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Förord 

Vi vill tacka Er förskollärare som arbetar för vidareutveckling i verksamheterna genom att vara 

medforskare, omsorgsberikare och organisatörer. Det är Era röster som möjliggjorde denna uppsats! 

Vi vill även tacka Lars Erikson för god handledning och givande diskussioner. Ett särskilt tack till 

Britt Tellgren som genom vår utbildning gett oss möjlighet att bli mångsidiga förskollärare. Sist och 

inte minst vill vi tacka våra familjer som stått ut med oss under dessa månader. Tack Niclas, 

Sebastian, Lisa och Ludde! Tack Johan och Björn! Och tack lille Bror som tillbringade sina första 

levnadsveckor i skrivbubblan med oss. Nu är denna uppsats till ända men erfarenheterna bär vi med 

oss i vårt eget vidareutvecklingsarbete med en önskan om att alltid upptäcka det lilla i det stora, att 

finna mening genom medvetenhet. 

 

Tack!   



 

 

 
 

Sammanfattning

Dagens förskola utgör en mötesplats där barn och förskollärare tillsammans utformar den 

vardagliga verksamheten. Förskoleverksamheten ska enligt Lpfö98/2010 utvärderas för att visa på 

möjligheter för vidareutveckling av verksamhetens utformning och innehåll. Utvärderingsuppdraget 

som förskollärare ansvarar för lyfts fram i avsnittet 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling. 

Utvärderingar som utförs i förskoleverksamheten har olika beställare och utgår från olika syften. 

Utvärderingsuppdraget omfattas av problematik då utvärderingar utförs på olika sätt med olika 

metoder. 9 förskollärare intervjuades angående deras erfarenheter av utvärdering för att lyfta fram 

meningar om utvärdering. Utifrån analysen av intervjusvaren sammanställdes 6 olika meningar om 

utvärdering vilka framträder under 6 rubriker; Den beställda utvärderingen, Den reviderade 

läroplanens utvärdering, Den osäkerhetsskapande utvärderingen, Den enskilda individens 

utvärdering, Den föränderliga utvärderingen och Den önskvärda utvärderingen. Uppsatsens slutsats 

är att utvärderingens beställare avgör hur utvärderingen ska utformas, vad utvärderingen ska 

innehålla och för vem utvärderingen utförs utifrån olika påverkansfaktorer som genererar i såväl 

önskvärda som oönskade konsekvenser.  

Nyckelord: Utvärdering, förskola, anglosaxisk utvärderingstradition, skandinavisk 

utvärderingstradition. 
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1 Inledning 

Förskolan är en mötesplats där barn och vuxna varje dag tillsammans skapar nya förutsättningar för 

lek och lärande. Vi har under vår förskollärarutbildning fått möjlighet att ta del av förskolans 

vardagliga verksamhet och hur man arbetar med utvärderingar för att lyfta fram förutsättningar för 

vidareutveckling av verksamhetens utformning och innehåll. Det är denna arbetsprocess för 

utveckling som bidragit till vårt intresse för att synliggöra hur utvärderingen utförs. Förskollärarna 

kan utgå från en lyssnande pedagogik i verksamheterna, vilket Ann Åberg och Hillevi Lenz 

Taguchi (2009) beskriver skapar förutsättning för vidareutveckling. I den reviderade läroplanen för 

förskolan Lpfö 98/2010 lyfts utvärdering, som ska utföras av förskollärarna, som ett sätt för att 

skapa möjligheter för vidareutvecklingsarbete i verksamheten. 

Utifrån tidigare forskning utläser vi att utvärderingsansvaret, det vill säga vad som ska utvärderas, 

kan tolkas på olika sätt. Ove Karlsson Vestman (2011) beskriver att utvärderingar i förskolan 

utformas för att lyfta fram olika möjligheter för verksamhetens vidareutveckling. Utvärderingens 

syfte skiljer sig därmed åt beroende på vilka områden inom verksamheten som ska utvärderas. 

Genom att sätta verksamhetens innehåll och kommunikationsprocesser i fokus skapas ett 

förhållningssätt som Tomas Englund (2004) anser skapar förutsättningar för intersubjektivitet, det 

vill säga möjlighet för fler att dela samma uppfattning. Detta förhållningssätt anser vi skapar 

möjligheter för utveckling i verksamheten. Gunnar Åsén och Ann-Christine Vallberg Roth (2012) 

lyfter fram att utformningen av den reviderade läroplanen för förskolan skapat utrymme för olika 

tolkningar av utvärdering. Detta bidrog till vårt intresse och vi är nyfikna på att närmare studera hur 

dessa olika tolkningar kan se ut.  

Enligt den reviderade läroplanens riktlinjer angående Uppföljning, utvärdering och utveckling i 

avsnitt 2.6 ska förskollärare ansvara för: 

Utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll 

och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas, och 

att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för 

att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande (Lpfö 98/2010, s 

15). 

Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv är läroplansdokumenten, med dess innehåll, ett sätt att beskriva 

de principer och uppfattningar som utgör riktlinjer för verksamheten (Vallberg Roth 2001). Dessa 

riktlinjer anser vi ligger till grund för utformningen av verksamhetens innehåll, utveckling samt 

lärandet. Ann-Christine Vallberg Roth (2001) menar att läroplanen syftar till att visa på vad som är 
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relevant kunskap för barnen och vilket lärande som är passande inom verksamheten vilket beskrivs 

som koder och mönster. Hon menar att förskolans läroplan är ”färgad” av de tidigare dokument som 

varit grund för förskolans verksamhet. Vid införandet av läroplanen för förskolan år 1998 

konkretiserades de mål som förskolan ska följa. Förordet till Lpfö 98 beskriver att målen i 

läroplanen är ”utformade som mål att sträva mot. Dessa anger vad förskolan skall sträva mot när det 

gäller enskilda barns utveckling och lärande” (s 4).  

År 2010 reviderades Lpfö 98 med syftet att förtydliga delar av läroplanens mål och riktlinjer samt 

införa ett avsnitt gällande uppföljning, utvärdering och utveckling. Även här är målen utformade 

som strävansmål med innebörden att de ska utgöra riktningsgivare i barnets lärprocesser (Pramling 

Samuelsson och Tallberg Broman 2013). Ingela Elfström (2013) påvisar att förskollärare anser att 

det råder en tolkningsproblematik i den reviderade läroplanen, och menar att det råder en osäkerhet 

i utvärderingsansvaret då det omfattas av att synliggöra så väl verksamhetens innehåll som barnet i 

verksamheten. Vi undrar om den osäkerhetsaspekt som Ingela Elfström beskriver, uppstår vid 

synliggörandet av verksamhetens innehåll i förhållande till barnets utveckling och lärande, och om 

detta kan leda till en värderingsaspekt. Elfström beskriver att den spänning som uppstår i 

synliggörandet av verksamheten kontra barnen har lett till osäkerheten hos förskolläraren i oro över 

att värdera barnet i utvärderingarna.  

Karlsson Vestman (2011) menar att utvärderingar som sker på ”hemmaplan” bör utföras med en 

medvetenhet om den egna påverkan, samt med hjälp av metoder som är väl förankrade för att 

behålla objektivitet i utvärderingen. Han beskriver det som att utvärderaren bör: 

använda sig av sitt kunnande och engagemang i den aktuella situationen, dels att se mål, principer, teorier för 

de problem som ska behandlas som vägledande och viktiga att förhålla sig till. Det fattade beslutet är inte 

fristående från yrkesutövarens självförståelse och utvecklad uppfattning om sin roll, förpliktelser, mål och 

ansvar. Bedömningen är helt enkelt en del i yrkesrollen och den professionella identiteten (Karlsson Vestman 

2011, s 69). 

Åsén och Vallberg Roth (2012) påpekar att utvärderaren är den som har tolkningsföreträde, vilket vi 

tolkar innebär att utvärderaren har makten för bedömning i olika utvärderingsmodeller. Elfström 

(2013) anser att den reviderade läroplanen beskriver vad utvärderingen ska innehålla samt vilka 

frågor den bör beröra, men menar att läroplanen inte ger några anvisningar om hur man ska 

utvärdera.  

Gunilla Dahlberg, Peter Moss & Alan Pence (1999) problematiserar verksamhetens möjlighet att 

synliggöra mångfald, utifrån individen och ur olika perspektiv, det vill säga i förskolans kontext. De 

menar att olika påverkansfaktorer påverkar den vardagliga verksamhetens ram och innehåll. Britt 
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Tellgren (2008) förklarar att den vardagliga verksamheten är utformad från de traditioner som råder 

inom förskolan vilket hon benämner som ett ”kollektivt minne”. På vilka sätt påverkar detta 

utvärderingar i förskolan? Åsén och Vallberg Roth (2012) påvisar att traditioner inom förskolans 

ram har påverkat utvärderingens utveckling i två riktningar, en skandinavisk utvärderingstradition 

på verksamhetsnivå samt en anglosaxisk utvärderingstradition med individen i fokus. I en 

granskningsrapport från 2012 fann Skolinspektionen att förskollärare i sin strävan att följa 

läroplanens målintentioner tenderar till att studera enskilda barn snarare än verksamheten. Åsen och 

Vallberg Roth (2012) anser att utvärderingar som utförs inom förskolan tenderar till att förskjutas 

från ett verksamhetsbaserat perspektiv mot ett individbaserat perspektiv.  

Sonja Sheridan, Pia Williams och Anette Sandberg (2013) menar att utvärderingar syftar till att 

bedöma och värdera det som valts för att utvärderas. Utvärderingarna inom verksamheten sker 

parallellt med dokumentation vilket innebär att processerna påverkar varandra. 

Dokumentationsmaterialet genererar i ett underlag för det som ska utvärderas och omfattas på så 

sätt av en växelverkan mellan utvärderingens syfte och dokumentationsunderlaget. Vår tolkning blir 

att Sheridan m.fl. anser att det är förskollärarnas individuella tolkningar i utvärderingen som 

resultatet vilar på. Utvärderingsuppdraget beskrivs av Åsén och Vallberg Roth (2012) som att 

utvärderingar syftar till att granska verksamheten vid specifika tillfällen, vilket oftast sker på 

uppdrag av en beställare. Detta tolkar vi som att de anser att utvärderingen bör utgå från att 

kvalitetsaspekten bör sammankopplas med beställarens kriterier för vad som är kvalitet.  

Enligt Gunni Kärrby (1997) varierar synen på vad som är kvalitet i utvärderingen då kvalitet kan ses 

som ett föränderligt begrepp beroende på vem som har tolkningsföreträde. Hon påtalar att kvalitet i 

förskolan inte bara handlar om förhållningssätt eller kunskap om vad som gynnar lärandet utan att 

kvalitet är ett ”dynamiskt begrepp och alltid förknippat med en viss situation, en viss tidperiod, och 

ett visst socialt och kulturellt sammanhang” (s 28). Detta anser vi kan ses utifrån Åsén och Vallberg 

Roth (2012) då de menar att ett marknadsstyrt perspektiv på verksamheten har lett till att 

utvärderingar används delvis för att skapa insyn i förskolan men även för att effektivisera förskolans 

kvalitet och resultat.  

Då Ove Karlsson (2000) studerade utvärdering i förskoleverksamheten synliggjorde han att det 

utifrån läroplanen skapats ett behov av att lyfta fram förskoleverksamhetens utformning och 

innehåll, vilket vi utifrån denna uppsats vill bidra till att belysa. Peder Haug (2003) menar att 

utvärderingsfenomenet, med dess olika faktorer, inte är representerade i forskningen utan behöver 

fördjupas för vidare förståelse. Vår intention är därför att skapa en förståelse för 
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utvärderingsuppdraget inom förskoleverksamheten genom att studera vilka olika meningar som 

tillskrivs utvärdering av förskollärare. Denna uppsats syftar till att utifrån förskollärares erfarenheter 

skapa en djupare förståelse för olika tänkbara betydelser eller som vi benämner det, meningar om 

utvärdering. 

1.1 Syfte  

Tidigare forskning påvisar att utvärderingsfenomenet bör studeras för vidare fördjupning av 

utvärderingens påverkansfaktorer. Haug (2003) betonar att utvärderingars utformning och 

genomförande har förbisetts inom forskningsfältet och att vidare forskning behövs kring hur 

utvärderingar utförs. Syftet med uppsatsen är att genom förskollärares beskrivningar av utvärdering 

bidra med kunskap om utvärdering inom förskolans verksamhet. Uppsatsen ämnar därmed till att 

utifrån förskollärares olika meningar om utvärdering tillföra vidare kunskap om utvärdering i 

förskolan. 

1.2 Frågeställning 

 Vilka meningar tillskriver förskollärare utvärdering? 

1.3 Disposition 

Uppsatsens vidare disposition inleds under kapitel 2 som genom litteraturgenomgång och tidigare 

forskning utformar uppsatsens bakgrund av utvärderingens framväxt, kvalitetsaspekt och dess två 

traditioner.  

Kapitel 3 Metod, inleds under 3.1 med en översiktlig beskrivning av uppsatsens metod. Vidare 

följer avsnitten 3.2 Metodologi - Intervjuanalys med fokus på meningen, 3.3 Urval och 

genomförande, 3.4 Enkätstudien, 3.5 Intervjustudien, 3.6 Analys av uppsatsens empiriska material 

för att avslutas med uppsatsens Etiska överväganden under avsnitt 3.7. 

Under kapitel 4 Meningar om utvärdering analyseras empiri under sex avsnitt 4.1 Den beställda 

utvärderingen, 4.2 Den reviderade läroplanens utvärdering, 4.3 Den osäkerhetsskapande 

utvärderingen, 4.4 Den enskilda individens utvärdering, 4.5 Den föränderliga utvärderingen, 4.6 

Den önskvärda utvärderingen. Kapitlet sammanfattas under avsnitt 4.7 Sammanfattning av 

förskollärares meningar om utvärdering. 

Kapitel 5 Diskussion utgörs av 5.1 Förskollärarnas 6 olika meningar om utvärdering, 5.2 Didaktiska 

konsekvenser för yrkesrollen och olika problematik, 5.3 Reflektioner kring uppsatsens utförande 

och avslutas under rubrik 5.4 Förslag till vidare forskning.  
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2 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

Inom detta kapitel skrivs det fram hur utvärdering tagit form i förskoleverksamheten med en 

bakgrundsbeskrivning av utvärderingens framväxt, kvalitetsaspekten i utvärdering samt två 

utvärderingstraditioner. Vidare framställs systematiskt tidigare forskning för att påvisa 

utvärderingsfenomenets olika aspekter med dess problematik. Uppsatsens litterära underlag 

framträdde via de sökningar vid olika söktillfällen och med hjälp av olika sökmotorer, vilket 

redovisas inledningsvis av detta kapitel. Utvärderingens syfte och frågeområden, som sammanställts 

utifrån Karlsson Vestmans (2011) beskrivning, presenteras inom kapitlet och kommer utgöra 

verktyg för att förstärka analysen av förskollärares erfarenheter angående utvärdering för att påvisa 

meningar om utvärdering. 

Vid inledande översiktlig sökning inom ämnesområdet skedde detta via sökmotorn Google Sverige 

med intentionen att skapa en överblick inom ämnesområdet utifrån begreppen utvärderingar och 

förskolan. Utifrån denna sökning blev dessa utslag en översikt av tidigare forskning. Vidare lades 

begreppen förskollärare och underlag till i sökningen vilket ledde att sökningen breddades. Utifrån 

sökmotorn Uppsök skedde sökningen med begreppen förskol* och utvärdering vilket resulterade i 

88 uppsatser som påvisade tidigare undersökningar inom ämnet och vidare i sökmotorn Artikelsök 

och begreppen utvärdering och förskol* framkom 51 artiklar som behandlade utvärderingens 

fenomen. Sökmotorn Swepubs sökning med begreppen utvärdering, förskola och uppföljning, 

genererade i tre resultat och utifrån denna sökning tillkom Ingela Elfström som underlag i 

uppsatsen. Sökmotorn Summon och begreppen förskol* och utvärdering* genererade i författaren 

Ove Karlsson vidare Ove Karlsson Vestman som utgör grunden för bakgrunden av 

utvärderingsfenomenet. Utifrån sökmotorn ERIC, via Ebsco, och begreppen preschool, evaluation 

och documentation, begränsat via peer reviewed, ledde sökningen till 13 träffar där en artikel från 

författarna Sheridan, Williams och Sandberg ingår i uppsatsen. Övriga litterära källor i uppsatsen 

valdes utifrån sökningar på författare.  

Utvärderingens framväxt i förskolan kommer sig utifrån utformningen av dagens läroplan (Åsén 

och Vallberg Roth 2012). Dahlberg, Moss och Pence (1999) anser att dagens förskoleverksamhet 

befinner sig i det som kallas ”kvalitetens tidevarv”, vilket syftar till att kvalitet i utvärdering kan ses 

som en samhällelig produkt och som en producent av samhällets krav. Innehållet i verksamheten 

skapas och värderas inom sin sociala kontext vilket de beskriver som att vad ”dessa institutioner är, 

det bestämmer vad de gör och vad som pågår inne i dem” (s 95). Kärrby (1997) menar att det inom 

verksamheten är lärarens roll att utvärdera, bedöma och reflektera utifrån olika faktorer. 
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Utvärderingar skapar en bild av verksamheten som utgör underlag för vidareutveckling. Därmed 

bör utvärderingen utgå från individens behov och det ansvar som verksamheten vilar på.  

I skolverkets allmänna råd angående utvärderingar ses utvärderingar som ett verktyg för att visa på 

verksamhetens styrkor och svagheter i förhållande till rådande mål och som ett underlag för en 

bedömningspraktik (Skolverket 2012). Karlsson Vestman (2011) beskriver att utvärderingar kan 

utformas utifrån en nationell-, samhällelig- eller verksamhetsnivå. Utifrån Karlsson Vestmans 

resonemang angående utvärderingens olika syften lyfts utvärdering som ett sätt att skapa kunskaper 

om verksamhetens utformning och innehåll eller kritiskt granska verksamheten utifrån valt syfte. 

Utvärderingen kan även utgöra underlag för utveckling eller skapa förslag till åtgärder samt fungera 

som ett verktyg för kontroll. Vidare kan utvärdering ses som ett medel för att beskriva och bedöma 

utifrån specifika kriterier om något är positivt eller negativt, och skapa en tillbakariktad analys eller 

systematiskt redogöra eller bedöma aktuell- eller slutförd aktivitet. 

Innan införandet av läroplanen för förskolan presenterade Kärrby (1997) ett forskningsresultat som 

visade på att förskollärare ansåg att verksamheten var i behov av dokument med tydligt beskrivna 

riktlinjer av utvärdering för verksamhetens utformning och innehåll. Englund (2004) beskriver att 

idén om en läroplan för förskolan växte fram under 1900-talet. De dokument som användes i 

verksamheterna under 1900-talet fram till 1980-talet utgick från ett socialpsykologiskt perspektiv, 

där barnets personliga utveckling var i fokus. Meningen utifrån detta perspektiv var att skapa en 

förskola med enhetlig och likvärdig kvalitet med hjälp av utvecklingspsykologiska modeller. 

Vallberg Roth (2001) beskriver vidare att läroplanernas utformning under 1980-talet fram till nutid 

utvecklades med intentionen att utgöra ”det situerade världsbarnets läroplan” med ett sociokulturellt 

perspektiv där barnet synliggörs i sin sociokulturella kontext. År 1998 infördes den första 

läroplanen för förskolan Lpfö 98 som Åsén och Vallberg Roth (2012) beskriver utgör grunden för 

dagens läroplan. Förskolans läroplan i dagens verksamhet revideras 2010 med tillägg gällande 

utvärdering av verksamheten.  

Karlsson Vestman (2011) beskriver att det följer en komplexitet med utvärderingsansvaret i den 

reviderade läroplanen. Utvärderingar har sedan 1980-talet riktats mot ett mer marknadsstyrt 

förhållningssätt, där utvärderingar fungerar som styrning utifrån politiska och samhälleliga faktorer. 

Utifrån en utredning om utvärdering under 1990-talet drar Åsén och Vallberg Roth (2012) 

slutsatsen att utvärderingar inte bör användas som styrinstrument, utan som underlag för att syna 

verksamheternas utvecklingsmöjligheter. De menar att utvärderingar bör förankras i olika 

frågeställningar beroende på valt ämnesområde. En ”motivfråga” (s 45) kan påvisa syftet med 
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utvärderingen genom att belysa varför man utför utvärderingen, en ”intressentfråga” (s 47) utgår 

från att ta alla medverkande intressenters intressen i beaktande medan en ”innehållsfråga” (s 48) 

syftar till att belysa verksamhetens innehåll. Vidare beskrivs att en ”metodfråga” (s 50) utgår från 

den organisation och det material som ligger till grund för utvärderingen samt en ”värderingsfråga” 

(s 52) som omfattas av de kriterier som utvärderingen bör utgå från. Åsèn och Vallberg Roth 

beskriver att utvärderingsfenomenet har utvecklats i två riktningar där den ena betonar 

kommunikation, delaktighet och inflytande medan den andra betonar kvalitetsaspekter samt vilka 

kunskaper som synliggörs. De menar att utvärderingar har gått från ”relativt enkla till mer 

komplexa utvärderingar, där allt fler intressenter och aktörer kommit att bli inblandade” (s 25).  

Dahlberg, Moss & Pence (1999) förklarar att utvärderingar påverkar uppfattningen och förståelsen 

kring vad som är ”god” kvalitet inom verksamheten. De menar att förskoleverksamheten använder 

sig av ”experter” så som förskollärare, förskolechefer eller inhyrda utvärderare i utlåtandet om vad 

som är kvalitet. Förskolan i dagens samhälle förklaras av Ingrid Pramling Samuelsson och Ingegerd 

Tallberg Broman (2013) som en skola för alla, där de menar att förskollärarna har utbildning och 

utvärderingar sker på en verksamhetsnivå.  

Läroplanen för förskolan utgår från ett relationellt perspektiv där lärandet sker mellan människor 

och utvärderingar ska användas som underlag för att skapa ett meningsfullt innehåll i verksamheten 

(Skolinspektionen 2012; Pramling Samuelsson & Tallberg Broman 2013). Ett relationellt perspektiv 

omfattar såväl individ som kontext och utgår från en verksamhets- eller samhällsnivå (Jakobsson & 

Nilsson 2011).  Margareta Öhman (2006) beskriver det relationella perspektivets centrala innebörd 

som att ”när vi samspelar skapas varandras förutsättningar för fortsatt samspel” (s 21) och kan ses 

utifrån det som Inga-Lill Jakobsson och Inger Nilsson (2011) benämner relationsskapande möten 

som uppstår mellan människor i deras kontext. 

Åsén och Vallberg Roth (2012) menar att dagens verksamhet omfattas av ansvarskrav vilket de 

anser har lett till en bedömningspraktik i förskolan. Utformningen av den reviderade läroplanen har 

skapat utrymme för tolkningar i utvärderingar, vilket de menar har lett till att utvärderingarna 

förskjutits från ett skandinaviskt verksamhetsbaserat perspektiv mot ett alltmer anglosaxiskt 

individuellt perspektiv. Den skandinaviska traditionen förklarar Åsén och Vallberg Roth utgår från 

att kollektiva insatser leder till individuella utvecklingar i verksamheten. Förskjutningen från ett 

verksamhetsbaserat perspektiv mot ett individuellt perspektiv menar de visas genom en ökad 

användning av individuella utvärderingsdokument, vilket innebär att förskollärarnas utvärdering 
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påverkas av att det inte finns en specifik modell som kan möta upp verksamhetens behov. Varje 

enskild verksamhet måste därför undersöka vilka metoder som fungerar för den egna verksamheten.  

Det individuella fokus som lyfts fram i den anglosaxiska traditionen visar på uppfattningen om att 

utveckling sker utifrån olika åldersrelaterade faser (Wedel- Brandt 2008; Åsén & Vallberg Roth 

2012). Birthe Wedel- Brandt (2008) redogör för olika utvecklingspsykologiska teorier som har 

påverkat vuxnas syn på barn och barnets utveckling. Utvecklingsteorin syftar till att skapa kunskap, 

genom en generaliserad bild, av människans utveckling. Wedel- Brandt anser att utvecklingsteorin 

kan ge förskolläraren förutsättning att reflektera över verksamheten och skapa sig en förståelse för 

de behov som verksamheten bör uppfylla. 

Dahlberg, Moss och Pence (1999) påvisar att ett utvecklingspsykologiskt förhållningssätt till 

verksamheten innebär att förskolläraren utvecklar en verksamhet som är anpassad efter barnets 

mätbara behov. Åsén och Vallberg Roth (2012) lyfter fram att forskning visar att verksamheter med 

ett anglosaxiskt perspektiv ser förskolan som en förberedelse inför kommande utbildningar och 

därmed testas barnen individuellt för att förberedas inför nästa led i utbildningen. De beskriver att 

utvärderingens syfte inom den anglosaxiska traditionen utgår från att lyfta barn i behov av extra 

resurser för att förebygga komplexa situationer samt att kompensera brister från hemmiljön.  

Tidigare forskning visar på att det i och med införandet av förskolans läroplan 1998 skapades ett 

behov av att synliggöra verksamhetens utformning och innehåll (Karlsson 2000). Detta 

synliggörande i sin tur anser Karlsson (2000) har lett till att utvärderingar används som medel för att 

skapa insyn i verksamheten. Tidigare forskning om utvärdering i förskolan visar att utvärderingar 

påverkas av olika påverkansfaktorer så som ekonomiska-, sociala- och politiska (Kärrby 1997, 

Karlsson 2000, Haug 2003, Lager 2010, Åsén & Vallberg Roth 2012, Sheridan m.fl. 2013). Dessa 

påverkansfaktorer formar utvärderingens syfte, utformning och utförande. Forskningen pekar på att 

olika påverkansfaktorer kan skapa olika problemområden. Områdena utgörs av problematik kring 

förskollärares osäkerhet (Lager 2010), tolkningsproblematik utifrån läroplanens intentioner av 

utvärdering och vad som ska utvärderas (Åsén & Vallberg Roth 2012, Elfström 2013, Sheridan 

m.fl. 2013) samt strukturella faktorer som haft en inverkan på utvärdering utifrån nationella och 

samhälleliga krav (Kärrby 1997, Karlsson 2000, Haug 2003, Åsén & Vallberg Roth 2012, Sheridan 

m.fl. 2013).  

Osäkerheten gällande utvärdering anser Karlsson (2000) beror på kunskapsbrist och han menar att 

förskolläraren inom yrkesprofessionen bör vidareutveckla sin kompetens för utvärdering. Han 

beskriver detta som ”att pedagogen i sitt professionella arbete måste skapa sig en förståelse för 
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situationen genom att analysera och utvärdera sina insatser” (s 2), vilket innebär att förskolläraren 

ska utvärdera sin egen påverkan i verksamheten. Karin Lager (2010) betonar att denna osäkerhet 

gällande utvärderingsprocessen kvarstår hos förskollärarna tio år senare. Hon beskriver att 

förskollärarna anser att de saknar kunskap om hur man utvärderar i enlighet med läroplanens 

riktlinjer. Karlsson (2000) menar att denna tolkningsproblematik kring utvärdering och dess olika 

metoder har sin grund i att metoderna inte kritiskt granskas vilket leder till att utvärderingen inte 

förankras i verksamhetens behov. Han anser att användningen av standardiserade 

utvärderingsmodeller skapar formella kriterier av verksamheten vilket leder till en problematik. 

Tolkningsproblematiken gällande utvärderingars utformning i praktiken påvisas även av Sheridan 

m. fl. (2013). De beskriver att förskollärare framhåller att det finns olika processer för utvärdering 

men att processerna inte är förankrade i de enskilda verksamheternas behov. Haug (2003) menar att 

utvärderingsfältet är i behov av vidare utforskning för att möjliggöra vidare kunskap inom dessa 

områden.   
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3 Metod 

Under kapitlet gällande uppsatsens metod beskrivs uppsatsens ansats och metodologi. Vidare 

framställes uppsatsens urval och genomförande samt uppsatsens empiri, en kvalitativ enkät och en 

fördjupande intervju. Efter detta följer en beskrivning av förfarandet vid analysprocessen av det 

empiriska materialet. Avslutningsvis i kapitlet redogörs de etiska överväganden som beaktats i 

uppsatsens utformning och genomförande.  

3.1 Översiktlig beskrivning av metod 

Uppsatsen har en kvalitativ ansats, vilket Pål Repstad (2007) anser visar på specifika faktorer hos 

ett fenomen. Detta menar Robert K. Yin (2013) möjliggör en fördjupad förståelse inom ett specifikt 

ämnesområde, vilket i denna uppsats utgörs av utvärderingsämnet. Vidare förklarar Yin att den 

kvalitativa forskningens ansats kan beskrivas genom olika kategorier som syftar till att ge forskaren 

en riktning inom studien. Kategorierna inriktar sig på att synliggöra meningen i människors 

livsvärld, människors erfarenheter genom att skapa en bild av deras verklighet, beskriva kontexten i 

människors livsvärld, skapa förståelse genom begrepp om människors sammanhang i sin kontext 

eller skapa förklaringar och samband genom olika källor. Denna uppsats ämnar till att beskriva 

människors erfarenheter för att skapa en bild av deras verklighet. Forskningstekniker som 

kvalitativa enkäter och intervjuer ser Steinar Kvale (1997) som en metod för forskaren att fördjupa 

sig inom ett ämnesområde. Metoderna menar han skapar möjlighet att visa på en mångfacetterad 

bild av verkligheten. Den kvalitativa utgångspunkten för uppsatsen ledde till valet gällande metod 

för insamlingen av empiri samt metoden för analys. Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) 

beskriver begreppet metod inte bara som ett medel för att samla in empiri utan även som en grund 

för bearbetning av empiri. 

Inom uppsatsens kvalitativa ram utfördes en kvalitativ enkätundersökning samt en fördjupande 

intervjustudie. Den kvalitativa intervjun utgår från att lyfta fram ämnet utifrån de medverkandes 

egna erfarenheter (Kvale 1997). Att redogöra för uppsatsens struktur och metodupplägg blir enligt 

Yin (2013) ett sätt att förankra uppsatsens resultat vilket stärker dess validitet. Denna uppsats analys 

utgår från den kvalitativa metoden intervjuanalys med fokus på meningen, vilket Steinar Kvale och 

Svend Brinkmann (2009) beskriver som ett verktyg för att synliggöra kärnan.  

3.2 Metodologi - Intervjuanalys med fokus på meningen 

För att ha möjligheten att ta del av förskollärares erfarenheter för vidare analys och tolkning, för 

fördjupad förståelse, utgår uppsatsens metodanalys från en intervjuanalys med fokus på meningen. 

Kvale och Brinkmann (2009) anser att analysprocessen av intervjuer utgör en metod för forskaren 
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att lyfta fram rika och nyanserade beskrivningar av empiri där de tolkningar som sker i analysen av 

materialet syftar till att synliggöra ämnesområdets centrala budskap.  Empirin omstruktureras till 

mindre avsnitt vilka benämns som excerpter. Syftet med excerpter är att synliggöra innehållets 

kärna. Kvale och Brinkmann beskriver processen av empirins bearbetning som ett 

”meningskoncentrerande” där forskaren söker genom materialet för att i nästa skeende tolka 

innebörden för att lyfta fram innehållets mening. Detta leder till meningstolkningar som syftar till 

att skapa struktur och kopplingar i materialet. Intervjuanalysen grundas på forskarens tolkningar av 

empiri vilket innebär att forskarens självreflexivitet bör finnas med i processen i dess helhet (Kvale 

& Brinkmann 2009, Yin 2013). Utifrån Yins (2013) självreflexivitet bör forskaren urskilja sin egen 

påverkan i tolkningen av materialet. Tolkning av empiri kan ses som föränderlig beroende på vem 

som tolkar då tolkningsföreträdet tillfaller forskaren som bör reflektera över tolkningens 

fullständighet, skälighet, empirisk korrekthet, mervärde och trovärdighet (Kvale & Brinkmann 

2009; Yin 2011). Uppsatsens analys kommer utgöras av tolkat empiriskt intervjumaterial med fokus 

på meningar. 

3.3 Urval och genomförande  

Uppsatsens empiri är insamlad på 5 förskolor i en medelstor stad i Mellansverige. Valet av de 

medverkande förskolorna grundas utifrån tidigare kontakter inom utbildningen. Verksamheterna 

redogörs inte vidare då denna information inte är av relevans för uppsatsens syfte. Första kontakten 

gällande uppsatsens empiri skedde via mejl med de medverkande förskolorna. I detta mejl 

tillfrågades förskollärarna om medverkan i enkätstudien. Första mötet med förskollärarna, skedde 

vid respektive 5 olika förskolor, då enkäten lämnades ut. Efter insamlingen av de 21 enkätsvaren 

tillfrågades förskollärarna om medverkan i en fördjupad intervju, varav 9 förskollärare på 4 

förskolor tackade ja. De 9 förskollärarna har arbetat i förskoleverksamheten 7- 42 år och benämns 

förskollärare oavsett yrkesbefattning då de alla deltar i utvärderingar inom sina respektive 

verksamheter. Intervjuerna utfördes enskilt med förskollärarna på deras respektive avdelningar. 

Valet av att intervjuerna utfördes i förskollärarnas egna miljöer menar Repstad (2007) skapar ett 

avslappnat klimat för intervjun. Intervjun registrerades med hjälp av en Mp3-spelare. 

Stödanteckningar fördes under intervjuns genomförande för att skapa möjlighet för intervjuaren att 

följa upp eventuella sidospår. 

3.4 Enkätstudien 

Inom ämnesområdet utvärdering visar tidigare forskning att det råder en brist av ämnesfördjupning 

(Haug 2003). Utifrån denna förförståelse skapades enkäten med syftet att belysa förskollärarnas 

erfarenheter. Enkäten utformades med öppna frågor, se bilaga 1, vilket enligt Maria Hjalmarsson 
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(2014) skapar möjlighet för respondenten att lämna utförliga svar. Enkätfrågornas utformning 

utelämnade därmed förbestämda svarsalternativ vilket gav de medverkande möjlighet att fritt 

beskriva sina erfarenheter. En sådan öppen struktur valdes för att eventuellt fördjupas via intervjuer. 

Frågorna utgick från ämnesområdet utvärdering inom förskolan med frågor så som: 

1. Beskriv dina tidigare erfarenheter av utvärderingar? 

2. Vilka riktlinjer har ni för utvärderingar? 

Fråga ett syftar till att skapa en tillbakariktad förståelse för förskollärarnas erfarenheter. Fråga två 

gällande riktlinjer syftar till att lyfta fram förskollärarnas förhållningssätt till utvärdering. 

Enkätsvaren inom denna öppna struktur visade på bredd inom ämnet men gav inga fördjupande 

nedslag. Förskollärarnas mångfacetterade svar analyserades för att finna mönster. Vid denna analys 

skapades behovet att fördjupa förskollärarnas svar. Enkätsvaren utgjorde därmed riktningsgivare för 

intervjuguiden, se bilaga 2. Empirin som samlades in via enkätsvaren användes vid utformningen av 

intervjuguiden och kommer inte redogöras vidare. Enkätens utformning skapade en översikt över de 

problemområden som tidigare forskning påvisat gällande utvärdering samt skapade en bild av 

förskollärarnas tolkning av utvärdering.   

3.5  Intervjustudien 

Utifrån enkätsvaren skapades en intervjuguide för de kvalitativa intervjuer som utfördes med de 9 

medverkande förskollärarna. Kvalitativa intervjuer enligt Yin (2013) ger forskaren möjlighet att få 

djupare förståelse för de medverkandes erfarenheter då intervjun sker med öppna frågor. Öppna 

frågor syftar till att ge en rik och nyanserad beskrivning inom ett valt ämne (Kvale & Brinkman 

2009). Repstad (2007) anser att en intervjuguide skapar förutsättning för intervjuaren att med hjälp 

av guiden kunna föra intervjun framåt och samtidigt behålla ämnets fokus. Exempel på frågor i 

intervjuguiden:  

1. Hur brukar ni utvärdera?  

2. Hur skulle du definiera att ni utvärderar utveckling?  

Fråga ett gällande hur förskollärarna utvärderar syftar till att belysa förskollärarnas erfarenheter ur 

ett nutida perspektiv. Fråga två gällande utvärdering av utveckling syftar till att fördjupa förståelsen 

för förskollärarnas tolkningar av läroplanens riktlinjer gällande utveckling inom 

förskoleverksamheten.  
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3.6 Analys av uppsatsens empiriska material 

För att ta del av olika meningar om utvärdering utifrån förskollärarnas erfarenheter bearbetas 

empirin genom att lyfta fram förskollärarnas olika perspektiv. Maria Karlsson (2014) påvisar att då 

forskaren lyfter fram olika perspektiv i sin analys kan centrala delar synliggöras. All forskning utgår 

från valda perspektiv och det är forskarens ansvar att synliggöra valen för att skapa transparens i 

forskningen (Karlsson 2014, Yin 2013). Uppsatsens empiri utgår från, som tidigare redovisats, en 

kvalitativ enkät och kvalitativa intervjuer. Hjalmarsson (2014) beskriver att en enkät som innehåller 

öppna frågor kan leda till svar som visar på outforskade områden.  Empirin utifrån enkätsvaren 

kategoriserades under rubriker för att synliggöra mönster.  

Empirin utifrån intervjuerna transkriberades i talspråksform. Under analysprocessen avlägsnades 

eventuella igenkänningsfaktorer och talspråk översattes till ett formellt skriftspråk. De excerpter 

som utvaldes i uppsatsens första analytiska steg kategoriserades genom färgkodning och med hjälp 

av rubriker för att finna meningar. Bearbetningen av empirin skedde med fokus på att bevara 

innehållet i de medverkandes svar. Vidare analyserades excerpterna för att finna gemensamma 

nämnare för att tydliggöra innehåll och meningar, för att sedan kategoriseras under rubriker och 

sorteras efter innehållets relevans i förhållande till varandra. Detta för att skapa en röd tråd i 

enlighet med uppsatsens syfte. Utifrån analysprocessen konstruerades 6 olika meningar om 

utvärdering vilka kommer redogöras i kapitel 4 Meningar om utvärdering. 

3.7 Etiska överväganden 

Annica Löfdahl (2014) beskriver etiska överväganden som ska beaktas i utformningen av en studie. 

Ett av dessa överväganden omfattas av att värna om de medverkandes anonymitet, vilket 

eftersträvas i denna uppsats. Enkäten i uppsatsen utformades för att värna om de medverkandes 

identitet och var därmed anonym. I genomgången av enkätsvaren togs eventuella spår av 

verksamhet eller andra personliga kännetecken bort. Enligt Vetenskapsrådets (2011) 

forskningsrapport om god forskningssed är detta förhållningssätt till att avidentifiera en enkät även 

ett sätt att förhindra spårning och återupprättande av de medverkandes identitet. 

De intervjuer som utfördes behandlades utifrån etiska aspekter. Löfdahl (2014) beskriver kravet på 

konfidentialitet, vilket innebär att forskaren tar bort eventuella igenkänningsfaktorer och 

karaktäristiska egenskaper i de medverkandes svar. Detta förhållningssätt genomsyrade 

transkriptionen av intervjuerna. I vidare analys förändrades talspråk till skriftspråk för att bibehålla 

ett etiskt förhållningssätt för att värna om de medverkandes anonymitet. Utifrån konfidentialitets- 

och anonymitetsaspekten har de medverkande förskollärarna namngivits med fiktiva namn; Anna, 
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Bitte, Charlotte, Diana, Erika, Frida, Greta, Helga samt Inez. Förskollärarnas beskrivningar av 

barnen i verksamheten benämns som barn eller individ under analysen i kapitel 4, Meningar om 

utvärdering, för att barnet är ett subjekt. Organisationen bakom förskoleverksamheten benämns i 

uppsatsen som rektor eller förskolechef beroende på hur de medverkande förskollärarna benämner 

organisationen. 

Intervjuerna i uppsatsen inleddes med att intervjuaren informerade om intervjuns ram. Enligt Kvale 

(1997) syftar intervjuarens beskrivning av intervjuns ram till att ge den medverkande kunskapen om 

intervjuns utformning och innehåll. Mötet med förskolläraren vid intervjutillfället inleddes med en 

beskrivning av intervjuns innehåll, vilket kan ses som ett sätt för intervjuaren att förbereda 

förskolläraren. Förskollärarna tillfrågades även om tillåtelse av användning av en Mp3-spelare för 

ljudupptagning. Vidare informerades förskollärarna angående anonymitet och det insamlade 

materialets användning i uppsatsen. Vid intervjutillfällena fördes anteckningar som stöd vilket 

förskollärarna informerades om. De medverkande informerades om möjligheten att när som helst 

avbryta intervjun samt om möjligheten att ställa frågor. Löfdahl (2014) betonar att all insamlat 

material ska förstöras då en studie är avslutad vilket även kommer ske med denna uppsats empiriska 

material. 

Materialet behandlades utifrån ansatsen att förhålla sig till ett objektivt perspektiv, vilket innebär att 

de excerpter som valdes för analys valdes med fokus på uppsatsens syfte. Thornberg och Fejes 

(2009) anser att perspektivmedvetenhet i processen vid forskning, det vill säga forskarens 

reflexivitet, leder till en valid studie. Reflexiviteten samt validiteten i uppsatsen upprätthålls genom 

systematiska reflektioner i varje steg av uppsatsens utförande. Dessa reflektioner syftar till att skapa 

en översiktlig bild av hur materialet bearbetas under processen för att synliggöra eventuella 

påverkansfaktorer samt att skapa en öppenhet i uppsatsens utförande. Yin (2013) beskriver en 

påverkansfaktor i tolkningsprocessen av empiri, där olika perspektiv innebär olika tolkningar. Varje 

enskild tolkning blir bundet till tolkaren, kontexten och därmed bör ses som unik. 
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4 Meningar om utvärdering 

I intervjuerna med förskollärarna framträder olika perspektiv på utvärdering. De medverkande 

förskollärarna har 7-42 verksamma år inom yrkesprofessionen och benämns genom de fiktiva 

namnen: Anna, Bitte, Charlotte, Diana, Erika, Frida, Greta, Helga samt Inez. Genom att ta del av 

deras perspektiv för analys, framträder olika meningar om utvärdering och dessa meningar utgör 

kapitlets rubriker.  

4.1 Den beställda utvärderingen 

Utvärderingar syftar till att skapa insyn i förskolan. Förskollärare utför utvärderingar systematiskt 

inom verksamheten och dessa kan utföras var dag så väl som två gånger om året. Hur ofta 

utvärderingar utförs, skiljer sig beroende på beställaren. Utvärderingarna på de medverkandes 

förskolor görs på uppdrag av en beställare, vilken kan vara rektorn. På två av de medverkande 

förskolorna sker utvärderingar varje månad och på de andra två fyra gånger per år. Oberoende hur 

ofta utvärderingarna utförs sker det utifrån läroplanens riktlinjer för utvärdering. Utvärderingars 

syfte kan utgå från att skapa en tillbakariktad analys som att systematiskt redogöra för avslutade 

aktiviteter, vilket innebär att utvärderingar utförs olika ofta. En systematisk redovisning bör ske mer 

kontinuerligt medan en tillbakablickande analys syftar till att belysa verksamheten efter en längre 

tidsperiod. Oavsett utvärderingens syfte och frekvens förhåller sig utvärderingen från läroplanens 

krav. Helga beskriver hennes erfarenhet gällande utvärderingens utformning och krav. 

Helga: Kraven kommer från vår rektor. Det ska ske skriftligen och det ska ske i en viss form. Kraven 

kommer från politiker, det är ju egentligen därifrån det kommer.  

De beställare som Helga lyfter som ansvariga för utvärderingens utformning är både samhället och 

rektorn och utvärderingsuppdraget lyfts fram som att det ska ”ske i en viss form”. Förskolläraren 

Dianas uppfattning angående utvärdering är att ”politikerna satte mål som vi skulle nå upp till, men 

det var inte ihopkopplat till läroplanen” vilket kan ses som en beställd utvärdering. Beskrivningen 

kan tolkas som att hon uppfattar kraven som en reglering från en samhällelig nivå. Dianas tolkning 

av läroplanens riktlinjer skiljer sig från politikernas syfte, vilket skapar en spänning mellan hennes 

uppfattning av utvärderingens syfte och samhällets krav.  

Utifrån förskollärarnas intervjusvar framkommer det att det är rektorn som tillhandahåller med 

material för utvärderingar oavsett förskola. Då rektorn beställer en utvärdering och samtidigt 

levererar materialet för utvärderingen kan det ses som att rektorn bestämmer och väljer 

utvärderingens syfte. Utvärderingar kan utföras för att kritiskt granska verksamhetens utformning 

och innehåll, och kan förstås som ett sätt att lyfta fram eller kontrollera verksamhetens innehåll 
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utifrån innehållsfrågan. Förskolläraren Frida berättar hur deras rektor vill att de ska utvärdera 

verksamheten. 

Frida: Varje månad får vi från vår rektor ett papper med någon speciell fråga som vi ska utvärdera. Om det är 

något vi är bra på, om vi uppfyller kraven eller om det är något vi behöver jobba vidare på.  

Den utvärdering som Frida beskriver att hon utför kan ses som att den sker kontinuerligt och 

systematiskt och som utformad utifrån rektorns syfte. En tolkning av den utvärdering de utför är att 

den syftar till att utgöra en granskning angående det som är positivt eller negativt i verksamheten 

för att bedöma vad de ”behöver jobba vidare på”. En utvärdering som syftar till att bedöma 

verksamhetens utformning och innehåll skapar en bedömningspraktik. Därmed blir rektorns 

motivfråga grunden för att förskolläraren ska förstå syftet med att granska och bedöma den egna 

verksamheten. Utifrån rektorns motiv med utvärdering lyfts även utvärderingens syfte fram. 

Förskolläraren Greta berättar att de utfört utvärderingar på beställning av rektorn där de jämfört sin 

egen förskola mot andra förskolor för att utvärdera begreppet likvärdig kvalitet, och beskriver det 

som att utvärderingen ska visa på ”om en förskola har en bra kvalitet över lag”. Utvärderingar som 

syftar till att jämföra kvalitet omfattas av en värderingsfråga där utvärderingen utgår från specifika 

kriterier. Greta anser att hennes roll i utvärderingen är att systematiskt redovisa likvärdig kvalitet. 

Utvärderingen kan ses som grundad utifrån samhälleliga krav på kvalitet. Greta förklarar vidare 

hennes uppfattning om syftet med att utvärdera verksamheten och dess avdelningar. 

Greta: Det kan vara svårt att ha en avdelning som har kommit längre, om någon annan inte har kommit lika 

långt på grund av att förskollärarna inte tänker lika. För det ska ju vara en jämn kvalitet. 

Utifrån Gretas svar kan det tolkas som att rektorn strävar efter en verksamhet med likvärdig 

kvalitet. När Greta utvärderar utifrån hennes tolkning av syfte med utvärderingen kan det leda till 

svårigheter att lyfta fram verksamhetens mångfald, ”för det ska ju vara en jämn kvalitet”. Då 

utvärderingen kan syfta till att återblicka på verksamhetens utveckling kan kriteriet en likvärdig 

kvalitet ses som ett verktyg för att kontrollera utveckling.  

Utvärderingar utförs vid specifika tillfällen på uppdrag av en beställare där intentionen kan vara att 

granska verksamhetens utformning och innehåll. Diana menar att utvärderingar inte alltid är 

förankrade i verksamheten.  

Diana: Från början kändes det som att man satt och utvärderade något här uppe (sträcker upp armen) och sen 

var vi själva här nere (sänker och visar med handen). Det var svårt att få ned målen politikerna satte i vår 

verksamhet.  

Dianas uttalande om en beställd utvärdering kan ses som att hon upplever en problematik kring 

politikernas beställda mål, och att utvärderingar inte är verksamhetsförankrade. Utvärderingen 
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utifrån Dianas beskrivning synliggör svårigheten att föra samman beställarens krav med 

verksamhetens förväntningar. Dianas resonemang ”det var svårt att få ned målen politikerna satte i 

vår verksamhet” visar på problematiken som kan uppstå när beställaren av utvärderingen 

bestämmer utvärderingens utformning utan att ha kunskap om verksamheten. En utvärdering kan 

syfta till att skapa kunskap om verksamhetens utformning och innehåll, vilket blir problematiskt om 

utvärderingen inte är verksamhetsförankrad. För att skapa kunskap angående verksamheten bör 

utvärderingen omfattas av mål som går att utvärdera. 

4.2 Den reviderade läroplanens utvärdering  

Vid intervjun tillfrågades förskollärarna om deras erfarenheter angående utvärderingsuppdragets 

förändring efter införandet av läroplanen för förskolan. Deras svar visar på att förändringen 

resulterade i ett utökat ansvar för förskollärare gällande utvärderingsuppdraget. Den reviderade 

läroplanens tillägg av avsnitt 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling syftar till att tydliggöra 

utvärderingsuppdraget. Erika beskriver det ansvar i utvärderingar som hon upplever tillkom i och 

med revideringen av läroplanen. 

Erika: Vi har ett mycket större ansvar. Att se till att följa varje individ i grupp. Jag tolkar det som att vi har ett 

mera ska... Man pratar om att vi ska utvärdera, vi ska reflektera, vi ska dokumentera, vi ska…  

Erika förklarar det ökade ansvaret i utvärderingar som att de inom verksamheten bör utföra mera 

ska, att det finns mer krav. Hon beskriver uppdraget med utvärderingen som att man har ett ansvar 

för att lyfta fram varje enskild individ såväl som verksamheten. Hennes ansvar omfattas av att 

”följa” varje individ vilket leder till att utvärderingens resultat ska utgöra underlag för 

vidareutveckling. Erikas förhållningssätt kan tolkas som relationellt då hon menar att 

utvärderingsunderlaget syftar till att lyfta fram av alla perspektiv. Den utvärdering som lyfts fram i 

hennes svar kan ses som en skandinavisk utvärdering som syftar till att utifrån en verksamhetsnivå 

skapa möjlighet för den enskilda individens vidareutveckling.  

Utifrån förskollärarnas svar framträder olika aspekter av begreppen mål och kvalitet i förhållande 

till läroplanens riktlinjer gällande utvärderingar. Kvalitetsbegreppet inom förskolan innefattas av 

verksamhetens utformning och individernas behov, vilket leder till att kvalitetsaspekten blir 

föränderlig då olika verksamheter har olika behov. Läroplanen kan utgöra förskollärarens glasögon 

så väl inom professionen som i verksamheten. Detta resonemang skildras i Greta beskrivning av 

kvalitet i hennes verksamhet.  

Greta: Nu är det mer fokus på att man ska kvalitetssäkra förskolan. Idag är det mer att tänka på vad vi har 

gjort, vad görs tillsammans med barnen och vad det är vi ska ge barnen. Jag tror det är väldigt olika beroende 

på vilken förskola man arbetar på. Hur långt man har kommit och hur man fortfarande gör.  
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Jag tror vår rektor är mycket på oss för hur vi ska jobba och då ger ju det mycket. Att hon hjälper oss och att 

hon skickar utvärderingsmallar. Jag tror att det är läroplanen som har gjort att det blivit mycket mera fokus 

på vad vi gör i förskolan. Att det inte bara är görandet. Att det inte bara är en förvaring av barnen. 

Greta visar på att utvärderingar i verksamheten sker på olika vis på olika förskolor och hon menar 

att läroplanens utformning är tolkningsbar då hon berättar att arbetet utifrån läroplanen kan skilja 

sig åt på olika förskolor. I Gretas svar framkommer det att det är rektorn som är ”på” dem om hur 

de ska arbeta, vilket kan ses som att rektorns tolkning av läroplanens riktlinjer är gällande riktlinjer 

för utvärdering i Gretas verksamhet. Det kan ses som att läroplanstolkningen som råder i 

verksamheten är skandinaviskt baserad då utvärderingen syftar till att skapa insyn i verksamheten. 

En tolkning av utvärderingsfrågan gällande Gretas utvärderingar är att frågan utgår från att belysa 

verksamhetens innehåll i förhållande till läroplanens mål. Greta förklarar att de i deras verksamhet 

ska ”kvalitetssäkra förskolan” vilket kan tolkas som att verksamheten utgår från en 

bedömningspraktik. Utvärderingen utifrån en bedömningspraktik syftar till att bedöma och värdera 

verksamheten utifrån specifika kriterier, skapta utifrån läroplanen. Utvärderingsmaterialet som 

tillhandahålls av rektorn för verksamhetens utvärderingar kan ses som ett medel för att styra vad 

som ska utvärderas. Då Greta resonerar kring ”vad det är vi ska ge barnen” kan detta ses som att 

hon måste redogöra för att de inte bara ”förvarar” barnen utan att verksamhetens innehåll är 

läroplansförankrad. Förskolläraren Frida menar ”att det har blivit mer styrt är väl för att 

förskolecheferna ska ha en chans att se att det är lika kvalitet över lag. Så att man verkligen 

förankrar det man gör i läroplanen”. Fridas beskrivning kan tolkas som att hon upplever en 

problematik med läroplanens utformning och innehåll.  

I intervjuerna tillfrågades förskollärarna om hur de uppnår och uppfattar den reviderade läroplanens 

mål gällande verksamhetens förväntade kvalitetsutveckling, vilket anges under avsnitt 2 i Lpfö 

98/2010. Frida berättar hur hon tolkar den förväntade kvalitetsutvecklingen.  

Frida: Jag tolkar det som att Skolverket förväntar sig att man ska uppnå alla målen som står i läroplanen. Det 

är så jag tolkar det. Ja, det låter som en utopi, tycker jag. Det är ju tur att det är strävansmål” skrattar hon.  

Fridas svar angående läroplanens mål belyser målens utformning som strävansmål, samtidigt som 

hon påvisar problematiken som kan uppstå vid utvärderingen av en förväntad kvalitetsutveckling 

utifrån strävansmål. En målstyrd utvärdering syftar till att visa på vad som behöver vidareutvecklas 

för att uppnå målens kriterier. Hennes uttalande angående den förväntade kvalitetsutvecklingen som 

”en utopi” kan ses som att målets kriterier är så omfattande att målet är ouppnåeligt. Fridas 

beskrivning synliggör dessa mål som ett medel att styra verksamheten utifrån samhälleliga krav. 
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Läroplanens målintention och olika förväntningar synliggörs i hur Bitte uppfattar 

utvärderingsuppdraget. 

Bitte: Det är en massa mål och förväntningar som vi ska leva upp till. Gör man inte det tycker jag inte det 

finns en kvalitet. Jag tycker det är jätteviktigt det som står, man måste kunna sin läroplan. Man måste kunna 

leverera det som står i den. Jag tror man måste kunna sådana här saker för att man ska få ut så mycket som 

möjligt, så maximal kvalitet överhuvudtaget i förskolan. För förskolläraren själv också.  

Bittes svar visar att hon sammankopplar målen och dess förväntningar med kvalitet och anser att det 

finns krav de bör ”leva upp till”. Det kan tolkas som att hon menar att kvalitet kan uppnås genom att 

förskolläraren följer läroplanens riktlinjer. Hon betonar ”att man bör kunna sin läroplan” och ”att 

man måste kunna leverera det som står i den”. Bittes tolkning av läroplanens utformning är att 

kraven som följer med läroplanen är tydligt utformade och något som förskolläraren ska förhålla sig 

till. Detta förhållningssätt till läroplanen skiljer sig från de andra förskollärarnas beskrivningar då 

Bittes svar inte visar på olika tolkningsmöjligheter. Bitte betonar att ”maximal kvalitet 

överhuvudtaget i förskolan” utgår från läroplanen och menar att utvärderingar ska utföras ”för 

förskolläraren själv också”. Hennes svar kan tolkas som att det visar på hennes inställning till 

kvalitetsbegreppet och att kvalitet för förskolläraren innebär att kunna leverera det som står i 

läroplanen. Detta kan ses som att hon menar att verksamhetens kvalitet utgörs av förskollärarens 

kunnande om läroplanens innehåll. Målen i läroplanen visar riktning för utvärdering, och Bitte 

anser att förskolan ska leverera i enlighet med dessa mål. 

Flertalet av förskollärarna i intervjuerna upplever att ansvarsdelen i uppdraget kring utvärdering 

utökats efter revideringen av riktlinjerna. De talar om riktlinjerna för utvärdering och att 

utvärderingar ska utföras, samtidigt som det framkommer att förskollärarna upplever sig sakna 

information om hur utvärderingarna ska verkställas.  

Bilden av att läroplanen omfattas av en tolkningsproblematik delas inte av förskolläraren Diana.  

Diana: När läroplanen kom blev det väldigt mycket fokus på utvärdering. På något sätt har man nog 

utvärderat alla år, fast det inte varit så konkret. Nu tycker jag det är tydligare och lättare att koppla vår 

utvärdering till målen i läroplanen.  

Diana beskriver att målen i läroplanen är mer tydliga och lättare att koppla till 

utvärderingsuppdraget. Detta kan tolkas som att hon upplever att målen är verksamhetsförankrade 

även om hon tidigare beskrivit att hon anser att utvärderingen inte alltid är verksamhetsförankrad. 

Diana skapar en bild av hur läroplanen ligger till grund för utvärderingar inom hennes verksamhet 

och beskriver ”nu tycker jag det är tydligare och lättare att koppla vår utvärdering till målen i 

läroplanen”. Bilden som Diana lyfter av läroplanens utformning som tydlig leder till tolkningen att 

de utvärderingar hon utfört varit utformade efter hennes tolkning av läroplanen. Förskolläraren 
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Erikas menar att hon saknar information från läroplanen om utvärderingar, vilket kan tolkas som att 

Erika till skillnad mot Diana anser sig sakna kompetens för att genomföra utvärderingsuppdraget.  

Erika: Det är aldrig någon som säger hur man ska utvärdera.  Ja, vi får verktyg, men vi får ju famla själva på 

något sätt. Vi får ju inte den utbildning som man får idag på universiteten. Den har inte vi. Utan vi har ju 

blivit som självlärda. Jag tycker det borde finnas mer hjälp för oss som är ute i verksamheten. 

Erikas konstaterande att ”vi får ju inte den utbildning som man får idag på universiteten. Den har 

inte vi” kan ses som att Erika menar att hon saknar kunskap för att kunna utföra det uppdrag som 

ålagts henne genom den reviderade läroplanens utvärderingsuppdrag. Det kan tolkas som att Erika 

anser att den erfarenhet hon har inte räcker till för att utföra utvärdering i enlighet med läroplanens 

riktlinjer. Hon beskriver sig själv som ”självlärd” och då hon efterfrågar vidareutbildning kan det 

ses som att hon strävar efter att uppnå läroplanens krav för utvärdering. Detta kan tolkas som att 

Erika eftersträvar mer kunskap inom metodfrågan för att lära sig hur man utvärderar. Annas 

förhållningssätt till utvärderingsuppdraget synliggörs i hennes uttalande angående läroplanens 

utformning.  

Anna: Läroplanen kan ju tolkas på ganska många olika sätt. Det skulle vara bra att få utbildning i det. När det 

gäller de här utvärderingarna så har ju i princip varje förskolan sitt eget utvärderingsredskap, och det kanske 

skulle vara ett gemensamt för alla egentligen. 

Annas beskrivning av läroplanens utformning gällande utvärderingar kan ses som att hon upplever 

uppdraget som tolkningsbart. Det kan tolkas som att hon anser att läroplanens utformning inte 

stämmer överens med den kunskap som finns i yrkesprofessionen. En generell bild som framträder i 

förskollärarnas svar är att läroplanens riktlinjer för utvärdering och kvalitet är tolkningsbara, vilket 

genererar i en osäkerhet för förskolläraren i rollen som utvärderare.  

4.3 Den osäkerhetsskapande utvärderingen 

Osäkerheten kring utvärdering och kvalitet kan ses i Inez svar angående vad hon anser är kvalitet. 

”Vad är kvalitet…? Det är väl att vi ska jobba efter läroplanen och att det ska finnas en utmaning 

för barnen”. Då Inez dröjer för att fundera över ”vad är kvalitet” för att sedan fortsätta ” det är väl” 

kan det ses som att osäkerheten är kopplad till hennes tolkning av läroplanens mål. Utifrån Inez svar 

kan det ses som att läroplanen saknar en förankring i hennes verksamhet. Osäkerheten kan tolkas 

komma utav att läroplanens riktlinjer inte är inarbetade i verksamheten vilket leder till att 

kvalitetsaspekten blir otydlig. 

Ytterligare en osäkerhetsaspekt gällande utvärderingar framträder i Bittes svar där hon lyfter fram 

att kompetensen att utvärdera påverkas av den erfarenhet av utvärdering som finns i arbetslaget. 

Hennes tolkning av förskollärarnas olika utbildningar inom arbetslaget, visar på att olika 
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utbildningar genererar i olika tankesätt. En påverkansfaktor kan ses utifrån att 

förskollärarutbildningen förändrats under tid. 

Bitte: Jag har läst mycket senare än vad de andra har. Jag har ett annat tankesätt. Ibland kan jag känna att jag 

inte alltid har dem med mig och då blir jag osäker själv. För är man rätt säker på vad man håller på med då 

har man inte den osäkerheten. Men att styra ett arbetslag som är väldigt osäkra, det är ett stort ansvar. Det har 

jag gjort, men jag är osäker för jag känner att jag skulle vilja ha mer kunskap för att känna mig mer säker på 

vad jag ska ta med mina kollegor in i. 

Utifrån Bittes svar framträder ett behov av vidareutbildning inom utvärdering för att kunna skapa ett 

arbetslag med likvärdiga förutsättningar. Bittes osäkerhet kan ses komma av det faktum att hon blir 

utvärderingsexpert i hennes verksamhet även om hon upplever en viss osäkerhet i denna roll. Trots 

hennes osäkerhet framkommer det att Bitte tar ansvaret att utvärdera, vilket leder till att hon även 

tar rollen som utbildare av sina kollegor. Bitte efterfrågar vidareutbildning, detta utifrån hennes 

osäkerhet kring vad hon ska ta med sina kollegor ”in i”.  

I de medverkande förskollärarnas svar framträder två olika perspektiv på utvärderingens avsikt, det 

vill säga vad som ska utvärderas. Ett av perspektiven syftar till att skapa insyn i verksamheten och 

den andra lyfter fram barnen i verksamheten. I läroplanens riktlinjer framkommer det att både 

individen som verksamheten ska utvärderas för att skapa möjlighet för vidareutveckling. Samtidigt 

påvisar riktlinjerna att den enskilda individen inte ska bedömas eller på något annat sätt värderas. 

Den enskilda individen ska utvärderas i förhållande till verksamhetens utformning och innehåll. 

Frida problematiserar för att söka svar på denna problematik. 

Frida: Det här är någonting som är väldigt svårt för vi ska ju utvärdera och dokumentera verksamheten för att 

kunna utveckla verksamheten. Samtidigt ska vi också dokumentera… varje barn. Varje enskilt barn för att 

kunna använda det resultatet för att kunna utveckla verksamheten. Det är jättesvårt det där. 

Vi ska ju försöka frigöra oss ifrån det här individuella. Hur ska vi göra? Hur ska vi lösa det här? Hur ska vi 

kunna dokumentera det enskilda barnet utan att värdera det på något vis? Man kan ju inte mäta för då har 

man ju ändå värderat. Om man mäter varje barns kunskap. Samtidigt så finns det ju material där man mäter.  

Fast ändå är det ju så att vi inte ska värdera det enskilda barnet. Men då, ja… Då är ju frågan hur man gör? 

Det kanske inte behöver stå nedskrivet hela tiden. För när det är nedskrivet då är det ju en värdering.  

Den problematik som Frida synliggör återkommer i flera av förskollärarnas svar. De menar på att 

läroplanens utformning skapat en osäkerhet i tolkningen av vad som ska utvärderas utifrån 

läroplanen. Fridas resonemang kring vad utvärderingen bör synliggöra visar på den spänning som 

råder mellan att synliggöra verksamheten eller individen. Denna problematik uppstår då 

verksamheten utvärderas ur ett skandinaviskt traditionsperspektiv med hjälp av verktyg som kan ses 

bundna till ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Det innebär att när Frida beskriver barnets 

kunskap som mätbar, samt att det finns material att mäta barnets kunskap med, kan det tolkas som 
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att råder en spänning mellan den skandinaviska utvärderingstraditionen och den anglosaxiska 

utvärderingstraditionen i hennes verksamhet.  

4.4 Den enskilda individens utvärdering 

Utvärderingar som utförs inom förskolan är skapade utifrån olika traditioner. Dessa traditioner 

utgör det förhållningssätt som ligger till grund i utvärderingar. Utifrån tolkningar av förskollärarnas 

svar synliggörs två traditioner, den individbaserade anglosaxiska utvärderingstraditionen och den 

verksamhetsbaserade skandinaviska utvärderingstraditionen. I dessa traditioner ses den enskilda 

individen på olika sätt utifrån olika metoder. I Annas verksamhet utvärderar de med hjälp av två 

olika modeller.  

Anna: Vi har två mallar, X och Y som vi går efter. Y-mallen utgår från vilka av oss som är med, vilka 

förutsättningar vi har och vad det är vi ser. X-mallen har vi använt när det har gällt enskilda barn. När vi har 

utvärderat kring enskilda barn, hur det fungerat. Den är inte för barn egentligen, men den är lättare än Y-

mallen, när man tittar på barnet.  

Vad har vi för syfte när vi ska titta? Jo, vi ska titta på det här barnets utveckling, vad som har hänt, vilka 

förutsättningar var det, vad såg vi, vilka frågor dök upp, vad gjorde barnet och hur går vi vidare i det här. Sen 

ska vi försöka koppla det till läroplanen. X-mallen tyckte vi var lite lättare i förhållande till Y-mallen om man 

tittar på enskilda barn. 

X-mallen kan, utifrån Annas beskrivning, tolkas som en metod inom den anglosaxiska 

utvärderingstraditionen med den enskilda individens utveckling i fokus. Den andra, Y-mallen, kan 

ses som utformad från en skandinavisk utvärderingstradition där den enskilda individen synliggörs i 

förhållande till verksamhetens kontext. Annas beskrivning av hur de två mallarna används i 

verksamheten påvisar den problematik som lyfts fram i flertalet av de intervjuande förskollärarnas 

svar gällande tolkningar av hur man utvärderar. Annas användning av X- och Y-mallarna i 

verksamheten kan tolkas som att hon inte upplever osäkerhet över mallarnas innehåll och 

utformning. Utvärderingar inom den anglosaxiska traditionen syftar till att möta upp metodfrågan, 

vilket leder till att en resultatinriktad utvärdering blir central. Inom den skandinaviska traditionen 

syftar utvärderingar till att möta upp alla medverkande genom intressentfrågan vilket leder till att 

konkretisera olika intressenters intressen. Annas tolkning av dessa mallar kan ses som att hon anser 

att hon utvärderar i enlighet med mallarnas funktion. Utifrån detta kan det tolkas som att Annas 

förhållningssätt i utvärderingen utgår från såväl den anglosaxiska- som den skandinaviska 

utvärderingstraditionen.  

I Gretas intervju framträder bilden av hur den enskilda individen lyfts fram i utvärderingen utifrån 

en standardiserad modell, vilket leder till att den enskilde individen synliggörs i utvärderingen med 

syftet att skapa ett underlag för åtgärder av verksamheten. Det kan tolkas som att utvärderingen 
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utgår från den individuella anglosaxiska utvärderingstraditionen för att skapa förutsättningar för en 

verksamhetsbaserad skandinavisk utvärderingstradition. 

Greta: När vi utvärderade utvecklingsmålet i läroplanen skickade rektorn oss ett litet protokoll där det 

innebar att man nästan skulle bocka av barnen för att se… alltså se om de lärt sig. Gav det här någonting? För 

utveckling är ju vad vi gör. Då måste man ju gå in på individnivå för att se utvecklingen.  

När Greta förklarar att deras utvärdering av den enskilda individen syftar till att synliggöra 

individens lärande genom att ”bocka av barnen för att se… alltså se om de lärt sig” kan det tolkas 

som att motivfrågan ligger till grund för protokollets utformning. Utifrån ett motiv-område kan det 

tolkas som att rektorn tillhandahåller ett material som syftar till att kontrollera den enskilda 

individens utveckling. Utvärdering som syftar till att mäta individens utveckling kan ses som 

utformade utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. En tolkning av användandet av dessa 

modeller innebär att förskolläraren fråntas möjligheten att vara en aktiv medverkare i verksamheten 

vilket i sin tur leder till att förskolläraren blir en passiv åskådare. 

Anna: Om man går på enskilda barnet, fokuserar man ju mer på vad det klarar av och hur det… vad barnet 

gör som är bra. Man fokuserar mer på det positiva. Förr var det ju mer att man utvärderade det som barnet 

inte klarade av. Och det var ju sällan man utvärderade vad man gjorde för någonting.  

Då Anna fokuserar på vad barnet klarar av, men ur en positiv synvinkel, framkommer det som att 

utvärdering av det enskilda barnet blir positiv om man fokuserar på det positiva. Annas beskrivning 

av utvärderingens syfte visar att den enskilda individen bedöms utifrån specifika kriterier som är 

positiva- eller negativa. Utifrån ett värderings-inriktat område blir utvärderingsfrågan 

värdegrundad. Detta kan tolkas som att det innehåll som förskolläraren anser som värdefullt att lyfta 

fram, bör granskas för att vara fri från värderingar.  

Gretas tidigare beskrivning angående utvärderingen utifrån ett protokoll från rektorn, skiljer sig mot 

hennes beskrivning av hur hon utvärderar i verksamheten.  

Greta: Vi utvärderar vad vi gör. Hur vi kan gå vidare och utmana barnen, för att spinna vidare på deras 

intressen. För att få en bra kvalitet måste man utvärdera verksamheten och att inte fastna i att utvärdera 

barnen.  

Greta anser att man i utvärdering av verksamheten inte ska ”fastna i att utvärdera barnen” vilket 

återigen visar på spänningen som råder mellan att utvärdera verksamhet eller individ. Denna aspekt 

visar på problematiken att utvärdera verksamheten med dess innehåll och utformning utan att 

utvärdera individen utan dess kontext. Gretas svar visar att hennes förhållningssätt till utvärdering 

utgår från en skandinaviskt verksamhetsbaserad tradition då hon menar ”för att få en bra kvalitet 

måste man utvärdera verksamheten”.  
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4.5 Den föränderliga utvärderingen 

Utvärderingar syftar till att skapa möjligheter för vidare utveckling där utvärderingsunderlag och 

olika material kan redogöra eller visa på hur man genom bedömning av verksamhetens aktiviteter 

kan skapa möjligheter för utveckling. Utvärderingsarbetet förändrar verksamheten då det 

dokumenterade underlaget synliggör aktiviteter och utifrån dessa påvisa olika förändringar för att 

skapa en verksamhet som utvecklas. Att förändra verksamhetens ram innebär att alla medverkande i 

verksamheten påverkas av förändringen. Dokumentationen i underlaget för utvärderingar har 

genomgått en urvalsprocess som grundar sig utifrån vad som är relevant för bedömning. De urval 

som sker i Erikas verksamhet synliggörs i hennes beskrivning angående hur utvärdering förändrats. 

Erika: Vi har ju alltid utvärderat verksamheten skriftligt med hjälp av olika dokument. Det som skiljer sig 

från tidigare år är väl egentligen att vi de sista åren dokumenterar verksamheten mycket mera. Då känner 

man ju också att man har mer underlag för utvärdering. 

Underlaget i utvärderingar redogör för det som sker i verksamheten samt verksamhetens aktörer och 

underlaget väljs av förskolläraren. En tolkning av urvalsprocessens påverkan på 

utvärderingsunderlaget är att de urval som görs och som skriftligen redogörs, leder till 

synliggörandet av det som anses vara av betydelse. Det innebär att förskolläraren ansvarar för att 

både skapa insyn i verksamheten som att synliggöra verksamheten, vilket leder till att de krav som 

verksamheten ska uppnå blir det som förskolläraren syftar till att lyfta fram. Gretas svar visar på 

hennes verksamhets val i skapandet av utvärderingsunderlaget och vad de anser är av betydelse att 

lyfta fram för att uppnå verksamhetens krav.  

Greta: Det är verksamheten som ska utvärderas och det vi gör här. Inte att ett barn har lärt sig räkna och ett 

annat inte lärt sig. Utan det är ju vad verksamheten ger. Då måste vi ändra på verksamheten, vi kan ju inte 

ändra barnen. Utan det är ju vad vi gör som vi ska utvärdera för att se om det blir en bra kvalitet. 

I Gretas svar framträder utvärderingen ur en verksamhetsnivå. Hon menar att ”det är ju vad vi gör 

som vi ska utvärdera för att se om det blir en bra kvalitet” vilket kan tolkas som att utvärderingen är 

verksamhetsbaserad, och kan ses som utformad utifrån en skandinavisk utvärderingstradition. När 

Greta lyfter kvalitetsaspekten som en grund för vidareutveckling kan detta ses som en 

verksamhetsbaserad utvärdering för att möta upp läroplanens krav. Hon menar att ”vi kan ju inte 

ändra barnen” vilket kan ses som att barnen inte bör användas som medel för att uppfylla 

verksamhetens krav. I förskolläraren Erikas beskrivning framträder den förändring hon anser 

kommer utifrån de val som förskollärare gör.  

Erika: Våra egna reflektioner har blivit mer pedagogiska. Det som skiljer sig är väl egentligen vårt tankesätt. 

Mer utifrån barnen, och kanske inte så mycket från hur vi tyckte att det gick. Utan att man har med barn och 

föräldrar i det också. Där tycker jag den stora skillnaden är. Att det är ett barnperspektiv, med föräldrars 
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tankar och våra tankar. Förr var det ju bara pedagogernas tankar. För vi tyckte ju så mycket att barnen tyckte, 

där är den stora skillnaden. 

Tankesättet som Erika beskriver och som har utvecklats i deras verksamhet kan tolkas som att 

läroplanen haft en inverkan på deras förhållningssätt. Hon anser att skillnaden i dagens verksamhet, 

i förhållande mot tidigare, är att barnen och vårdnadshavarnas tankar lyfts fram i utvärderingarna.  

4.6 Den önskvärda utvärderingen 

I intervjuerna med förskollärarna framkommer deras förhållningssätt till förändringsarbetet som 

sker utifrån utvärderingar.  Deras beskrivningar synliggör på vilka sätt de anser att utvärderingen 

hjälper dem att skapa förändringar vilket kan tolkas som ämnar till att föra samman vad, hur och för 

vem de utvärderar. Förskolläraren Anna reflekterar kring hennes mening med utvärderingar och 

resonerar ”varför tittar vi på just det här? Vi måste ha en mening med varför vi tittar på det”. Dessa 

reflektioner kring meningen med utvärderingar och bakomliggande syfte om för vem man 

utvärderar lyfter även Charlotte i hennes beskrivning av utvärdering och dess utveckling. 

Charlotte: Grunden har varit att man i alla fall tänkt en planering, sen efteråt haft frågor om för- och 

nackdelar. Var det här bra för oss? För barnen? För föräldrarna? Så att man inte känner att utvärderingen bara 

görs för att det ska göras, utan att det finns någon mening med det. Varför man gör det och hur man får med 

barnen. Förr var det ju kanske mer, nu ska vi ha hösten och trycka löv och det här. Nu tänker man på ett annat 

sätt. Hur är den här barngruppen? Vad behöver de här?  

Charlotte anser att verksamheten bör utgå från en planering där utvärderingen syftar till att visa på 

planeringens för- och nackdelar. Det kan tolkas som att de bedömningar som görs av verksamhetens 

planering utifrån utvärderingen leder till en förändring för utveckling. De retoriska frågor som 

Charlotte lyfter kan ses som ett sätt att förhålla sig till utvärderingsansvaret. Hon säger ” Var det här 

bra för oss? För barnen? För föräldrarna?”. Dessa frågor kan förstås som grunden för hennes 

tolkning av utvärdering. Hon betonar att förr tänkte hon på ett annat sätt och menar att hon idag 

fokuserar på ”Hur är den här barngruppen? Vad behöver de här?”. Charlottes sätt att förhålla sig till 

verksamheten samt de val hon gör i förhållande till verksamheten visar på att hon utgår från ett 

relationellt perspektiv och kan tolkas som att hon menar att förändringar sker genom möten i 

verksamheten. Hon anser att utvärderingen bör ha en mening ”så att man inte känner att 

utvärderingen bara görs för att det ska göras” vilket ses som att Charlotte söker ett syfte för de 

utvärderingar som ska utföras.  

Förskolläraren Diana beskriver den utvärdering som hon utför och menar att den bör förändras för 

att möta upp de behov hon anser att verksamheten har. 
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Diana: Sen kanske man inte alltid får ned allt på papper, men att sitta och prata. Hur gjorde vi? Vad kunde vi 

gjort bättre? Det är ju det som är det viktigaste, att få ner allt på pränt är inte lika viktigt, utan det är 

egentligen samtalet i personalgruppen. 

Den reflektion som Diana lyfter är att personalgruppen har ett behov att samtala kring den dagliga 

verksamheten vilket kan ses som en önskvärd aktivitet för vidareutveckling. Dianas frågor ”Hur 

gjorde vi? Vad kunde vi gjort bättre?” utgör möjligheter för verksamhetens vidareutveckling och 

omfattas av en komplexitet som en följd av frågornas omfattning. Dianas frågor kan tolkas som en 

reflektion kring om utvärderingar i verksamheten är möjliga att utföra om förskollärarna inte 

samtalar.  

4.7 Sammanfattning 

Förskollärare utför den beställda utvärderingen systematiskt inom verksamheten. Beställaren 

formulerar utvärderingens syfte och anger utvärderingens tidsram. Utifrån intervjusvaren med 

förskollärarna framkommer det att det är rektorn som tillhandahåller med utvärderingsmaterial 

oavsett förskola. Detta material är utformat för att skriftligen utgöra underlag för bedömning. Den 

beställda utvärderingen omfattas av olika nivåer så som en politisk eller verksamhetsnivå. 

Förskollärarna beskriver att utvärderingen utgår från läroplanens mål vilket kan tolkas ses som att 

utvärderingen utgår från samhälleliga krav och är en samhällelig produkt.  

Uppdraget gällande den reviderades läroplanens utvärdering beskriver förskollärarna medfört ett 

ökat ansvar för verksamheten och dess vidareutveckling. Förskollärarna menar att det finns 

tydligare riktlinjer för varför utvärderingar ska utföras men att det saknas information om hur 

utvärderingarna ska verkställas. En förskollärare beskriver syftet med den reviderade läroplanens 

utvärdering som att de ska ”kvalitetssäkra” förskolan. En tolkning utifrån detta visar att 

utvärderingen syftar till att bedöma verksamheten utifrån olika kvalitetskriterier och kan ses som ett 

medel för att skapa insyn i verksamheten.  

Målen i läroplanen är utformade som strävansmål vilket flera av förskollärarna anser resulterar i en 

tolkningsproblematik som leder till osäkerhet. Den osäkerhetsskapande utvärderingen definierar 

problematiken gällande utvärderingens avsikt, det vill säga vem som ska utvärderas, verksamheten 

eller barnen. Utifrån den enskilda individens utvärdering skapas en grund för att synliggöra 

verksamheten och individen i dess kontext. Problematiken med att synliggöra den enskilda 

individen i verksamhetens kontext framträder utifrån förskollärarnas intervjuer som 

traditionsbundna. Traditionerna som framkommer är en individbaserad anglosaxisk 

utvärderingstradition och en verksamhetsbaserad skandinavisk utvärderingstradition. En 

förskollärare beskriver två mallar som används vid utvärdering i hennes verksamhet där den ena 
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syftar till att mäta den enskilda individens utveckling och den andra till att bedöma verksamhetens 

utformning och innehåll.  

Urvalet som sker i den föränderliga utvärderingens dokumentation synliggör det ansvarsuppdrag 

som följer med utvärderingar. Förskollärare ansvarar för att lyfta fram verksamhetens innehåll för 

att skapa förändring. Den önskvärda utvärderingen visar på förskollärarnas resonemang kring vad, 

hur och för vem de utvärderar. 
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5 Diskussion 

Som lärarstudenter har vi mött utvärderingsbegreppet såväl teoretiskt som praktiskt. Det var i dessa 

möten som vårt intresse för utvärdering skapades. Meningen med uppsatsens ämnesval utgår från 

detta intresse men även utifrån aspekten att lyfta fram olika ansvarsdelar inom förskollärarens 

yrkesroll. Uppsatsen ämnar till att belysa utvärderingars möjligheter att skapa vidareutveckling men 

även för att vidareutveckla vår framtida yrkesroll. 

Förskollärarna beskriver att efter revideringen av läroplanen för förskolan, då avsnitt 2.6 angående 

utvärdering tillkom, utökades deras uppdrag att utföra utvärderingar. Utifrån utvärderingsuppdraget 

tillkom även ansvaret att förvalta utvärderingens utformning samt innehåll. Detta innebar ett ökat 

ansvar för förskollärare i verksamheterna att kritiskt granska utvärderingsverktyg, utforma 

utvärderingsunderlag och verkställa utvärderingar. Karlssons (2000) forskning påvisar att 

utvärderingar bör genomgå granskningar för att möta upp verksamheternas olika behov.  

Utifrån de medverkande förskollärarnas svar synliggörs deras erfarenheter inom 

utvärderingsfenomenet. Intervjusvaren visar på en bred kunskap av utvärderingens olika aspekter 

vilket vi anser leder till att utvärdering bör syfta till att lyfta fram olika perspektiv som underlag för 

att kunna vidareutveckla verksamhetens kontext. Med detta menar vi att förskollärarens erfarenheter 

ska utgöra grunden för utvärderingens syfte och utformning. Hur utvärderar då förskollärarna? 

Vilka meningar tillskriver förskollärarna utvärdering?  

Förskoleverksamheten utvärderas för att möjliggöra vidareutveckling för barnens välbefinnande så 

väl som för förskolans verksamhet. Förskolan omfattas av alla i verksamheten, där 

utvärderingsuppdraget utförs av kompetenta förskollärare (Pramling Samuelsson & Tallberg 

Broman 2013). Det utökade utvärderingsansvaret som tillkom i läroplanens revidering, menar vi har 

lett till att förskolläraren måste ta rollen som utvärderingsexpert. Förskollärarens roll som expert på 

sin egen verksamhet borde innebära att dennes tolkning av verksamhetens behov bör fastställa vad 

som är ”god” kvalitet. Upplever förskollärarna sig själva som utvärderingsexperter? Att vara 

utvärderingsexpert i dagens samhälle innebär att den kunskap som förskollärarna besitter bör 

uppdateras för att kunna möta upp samhällets krav (Dahlberg, Moss & Pence 1999). Detta krav på 

förskollärarna anser vi förringar de erfarenheter som förskollärarna redan besitter då de inte 

medverkar vid utvärderingens utformning. Innebörden av att vara en expert anser vi borde leda till 

att den allsidiga förskolläraren (det vill säga medforskaren, omsorgsberikaren, organisatören) ges 

förtroendet att utvärdera utifrån sina erfarenheter. Hur kan man förhålla sig till sin verksamhet utan 
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att det sker en tolkning av det som sker i verksamheten? Den reviderade läroplanens utformning 

gällande riktlinjer för utvärdering har lett till tolkningsproblematik (Sheridan m.fl. 2013). Hur 

synliggörs verksamheten i utvärderingar? Vad är det som ska synliggöras? 

5.1 Förskollärarnas 6 olika meningar om utvärdering 

Förskollärarnas meningar om utvärdering visar på att utvärdering beskrivs som beställd och 

läroplansbunden. Den är osäkerhetsskapande och föränderlig, den behandlar den enskilde individen 

och uppdagar den önskvärda utvärderingen. Utvärderingens 6 olika meningar är sammankopplade 

med varandra, samtidigt som de är fristående från varandra.  

Utvärderingar som beställs har blivit formade utifrån en vald frågeställning vilket utgör 

utvärderingens riktning. Vi menar att frågeställningarna utgör glasögon för utvärderaren som i 

förlängningen kan innebära att den som utvärderar förbiser andra aspekter, det vill säga att 

utvärderingen utförs linjärt. I vårt resultat synliggörs rektorn som beställare av utvärderingar där 

den generella bild som framträder med rektorn som beställare är att det är rektorn som utformar 

syftet med utvärderingen och väljer det material som ska användas. Vi menar att det skapas en 

problematik i utvärderingen då beställaren reglerar utvärderingens utformning och utförande. 

Problematiken med att beställaren styr processen med utvärdering kan leda till att beställaren 

påverkar utvärderingens resultat. Utifrån detta skulle rektorns val av utvärdering kunna ses som ett 

medel för att synliggöra verksamheten i förhållande till gällande krav, vilket vi menar leder till en 

värdering av verksamheten.  På vilket sätt ska utvärderingen lyfta fram verksamhetens positiva 

respektive negativa delar? Vem ska värdera vad som är positivt eller negativt? 

Utvärderingsuppdraget syftar till att skapa insyn i verksamheten för att utifrån läroplanens 

utvecklingsmål synliggöra om verksamheten har en ”god” kvalitet (Kärrby 1997). Vi anser att den 

som tolkar kvalitetsbegreppet i verksamhetens kontext bör förhålla sig till läroplanens relationella 

perspektiv. Vilken roll har förskolläraren i utvärderingar? De medverkande förskollärarnas svar 

visar att den reviderade läroplanens strävansmål är tolkningsbara, vilket har lyfts fram i tidigare 

forskning som osäkerhetsskapande (Elfström 2013, Åsén & Vallberg Roth 2012, Sheridan m. fl. 

2013). En av förskollärarna resonerar kring läroplanens mål och dess syfte. Hon tolkar det som att 

”Skolverket förväntar sig att man ska uppnå alla målen som står i läroplanen. Det är så jag tolkar 

det. Ja, det låter som en utopi, tycker jag”. Hur ska då läroplanen vara utformad? 

Verksamhetens kontext är påverkad av de traditioner som ”sitter i väggarna”. När det sker 

traditionsförskjutningar inom verksamheten förändras även utvärderingens syfte. 

Förskoleverksamheten utgår från en skandinavisk verksamhetsbaserad utvärderingstradition men 
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förskjuts mot en anglosaxisk individbaserad utvärderingstradition (Åsén och Vallberg Roth 2012). I 

intervjusvaren framträder dessa två traditioner på olika sätt. Beroende på syftet med utvärderingen 

synliggörs individen på olika sätt utifrån de två traditionerna. En förskollärare beskriver att tidigare 

utvärderingar syftade till att visa på det som barnet inte klarade av, och förklarar att det är skillnad 

på dagens utvärderingar som synliggör det som barnet klarar av. Utifrån detta svar ställer vi oss 

frågande till om materialet som används verkligen har förändrats. Vi anser att då det enskilda barnet 

synliggörs för att bedömas, har det någon betydelse om det sker utifrån en ”positiv” eller ”negativ” 

aspekt? Då utvärderingen lyfter fram det som ses som ”positivt”, synliggör den då inte även det som 

ses som ”negativt”? Vi ifrågasätter mallarnas utformning och syfte, och menar att rektorn som 

tillhandahåller med material för utvärdering bör reflektera över användningen av materialet. Vi 

undrar om materialet används i enlighet med det tänkta syftet? 

Vi anser att förskolläraren ska vara en aktiv påverkare av verksamhetens innehåll men samtidigt 

vara en medveten påverkare. För att kunna vara en medveten påverkare i sin utvärdering menar vi 

att förskolläraren bör vara stärkt i sin roll som utvärderare genom att ha kompetensen för 

utvärderingsuppdraget. Återigen är det tolkningen av uppdragets utformning och innehåll som 

ligger till grund för utvärderingens utförande. I förskollärarens svar framkommer en spänning 

mellan hur man ska utvärdera, vad man ska utvärdera och för vem utvärderingen ska utföras. Denna 

spänning påverkas av de mallar som beställaren utformat till syftet med utvärderingen. 

Förskolläraren ska utvärdera barnen och verksamheten utifrån tilldelade verktyg. I de intervjuade 

förskollärarnas svar framkommer det inte om någon av dem ifrågasatt de tilldelade verktygen. 

Däremot kommer det fram att det efterfrågas likvärdiga verktyg då förskollärarna beskriver att de 

har kravet att visa på en verksamhet med likvärdig kvalitet. Utifrån Skolverkets (2012) allmänna 

råd ses denna problematik angående syftet och det som ska synliggöras i utvärderingen som ett 

medel för skapandet av en bedömningspraktik. Vill vi ha en verksamhet med uppnåendemål istället 

för strävansmål?  

Vidare menar vi att det ansvar som verksamheten har gällande utvärderingar leder till att 

förskolläraren bör ta del av alla intressenters intressen, vilket kan ses som en del av meningen om 

den beställda utvärderingen. De 6 olika meningarna om utvärdering påvisar utvärderingens olika 

påverkansfaktorer. Bakgrunden till meningen om den reviderade läroplanens utvärdering kan ses 

vara bunden till beställaren och kan ses som en samhällelig produkt som är påverkad av förskolans 

traditioner. Meningar om den osäkerhetsskapande utvärderingen omfattas av den 

traditionsförskjutning som påverkar utvärderingen och i längden även den som utvärderar, vilket 

påverkar meningar om den enskilda individens utvärdering som träder fram i den anglosaxiska 
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traditionens material. Den framträder även i spänningen mellan synliggörandet av individ och 

verksamhet. Meningar om den föränderliga utvärderingen visar den påverkan utvärderingen har i 

verksamheten då det råder en spänning mellan verksamhet och utvärdering gällande utformning, 

utförande och utveckling. Utveckling med hjälp av meningen om den önskvärda utvärderingen är 

att utvärderingen bör tillgodose och lyfta fram alla aktörers intressen, vilket innebär att 

förskollärare, barnen och deras vårdnadshavare anses vara likvärdiga i utvärderingen. Hur kan då 

dessa olika tillskrivna meningar om utvärdering leda till ett vidareutvecklingsarbete?  

5.2 Didaktiska konsekvenser för yrkesrollen och olika problematik 

Förskollärarnas olika meningar om utvärdering visar på en problematik då utvärderingsuppdraget 

kan förstås som att det ställer orimliga krav på förskolläraren i rollen som utvärderare. Med detta 

påstående betonar vi att utvärderingsuppdragets utformning bör lyftas fram och diskuteras för att 

finna innebörden med utvärderingens syfte. Då användandet av otydligt formulerade mallar skapar 

osäkra utvärderare bör dessa granskas och vidareutvecklas för att möta upp förskollärarens och 

verksamhetens behov.  

Förskollärarnas meningar om utvärdering anser vi synliggjorde såväl önskvärda som oönskade 

konsekvenser. De oönskade konsekvenserna menar vi kommer sig av otydligheten i utvärderingens 

utformning vilket vi anser formar utvärderingen utifrån ett dolt syfte. Med detta menar vi att 

utvärderingar i förskolan utförs även om syftet inte är tydligt, vilket innebär att hur man utvärderar 

inte överensstämmer med vad man utvärderar eller för vem man utvärderar. Den yttersta influensen 

på utvärderingar är de politiska och internationella kraven som lett till att utvärderingar utförs. 

Rektor och förskollärare måste uppfylla vissa mål för utveckling men då barnen synliggörs i 

läroplanen som en del av det som ska utvecklas i verksamheten uppstår olika etiska dilemman. 

Spänningen mellan vem eller vad som synliggörs i utvärderingen påvisar betydelsen av ett tydligt 

syfte. Vi anser att de önskvärda eller oönskade konsekvenserna, från det dolda syftet, bör lyftas 

fram i ljuset för att inte motverka utvärderingsfenomenets syfte. 

5.3 Reflektioner angående uppsatsens utförande 

Under denna rubrik lyfter vi för- och nackdelar med utförandet av uppsatsen. Empirin i uppsatsen 

består av kvalitativa enkäter och intervjuer. Valet av en kvalitativ ansats gav oss möjligheten att 

fördjupa oss i ämnet utifrån förskollärarnas erfarenheter. Enkäten skapade möjligheten för oss att få 

ta del av förskollärarnas erfarenheter på ett annat sätt än tidigare forskning beskrivit, och 

enkätsvaren utgjorde underlag för intervjuguiden. Enkäten bidrog med en översikt över ämnet men 

innehöll inga fördjupande nedslag. Intervjun syftade till att fördjupa och lyfta fram förskollärarnas 
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egna beskrivningar. Valet av analysmetoden, intervjuanalys med fokus på mening, var ett medel för 

att synliggöra kärnan i förskollärarnas beskrivningar. Analysverktyget hjälpte oss att bevara det 

centrala i beskrivningarna och gav oss möjlighet att utifrån uppsatsens syfte besvara våra 

frågeställningar. Empirin insamlades och behandlades utifrån olika etiska aspekter vilket vi anser 

skapat en anonymitet i uppsatsens utförande. För att skapa transparens i uppsatsen och för att 

bibehålla vår relexivitet har uppsatsens olika val och delmoment tydliggjorts och redovisats. En 

svårighet som framträdde i uppsatsens utförande vid transkriberingsprocessen var bevarandet av de 

medverkandes anonymitet. Svårigheten låg vid att skapa konfidentialitet, det vill säga att ta bort 

igenkännande faktorer utan att förändra meningen i svarens kontext. Analysens olika steg vid 

meningskoncentreringen omfattades av att vi vid upprepade tillfällen var i behov av att återkoppla 

till ursprunglig beskrivning för att kontrollera att den centrala meningen bevarades genom 

processen att skapa excerpter. En nackdel gällande uppsatsens empiri var valet av antalet 

medverkande för intervjuer då nio intervjuer genererade i en omfattande transkriberings- och 

analysprocess. Fördelen med antalet medverkande innebar att den omfattande empirin skapade en 

bredd och gav oss möjligheten att upptäcka generella bilder. 

5.4 Förslag till vidare forskning 

Vi menar att utvärderingens syfte bör utforskas för att skapa en fördjupad förståelse för att ge 

möjligheten att lyfta fram ytterligare aspekter på utvärderingsfenomenets problematik. Vi betonar 

att de oönskade konsekvenserna, det vill säga problematiken med det dolda syftet med 

utvärderingar, bör utvärderas.  
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Bilaga 1 Enkät 

Beskriv dina tidigare erfarenheter av utvärderingar: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

På vilket/vilka sätt utfördes utvärderingarna, vilka metoder användes? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Hur ofta utför du/ni utvärderingar? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

När, var och hur bestäms det att utvärderingar ska äga rum? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Vilka riktlinjer har ni för utvärderingar? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Övriga synpunkter 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Informera:  Anonymitet 

 Spela in? Även stödanteckningar.  

Ljudfiler raderas efter transkription 

 

 Hur länge har du arbetat inom förskoleverksamheten? 

 Hur länge har du varit på den här avdelningen? 

 Hur många är ni som arbetar på avdelningen? 

 Hur brukar ni utvärdera?  

 Modeller? 

 Hur fungerade de för er? 

 Anser du att utvärderingar har förändrats över tid?  (Har det skilt sig åt under åren? Ex Vem, 

vad och hur? Skillnad utvärderingar: innan läroplan/ Lpfö 98/ Lpfö 98/2010) 

 Har det införts mer vidareutbildning av utvärderingar? Finns där behov av 

vidareutbildningar? 

 Vad är kvalitet i förskolan? 

 Läroplanen syftar till att verksamheten uppnår ”den förväntade kvalitetsutvecklingen som 

förväntas”. Hur kan det tolkas? / Hur tolkar du detta? 

 Hur skulle du definiera att ni utvärderar utveckling? 

 Finns det någon koppling mellan kvalitet och utveckling? Beskriv… 

 

 


