorier 
går, enligt Wehner-Godée (2005), långt tillbaka i tiden. Motorik, språk, emotionell och social 
utveckling bedömdes. Som måttstock på bedömningarna fanns bland annat, i enighet med 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2009), Arnold Gesells utvecklingspsykologiska teorier. 
Fokus riktades mot de barn som misstänktes avvika från normen och skriftliga observationer 
gjordes i dessa fall och när barnen skulle vidare till skolan kompletterades observationerna 
med skolmognadsprov, beskriver Wehner-Godée (2005). Barnstugeutredningen 1968 ledde 
till att fokus riktades även mot andra saker. Då riktades intresset även mot barnens intellekt 
och tänkande efter Piagets kognitiva teorier, beskriver Wehner-Godée. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2009) skriver om förskolans långa tradition av att 
använda sig av utvecklingsteorier för att se hur barnen utvecklades. De skulle ges god tid och 
skulle inte utsättas för något de inte var intresserade av. Det fanns, med stöd av Pramling 
Samuelsson och Sheridan, en norm att förhålla sig till för att nå kvalitativa utvecklingssteg 
men detta tog olika lång tid eftersom barnen mognade olika fort. Förskolan var under denna 
tid en sorts frizon för små barn. De skulle inte ställas under krav och förväntningar utan de 
skulle få vara barn så länge de var små. När teorierna om barns lärande och utveckling 
förändrades mot ett mer kulturrelaterat perspektiv kunde, enligt Pramling Samuelsson och 
Sheridan, inte längre förskolebarnet ses som en individ som genomgår förutbestämda 
utvecklingssteg. Det blev då också svårare att bedöma barns förmågor och kunnande.
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Wehner-Godée (2005) sammanfattar hur fokus för bedömningar i förskolan varierar med 
följande citat:

Den framstår tydligt och klart att valet av teoretiska perspektiv och begrepp i hög grad styr de 
bedömningar och tolkningar som lärare/pedagoger gör av de dokumentationer som görs i förskolan. 
Men här spelar också traditioner, föreställningar om barn, kunskap och lärande en avgörande roll. 
(Wehner-Godée, 2005, s. 100)

Syfte
Vilka bedömningar uppfattar pedagogerna i förskolan att de gör i arbetet med barnen och hur 
kan dessa bedömningar bidra till att främja verksamhetens utveckling?

Frågeställningar 
 Vad har pedagoger i förskolan för uppfattning om begreppet bedömning?
 Vad använder pedagogerna i förskolan för metoder när de samlar in bevis som 

underlag för bedömning av måluppfyllelse?
 Förekommer det någon form av kriterier för det man vill uppnå med verksamheten? 
 Hur använder man resultatet av bedömningarna för att utveckla verksamhetens 

kvalitet?

Metod
I metodavsnittet beskrivs genomförande och vilket urval som gjorts av de försökspersoner 
som deltagit i studien. Här belyses det angreppssätt som kom att användas vid insamlingen av 
material för analys. Här beskrivs även vilka metoder som använts och vilka etiska aspekter 
som tagits hänsyn till. Validitet och reliabilitet avslutar detta avsnitt.  

Genomförande
Första steget var att jag formulerade mitt syfte sedan började jag att fundera över hur jag 
skulle ta reda på det jag ville veta. Jag kom fram till att jag skulle genomföra kvalitativa 
personintervjuer efter att ha läst på om olika metoder, framförallt Svenning (2003). När jag 
bestämt metod utformade jag frågor och eventuella följdfrågor (se bilaga 1) som skulle hjälpa 
mig att få klarhet i mina frågeställningar och mitt syfte vid intervjuerna. När frågorna var 
klara skrev jag ett informationsbrev (se bilaga2) till dem som jag hade tänkt skulle delta i 
intervjuerna. Jag kontaktade ett antal personer som jag ville ha med i studien. De som tackade 
ja fick ett informationsbrev där jag kort beskrev mitt syfte, ett par punkter som intervjun 
skulle komma att beröra, hur vi skulle gå tillväga och vad jag skulle använda materialet till. 
De tillfrågade tackade alla ja och vi kom överens om en plats och tid som passade 
försökspersonerna för intervjun. Intervjuerna skedde på försökspersonernas arbetsplatser för 
att det skulle ta så lite tid som möjligt av deras arbetstid och för att det skulle kännas tryggt 
för dem som skulle intervjuas. Intervjuerna spelades in och bearbetades genom att jag 
transkriberade dem ordagrant för att lättare kunna granska resultatet.

Urval och intervjupersoner
I studiens intervjuer ingår barnskötare och förskollärare som representerar de kategorier som 
arbetar närmast barnen i förskolan. Urvalet har skett med tanke på att intervjua både 
pedagoger som är utbildade med Lpfö 98 och de som avslutat sina studier innan läroplanens 
genomförande för att, så gott det går, täcka upp de eventuella skillnader som kan tänkas 
påverka pedagogernas olika uppfattningar av fenomenet. De som kom att delta i studien var 
en barnskötare med lång tid i yrket och mycket erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd, 
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kallad barnskötare A. Två barnskötare som vidareutbildat sig under senare år och som har 
lång erfarenhet i yrket som barnskötare men som även har erfarenhet av utbildning kopplad 
till läroplanen, kallade barnskötare B och C. En förskollärare som arbetat i förskolan sedan 
långt innan läroplanen introducerades, kallad förskollärare D. En förskollärare som arbetat ett 
par år och är utbildad med den läroplan som gäller för förskolan idag, kallad förskollärare E. 
Studien är genomförd på fyra olika förskolor i en mindre kommun i Norrbottens inland. 

Fenomenologiskt angreppssätt
I enighet med Lundin (2008) är det fenomen som vi väljer att utforska teoretiskt bestämt och 
detta medför att teorin också, enligt Lundin, ligger som grund för vilken metod forskaren 
använder sig av.

Ett fenomen är, enligt Denscombe (2009), något som är bekant för oss genom våra sinnen. 
Något som upplevs direkt och som vi ännu inte har förstått genom analys, föreställning eller 
teoretisering. Eftersom att jag vill ta reda på pedagogers olika uppfattningar om bedömningar 
i förskolan anser jag att detta angreppssätt passar bra för min undersökning. 

Fenomenologin, beskriver Denscombe (op. cit.), betraktas som ett tillvägagångssätt som 
betonar subjektivitet, beskrivning, tolkning och medverkan. Fenomenologisk forskning har, 
med stöd av Denscombe, i allmänhet att göra med människors uppfattningar eller åsikter, 
attityder och övertygelser, känslor och emotioner. 

Det fenomenologiska angreppssättet innebär att se saker ur den andres ögon. Det innebär i en 
intervjusituation att förstå den intervjuade rätt och, i enighet med Denscombe (op. cit.), att 
presentera dennes erfarenheter på ett troget sätt så likt originalet som möjligt. För den 
humanistiska forskaren som använder kvalitativa metoder och som lägger särskild vikt vid 
individens uppfattningar och personliga erfarenheter passar den fenomenologiska 
forskningsansatsen, beskriver Denscombe.

I den fenomenologiska positionen tillåts oliktänkande och det finns, enligt Denscombe (op. 
cit.), inget rätt eller fel. Det gäller, beskriver Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 
(2003), att de metoder forskaren använder för insamling av information bjuder in människor 
till eftertanke, reflektion och på andra sätt dela med sig av sin erfarenhetsvärld. För forskaren 
gäller det att ha en tillåtande och intresserad attityd gentemot den intervjuade så att denne inte 
känner att forskaren är ute efter ett förutbestämt svar, beskriver Pramling Samuelsson och 
Asplund Carlsson. 

Den kvalitativa forskningsintervjun
För att samla in olika pedagogers uppfattningar kommer jag använda kvalitativa 
forskningsintervjuer. Meningen med att använda kvalitativa intervjuer i denna studie är, i 
enighet med Svenning (2003), att få fram olika exempel på uppfattningar kring bedömningar 
från olika pedagoger. Dessa uppfattningar kommer sedan ligga som underlag för de slutsatser 
som jag kommer att dra och beskriva en bild av uppfattningen av detta fenomen hos personal i 
förskolan. Jag kommer att använda personliga intervjuer för att, analogt med Svenning, kunna 
förhålla mig fritt till mitt komplexa undersökningsunderlag. För att ta reda på pedagogernas 
uppfattningar och känslor anser jag att det är denna metod som passar bäst. Kvale (1997) 
beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som effektiv då man vill ta reda på hur den 
intervjuade uppfattar och förhåller sig till ett fenomen. Genom att, i likhet med Trost (2001), 
lägga upp en intervju med låg grad av standardisering ställer jag frågorna under intervjun i 
den ordning som känns naturlig utifrån de svar som ges av den intervjuade, 



15

uppföljningsfrågor formulerar jag utifrån tidigare svar. Frågorna jag kommer använda har 
inga fasta svarsalternativ utan jag använder öppna frågor vilket i enighet med Trost (op. cit.)
medför att frågorna är av låg struktureringsgrad i den bemärkelsen att svaren beror på de
intervjuade personernas olika erfarenheter och därmed ser olika ut. Intervjuerna i sig kommer 
att ha en högre grad av strukturering eftersom att den är riktad mot ett, av mig, i förväg 
bestämt ämne. 

Etik
Enligt Denscombe (2009) är det under planeringen av intervjuerna viktigt att erhålla 
intervjupersonernas informerade samtycke till att delta i studien. Det är viktigt att säkra 
konfidentialitet genom att berätta hur man ska handskas med materialet. Sedermera bör man i 
enighet med Denscombe överväga de konsekvenser som kan följa av studien för de 
undersökta personernas del. Andra etiska frågor att tänka på vid intervjusituationen är 
huruvida stress kan framkomma men även, som Denscombe beskriver det, den förändrade 
uppfattningen om sig själv som kan växa fram hos den intervjuade. Vid utskrift av materialet 
måste säkring ske av personernas konfidentialitet och även säkring av att den utskrivna texten 
är lojal mot de intervjuades muntliga uttalanden. 

Validitet och reliabilitet
I den kvalitativa studien kännetecknas validitet, enligt Patel och Davidson (2003), som att 
upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden och att beskriva 
uppfattningar eller kultur. Validitet som begrepp i den kvalitativa studien gäller, enligt Patel 
och Davidson, hela forskningsprocessen. Reliabiliteten i den kvalitativa studien beror på den 
unika situationen som råder vid själva intervjutillfället, beskriver Patel och Davidson. För 
intervjuinnehållets validitet kommer jag att formulera tydliga frågor i enighet med Svenning 
(2003). Jag ska framställa frågorna rakt utan att överföra mina egna förväntningar på svaren. 
Valet av kvalitativa intervjuer styrker också studiens validitet eftersom det enligt Svenning är 
en bra metod för att erhålla människors tankar runt ett fenomen. Urvalsförfarandet har skett 
med en tanke på att täcka in olika delar av den kompetens som verkar inom förskolan. Detta 
urval ska hjälpa mig att få valida resultat i studien. För att uppnå en studie som är av hög 
reliabilitet är det enlig Svenning (op. cit.) viktigt att i kvalitativa studier tänka på hur ärliga 
svar som erhålls. Jag anser att det är viktigt att jag håller mig neutral till de frågor som ställs. 
Jag ska se till att mitt kroppsspråk och mina ansiktsuttryck inte avslöjar mina egna åsikter. I 
resultatet är det viktigt att tolka intervjupersonen så korrekt som möjligt. För att styrka 
resultattolkningens reliabilitet kommer jag som jag beskrivit tidigare använda mig av diktafon 
för att spela in intervjuerna. Validiteten och reliabiliteten i studien kommer att analyseras i 
metoddiskussionen i studiens diskussionsavsnitt.  

Resultat
Resultatavsnittet redovisas med början att återge hur arbetet med studiens empiriska stoff 
bearbetats. Här kategoriseras innehållet så att de svarar mot de frågeställningar som studien 
bygger på. Metoden och resultatet diskuteras i slutet av avsnittet.    

Analys
När jag hade genomfört de intervjuer jag avsett att genomföra började jag att analysera det 
material jag hade mot de frågeställningar och det syfte jag ville ha svar på. Det som inte 
svarade emot dessa valde jag bort. Wästerfors (2008) beskriver analysen genom tre steg. Det 
första är att matcha material och analytiskt intresse och det var så jag började. Som andra steg 
i analysarbetet valde jag ut begrepp utifrån de frågeställningar jag hade med studien, detta 
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resulterade i rubriker där allt som var relevant i relation till dessa placerades. Detta andra steg 
i analysen kallar Wästerfors (op. cit.) för val av begrepp. Sen återstod att hantera variationen
av de svar jag erhållit genom att hitta likheter och skillnader i pedagogernas uppfattningar och 
kategorisera dessa där detta varit genomförbart.

Begreppet bedömning
Pedagogerna uppfattade bedömning som att se, beskriva, synliggöra och bilda sig en 
uppfattning om, hur något fungerar eller nyttjas. Flertalet av de intervjuade delgav att ordet 
bedömning i förskolan hade en negativ klang eftersom de upplevde det oroväckande om 
förskoleverksamheter riktade för mycket fokus på vad barnen skulle lära sig och därmed 
också vad barnen inte kunde. En pedagog som arbetat länge i verksamheten beskrev hur de 
tidigare utifrån utvecklingsteorier och mallar värderade alltför mycket på vad barnen inte 
kunde. 

”Förr då fokuserade vi nästan bara på vad barnen inte kunde utifrån vad som 
förväntades av barn i den åldern, nu känns det som att vi tittar mest på det som de 
klarar av och är intresserade av.” (Förskollärare D)

Vad bedöms
Samtliga pedagoger upplever att de bedömer barnen i verksamheten. De berättar att mycket 
fokus också ligger på vad verksamheten har att erbjuda. Inför utvärderingar värderar de om 
utbudet av aktiviteter eller andra möjligheter för barnen varit tillfredsställande. De beskriver 
detta på olika sätt, exempelvis som citatet som följer här.

”Vi bedömer såklart barnen men i slutändan bedömer vi därmed också 
verksamheten och utvärderar den men vi betygsätter inte barnen utan 
verksamheten.” (Barnskötare B)

En pedagog beskriver att de bedömer hur barngruppen organiseras och hur lokalerna 
utnyttjas. Samlingsgrupperna delas in utifrån pedagogernas bedömningar av vad de olika 
barnen klarar av eller hur de olika barnen passar ihop med varandra. Allt organiseras utifrån 
de bedömningar pedagogerna gör av barnen. Ibland handlar det om praktiska lösningar, 
exempelvis om att vissa barn är svåra att hantera ihop med vissa andra barn. 

”När vi gör gruppindelningar tittar vi på barnen och bedömer huruvida de passar 
in i olika grupper för samlingar. Vi tittar och värderar hur långt de kommit i sin 
språkutveckling och hur intresserade de verkar vara av de aktiviteter som sker i 
grupperna.” (Barnskötare A) 

Samtliga pedagoger berättar att de bedömer vad barnen kan, klarar av, behöver utmanas med 
och hur miljön runt barnen kan användas och förändras utifrån behovet i barngruppen. Vilka 
faror barnen utsätter sig för och hur allvarliga pedagogerna tycker att de är bedömer vi som 
arbetar med barnen berättar en pedagog. 

”Ett barn som klättrar upplever en pedagog som farligt och vill att barnet ska 
komma ner medan en annan pedagog tycker att vadå, hon tränar ju sin motorik det 
är väl bra” (Barnskötare B)

En pedagog beskriver vikten av att bedöma huruvida barnen i gruppen får möjlighet att visa 
sig utifrån sina positiva sidor och man har då gjort en bedömning av vad som är bra eller 
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dåligt i barnets beteende och även vad som påverkar barnens beteende. Dessa bedömningar 
gör personalen för barnens bästa utifrån de erfarenheter och teoretiska kunskaper som 
pedagogerna förfogar över.

”Vissa sammansättningar av barn lockar fram sidor som är mindre positiva hos 
barn än de sidor som barnen visar i annat sällskap.” (Förskollärare D)

Bedömningar av arbetsmiljön beskriver en pedagog som exempelvis stökig eller kamratlig.
Samtliga pedagoger nämner spontana bedömningar i situationer som kräver snabba ingrepp. 
Där kan det handla om exempelvis vad barn gör mot varandra och vad pedagogerna bedömer 
som oacceptabelt eller opassande. Även i dessa fall har pedagogerna barnens bästa i tankarna. 
De vill hjälpa barnen att handla på ett sätt som de bedömer att kompisarna accepterar. 
Samtidigt, uttrycker pedagogerna, är de medvetna om att de inte kan ingripa i alla situationer 
och att de ibland kan missbedöma händelser.

”Ibland händer det att jag ingriper innan något hunnit hända bara för att jag 
bedömt i förväg vad som skulle ha hänt om jag låtit bli att ingripa.” (Barnskötare 
C)

I skapandesituationer berättar en barnskötare att hon gör bedömningar för hur hon ska kunna
utmana ett barn att träna något hon bedömt att det behöver träna. Det kan handla om att 
förenkla en övning och på så sätt anpassa för just detta barn. Bedömningen blir då vad detta 
barn klarar av, hur mycket pedagogen behöver stötta och hur intresserad barnet varit av 
liknande aktiviteter. Man gör här även i stunden bedömningar av barnets humör just då och
hur motiverat barnet verkar. 

”Det ska vara lagom svårt och det ska vara kul, därför ger jag hjälp om jag 
upplever att det är för svårt.” (Barnskötare A)

En förskollärare berättar att de bedömer nyanlända barns språkförståelse. Även om de är helt 
medvetna om att det är orimligt att tänka sig att barnet ska förstå språket så kan tankarna 
ibland hamna så att det handlar om en oförmåga hos barnet. Pedagogen tycker att det 
fokuseras på fel saker ibland och att vi i förskolan behöver tänka om.

Barn i behov av särskilt stöd bedöms utifrån om de utvecklas och i vilken utsträckning. Det är 
givetvis någon form av utveckling som önskas av föräldrar och pedagoger och om denna 
utveckling går sakta eller står stilla utformar personalen tillsammans med föräldrar och 
specialpedagog en utvecklingsplan för det enskilda barnet. I planen skrivs in det som upplevs 
som mest akut och hur pedagoger och föräldrar ska bemöta detta och förändra för att 
önskvärd utveckling ska kunna råda.      

Metoder för insamling
De intervjuade pedagogerna berättar att de alla använder någon metod för att samla in
underlag till deras bedömningar vare sig bedömningarna görs individuellt eller i arbetslaget.
De metoder som används är, observationer, intervjuer, loggbok, dokumentationer i form av 
bild och text och portfolio.

Samtliga pedagoger i studien uppfattade att de använde sig av observationer som underlag för 
bedömningar. En pedagog beskriver sina observationer så här, 
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”Vi observerar men för inte protokoll utan mer tittar extra på barnen i vissa 
situationer.” (Förskollärare E) 

En annan pedagog beskriver att de observerar hur de olika rummen på avdelningen nyttjas 
och då för de protokoll, vid olika tidpunkter på dagen, över hur rummet används. Bevisen som 
samlats in bearbetas sedan och bedöms i arbetslaget. En pedagog berättar att de använder 
materialet TRAS för att kolla av barnens språkutveckling. De observerar barnet och testar av 
vad de klarar och behöver träna mer på. En annan pedagog använder ett material som heter 
SIT för att testa barnens språkliga begreppsförståelse. Språket lyfter används unisont i alla 
kommunens förskolor. Inställningen hos samtliga pedagoger i studien, till språket lyfter, är att 
det används mest som utvärdering inför utvecklingssamtal och fungerar som en klar 
bedömning av barnets språkliga förmåga.

”Vi använder ju språket lyfter för att vi måste men jag tycker inte om det.” 
(Förskollärare D)

Två av pedagogerna är med i en satsning på att barnen ska träna på att skriva sig till läsning. I 
ett material som är utformat av Arne Trageton finns ett bokstavstest som pedagogerna gör på 
barnen. Där testas att barnen kan bokstavsnamn och bokstavsljud, 

”De ska inte bara kunna alfabetsramsan.” (Barnskötare C) 

Pedagogiska dokumentationer används i olika stor utsträckning av de intervjuade, en pedagog 
berättar, 

”Vi dokumenterar här och nu, då vi har tid och tycker att det är något speciellt.” 
(Förskollärare D)

En annan pedagog förklarar deras arbete med pedagogiska dokumentationer som att de är på 
god väg. De dokumenterar och analyserar ganska mycket och ofta men arbetar med att få 
struktur och riktning på sitt dokumenterande.

Intervjuer med barnen nämner flera av pedagogerna att de gör. Arbetet med intervjuer 
används för att undersöka vad barnen känner kring olika situationer eller rutiner i 
verksamheten. Ofta används intervjuerna inför utvecklingssamtal för att föräldrarna tycker att 
det är intressant att höra vad barnen har uttryckt. Test av olika slag görs i intervjuform, det 
vill säga i form av ett samtal som registreras. TRAS och SIT som beskrivits i detta arbete är 
två metoder som innehåller tester av barnens kunskaper och som lämpligen sker i 
intervjuform.

Portfolio, på något vis, använder alla pedagoger sig av även om de inte kallar det för just 
portfolio. De samlar dokumentationer och teckningar i barnens individuella pärmar. Pärmarna 
förvaras på olika sätt, olika tillgängliga beroende på vilka åldrar man har på barnen. En 
pedagog förklarar problemet så här.

”Vi har pärmarna utom räckhåll för barnen eftersom de mindre barnen rev sönder 
så mycket när man vände ryggen till.” (Barnskötare B)
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Vad som ska utgöra innehåll i portfolion är det delvis barnen som bestämmer men oftast 
pedagogerna. Under vissa intervjuer kom samtalen in på hur barnen skulle kunna göras mer 
delaktiga i portfolioarbetet. De bedömningar som pedagogerna gjort på innehållet i barnens 
portfolios inriktade sig på barnens utveckling. De ville att portfolion skulle innehålla bevis på 
att utveckling pågick. Pedagogerna ansåg att det inträffade då och då att barn tittade i sin
portfolio och själva såg hur de utvecklats under tiden. Detta var inte något de arbetade 
medvetet med men något de trodde att de kunde utveckla och arbeta mer fokuserat med för att 
”pärmarna skulle få en mer lärande funktion” (Förskollärare E).
  
Alla tillfrågade förde någon form av loggbok där de skriver in händelser eller tankar kring 
barn som man vill ta upp till reflektion i arbetslaget. Loggarna används som underlag för 
samtal kring arbetet med barnen vid avdelningsplaneringar. De får där funktionen som 
underlag till miniutvärderingar eller funderingar på förändringar som kan leda till att 
verksamheten förbättras. 

Det förekommer, i alla intervjuade pedagogers verksamhet, underlagsmallar för observationer 
när det pågår en psykologisk utredning av något barn. Dessa används när pedagogerna gör
sina pedagogiska utlåtanden som utgör en del av underlaget i utredningen. I de fall som man 
ska göra dessa insamlingar av bevis upplever pedagogerna att bedömningen görs av 
psykologen och pedagogerna bara samlar in bevis som underlag för dessa. 

”Jag fick en lunta med papper från barnavårdscentralen som jag skulle fylla i. Jag 
sa till en av mina kollegor att det kändes olustigt att bedöma barnen på det sätt jag 
upplevde att det rörde sig om. Min kollega sa då något bra. Hon tyckte att jag 
skulle se det som att jag beskrev barnet och sen fick de som ville ha in uppgifterna 
göra bedömningarna.” (Förskollärare D) 

Målresultat 
Samtliga pedagoger utgår från Läroplanen, Lpfö 98, när de skriver sina mål för respektive 
verksamhet. Pedagogerna berättar att de gör prioriteringar av vissa mål som de fokuserar extra 
på när de planerar arbetet. Alla berättar att de, innan arbetet mot målen startar, har 
förväntningar på vad de vill se för resultat i barngruppen men ingen av pedagogerna berättar i 
intervjun att de skriver något de kallar för kriterier för det de vill se i verksamheten. I 
kommunen är några från varje område inom förskolan delaktig i en kvalitetsutvecklingskurs 
och de intervjuade nämnde alla att förändringar är på gång och de är insatta i innehållet av 
kvalitetskursen på något sätt. De tar bland annat upp arbetet med målskrivningar och hur 
komplicerat det kan vara att skriva mål som fungerar som mål och som är förhållandevis 
enkla att mäta uppnåelse av. Det pedagogerna vill se som resultat är exempelvis att barnen 
utvecklats genom att de lärt sig något eller anpassat sitt beteende beroende vad målet var. Alla 
nämner att engagerade barn och trygga barn oftast betyder att man har nått goda resultat. En 
pedagog berättar om hur de hamnat i en negativ spiral där de kände sig som fördömare av de 
bus som barnen hittade på. I samråd med specialpedagog bestämde de sig för att pedagogerna 
skulle fokusera på de barn som hittade på bra saker och uppmärksamma detta. 

”Vi såg att det var effektivt. Populära barn som många av de andra barnen ser upp 
till blev sporrade att hitta på saker som de visste att vi tyckte var bra och det 
smittade av sig otroligt bra på de andra barnen.” (Förskollärare E)
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Genom att reflektera och utvärdera sitt eget förhållningssätt och sin egen del i varför 
situationen hade blivit som den var kunde de ändra riktning på det de fokuserade och få 
genomslag i barngruppen.

Utveckling av kvaliteten
De spontana bedömningar som pedagogerna gör använder de alla som referenser när de 
samtalar i arbetslaget kring barn i allmänhet vid avdelningsplaneringar. Ibland som 
funderingar och något som man vill fokusera extra på i det fortsatta arbetet. En pedagog 
uttryckte sig så här.

”Det som först varit min enskilda bedömning från en speciell situation förankras i 
arbetslaget senare för samsyn och vidare behandling.” (Förskollärare E) 

De flesta av pedagogerna i studien nämner hur de arbetar med att se händelser eller situationer 
som man bedömer som positiva och där man ger direkt uppmärksamhet för att förstärka. Det 
förhållningssättet beskriver en av pedagogerna som särskilt effektivt om man hamnat i en 
situation där personalen mest går runt och fördömer det som barnen gör. 

Pedagogerna har olika uppfattningar av hur ofta de utvärderar sin verksamhet. Vissa 
utvärderar i stort sett vid terminsslut det vill säga två gånger per år medan andra menar att de 
utvärderar, det de fokuserat extra på, relativt ofta på avdelningsplaneringar och 
personalkonferenser. Det som kommer upp till utvärdering under terminens gång är oftast 
något som inte går som man tänkt från början eller andra saker som man uppmärksammat 
kring situationer, miljö eller barn. En pedagog beskriver arbetet så här, 

”Oftast har vi valt för stora mål som blir svåra att greppa över och då är det svårt 
att veta vad man ska utvärdera eller veta om vi uppnått det vi ville” (Förskollärare
E)

En annan pedagog berättar att många gånger skulle de kunnat formulera delmål för små saker 
som de vill se förändring på. Detta anser hon skulle kunna leda till att fokus hamnat på de 
saker som skulle kunna vara något som förändras över en kortare tid och därför kanske lättare 
att bedöma om uppfyllelse skett eller inte. Som förklaring för varför man inte formulerar 
delmål sa hon så här, 

”Jag antar att det beror på osäkerhet och avsaknad av fortbildning just kring 
målskrivning.” (Förskollärare E)

Hon antyder dock att hon är medveten om att förändring är på gång och att hon ser fram emot 
vad det ska leda till i hjälpen med kvalitetsarbetet. Vid utvärderingar inför 
kvalitetsredovisningar upplever alla pedagoger att bedömningarna sker godtyckligt utifrån var 
och en i arbetslaget, 

”Det bygger då inte på vetenskapliga grunder i alla fall.” (Barnskötare B) 

En av de intervjuade berättar att de i sitt arbetslag är på gång och att de samlar, i en pärm, de 
dokument som styrker deras strävan i arbetet mot målen i läroplanen. Dokumenten, som kan 
vara dokumentationer från verksamheten, ska de använda sig av vid kvalitetsredovisningen i 
slutet på läsåret. De barn som finns på avdelningarna som bedömts vara i behov av särskilt 
stöd har utvecklingsplaner som är utformade tillsammans med föräldrarna och 
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specialpedagog. Dessa utvecklingsplaner bygger på att anpassa verksamheten för att bemöta 
barnet på bästa möjliga sätt utifrån förutsättningarna.
Pedagogerna i studien upplever att målen i dessa utvecklingsplaner följs upp mer frekvent och 
anpassas konsekvent vid behov.

Diskussion
Detta avsnitt inleds med en diskussion kring metodvalet för att sedan övergå till en 
resultatdiskussion och slutdiskussion. De funderingar och den nyfikenhet som framkommit 
under studien har lett till en avslutande tanke kring vad som skulle vara intressant som fortsatt 
forskning kring detta ämne. 

Metoddiskussion
Detta kapitel inleds med en beskrivning av de metoder som använts i studien för att generera 
ett resultat. Genom att använda de metoder som ansågs passa bäst för det som skulle 
undersökas med avseende på syfte och frågeställningar kommer även i detta kapitel att 
diskuteras huruvida studien är valid eller inte. Om de olika delarna i metoden varit främjande 
eller hämmande för resultatet kommer också redovisas.

Syftet med studien var att undersöka pedagoger i förskolans uppfattningar av vilka 
bedömningar de gör och hur de använder dessa för att främja verksamhetens utveckling. 
Eftersom att jag ville utreda pedagogernas uppfattningar av fenomenet passade det 
fenomenologiska angreppssättet bra. För att få uppfattningen av deras olika tankar och med 
inställningen att alla svar var av intresse anser jag att metodvalet med kvalitativa intervjuer 
passade bra. Jag anser, i likhet med Starrin och Renck (1996), att den kvalitativa intervjun var 
väl lämpad att använda för att identifiera inte kända eller otillfredsställande kända företeelser, 
egenskaper eller innebörder, uppfattade av de personer som intervjuades. De intervjuade gav 
även skilda och personliga beskrivningar på de funderingar jag åsyftat.

Jag anser att förutsättningarna, för att de kvalitativa intervjuerna ska ha renderat i ett resultat 
av hög validitet, varit goda. Intervjuerna har skett med de personer jag gjort ett genomtänkt 
urval av. Intervjupersonerna representerade en liten mängd men de representerade olika 
utbildningar, arbetsplatser och åldrar. Detta är, i enighet med Trost (2005), i kvalitativa 
intervjuer något att sträva efter istället för att få många som tänker lika. Intervjuerna har 
genomförts ostört och utan tidspress. De intervjuade har inte reagerat annat än positivt på att 
delta och alla har tagit förgivet och godtagit att jag spelat in intervjuerna med diktafon. 
Inspelningarna har hjälpt mig att kunna styrka mina uppfattningar av de intervjuades svar med 
citat från dem själva. Intervjupersonerna har varit öppna med information och även efter viss 
tvekan delat med sig av information som de själva upplevt som lite besvärande att erkänna. 
Kvale (1997) beskriver att validiteten i en undersökning speglar sig i hur skickligt den 
genomförs och hur trovärdig den som intervjuar upplevs. Jag anser att jag förberett mig väl 
inför intervjun genom att läsa på inom det aktuella området. Intervjupersonerna fick tid på sig 
att förbereda sig inför intervjun. Jag delgav dem information genom ett brev där syftet med 
studien beskrevs. Brevet innehöll även information om upplägg av intervju och runt vilka 
frågor samtalet önskade omfatta. 

Resultatet från den kvalitativa intervjun anser jag som trovärdigt men jag är medveten om att 
jag som intervjuare varit medskapare av detta resultat och att, jag som intervjuare och den 
intervjuade, i enighet med Kvale (op. cit.), reagerat och påverkats av varandra i utformningen 
av de data som presenterats i resultatet. Ett annat sätt, i enighet med Denscombes (2009),
beskrivning av fenomenologiskt angreppssätt, att påverka ärligheten i den intervjuades svar 
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var att jag försökte stärka den intervjuades uppfattningar genom att vara nyfiken och 
intresserad. Även om jag trodde att jag visste vad den intervjuade skulle svara var jag 
medveten om att mina följdfrågor kunde leda dennes svar i en annan riktning än den äkta.
Mitt fenomenologiska angreppssätt påminde mig om att ha, i likhet med Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson (2003), en tillåtande och intresserad attityd gentemot den 
intervjuades svar.  

Jag upplever att förutsättningarna och förberedelserna för intervjuerna varit så bra som jag 
hade kunnat hoppas. Svaren som jag fick av de väl förberedda pedagogerna upplevdes som 
ärliga och jag känner trovärdighet över hur de speglat sin verksamhet och sina funderingar.
Det jag känner att jag förändrade från första intervjutillfället till sista var mitt tålamod med att 
vänta in den intervjuades svar. Vid de första tillfällena kändes det som att jag vid tystnad 
ganska fort ställde om frågan på ett annat sätt eller utvecklade den förre i tron att den 
intervjuade inte förstått. Enligt Trost (2005) är det viktigt att låta den intervjuade känna att 
pauser för eftertanke är tillåtet och därför är det viktigt att ha tålamod som intervjuare och 
vänta in svaren. Tålamodet hos mig som intervjuare var något som växte från första intervjun 
till den sista. Detta kanske beror på att jag kände mig säkrare i situationen och med lite större 
erfarenhet från de tidigare intervjutillfällena. Detta som underlag känns tryggt för att påstå att 
studien bygger på en god reliabilitet. 

Resultatdiskussion
Studien visar att pedagogernas syn på bedömningens betydelse i förskolan varierar. Det finns 
pedagoger som helst avstår från att checka av vad barnen har för kunskaper och det finns de 
pedagoger som anser att det är ett bra sätt för att veta hur de ska förhålla sig till barnens 
utveckling och vad de ska göra för att utmana barnen på en stimulerande nivå. Detta kan bero 
på att de har Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen i tanken. Andra saker i
studiens resultat stärker övertygelsen om att pedagogerna tycker att det är viktigt att barnen 
utmanas utefter hur långt de kommit i sin utveckling. Exempel på detta är som jag ser det
pedagogernas uppfattning om att de bedömer i vilka grupper de ska placera barnen vid 
samlingar. Utifrån studiens resultat drar jag slutsatsen att mycket, av det dagliga arbetet som 
att få det praktiska att fungera, handlar om att göra anpassade bedömningar. Detta sker genom 
att pedagogerna identifierar, exempelvis problem och bedömer tillsammans vad som behöver 
förändras. Denna typ av bedömningar liknar det som Karlsson (2000) benämner som 
praktikbaserad utvärdering.

I verksamheterna använder de olika metoder för att samla in bevis som underlag för 
bedömning men de bearbetar dessa på liknande sätt i arbetslagen. Skillnaderna i hur de samlar 
in bevis tyder på att de provat olika metoder och fastnat för den ena eller den andra. En del 
upplever att pedagogisk dokumentation tar för mycket tid och därför inte hinns med. Eftersom 
att dokumentationer av olika slag förenklas med hjälp av olika tekniska medier så krävs 
kunskaper för att kunna spara tid och göra detta arbete effektivt. Vad arbetslagen har för 
underlag när de gör sina bedömningar kan vara av stor betydelse för vilka förändringar de gör. 

Om studien gjorts under den tid då de utvecklingspsykologiska teorierna styrde mycket av 
förskolans verksamhet och aktiviteter, hade troligtvis tankarna kring bedömning varit 
annorlunda. Till skillnad mot vad Pramling Samuelsson och Sheridan (2009) skriver om 
förskolans användande av utvecklingsteorier för barns utveckling är försökspersonernas 
uppfattning den att barns utveckling följs utifrån hur barnet tidigare förhållit sig till 
omvärlden. Uppfattningar i studien fanns om att förskolan tidigare tittade för mycket på det 
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barnen inte hade lärt sig utifrån vad som förväntades. Då låg bedömningarnas fokus mest på 
vad barnen inte kunde och därmed skulle lära sig om det var redo.  

Pedagogerna upplever alla att de bedömer barnen på förskolan men de har olika uppfattningar 
om huruvida det är korrekt eller bra. Detta kan bero på att de är utbildade under olika 
tidsperioder. De som är utbildade under den senaste förskollärarutbildningen har en mer 
positiv attityd till bedömningar vilket jag tror beror på deras förhållning till hur bedömningar 
kan ske utan att fungera som betyg på barnen. Eftersom att en av förskolans uppgifter 
innefattar att, med stöd av Lpfö 98, i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får 
möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar och intressen måste, anser jag, bedömningar 
ske för att veta vilka dessa förutsättningar är. Osäkerheten som visar sig utifrån om vi ska 
göra bedömningar eller inte i förskolan kan dämpas om de inriktar sig mot processerna. Detta 
i enighet med Skolverket (2004) där de beskriver hur tyngdpunkten i Lpfö 98 riktar sig mot 
just dessa processer. Om bedömningar sker av processerna istället för resultaten följer vi 
läroplanens riktlinjer.  

De målskrivningar som pedagogerna berättar att de gör visar också på skillnader av 
utbildning. I den nya förskollärarutbildningen ingår målskrivningsprocesser i syfte att säkra 
kvaliteten i verksamheten. Verksamheten och dess utvärderingar ska bygga på vetenskapliga 
grunder och då bör arbetet visa på att det jobbas mot uppfyllelse av bestämda kriterier. 
Arbetet med kriterier var det ingen som belyste under intervjuerna men tankar som tyder på 
att de arbetar mot något och att de innan arbetet startar har funderat på vad de vill se för 
resultat är var något jag kunde tolka från intervjuerna. Till skillnad mot vad Skolverket (2005) 
kom fram till i fallet med individuella utvecklingsplaner används dessa, enligt 
intervjupersonerna, enbart för barn i behov av särskilt stöd. Även i dessa fall försöker de 
anpassa verksamheten till barnet i fråga för att den ska vara så givande som möjligt. Det 
skrivs inga uppnåendemål, istället skriver de in vilka förändringar som görs och vad de 
förväntas resultera i för möjligheter för barnet att utvecklas. Här ligger bedömningarna vid 
förhållningssätt och miljö och hur barnets möjligheter att utvecklas i och i relation till dessa
ser ut. Som Skolverkets rapport visade förekom det i vissa kommuner individuella 
utvecklingsplaner för alla barn i förskolorna. En del utvecklingsplaner innehöll även mål som 
barnen skulle uppnå vilket, i motsats till de utvecklingsplaner som intervjupersonerna i min 
studie beskriver, strider mot läroplanens intentioner att de enskilda barnens resultat inte ska 
utvärderas.

I och med att arbetet i förskolan numera ska kvalitetssäkras och resultaten synliggöras verkar 
intresset hos pedagogerna vara stort att diskutera frågor som jag tog upp vid intervjuerna. 
Frågor om vad som ska bedömas, hur man ska skriva målen för verksamheten så att de blir 
möjliga att utvärdera med mera. Intervjupersonerna är samtliga delaktiga i utvärderingar av 
verksamheten. I slutet av varje läsår utvärderar de enligt modellen ”Hur bra är vår förskola”. 
Denna utvärdering bygger enligt intervjupersonerna, mycket på pedagogernas godtyckliga 
uppfattningar över hur de ser på verksamhetens måluppfyllelse. Denna typ av utvärdering 
mäter kvaliteten i avseende på strukturer och processer till skillnad mot vad Haug (2003)
önskar att utvärderingarna mäter, nämligen studerandet av den pedagogiska verksamheten och 
konsekvenserna av denna. Jag håller med Haug i detta avseende men förstår att utformandet 
av en objektiv, generell sådan utvärdering skulle vara problematisk att förverkliga. För att få 
en mer objektiv syn på de utvärderingar som sker i förskolan kanske det är av vikt att någon 
utomstående person deltar i arbetet genom att ställa frågor och granska de svar pedagogerna 
ger. Kanske är det också nödvändigt att denne person har insikt i arbetet med barnen för att få 
en trovärdig helhetssyn. Det interna arbetet med det dagliga mötet med barnen utvärderas 
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kontinuerligt av pedagogerna i förskolan. Dessa ”utvärderingar” sker varannan vecka eller 
oftare, enligt intervjupersonerna och innehåller personalens uppfattningar av hur barnen trivs 
och utvecklas i gruppen. Pedagogerna tar upp saker som hänt under veckan om hur 
verksamheten fungerar. Jag tolkar det som att dessa utvärderingar bygger på spontana 
bedömningar som personalen gjort av aktiviteter, situationer eller beteenden hos barnen. 
Dessa spontana bedömningar kan betraktas som pedagogernas professionella och personliga 
bedömningar som bygger på utbildning och erfarenhet men även andra bakomliggande 
faktorer som pedagogen har i ryggsäcken. Att reflektera i arbetslaget kring dessa bedömningar 
verkar ge mycket styrka och samsyn för arbetslaget och skapar tillfällen för vidareutveckling 
av verksamheten. Praktikbaserade utvärderingar verkar enligt pedagogerna vara de som ger 
mest för det dagliga arbetet och för de mål som de beslutat arbeta mer fokuserat extra på. De 
bygger på de problem som Karlsson (2000) beskriver att pedagogerna ställs inför i respektive 
barngrupp. En anledning till varför de praktikbaserade utvärderingarna upplevs som mer
givande kan vara för att pedagogerna gör det på ett enkelt sätt och utifrån de kunskaper som 
de själva besitter. En annan anledning kan vara att pedagogerna upplever det mer meningsfullt 
att få utvärdera det som de själva bestämt är viktigt och aktuellt. 

Som jag tolkar pedagogernas berättelser så täcker de, till stor del, in de kriterier för 
systematiskt kvalitetsarbete som Skolverkets Allmänna råd (2005) beskriver. Vid 
arbetslagsträffarna har de i tankarna vad de vill med verksamheten (mål), i reflektionen 
tillsammans följer de upp och utvärderar vad de sett. De analyserar tillsammans de olika 
spontana bedömningar som de gjort och kommer fram till hur de ska gå vidare. De skriver 
inte nya mål varje vecka men vid behov förändrar de förutsättningarna för att uppnå de mål de 
fokuserat på. 

Slutdiskussion
Jag anser att jag i min studie har tagit reda på olika pedagogers uppfattningar av vad de 
bedömer och vad de använder sina bedömningar till för att bedriva och utveckla sin 
verksamhet. Jag ser det som positivt att pedagogerna har varit så öppna med att dela med sig 
av sina erfarenheter och tankar kring ämnet. Det verkar som att det finns ett behov att prata 
mer om begreppet bedömning och vad det ska innebära för arbetet i förskolan. Det arbetssätt 
och samarbete mellan pedagoger i förskolan som råder tror jag främjas av att de som arbetar 
tillsammans reflekterar över de bedömningar som de gör av verksamheten. Det verkar som ett 
bra sätt för att få samsyn över det arbete som man delar. På så sätt kommer mycket av de 
olika pedagogernas grundläggande värderingar, för hur de tänker att verksamheten ska 
fungera, också upp till samtal och förhoppningsvis förståelse. Jag ser också ett behov av 
fortbildning i hur pedagogerna ska arbeta kring målskrivning där det finns en viss osäkerhet 
men även en önskan om att veta mer. Tydligare mål och kriterier kan göra det enklare att veta 
vad man ska leta efter för bevis och vilka metoder som passar bra för att få reda på det man 
vill veta. Hur bedömningar behandlas, vare sig de görs spontan och enskilt eller tillsammans 
grundade på metodiskt framtagna bevis, är enligt mig den största anledningen till varför vi ska 
ha utbildade, professionella pedagoger i förskolan. En viktig tanke, för barnens skull, som jag 
funderat på är hur vi ska följa barnens utveckling utan att barnen eller föräldrarna upplever 
detta som bedömningar av de enskilda barnens resultat. 



25

Fortsatt forskning
Denna studie har lett till många tankeställningar kring ämnet bedömning. Under 
litteraturstudierna och samtalen med intervjupersonerna har tankar kommit upp kring barnens 
upplevelse av vad vi förväntar oss av dem. Det skulle vara intressant att forska kring detta. Att 
barnen i olika hög grad vet vad som förväntas av dem eller i alla fall funderar över detta är 
rimligt att tro. Observationer och barnintervjuer, för att få veta mer om detta, skulle vara 
mycket intressant att göra. 
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Informationsbrev                        Bilaga 1

Hej!
Jag är en student som skriver ett examensarbete i Pedagogik och Lärande vid Luleå Tekniska 
Universitet. Mitt arbete handlar om bedömningar i Förskolan.

Syftet med studien är att undersöka vilka bedömningar pedagoger i förskolan uppfattar att de 
gör i arbetet med barnen och på vilket sätt dessa kan bidra till att främja verksamhetens 
utveckling. Mina förväntningar med arbetet är att jag ska få en klarare bild av hur pedagoger i 
förskolan arbetar med bedömningar för att utveckla sin verksamhet.

Jag har valt att göra en kvalitativ intervjustudie eftersom att jag vill gå på djupet i min 
undersökning om pedagogernas uppfattning kring bedömningar. Detta innebär att jag inte 
kommer att göra så många intervjuer och därför är ditt deltagande i studien väldigt viktigt.
Intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta bearbetningen av informationen. All 
information kommer att hanteras på ett sådant sätt att ingen av intervjupersonerna kan 
identifieras. Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig vid Luleå Tekniska 
Universitets hemsida.

Intervjun kommer att bygga på följande frågor:

 Anser du att du gör bedömningar i arbetet som pedagog i förskolan?
 Vad innebär begreppet bedömningar för dig?
 Varför gör du bedömningar?
 När sker dessa bedömningar?
 Hur gör du dina bedömningar?
 Vad bedömer du?
 Upplever du att det finns etiska ställningstaganden att ta hänsyn till i 

bedömningssituationer?

Jag ser fram emot ett lärande samtal tillsammans med dig, tack för att du ger av din tid.

Mvh/ Peter Norberg.



Intervjufrågor       Bilaga 2

Anser du att du gör bedömningar i ditt arbete som pedagog i förskolan?

Vad innebär begreppet bedömning för dig?

Varför gör du bedömningar?
Eventuella följdfrågor:
Finns det något syfte?
Vad vill du att det ska leda till?

När sker dessa bedömningar?
Eventuella följdfrågor:
Planerar du när du ska göra bedömningar?
Sker det spontant?

Hur gör du dina bedömningar?
Eventuella följdfrågor:
Metoder?
Diagnosmaterial?
Utgår du från läroplanens innehåll när du bestämmer vad du ska bedöma, gör du kriterier för 
det du vill se/uppnå?

Upplever du att det finns etiska ställningstaganden att ta hänsyn till när man gör 
bedömningar?
Eventuella följdfrågor:
Finns det några svårigheter i att göra rättvisa bedömningar? 
Har du/ni några strategier för att i så fall få fram en så sann bild som möjligt? 

Vad bedömer du?
Eventuella följdfrågor:
Vilka delar av verksamheten bedömer du?
Utgår du från läroplanens innehåll när du bestämmer vad du ska bedöma, gör du kriterier för 
det du vill se/uppnå?


