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I  förskolan  är  det  viktigt  att  det  som  planeras  och  genomförs  i  verksamheten  utvärderas  i 
förhållande  till  uppsatta mål  i  läroplanen  (Läroplanen  för  förskolan  1998). Med  detta  som 
utgångspunkt så är syftet med detta arbete att studera några pedagogers syn på utvärderingens 
syfte i förskolan, hur de använder sig av densamma – samt att få en uppfattning av hur 
utvärderingens upplägg ser ut. Förskolan har på några decennier gått från planeringstänkandet till 
utvärderingstänkandet. När en utvärdering sker går man tillbaka för att se hur något gått. 
Utvärdering skall ses som en kollektiv aktivitet och det är av stor vikt att man i yrkesgruppen 
samtalar kring de olika underlagen som samlats in. Ett vanligt syfte med utvärderingen i 
förskolan är att pedagogerna skall få ett underlag så att de kan utveckla den pedagogiska 
verksamheten. Utvärdering handlar mycket om att pedagogerna skall rannsaka sig själv och då är 
det även av stor vikt att barnen får delge sin syn på sin egen läroprocess samt verksamheten. För 
att kunna utvärdera så kan man använda sig av olika metoder och verktyg och insamlandet av 
information kan ske exempelvis genom intervjuer eller genom fotografering. För att ta reda på 
mina frågor så använde jag mig av en undersökning i form av intervjuer med nio pedagoger. 
Resultatet visade att pedagogerna vill förbättra verksamheten ej förändra barnen. Resultatet 
visade även på att den vanligaste formen av underlag vid utvärdering är pedagogisk 
dokumentation, majoriteten använder denna form medan de som ej arbetar med det anser att det 
beror på tidsbrist. Min slutsats är följande vad gäller pedagogernas syfte med utvärdering i 
förskolan: försöka se hur något gått, förändra och förbättra verksamheten, reflektera över sitt 
eget förhållningssätt och sin yrkesroll samt se hur man som pedagog levt upp till gemensamt 
uppsatta mål med andra ord skapa ett mer kvalitativt arbete i förskolan.  
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1 Inledning 
 

Under nästan fyra år har jag studerat på distans till lärare mot förskola och 
förskoleklass vid Växjö universitet. Utbildningen vänder sig till verksamma 
barnskötare vilket innebär att jag startade utbildningen med en del kunskap i bagaget 
om hur det fungerar ute i förskolorna. När det gäller utvärdering och kvalitetssäkring 
av verksamheten så är mina upplevelse att vi många gånger att inte vet varför vi 
utvärderar samt att det många gånger sker utvärderingar när det gått snett inte när det 
gått bra. Jag upplever även att det är problem ute på förskolorna när det gäller att ta upp 
diskussioner kring pedagogernas bemötande och förhållningssätt till barnen. Många 
gånger känner jag även en frustation över att pedagoger inte vill förändra utan leva 
kvar i det gamla ”så har vi ju alltid gjort”. En annan bidragande orsak till att tanken 
kom att skriva om utvärdering i förskolan är att min egen kompetens kring området 
behöver höjas. Min uppfattning är att det alltför ofta skylls på att det tar sådan tid men 
det är ju för vi inte har vanan och kompetensen att utvärdera.  Jag har nu insett att om 
verksamheten skall kunna utvecklas så krävs det en medveten utvärdering och kritisk 
granskning av densamma. Funderingarna fanns länge på att skriva om just detta 
område och beslutet växte sig starkare och starkare under kursen Kvalitets- och 
läroplansarbete i förskolan under ledning av Birgitta Hörberg-Andersson vid Växjö 
universitet. Här fick jag klart för mig hur viktigt det är att kunna utvärdera de mål man 
sätter upp i förskolan, det skall inte bara se fint ut om föräldrar och arbetsgivare vill 
kontrollera.  
     Med utgångspunkt från detta avser jag att fördjupa mig i hur ett begränsat antal 
pedagoger ser på utvärdering i förskolan samt hur de säger sig gå till väga med den.  
    I förskolans läroplan, Lpfö98(Läroplanen för förskolan 1998) står följande vad gäller 
utvärdering:  
                     

Förskolans verksamhet skall planeras, genomföras, 
utvärderas och utvecklas i förhållande till de uppställda 
målen i läroplanen. Det är angeläget att metoder för 
utvärdering utvecklas som är tydliga och relaterade till de 
uppställda målen för verksamheten och som bidrar till en 
utveckling av den pedagogiska verksamheten. Genom 
pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan 
synliggöras och bli ett viktigt underlag i diskussionen kring 
och bedömningen av verksamhetens kvalitet och 
utvecklingsbehov. (s.4) 
 

1.1 Syfte och problemformulering 
 

 Syftet med studien är att undersöka hur några pedagoger ser på syftet 
med utvärdering i förskolan samt hur utvärdering går till. 

 
       Mina frågeställningar är följanden: 
 

 Varför utvärderas verksamheten i förskolan 
 Vem utvärderar verksamheten i förskolan 
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 Vad utvärderas i förskolan 
 Hur utvärderas verksamheten i förskolan 
 Hur används utvärderingsresultatet 

 
Begrepp att förklara: 

      
 Pedagoger: Innefattar både förskollärare, barnskötare och montessoripedagoger 

som arbetar i barngrupp i förskolan. 
 Utvärdering: En värdering av en process gentemot ett mål eller ett kriterium. Enligt 

Franke-Wikberg (1992) är all utvärdering en kvalitetsbedömning.  
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2 Litteraturgenomgång 
      

Detta kapitel kommer att inledas med en historisk tillbakablick vad gäller utvärdering 
inom den svenska förskolan. Vidare kommer olika teorier och forskning om utvärdering 
att beskrivas. Det sistnämnda kommer framför allt handla om förskolan men även om 
utvärdering i största allmänhet. Olika utvärderingsmodeller beskrivs samt olika 
metoder/material som man kan använda sig av när man utvärderar och samlar in 
underlag. Barnperspektivet och pedagogernas roll när det gäller utvärdering behandlas 
också i detta kapitel. 
 

2.1 Historisk tillbakablick  
 

För några decennier sedan var utvärdering ett nästintill okänt begrepp i samhället. I 
förskolan var det framförallt planeringsbegreppet och planeringstänkandet som stod i 
centrum. Förskolorna grovplanerade terminsvis och finplanerade vecka för vecka. Detta 
innebar att pedagogerna mest hade blickarna framåt, på vad som komma skulle. Att det i 
förskolan idag utvärderas istället för planeras kan enligt Åsén (2002) förstås bland annat 
i relation till hur tänkandet kring att styra verksamheter har förändrats. Idag tittar man 
tillbaka på det som gjorts för att kunna vidareutveckla verksamheter. Kopplas 
utvärdering samman med denna kontext så blir kontentan enligt Åsén (2002) att det 
utvärderas för att komma vidare. 
    Trots att utvärdering tidigare var mer eller mindre okänt så har förskolan under lång 
tid haft en tradition av att utvärdera men då har det handlat om enkla varianter på den 
lokala nivån, det vill säga ute på förskolorna. Under 1960-och 1970-talen så styrdes 
förskolan starkt av staten. Socialstyrelsen var den myndighet som hade det yttersta 
ansvaret för tillsynen. Det man från socialstyrelsen sida främst kontrollerade var 
utbyggnadstakt och behovstäckning. Någon kontroll av den pedagogiska verksamheten 
gjordes i princip inte alls. Detta medförde att pedagogerna ute på förskolorna utifrån sin 
kompetens fick finna sätt att utvärdera sitt arbete, det vill säga det gjordes en lokal 
utvärdering. De frågor man framförallt ställde sig var: Vad fungerade bra? Vad 
fungerade mindre bra? och Vad behöver vi ändra på? (Åsén 2002:10). Ett annat område 
som det tittades på var de problem pedagogerna kunde möta i sitt arbete. Historiskt sett 
så kom utvärderingen i förskolan framförallt att handla om barnens psykologiska 
utveckling. Vid dessa tillfällen gjordes bedömningar och observationer av barnens 
utveckling och behov samt av de egna insatserna:  
 

Syftet var att försöka förstå olika situationer för att tillsammans, 
genom samtal i arbetslaget, söka lösningar på problemen och 
utveckla verksamheten. (Åsén 2002:10) 

 
Under 1980-talet framfördes tankar på att decentralisera ansvaret för skola och 
förskola, vilket fick genomslag på 1990-talet i den politiska styrningen av 
barnomsorgen.  På uppdrag av socialdepartementet gjordes en utredning i början av 
1990-talet. Det som bland annat skulle belysas i utredningen var på vilket sätt 
utvärdering skulle kunna fungera som styrinstrument i en decentraliserad och målstyrd 
verksamhet. I denna utredning konstaterades det bland annat att utvärdering ej endast 
bör vara ett kontrollinstrument. Det påpekades att rätt använt så skulle utvärderingen 
även kunna ge pedagogerna ökad kunskap och kompetens samt ge föräldrarna ökad 
insyn i verksamheten. Det ansågs även, framförallt på lokal nivå att kontinuerlig 
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dokumentation av den pedagogiska verksamheten var viktigt dels för utvärderingen 
samt som ett redskap för lokal utveckling (Dahlberg m.fl 1991). 
    1996 bestämdes att skola, förskola och skolbarnomsorg skulle integreras och 
ansvaret för förskolan fördes över till utbildningsdepartementet och 1998 övertogs 
tillsynsansvaret av skolverket. Förskolan har blivit det första ledet i det livslånga 
lärandet (Haug 2003). Ett arbete startades för att ta fram en läroplan. I förarbetena till 
läroplanen står att utvärdering inte skall vara ett redskap för att kontrollera individernas 
resultat, utan det är verksamhetens kvalitet som skall bedömas så att utveckling kan ske 
(Prop. 1997/98:93).  I statens offentliga utredningar (SOU 1997:157) poängteras även 
hur viktig den pedagogiska dokumentationen är för utvärdering och kvalitetsarbete. I 
och med att läroplanen, lpfö98 (Läroplanen för förskolan 1998) infördes så markerades 
det pedagogiska uppdraget på ett helt annat sätt än tidigare.  
     I Sverige 2009 har utvärdering kommit att bli om möjligt ännu centralare än 
tidigare. Idag kan man ibland fråga sig om vi utvärderar för mycket. Allt skall 
utvärderas men använder vi oss verkligen på rätt sätt av materialet? Som Lindgren 
(2006) skriver;  
 

Vi lever i utvärderingens tidevarv när allt som görs inom den 
offentliga sektorn ska granskas, bedömas och inspekteras i en 
omfattning som inte förut skådats. (s.9) 
 

2.2 Vad är utvärdering 
 

Många gånger så blandas begreppen utvärdering och uppföljning ihop och ser man 
närmare på olika ”utvärderingar” så kan det ses att det oftast handlar om en uppföljning. 
Den viktigaste skillnaden dessa två aktiviteter emellan ligger i hur man skaffar 
information samt att de har olika funktioner (Åsén 2002). Enligt Skolverket 
(Hedenquist1999) så är en uppföljning till skillnad mot utvärdering något som ej med 
säkerhet går att bedöma, det vill säga värdera. Med uppföljning vill man få en bredare 
kännedom om generella fenomen. Utvärdering syftar till att man gör en djupare analys, 
granskar och värderar några särskilt utvalda områden. Utvärderingen sker oftast på 
uppdrag av någon och vid särskilda tillfällen. När det görs en bedömning eller värdering 
av utvalda delar i sin verksamhet så är man inne på utvärderingsområdet (a.a). 
Skolverket har definierat utvärdering på följande vis:  
 

Att granska och värdera särskilt utvalda delar av 
verksamheten inom barnomsorg och skola gentemot 
överenskomna kriterier. (Hedenquist 1999:34) 

 
    Att granska innebär att man inte enbart skall beskriva de delar som valts, utan även 
analysera den data och dokumentation av verksamheten som samlats in. För att det skall 
kunna kallas utvärdering så krävs även att resultatet värderas. Det skall vara väl 
underbyggt så att det inte enbart blir en massa ”tyckande”. Värdering måste ses i ett 
kontext och skall relateras till de accepterade eller överenskomna kriterierna som finns. 
Inom utbildningssystemet är naturligtvis de nationella och lokala målen viktiga kriterier. 
Andra viktiga kriterier kan vara att utvärdera vissa försök/aktiviteter eller studera 
effekten av vissa insatser. Dessa fyra krav är ett måste för att en aktivitet skall betraktas 
som utvärdering (Åsén 2002). 
    Alexandersson (1998) skriver att utvärdering är en kollektiv aktivitet. Detta eftersom 
han framhåller att i centrum för utbildningsväsendets styrning står samtalet kring målen, 
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hur de skall omsättas i praktiken och hur de skall följas upp. Alexandersson (1998) 
skriver följande: 
 

Utvärdering är en kollektiv aktivitet. Den är social eftersom 
den handlar om människor och uttrycks i språk. Det är i 
mötet och samspelet med andra som yrkeskompetensen 
förvärvas och fördjupas. Utvärdering kan bidra till att skapa 
sådana möten. Men det är då inte givet att man har en 
gemensam bild över hur utvärderingsresultaten skall läsas 
och förstås. Däremot är det avgörande att man känner till 
varandras antaganden, tolkningar och förhållningssätt och 
kan ta del av dessa. Utvärdering förutsätter därför ett 
dialogiskt samspel mellan pedagoger. (s.21) 
 

2.3 Syfte med utvärdering 
 

Enligt utvärderingsforskaren Peter Dahler-Larsen (Åsén 2002) så är det mycket vanligt 
att det finns kunskap om vad och hur man skall utvärdera. Däremot saknas kunskap om 
varför man skall utvärdera och vad man skall använda utvärderingen till. Det är sällan 
det finns en plan för hur beslut framöver skall vara beroende av utvärderingsresultatet. 
När utvärdering sker är det därför viktigt att reflektera över och ta ställning till en rad 
grundläggande frågor kring syfte, uppläggning och funktion. Det är viktigt att 
pedagogerna besvarar frågan i vilket syfte och för vem sker utvärderingen innan de 
påbörjar arbetet (Holmlund & Rönnerman 1995). 
    Syftet med utvärdering kan variera men vanliga syften är att pedagoger vill 
kontrollera kvaliteten, ge barn och föräldrar insyn och information när de skall välja 
förskola. Ge de föräldrar och barn som redan finns i verksamheten mer insyn. Får barn 
och föräldrar dessutom delta i utvärderingsprocessen ökas även deras inflytande och 
utvärderingsresultatet breddas. Ett annat syfte med utvärderingen är att ge pedagogerna 
underlag så att de kan utveckla den pedagogiska verksamheten. Detta får de genom att 
utvärderingen synliggör styrkor och svagheter i verksamheten. Andra syften kan vara att 
utveckla pedagogernas kompetens samt synliggöra verksamheten för andra (Åsén 
2002). Ute i verksamheterna är det viktigt att utvärdera konsekvenserna av såväl egna 
som kommunala beslut. I och med detta kan en utvärdering på lokal nivå handla om så 
stora grejor som kommunalt bestämda organisationsförändring till den pedagogiska 
miljön, utevistelsen, matsituationen eller andra vardagliga saker i verksamheten (a.a).  
    I dagens förskola kan man tala om tre olika huvudmotiv för utvärdering. Dessa tre 
motiv är; kontrollmotivet, förändrings- eller utvecklingsmotivet och upplysnings- eller 
kunskapsmotivet. Med kontrollmotivet blir utvärderingen ett sätt för olika beslutstagare 
att skaffa information för att kunna kontrollera och styra verksamheten (Åsén 2002). En 
sådan utvärdering är exempelvis att kommunen årligen tittar på kvaliteten i förskolan, 
att den håller en jämn nivå samt att förskolan följer läroplanens mål. En sådan 
utvärdering kan ske genom att skicka ut enkäter till föräldrar, barn och personal 
(Pramling-Samuelsson & Sheridan 1999). Med utvecklingsmotivet blir utvärderingen 
ett sätt att skaffa underlag så att en utveckling eller förändring kan ske. Tanken är att 
såväl beslutsfattare som pedagoger skall kunna ha utvärderingen som underlag för att 
kunna förnya verksamheten (Åsén 2002). För att utvärderingen skall kunna bli 
användbar på detta sätt så måste det tas fram strategier och metoder som riktar sig mot 
mål och de grundläggande värden som verksamheten skall vara bärare av (SOU 
1997:157). Upplysningsmotivet är en mer teoretisk utvärderingsform, kan säga att den 
liknar en form av forskning, där kunskapen är viktig. Genom den form av utvärdering 
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kan en större förståelse för olika händelser och processer uppstå (Franke-Wikberg & 
Lundgren 1980).  

 

2.4 Mot vad skall utvärderingen riktas 
 

Pramling-Samuelsson & Sheridan (1999) framhåller pedagogisk kvalitet är något som 
bildas i undervisningsprocessen och den avgörs av hur mötet mellan pedagog och barn 
sker. Utvärdering skall med andra ord riktas mot den pedagogiska processen, det vill 
säga vad som sker i mötet mellan barn och pedagoger och sedan kopplas samman med 
hur barn lär och vad de skall lära om. En reflekterande pedagog problematiserar och 
diskuterar kritiskt kring den pedagogiska verksamheten, mål, förutsättningar och 
genomförande (a.a). 
    När det skall ske en utvärdering så är det vanligt att man först bestämmer vilken 
metod som bör användas istället för att titta på vad som skall utvärderas. Det är av stor 
vikt att allra först tittar på vad som är viktigt och vad är möjligt för att sedan utifrån det 
hitta en metod (Åsén 2002).                        
    Utvärdering handlar ofta om att titta på kvaliteten med andra ord kvalitetssäkra 
verksamheten. När det handlar om att titta på kvaliteten i förskolan så talar man om tre 
olika kvaliteter, struktur, process och resultat. Processkvaliteten handlar om den 
pedagogiska verksamheten. Det vill säga blickarna riktas åt pedagogens 
förhållningssätt, arbetssätt, verksamhetens innehåll samt mot det pedagogiska mötet 
mellan barn och pedagog. Resultatkvaliteten handlar om hur väl verksamheten uppnår 
olika mål, vilka kompetenser barnen utvecklat eller rättare sagt, hur har förskolan 
utvecklat barnet till att bli. Strukturkvaliteten i förskolan handlar om ekonomiska 
resurser, lagar, pedagogernas utbildning/kompetens, antal pedagoger samt barngruppens 
storlek (Haug 2003). Av dessa tre variabler är resultatkvaliteten den som används minst 
i förskolan. En anledning till detta kan som Haug (2003) skriver, vara att läroplanen 
(Läroplanen för förskolan 1998) mer riktar in sig på processer och markerar att enskilda 
barn inte skall bedömas. 
    Ett annat sätt att tänka kring utvärdering är att använda sig av en utvärderingskedja. I 
den kedjan riktar pedagogerna in sig på verksamhetens mål, förutsättningar, processen 
och resultatet. Här är det viktigt att de ser hela kedjan (Åsén 2002). När utvärdering 
sker bör pedagogen inte bara rikta in sig på målen utan även titta på resultatet där andra 
kriterier blir aktuella (Lindensjö & Lundgren 2000). Pedagogisk utvärdering handlar 
även om att ta ställning till normer och värden, utifrån detta så är målen endast ett 
kriterium av flera. Exempel på vad pedagogen bör ta ställning till är värdering i 
yrkesgruppen, intressenternas värdering samt sin egen värdering. Detta medför ett 
dilemma eftersom utbildning och uppfostran handlar om värden som inte kan mätas och 
värderas på ett enkelt sätt. Dessutom är meningarna i samhället delade om vad förskolan 
skall innehålla och sträva emot (Åsén 2002).  

 

2.5 En kritisk infallsvinkel vad gäller utvärdering 
 
Lindgren (2006) skriver att utvärdering har blivit en social norm i samhället. Denna norm 
speglar ett synsätt som säger att det skall finnas en vilja att dokumentera, granska övervaka 
sig själva samt sina kollegor och det gemensamma arbetet. Kontentan av detta blir att den 
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yrkesverksamma ej kan eller tillåts lita på sin professionella kompetens. Utvärdering 
”måste” ske för att det skall finnas en säkerhet kring att utveckling sker (a.a).  
    Lindgren (2006) kallar hysterin kring utvärdering för utvärderingsmonstret och det allra 
hungrigaste monstret finns inom utbildningssektorn. Redan i förskolan dokumenteras 
barnens läroprocesser och utveckling i bland annat portfolios (se kap 2.8). Utifrån dessa 
sker sedan utvärderingar. Precis som Dahler-Larsen (Åsén 2002) så ifrågasätter 
Lindgren(2006) om de som utvärderar vet varför. Lindgren (2006) lyfter även fram 
tidsaspekten och skriver att det av någon anledning är många som är beredda att satsa 
enorma resurser och ta tid från annat för att granska verksamheten utan att ha klart för sig 
vad som skall undersökas och hur resultatet skall användas. All utvärdering till trots så 
framgår det inte om verksamheten verkligen blir bättre men likväl så ökar kraven på 
utvärdering. Inom utbildningssektorn skall det i varje kommun upprättas en skolplan som 
sedan skall följas upp och utvärderas, vidare förväntas även varje enhet upprätta 
kvalitetsredovisningar av olika slag. De verksamheter som bedrivs i förskolan skall bryta 
ner målen i Lpfö98 (läroplanen för förskolan 1998) till utvärderingsbara verksamhetsmål, 
utvärdera och vidarutveckla (a.a). 

2.6 Samlingsnamn över olika utvärderingsmodeller 
 

Karlsson (2000) beskriver 2 olika traditioner av utvärdering inom förskolan. Det är 
praktikbaserad utvärdering samt den målstyrda. Den förstnämnda handlar om den lokala 
situationen och problem i den befintliga barngruppen. Syftet med denna utvärdering är 
att utveckla verksamheten. Den sistnämnda har sin utgångspunkt i mål och kriterier som 
är bestämda på central nivå. Syftet med denna form av utvärdering är att bedöma, 
framföra och kontrollera kvaliteten i relation till uppsatta mål. 
    Under 1980- och 1990-talet har många olika utvärderingsmodeller utvecklats inom 
förskolan. De flesta av dessa modeller går ut på att pedagogerna själv granskar, försöker 
förstå, värderar och utvecklar det pedagogiska arbetet. Ett exempel på en sådan modell 
är lägesbedömningsmetoden. Denna metod är utprövad efter studier av klimatet i 
förskolan och barns utveckling (Ekholm & Hedin 1993). En annan form av utvärdering 
är de som bygger på självvärdering, kollegieutvärdering eller en kombination av 
självvärdering och extern bedömning (Holmlund & Rönnerman 1995). När utvärdering 
efter dessa modeller så deltar pedagogerna oftast tillsammans med externa observatörer 
i arbetet med att bedöma och värdera kvaliteter i verksamheten. Enligt Haug (2002) är 
det optimala vid en extern bedömning att någon utifrån tar fram frågor och helst också 
genomför utvärderingen. Utvärderingsresultat används sedan för att reflektera över den 
egna praktiken samt för att hitta lämpliga fortbildningar och utvecklingsmöjligheter 
(Åsén 2002). 
        I förskolan är det viktigt att pedagogerna självvärderar verksamheten. Detta 
innebär att det är de som finns i verksamheten som utvärderar. Pedagogerna skall 
försöka beskriva sin verksamhet och analysera nuläget och genom att kritiskt reflektera, 
lyfta fram det som är bra såväl det som är mindre bra. Skall pedagogerna kunna göra en 
självärdering är det viktigt att de besitter en god teorikunskap, är medvetna om vad som 
sker i verksamheten och att de besitter en förmåga att kunna reflektera. När 
pedagogerna beskriver och diskuterar sitt eget arbete kan det ge en ökad förståelse och 
förmåga till ett kritiskt granskande. Detta eftersom den tysta kunskapen, det vill säga 
den kunskap som man är förtrogen med, som man bara ”vet”, kan bli verbaliserade och 
på så sätt kan kopplas till det egna arbetet (Pramling.-Samuelsson & Sheridan 1999). 
När pedagogerna gör en utvärdering i form av självvärdering så måste den innefatta 
barnets läroprocess, pedagogernas förhållningssätt mot barnen samt interaktionen 
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mellan barn och pedagoger i förhållande till verksamhetens mål. Det har under årens 
lopp kommit fram olika modeller av självvärderingar (a.a). 
    En tredje modell är den så kallade intressentmodellen. I denna modell försöker man 
få med olika berörda parter i utvärderingsarbetet. Dessa parter kan exempelvis vara 
föräldrar, barn, politiker, förvaltning och de professionella, det vill säga de 
yrkesverksamma pedagogerna. Många kommuner tar fram undersökningar som 
brukarna, det vill säga föräldrarna får fylla i och utifrån detta utvärderas det sedan hur 
föräldrarna ser på verksamheten och hur nöjda de är. Att man gör dessa undersökningar 
beror på att barnomsorgen idag ses som en service till föräldrarna, de köper en produkt 
(Åsén 2002). 
    De utvärderingsmodeller som är beskrivna ovan har alla det gemensamt att det till 
stor del är pedagogerna som tolkar och bedömer det pedagogiska arbetet. Syftet är att 
utveckla verksamheten inte kontrollera den med andra ord så ingår dessa modeller i den 
så kallad praktikbaserade utvärderingstraditionen (Åsén 2002). 

 

2.7 Information/datainsamling 
 

Det kan sägas att utvärdering sker i fem olika steg. Man ställer sig frågor, väljer metod, 
samlar information, analyserar och återkopplar till sist till de grupper det berör. I denna 
kedja så används oftast alldeles för lite tid åt planering och analys medan datainsamling 
står för den största delen. Oftast samlas så mycket information så när det väl sker en 
utvärdering så används bara lite av det insamlade materialet. För att undvika detta 
skeende så kan man använda sig av den så kallade tredjedelsregeln. Planering, 
insamling av information och analys ägnas alla en tredjedel var (Åsén 2002). När det 
gäller insamling av information så skall detta göras så enkelt så möjligt. Hedenquist & 
Håkansson (2001) skriver att det grovt sett kan samlas information på fyra olika vis. 
Detta är genom intervjuer, frågeformulär, observationer och dokumentation. De olika 
metoderna kan kombineras, det viktiga är att den eller de metoder som väljs fungerar 
ihop med de frågor som är tänkta att belysa (a.a). 

 

2.7.1 Intervjuer, frågeformulär, observationer och dokumentation 
 

Intervjuer är ett utmärkt sätt att samla information om man avser att gå på djupet med 
vissa specifika frågor. Intervjun skall ses som ett samtal. Det är ett måste att 
dokumentera svaren och detta kan göras med bandspelare. Intervjun medför oftast att de 
som blir utfrågade känner att deras syn på saker och ting är viktiga, de känner sig sedda 
(Åsén 2002). Den pedagogiska verksamheten kan exempelvis använda sig av intervjuer 
om ett tema som varit aktuellt i barngruppen under en längre tid.  Genom intervjuerna 
kan pedagogerna få reda på vad barnen förstått av det de ville få ut av arbetet. De kan 
även genom intervjuerna utvärdera var barnet befinner sig i sin utveckling samt 
utvärdera hur de som pedagog har lyckats. Har barnen inte förstått någonting så måste 
pedagogerna fråga sig hur de kunde gjort istället (Doverborg & Pramling 2006). 
    Frågeformulär används oftast i forma av enkäter. Det kan vara enkäter med fasta 
svarsalternativ, öppna frågor, kombination av öppna frågor och fasta svarsalternativ 
eller där man får ta ställning till vissa påstående. Detta används oftast om tanken är att 
få en bred eller generell bild av något. Inom förskolan används frågeformulär främst vid 
brukarundersökningar (Åsén 2002). 
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    Observationer är bra att använda sig av när man vill göra direkta iakttagelser av det 
som är tanken att utvärdera i verksamheten. Genom observationen kan pedagogerna 
fånga händelserna i nuet vilket inte är så lätt med andra metoder. Observationer kan ske 
med hjälp av videokamera, kamera, skriftligt eller med hjälp av bandspelare (Åsén 
2002). Genom att sitta med barnen i verksamheten, observera och dokumentera det som 
sker så blir pedagogen en del av barnens värld.  Carlina Rinaldi (Lenz-Taguchi 1999)  
framhåller att observation inte är en handling utan en interaktion och process som gör 
oss medvetna om det ömsesidiga beroendet mellan pedagog och barn. Enligt bedömare 
kan pedagogerna med hjälp av observationer planera verksamheten utifrån barnens 
behov inte bara efter den kunskap de har vad gäller barns utveckling. Observationer gör 
att verksamheten inte blir godtycklig. Man kan säga att observationer är en del av 
kvalitetssäkringen av förskolan (Holmlund & Rönnerman 1995).  
    När observationer är gjorda är det viktigt att pedagogen i direkt anslutning får tid till 
att reflektera över det insamlade materialet (Holmlund & Rönnerman 1995). 
Observationer under längre tid kan framöver ligga till grund för självvärderingen samt 
som utgångspunkt när pedagogerna diskuterar verksamhen och hur den kan förändras 
och förbättras (a.a). 
    Dokumentation av olika slag är bra att ha när det skall utvärderas, dessa dokument 
kan sedan användas vid analysering. 
    Idag är det ganska vanligt att pedagoger skriver dagbok eller loggbok. I sådana 
böcker skriver de ner olika händelser och reflektioner i samband med att barnen gör 
något. Andra underlag är så kallade portfolie, Det är en egen personlig mapp. I mappen 
sparas barnens arbeten, det kan vara texter, foto och teckningar. Portfolios är mycket bra 
om pedagoger vill göra en utvärdering över en längre tid. Ett annat sätt att dokumentera 
är att varje dag samla information på ett eller annat sätt så mycket det bara går, det kan 
vara alltifrån veckomöte till arbete med barnen. Denna pedagogiska dokumentation kan 
sedan användas för att utvärdera, synliggöra verksamheten samt för att reflektera kring 
arbetet (Åsén 2002). 

 

2.8 Utvärderingsunderlag och verktyg i förskolan 
 

Det finns olika utvärderingsmodeller framtagna att använda sig av vid utvärdering i 
förskolan. En del modeller är till för att mäta kvaliteten i förskolan. I dessa modeller är 
de som utvärderar ute efter bredare underlag, se hur verksamhetens utveckling varit 
under längre tid eller jämföra olika förskolor. Andra typer av modeller är sådana där 
pedagoger med hjälp av dokumentation utvärderar. Situationer där det används 
dokumentationsmodeller är om man vill gå på djupet vad gäller arbetet i barngrupp, titta 
på de pedagogiska processerna eller försöka synliggöra barnens lärande. En del 
modeller är inte fullständiga som utvärderingsmodeller men i kombination med att 
skaffa information på annat sätt så är de en ypperlig bas i utvärderingsarbetet Åsén 
2002). Under denna rubrik kommer en del av dessa modeller att beskrivas. 
 

2.8.1 Pedagogisk dokumentation 
 

Pedagogisk dokumentation kan vara ett redskap för att 
synliggöra och öppna upp för granskning av den egna 
praktiken. Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt 
arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt 
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reflektionsarbete, där såväl pedagoger som elever/barn, 
föräldrar och andra kan delta. (Åsén 2002:52) 
 

Skall verksamheten bli synliggjord är det ett måste att dokumentationen blir en naturlig 
del i densamma. Det krävs en del för att dokumentationen skall bli en naturlig del av 
den vardagliga verksamheten. Förutsättningar för detta är att arbetssättet i arbetslaget 
såväl som med barnen präglas av samarbete, reflektion och kommunikation. Som Lenz-
Taguchi (1999) skriver:  
 

Utan diskussion och reflektion kring dokumentationen och 
arbetet, sker ingen utveckling och förändring, varken av det 
egna eller barnens arbete. (s.69) 

 
 Tanken med den pedagogiska dokumentationen är att förändra verksamheten, skall 
detta ske så är det av stor vikt att alla i arbetslaget strävar åt samma håll (Lenz-Taguchi 
1999). 
    För att dokumentationen skall kallas pedagogisk dokumentation så krävs det man gör 
reflektionen utifrån dokumentationen som grund. Skall reflektionen vara en prägel i 
verksamheten så är det viktigt att det finns konkret material, pedagogisk dokumentation 
i form av olika pedagogiska processer att reflektera över som kan synliggöra 
verksamheten (Lenz-Taguchi 1999). 
    Samla dokumentationer kan pedagogerna göra på olika sätt. De kan använda sig av 
kamera, videokamera, bandspelare, anteckningar och utifrån detta så följer de barnens 
och sina egna arbeten och läroprocesser. Dokumentationerna synliggör verksamheten 
för andra parter såsom exempelvis föräldrar. På så vis kan det skapas en dialog kring 
verksamheten, där olika berörda parter kan komma till tals. När det gäller föräldrarna så 
kan de genom dokumentationen ta del av hur, vad och vilken innebörd arbetet har för 
barnen. Genom att dokumentera och ofta gå tillbaka och analysera dokumentationen 
öppnas det möjligheter att tillsammans med andra ompröva de tolkningar man själv 
gjort samt komma fram till nya sätt att utveckla verksamheten. Detta arbetssätt kan 
beskrivas med följande ord: man måste gå tillbaka för att komma vidare (Åsén 
2002:53). Pedagogerna kan inte bara planera arbetet, dokumentera och sätta upp det på 
väggarna utan de måste även gå tillbaka och titta på vad det var de gjorde (Lenz-
Taguchi 1999). 
    Genom pedagogisk dokumentation intar pedagogerna barnens perspektiv (se kap 2.9). 
Barnen får genom de olika dokumentationerna möjlighet att minnas och reflektera över 
sin egen läroprocess. Dokumentationen kan även bidra till att synliggöra sådant som 
pedagogerna normalt sett inte skulle se. Detta kan vara exempelvis kunskaper, 
läroprocesser och relationer (Lenz-Taguchi 1999).  
    Under cirka ett decennium har den pedagogiska dokumentation som ett arbetsverktyg 
i det pedagogiska arbetet mer och mer tagit sitt fäste i de svenska förskolorna. 
Undersökningar har påvisat att dokumentationen har stor betydelse för utvecklingen och 
förnyelsen av förskolans pedagogik samt synliggörandet av verksamheten för föräldrar, 
barn, pedagoger och inte minst politiker (Lenz-Taguchi, 1999).  
    Den pedagogiska dokumentationen är en utmärkt utvärderingsmodell i förskolan 
eftersom förskolan styrs av strävansmål. Dokumentationen ger i första hand kunskap 
om processer inte det färdiga resultat (Åsén 2002).  
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2.8.2 Portföljmodellen 
 

När pedagogerna skall försöka utvärdera själva lärandet i förskolan är det bra att 
dokumentera det pedagogiska arbetet genom så kallade portfolios. I en portfolio sparas 
det arbete som kan synliggöra barnens utveckling- och lärandeprocess. Det är viktigt att 
pedagogerna involverar barnen när portfolion skall göras. Detta gör att barnen kan 
påverka vad portföljen skall innehålla, de känner sig delaktiga och kan då stolt visa upp 
den för exempelvis sina föräldrar. En portfolio kan innehålla diverse saker, några 
exempel är självporträtt, dokumentation av barnens utveckling och lärande, intervjuer 
och samtal samt dokumentationer av barnens reflektioner (Åsén 2002). 
 

2.8.3 Lärande samtal 
 

Det lärande samtalet är ett sätt att utvärdera där man helt och hållet använder sig av 
samtalsformen. Ett utmärkt arbetsredskap att använda i den form av utvärdering är 
dokumentation (Åsén 2002). 
    I det lärande samtalet reflekteras eller förs professionella samtal pedagoger emellan, 
utmärkt är om det finns speciella forum för detta. I dessa samtal är det utmärkt att 
diskutera hur pedagogerna ser på barns lärande, sin egen yrkesroll och koppla detta till 
läroplanens uppdrag. När pedagogernas olika eller lika tankar synliggörs och sätts in i 
ett sammanhang där det jämförs med hur den praktiska handlingen ser ut så ökas 
pedagogernas medvetenhet kring skillnaderna vad gäller tanke och handling. Vid ett 
lärande samtal har man en så kallad samtalsledare, denna person kan vara extern eller 
komma från den egna arbetsplatsen (Åsén 2002). 
    Till skillnad mot vanliga samtal så är tanken genom det lärande samtalet att koppla 
samman teori, erfarenheter och värderingar. En annan viktig del är att samtalet präglas 
av att allas tankar är lika mycket värda, syftet är att få fram de olika tankarna och 
kompetenserna som finns bland pedagogerna. För att komma ner på djupet kring 
frågeställningarna så är det viktigt att det ställs följdfrågor, vilket sköts av 
samtalsledaren (Åsén 2002). 
 

2.8.4 Brukarundersökningar 
 

Framförallt i kommunala verksamheter görs med jämna mellanrum så kallade 
brukarundersökning. Oftast används enkäter i sådan här undersökningar. Brukarna får 
svara på frågor som rör nöjdheten med den tjänst som erbjuds. Frågorna går på djupet 
och handlar inte enbart om hur nöjda brukarna är i största allmänhet. Ibland använder 
man sig av ett urval av brukarna för att ta fram enkäterna utifrån vad de tycker är viktigt 
(Åsén 2002). När resultatet presenteras sker det oftast i form av procent. Nackdelen med 
denna resultatpresentation är att det inte framgår varför brukarna är nöjda respektive 
missnöjda. Istället för att använda enkäter kan brukarna få diskutera i grupp kring vad 
de förväntar sig av barnomsorgen, vilka erfarenhet de har och så vidare. Genom denna 
dialog så får de olika brukarna nya infallsvinklar och de kan tillsammans ta fram tankar 
om verksamheten och prioritera. Om brukarna blir hörda så kan kommunen och 
pedagogerna ute i verksamheten få nya infallsvinklar på hur verksamheten kan 
förbättras (a.a). 
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2.8.5 ECERS 
  

ECERS står för Early Childhood Environment Rating Scale. Detta är en skala med 
ursprung i USA som mäter kvaliteten i förskolan. Skalan riktar in sig på såväl den 
fysiska som den pedagogiska delen i förskolemiljön. Denna modell som skall bedöma 
miljön och skall innefatta samspelet mellan barn-vuxna, barn-barn och barn-material 
samt tidsanvändning, aktiviteter och lokalnyttjandet. Skalan skall med andra ord lyfta 
fram i första hand de processuella faktorerna och till viss del de strukturella. (Haug 
2003). I Sverige har försök gjorts att använda denna skala som ett verktyg vid 
självvärdering samt vid jämförelser av förskolor (a.a). 
 
 

2.9 Utvärdering utifrån barnens perspektiv 
 

För att uppdraget i förskolan skall kunna fullföljas så måste pedagogerna utvärdera vad 
som sker med barnet och då är barnperspektivet av största vikt. Enligt Pramling-
Samuelsson & Sheridan (1999) så intar pedagogen barnperspektivet när de försöker 
tolka och förstå barnen. Pedagogerna sätter sig in och försöker förstå sådana saker som 
varför barnen vill eller inte vill göra vissa saker på förskolan, varför vissa barn-barn och 
barn-pedagoger fungerar bra respektive mindre bra ihop. De försöker se världen utifrån 
barnens ögon. Det enda sätt att se om barnen fått förståelse för sin omvärld är att iaktta 
och samtala med dem, få barnen att handla och uttrycka sina tankar. Genom att barnen 
får ge uttryck i olika former kombinerat med att pedagogerna observerar barnen så kan 
man som pedagog skapa sig en god förståelse för hur barnen tänker. Att inta 
barnperspektivet handlar inte bara om kognitiva förmågor utan även om barnens 
känslomässiga del av världen. All dokumentation, utvärdering och uppföljning skall 
vägleda pedagogerna så att de på ett bättre sätt kan möta barnen i deras lärande. För att 
det skall fungera så krävs det att som pedagog använda sig av utvärderingsmetoder som 
riktar sig direkt till barnen (a.a). 
    Ett bra sätt att utvärdera ur barnens perspektiv är enligt Lind & Åsén (1999) att föra 
samtal kring barnens egna bilder. Dessa bilder kan vara något de målat, deras teckningar 
eller foto. Här får barnen möjlighet att beskriva sin syn på förskolan genom olika 
uttrycksformer vilket även betonas i förskolans läroplan (Läroplanen för förskolan 
1998). Förskolan skall präglas av ett demokratiskt klimat och därav är vikten stor att 
pedagogerna använder metoder när man utvärderar där även barnen kommer till tals 
(Åsén 2002). Att använda sig av barnens bilder är ett bra komplement till andra 
traditionella utvärderingsmodeller. Pedagogerna vill exempelvis utvärdera hur barnen 
upplever matsituationen, de ställer frågor till barnen och utifrån det får barnen genom 
exempelvis teckningar beskriva sin syn på situationen. När barnen ”svarat” på de olika 
ställda frågorna kan pedagogerna gå vidare i utvärderingsprocessen genom att 
tillsammans föra samtal kring barnens ofta olika upplevelser. När barnen fått komma till 
tals kan pedagogerna sedan gå vidare genom att försöka utveckla verksamheten, hitta 
lösningar på sådant barnen tyckte var mindre bra och försöka göra bra saker ännu bättre. 
I denna process är det utmärkt att även involvera föräldrarna. I slutändan är 
förhoppningen att utvärderingar ur barnens perspektiv skall få dem att uppleva 
förbättringar (Åsén 2002).  
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2.10 Pedagogens roll vid utvärdering 
 

Som gått att läsa under tidigare delrubriker så präglas utvärderingsarbetet till stor del av 
pedagogerna och jag kommer här att gå in lite mer på djupet av deras roll. Sedan 
förskolans läroplan kom till så har verksamheterna en del mål att sträva mot.      

 
Verksamheten skall nu ge barn förutsättningar att utvecklas i 
riktning mot de strävandemål som formulerats. Hur vet man 
då att man är på väg mot dessa mål? (Pramling-Samuelsson 
& Sheridan 1999:138). 

 
Det är utifrån ovanstående citat som utvärdering kommer in i sammanhanget. För 
pedagogerna kan det kännas som ett dilemma att ha mål som vuxna formulerat och 
samtidigt föra en pedagogik som verkar utifrån barns perspektiv. Detta dilemma gör att 
pedagogerna hela tiden i sitt arbete måste fundera på målen och dess innebörd samt se 
det från såväl ett samhällsperspektiv som ett barnperspektiv. Pedagogerna får ställa 
målen i relation till hur barn kan utveckla en viss förståelse över något och hur de som 
pedagoger vet att barnen har utvecklat det (a.a). För att pedagogerna ska kunna se detta 
så behövs det att pedagogen reflekterar över insamlad dokumentation. Utifrån dessa 
reflektioner får man som pedagog ställa sig frågan hur man kan gå vidare för att ge 
barnen nya utmaningar och förutsättningar för fortsatt lärande (Pramling-Samuelsson & 
Sheridan 1999).    
    Det är barnens och de vuxnas möte som är utgångspunkten för utvärderingsarbete i 
förskolan. Pedagogerna som arbetar i förskolan måste öppet kunna diskutera vilken 
människosyn och kunskapssyn de har. Ställa sig frågor hur lärandet för olika individer 
ser ut, hur ser makten ut och så vidare. Detta kan vara väldigt jobbiga frågor eftersom 
att människor ofta har olika åsikter om saker och ting. Skall detta sätt fungera så är det 
viktigt att alla inblandade ser utvärdering som en del av professionen och inte som 
något onödigt ont som tar en massa tid från annat. Det skall ses som en självklar del av 
verksamheten och pedagogernas arbete. Utvärderingsarbete skall utmana och stimulera 
inte kräva och likrikta (Nihlfors & Wingård 2005). 
       När pedagoger gör utvärderingar så förväntas det att det skall ske en förändring 
eller förbättring av verksamheten. Att förändras som pedagog kräver att det finns en 
medvetenhet om hur saker och ting förhåller sig. Som pedagog skall man vara medveten 
om att förändring inte handlar om att man är dålig utan det handlar om att hela tiden bli 
bättre, mer professionell, öka sin förmåga i mötet med barnen. För att man skall lyckas 
förändras som pedagog så måste viljan finnas där, vara beredd att se skillnaden på det 
nya och gamla samt en stor öppenhet i arbetslaget. Öppenhet i arbetslaget kan 
exempelvis innebära att arbetslaget observerar varandra och sedan för en diskussion 
kring detta utan att någon tar illa vid sig. En annan viktig komponent om pedagogerna 
skall kunna förändras är att själv bli aktiv i sitt eget lärande. Det gäller att pedagogen får 
tid att reflektera över sig själv och det som sker i verksamheten (Pramling-Samuelsson 
& Sheridan 1999).  
     Enligt Pramling (Pramling-Samuelsson & Sheridan 1999) så är det tre saker en 
pedagog behöver lära sig om det skall ske förändringar. Det är att lära sig om barn, 
samhällets krav och intentioner samt om sig själv. När det gäller att lära om barnen så 
skall pedagogen vara medveten om att det alltid finns nytt att lära, inte minst från 
barnen själva. Man skall även som professionell pedagog hålla sig uppdaterad om ny 
forskning. Att lära sig om samhällets krav och intentioner betyder att pedagogen 
försöker förstå läroplanen utifrån ett eget perspektiv. Att lära sig om sig själva är inte 
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alltid så lätt. Det är mycket som påverkar hur vi är, exempel av påverkande faktorer är 
uppfostran och utbildning. Skall pedagogen kunna ändra sitt arbetssätt och syn på 
barnen så måste de ändra sitt eget sätt att tänka och se på saker (a.a). 
 

2.11 Hur kan utvärderingen användas 
 

Det råder delade meningar bland forskare vad gäller synen på när utvärdering skall ses 
som användbart. Ett sätt att se på det är att utvärderingen direkt kan användas till att 
fatta beslut det vill säga omsätta något till handling. En sådan användning kallas 
instrumentell. En sådan användning av utvärdering är inte speciellt realistiskt och oftast 
inte önskvärd. Ett annat sätt att se på utvärderingar är att det bidrar med ny kunskap. 
Denna form ger de inblandade nya insikter som kan påverka verksamhetens utveckling 
på längre sikt. Hur utvärderingen skall kunna användas är nära förankrat med motivet 
till varför en utvärdering skett. Det är ofta som utvärderingarna inte ens kommer till 
användning och ett sätt att öka användbarheten är att se hela processen det vill säga 
pedagogerna förbättrar processanvändningen. När utvärderingen planeras bör den 
läggas upp i relation till användbarheten. En del av processanvändningen är att 
deltagarna distanserar sig från det vardagliga arbetet så att de kan se på verksamheten 
med nya ögon. Detta är av yttersta vikt i det pedagogiska arbetet, får pedagogerna 
reflektera över sitt eget arbete så kan det bidra till deras eget lärande. Pedagogerna bör 
även tänka på vilken metod de använder, exempelvis innebär öppna intervjuer mer 
processanvändning (Åsén 2002). 
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3 Metod 
 

I detta kapitel beskrivs val av undersökningsmetod, urval, och genomförande samt 
bearbetning och analys. Undersökningens etiska förhållningssätt och dess tillförlitlighet 
avslutar kapitlet. 
 

3.1 Kvalitativ metod 
 

Den kvalitativa metoden går ut på att försöka förstå och analysera helheter. Syftet är att 
få en djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som oftast fås med den 
kvantitativa undersökningsmetoden (Patel & Davidson 1994). Den kvalitativa metoden 
präglas oftast av personen som utför intervjun och är därmed inte utbytbar. När forskare 
använder sig av den kvalitativa metoden görs oftast en analys eller bearbetning av en 
text, exempelvis bearbetas intervjuer (a.a). Utmärkande för denna metod är bland annat 
att den är induktiv, det vill säga:  
 

Forskaren beskriver konsekvenserna av resultaten för den 
teori som låg bakom eller styrde hela uppgiften eller 
undersökningen. Resultatet kopplas tillbaka till teoriförrådet 
och forskningsresultat som hör till ett visst studieområde. 
(Bryman 2002:21) 

 
Annat som är utmärkande för den kvalitativa metoden är att det görs en teorigenerering, 
forskaren har ett hermeneutiskt synsätt, det vill säga ett tolkande synsätt (Bryman 
2002). Patel & Davidson (1994) menar följande: 

 
Den hermeneutiske forskaren närmar sig forskningsobjektet 
subjektivt utifrån sin egen förförståelse. Förförståelsen, de 
tankar, intryck och känslor och den kunskap som forskaren 
har, är en tillgång inte ett hinder för att tolka och förstå 
forskningsobjektet. (s.26) 

 
    När en undersökning görs med en kvalitativ metod så är målsättning att finna olika 
mönster, teman och kategorier i materialet vilket ligger till grund för den skriftliga 
rapport där arbetet redovisas (Patel & Davidson 1994).  
 

3.2 Metodval 
 

För att försöka få svar på mina frågeställningar angående utvärdering i förskolan 
bestämde jag mig tidigt för att utföra en undersökning med mest drag åt det kvalitativa 
hållet, detta för att försöka få en förståelse för pedagogernas syn på utvärdering i 
förskolan. Läs vidare om eventuella för- och nackdelar med detta val i kap 3.9. Denna 
undersökning bestämde jag mig för att göra med hjälp av intervjuer. Enligt Bryman 
(2002) är intervjuer sannolikt den mest använda metoden inom kvalitativ forskning. När 
det gäller kvalitativa intervjuer är det mesta av intresset riktat mot vad respondenten har 
för ståndpunkt. Den kvalitativa intervjun är bra när man vill ha en djup förståelse 
eftersom denna form av intervju är flexibel och intervjuaren kan avvika från frågorna 
samt ställa följdfrågor (a.a). Jag valde att använda mig av öppna frågor, det vill säga 
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svarsutrymmet var fritt för respondenten och det var låg grad av såväl standardisering 
och strukturering (Patel & Davidson 1994). 
 

3.3 Urval 
 

När det skall göras ett urval vid olika studier så måste forskaren självklart utgå ifrån 
problemformuleringen.  
 

Handlar det preciserade problemet om en specifik grupp 
individer, är det naturligtvis också dessa som måste ingå i vår 
under sökning. Berör det preciserade problemet en speciell 
kategori utan närmare angivande av någon speciell grupp, t 
ex pedagoger, så är det endast denna kategori som skall ingå 
in undersökningen. (Patel & Davidson 1994:46) 

 
Denna studie utfördes på tre utvalda förskolor i en och samma kommun genom att 
intervjua pedagoger. Underlaget till intervjuerna bestod av nio pedagoger, tre/utvald 
förskola. Tanken var att urvalet skulle bestå av 50 % kvinnor respektive män. Detta var 
inte möjligt då det endast fanns en man totalt på de utvalda förskolorna. Funderingar 
fanns först på att byta ut någon av förskolorna för att nå högre procent bland männen 
men beslut fattades att hålla mig till samma kommun. Att detta val gjordes berodde på, 
utan något speciellt att luta mig tillbaka på tror på ett tillförlitligare resultat i en sådan 
här liten studie då förskolorna har samma riktlinjer att följa. De nio pedagogerna i 
urvalsgruppen hade följande utbildningar: förskollärare (6), montessoriförskollärare (2) 
samt montessoripedagog (1). Utbildningen har ingen betydande roll i studien utan 
presenteras endast som en information till läsaren. Mitt urval baserades på att denna 
grupp besitter en stor kompetens om arbetet i förskolan då de är yrkesverksamma i 
förskolan. 
    Med de förskolor som valdes ut fanns sedan en längre tid tillbaka en kontakt då jag 
för ett antal år sedan var yrkesverksam i den utvalda kommunen. Intervjuerna utfördes i 
ett medelstort samhälle i södra Sverige. Spridning av intervjuerna såg ut på följande 
sätt: 
 
 Kommunal förskola bestående av tre avdelningar med Reggio Emilia inriktning. 

Här intervjuades 3 förskollärare. 
 
 Personaldriven montessoriförskola med två avdelningar varav 2 förskollärare med 

montessoripedagogutbildning samt en montessoripedagog intervjuades. 
 

 Kommunal förskola med sex avdelningar varav tre förskollärare intervjuades. 
 

3.4 Genomförande 
 

Enligt Patel & Davidson (1994) så är intervjuaren beroende av de olika individernas 
villighet att svara på frågorna samt förstå nyttan av att svara. Det är viktigt att den som 
intervjuar motiverar blivande respondenter att vilja vara med. Som intervjuare är det 
viktigt att klargöra meningen med intervjun och försöka påvisa vad respondenten kan ha 
för nytta genom att svara samt få respondenten att känna sig viktig (a.a).  
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Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide med fem huvudfrågor (se 
bil.A). Första kontakten med de utvalda förskolorna skedde via telefon. Pedagogerna 
fick veta lite om min utbildning, att det nu skulle skrivas ett examensarbete och deras 
hjälp behövdes för att studien skulle kunna genomföras. Vid denna kontakt trycktes 
mycket på den stora nyttan av att de deltog och att min vilja att ha dem med var på 
grund av deras kompetens kring området och på så sätt försöka motivera dem att delta. 
Under denna kontakt bestämdes det att de skulle få fundera på saken och vi skulle höras 
av igen om dag och tid då jag eventuellt kunde komma och intervjua de olika 
pedagogerna. Efter någon dag uppstod telefonkontakt igen och det bestämdes tid och 
dag. Samtidigt  förmedlades VR:s etiska förhållningsreglerna (se kapitel 3.6). Enligt 
Patel & Davidson (1994) är det bra om informationen angående intervjuerna sker i flera 
steg och att man till att börja med skickar ett brev. Då det sedan tidigare fanns en 
etablerad kontakt med förskolorna i fråga så kändes det bättre med personlig kontakt 
från början. 
    Alla intervjuerna skedde på respektive pedagogs arbetsplats. Intervjuerna utfördes 
under tre olika förmiddagar, en förmiddag/förskola. Alla intervjuerna skedde i ett 
avgränsande och tryggt rum för respondenterna, där inga störmoment fanns. 
Intervjuerna tog mellan 25 och 45 minuter och skedde som ett samtal utifrån frågorna, 
med oplanerade följdfrågor då jag ville veta mer. I den mån det gick försöktes till största 
del ja respektive nej frågor undvikas. Alla intervjuerna spelades in med hjälp av 
diktafon, detta är enligt Bryman (2002) av stor vikt för att kunna fånga respondentens 
utsagor i deras egna ordalag. Även några anteckningar gjordes som komplement till det 
muntliga. Vi påbörjade intervjun med att pedagogerna fick veta lite mer ingående om 
min utbildning, hur intresset att skriva om just detta ämne uppkommit, pedagogerna 
delgavs återigen de etiska förhållningsreglerna. Anledningen till att de etiska reglerna 
upprepade var för att friska upp pedagogernas minne samt få det inspelat på diktafonen. 
Respondenterna fick även möjlighet att ställa frågor samt än en gång ta ställning till sitt 
deltagande innan vi började. Det kom inte upp några direkta frågor, däremot tyckte en 
stor del av pedagogerna att det var ett mycket intressant ämne studien handlade om och 
de ville gärna ta del av det färdiga resultatet. 
 

3.5 Bearbetning och analys 
 

När varje intervju var genomförd transkriberades den. Detta gjordes i nära anslutning 
till intervjutillfället då det är svårare att hålla materialet levande ju längre tiden går 
(Patel & Davidson 1994). När intervjuerna transkriberades fick jag ofta gå tillbaka för 
att lyssna på vad som verkligen sagts. Det togs även bort sådant som ansågs oväsentligt 
i förhållande till vad mitt syfte med intervjuerna var. Exempel på sådant som togs bort 
var ”mellanprat” som inte alls rörde ämnet. I övrigt skrevs intervjuerna av ordagrant och 
vid eventuella pauser skrevs tystnad eller så användes kommatecken. Att ha intervjuerna 
inspelade när man skall analysera är utmärkt, då man kan gå tillbaka och lyssna på 
tonfall. Som Bryman (2002) skriver så har kvalitativa forskare ofta ett intresse av att 
höra både vad och hur respondenten svarar. 
    När transkriberingen var genomförd så letade jag efter lite större gemensamma 
teman, exempelvis Vad står ordet utvärdering för hos respondenterna för att så 
småningom ytterligare bryta ner dem i flera kategorier tillexempel hur arbetar 
respondenterna med utvärdering, är utvärderingsarbetet något positivt eller negativt. 
För att kunna kategorisera, hitta mönster och teman användes överstryckningspennor 
med olika färg. Anledningen till detta var att intervjuerna skedde under samtalsform och 
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det kunde finnas utsagor som rörde något annan fråga i min intervjuguide. Varje 
intervju lästes igenom var för sig, för att på så sätt försöka finna utsagor som var 
relaterade till mitt syfte och frågeställningar. Efterhand som olika mönster och teman 
växte fram ur utsagorna togs de citat ut som enligt mig beskrev situationen bäst, därav 
är ej alla pedagoger nämnda i analys och rapport. Under bearbetningsprocessen växte 
även gemensamma utsagor fram hos respondenterna som gjorde att nya frågor lades till 
under min frågeställning/problemformulering.  
 

3.6 Etiskt förhållningssätt 
 

Som medlem i samhället har man rätt att ställa krav på att forskning sker, det så kallade 
forskningskravet. Forskning är av enorm vikt att den bedrivs men det är av lika stor vikt 
att de individer som ingår i undersökningen skyddas mot insyn vad gäller exempelvis 
sin livssituation, de skall ej heller riskera att exempelvis bli kränkta och har rätt att ställa 
krav vad gäller detta. Detta kallas individskyddskravet och det är utgångspunkten när 
det gäller forskningsetiska överväganden (Vetenskapsrådet 1990). 
    Individskyddskravet delas in i fyra allmänna huvudkrav när det gäller forskning. De 
fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Nedan kommer dessa fyra krav att beskrivas enligt 
vetenskapsrådets(1990) regler. 

 
-  Informationskravet: När det gäller detta krav har forskaren en skyldighet att 

informera deltagarna om deras uppgift samt vilka villkor som gäller vid deltagande. 
De skall informeras om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sitt 
deltagande när som. Detta gjordes såväl vid telefonkontakten som vid 
intervjutillfällets start. 
 

- Samtyckeskravet: Forskaren skall inhämta deltagarens samtycke, återigen skall 
deltagaren veta att han eller hon när som helst kan hoppa av deltagandet. 
 

- Konfidentialitetskravet: Till största del skall all information om deltagarna i en 
forskning vara konfidentiell och all information som kan identifiera deltagaren skall 
förvaras så att otillbörliga ej kan komma åt den. Vad gäller detta krav informerades 
respondenterna i min studie att deras information var konfidentiell dock ej anonym 
eftersom jag vet vem som gjort utsagorna, detta är enligt Patel & Davidson (1994) 
viktigt att delge respondenterna. 
 

- Nyttjandekravet: Detta krav medför att insamlad information endast får användas 
till forskningen. 

      
Utöver de fyra forskningskraven så finns även en del rekommendationer varav en är att 
man skall erbjuda deltagarna att läsa utskrivna intervjuer, ta del av det färdiga resultat 
samt var forskningsrapporten kommer att publiceras (Vetenskapsrådet 1990). Jag erbjöd 
respondenterna att läsa de utskrivna intervjuerna samt den färdiga rapporten men kunde 
vid intervjutillfället ej delge dem var den kom att publiceras då jag ej visste det själva. 
Vid senare tillfälle blev det känt för mig att studien bland annat skall finnas på 
universitets nätbas och detta har i efterhand informerats respondenterna. 
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3.7 Äkthet och trovärdighet 
 

Validitet och reliabilitet är begrepp som används vid forskning men är svåra att mäta i 
den kvalitativa forskningen på grund av detta finns det förslag på två andra kriterier för 
att bedöma den kvalitativa forskningen. Dessa är trovärdighet och äkthet (Bryman 
2002). 
    Trovärdigheten kan delas in i fyra kriterier, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 
och möjlighet att styrka och konfirmera. För att skapa tillförlitlighet vad gäller resultatet 
så skall man dels följa de regler som gäller och dels rapportera resultatet till 
respondenterna för att de skall kunna bekräfta att uppfattningen är korrekt (Bryman 
2002). Den kvalitativa forskning är oftast begränsad kring en liten grupp vilket gör att 
den inte är så lätt att generalisera. Överförbarhet innebär att rapporten/resultatet skall 
vara så fyllig att andra med dess hjälp kan bedöma hur överförbara de är i en annan 
miljö (a.a). Pålitligheten går ut på att kritiskt granska, låta andra bedöma rapporten i sin 
helhet. När det gäller att styrka och konfirmera innebär det att försöka påvisa att 
forskaren så långt det går i en kvalitativ forskning hållit sig objektiv. 
    Äkthet består av fem delkriterier, vilka är: rättvis bild det vill säga ger 
undersökningen en rättvis bild av gruppens olika åsikter, ontologisk autenticitet gäller 
frågan om undersökningen ger respondenterna en större förståelse av den sociala 
situation de befinner sig i, pedagogisk autenticitet det vill säga, har respondenterna fått 
en bättre bild av hur andra upplever saker och ting i miljön, taktisk autenticitet kan 
respondenterna vidta de åtgärder som behövs genom undersökningen samt katalytisk 
autenticitet vilket innebär att man ifrågasätter om de deltagande getts möjlighet att 
förändra sin situation genom undersökningen. 
 
 

3.8 Metodkritik 
  

En kvalitativ forskning skall alltid granskas kritiskt eftersom det handlar om att 
forskaren tolkar det som undersöks. I detta fall är det min tolkning av pedagogernas ord 
så som min uppfattning är att de menar. Däremot har resultatet delgivits respondenterna 
och på så vis har de fått bekräfta att det är rätt uppfattat. Kritik som kan riktats mot vald 
metod och genomförande är att det är en väldigt liten grupp som undersökts vilket gör 
det svårt att generalisera, det som får göras är att pröva överförbarheten och innan det är 
gjort så kan man bara utgå från att rapporten belyser den grupp av pedagoger som 
intervjuades i just denna studie. Vad gäller undersökningsgruppen så ger den ej heller 
en rättvis bild ur ett genusperspektiv eftersom det endast är en man intervjuad. Detta 
kan man och andra sidan vända på och se från det hållet att förskolan till största del är 
representerad av kvinnor. I övrigt när det gäller trovärdighet och äkthet så är den 
förhållandevis hög, då rapporten efter hand granskats och lästs av andra och jag har så 
långt det gått hållit mig objektiv till vad som sagts. Respondenterna har även fått en 
möjlighet att förändra verksamheten genom delgivning av den slutliga rapporten och på 
så vis fått möjlighet till nya infallsvinklar. 
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4 Resultat och analys 
 

Här nedan kommer jag att presentera resultat och analys av min studie. Jag har valt att 
väva samman resultat och analys och presenterar det under följande rubriker: 
pedagogernas tankar kring utvärdering (4.1), Varför det utvärderas i förskolan (4.2), 
Barnperspektivet och pedagogens roll (4.3), Vem utvärderar i verksamheten (4.4), 
Utvärderingsprocessen (4.5) samt Vad utvärderingen skall bidra till och hur den kan 
användas (4.6). 
 

4.1 Pedagogernas tankar kring utvärdering 
 

Pedagogernas syn på vad utvärdering är för just dem varierar men en del mönster kan 
ses. Åsén (2002) menar att uppföljning och utvärdering många gånger blandas samman 
och det kan även urskiljas i vissa av de utsagor respondenterna givit. I pedagogernas 
utsagor så utmärker sig tre pedagoger som alla arbetar på samma förskola. Här kan man 
i utsagorna tydlig se att deras syn på utvärdering stämmer överens med de kriterier som 
skolverket satt upp: 
 

Att granska och värdera särskilt utvalda delar av 
verksamheten inom barnomsorg och skola gentemot 
överenskomna kriterier. (Skolverket 1999:34) 

 
Pedagogerna på denna förskola anser att utvärdering är det viktigaste som finns. De 
anser att sker det ingen utvärdering så kan det ej heller synliggöras vad som behövs för 
att komma vidare som Åsén (2002) skriver så är ett syfte med utvärderingen att ge 
pedagogerna underlag för att förändra verksamheten och detta får man genom att 
utvärderingen synliggör styrkor och svagheter. En respondent uttrycker synen på 
utvärdering på följande vis:  
 

Reflektion, tänker jag. Hur har det fungerat som vi planerat, 
hur har vi levt upp till våra mål, våra värderingar? Detta får 
sedan summeras då och då för att kunna göra förändringar.                                                                            

                                                                                                                              (A) 
 

Alla nio pedagogerna uttrycker att utvärdering för dem är ett sätt att se hur något har 
gått, se om man kan förbättra och göra annorlunda till nästa gång. De flesta ansåg även 
att det var ett sätt att ställa sig frågorna; hur gjorde vi, varför gjorde vi så och vad bör vi 
tänka på inför framtiden. De anser även att utvärdering är att man ifrågasätter sitt 
arbetssätt och vad man gör.  
    På en av de andra utvalda förskolorna så ligger respondenternas utsagor närmare en 
uppföljning än en utvärdering. De tittar generellt på verksamheten och som de uttrycker 
det gör en spontan utvärdering av olika skeenden för att kunna komma vidare. Som 
Skolverket (1999) skriver så vill man vid en uppföljning få en bredare kännedom om 
generella fenomen medan utvärdering syftar till att göra en djup analys. Medan en del 
av de andra respondenterna är inne på utvärderingsområdet. En av pedagogerna 
uttrycker sin syn på följande sätt: 
 

Utvärdering för mig är att utgå ifrån vår dokumentation, titta 
på vad som händer, se barnens intresse. Därefter ändra miljön 
efter vad vi ser. Vi tittar tillsammans på det så att vi får allas 
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ögon på, så att det inte bara är jag som tycker att detta och 
detta händer. För att kunna gå på djupet så är det viktigt att 
alla säger vad de ser i dokumentationen (B) 
 

4.2 Varför och hur det utvärderas i förskolan 
 

I respondenternas utsagor är det genomgående pedagogisk dokumentation som används 
mest. Däremot konstaterade två pedagoger att den dokumentationen de gör inte är 
speciellt pedagogisk eftersom de inte använder den vidare. De beskriver sin 
dokumentation som en informationskälla till föräldrarna av vad som sker under dagarna. 
En respondent uttalar sig på följande sätt: 
 

Vi sätter ju mest upp bilderna och skriver vad vi gjort. 
Föräldrarna kan se och sen när det varit där ett tag så tar vi 
ner och lägger det i en hög och ger det till barnen när dom 
slutar. Här skulle man så klart använt det mer.(C)  
 

Som Lenz-Taguchi (1999) skriver så kan man inte enbart planera, dokumentera och 
sätta upp dokumentationen på väggarna utan man måste gå tillbaka och titta vad man 
gjorde om man skall komma vidare. Tanken med pedagogisk dokumentation är att 
förändra verksamheten (a.a) och precis så använder sig sex av pedagogerna sin 
dokumentation i verksamheten. En av respondenterna uttrycker sig på följande vis: 
 

Vi tänker mycket på varför vi dokumenterar och vad som är 
skillnaden mellan vanlig dokumentation och pedagogiska 
dokumentation och vi försöker gör det så, alltså vi vet varför 
vi gör vissa saker. Alla kan dokumentera men sen att använda 
materialet det är det som är svårt (D). 

 
De tre pedagoger som ej använder sin dokumentation vidare menar att det är tiden som 
brister. De menar att det tar sådan tid att utvärdera dokumentationen och då måste denna 
tid tas från barnen. Just denna aspekt stämmer väl överens med vad Lindgren (2006) 
beskriver.  En repondent uttalar sig på följande sätt: 
 

Tiden, det är ju lite det. Jag menar hade vi haft massor med 
tid, det är ju jättekul att dokumentera, dels för föräldrarnas 
skull och spara och allt det här, portfolio och sånt. Men det 
tar ju väldigt mycket tid som man kan lägga på barnen istället 
och jobba med dom. (F) 
 

Detta ser de andra respondenterna inte som något problem, de menar att det måste övas 
och bli en naturlig del av verksamheten. Pedagog A utrycker sig på följande sätt: 
 

Visst måste man träna på det (att dokumentera) för annars tar 
det tid men man måste ge varandra den tiden, det tar tid i 
början men då måste man få den. När man kommit in i det 
blir det en självklarhet i arbetet. (A) 

 
Såväl Alexandersson (1998) som Åsén(2002) beskriver den pedagogiska 
dokumentationen som ett kollektivt verktyg. Åsén (2002) skriver att den bygger på 
gemensam reflektion med såväl pedagogerna, barnen och föräldrarna. Alla de 
respondenterna som arbetar medvetet med pedagogisk dokumentation poängterar vikten 
av att barnen får vara med och utvärdera. Någon respondent nämner även att barnen får 
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vara med vid utvecklingssamtal. Detta för att de skall kunna beskriva sin upplevelse av 
vistelsen i förskolan. Som tidigare nämnts så anser alla respondenterna att diskussionen 
med kollegorna är av största vikt, skall verksamheten komma fram är det viktigt att man 
diskuterar med varandra. Som Lenz-Taguchi (1999) skriver så sker ingen förändring 
utan diskussion och reflektion av dokumentationen och arbetet. Här kan man i 
respondenternas utsagor dra kopplingar till det lärande samtalet. De tre pedagogerna 
som nämnde att de diskuterade uppsatta mål varje personalkonferens har även 
veckomöten där de för diskussioner kring hur saker och ting skall kunna förbättras. De 
försöker ta vara på allas idéer och kompetenser. De har även olika grupper där en 
pedagog från varje avdelning ingår varav en är ansvarig, just så är ett lärande samtal 
uppbyggt. Som tidigare nämnts så anser en del av respondenterna att det är viktigt att 
alla på förskolan står för samma sak och strävar åt samma håll. Detta är enligt Lenz-
Taguchi (1999) en förutsättning om den pedagogiska dokumentationen skall leda till 
förändring. En del respondenter nämnde att det är viktigt att man tillsammans med 
kollegorna tittar på och tolkar dokumentationen eftersom alla kan se olika saker och på 
så vis kan ens egna tolkningar omprövas och man kan komma på nya sätt att utveckla 
verksamheten (a.a). Gemensamt för de sex respondenter som använder sig medvetet av 
pedagogisk dokumentation är det viktigaste för dem att se och tolka olika processer och 
vad det är barnen verkligen gör, de vill alla genom sina tolkningar av dokumentationen 
förbättra verksamheten för barnen.  
    Sex respondenter beskriver att de även använder sig av portfolio som hjälpmedel vid 
utvärdering. Övervägande används portfolion till att barnen skall kunna vara med och 
ge sina synpunkter och kunna utvärdera sin lärandeprocess vilket i sin tur ger 
pedagogerna möjlighet att utvärdera verksamheten utifrån barnens perspektiv. De 
respondenter som använder sig av portfolio i verksamheten svarar att de innehåller 
bland annat foto, teckningar och intervjuer. Portfolion görs tillsammans med barnen och 
de diskuterar sedan kring olika processer och upplevelser med barnen. Tre av 
respondenterna svarar att de även tagit fram ett gemensamt sätt på förskolan för hur 
portföljerna skall vara uppbyggda och användas. De tre respondenter som ej arbetar 
med ovan beskrivna metoder nämner att de har pärmar i alla rum på förskolan. I dessa 
pärmar förs anteckningar kring barnen varje dag, detta kan liknas vid loggbok eller 
dagbok. En respondent beskriver det på följande vis: 
 

Vi har ju pärmar i alla rummen där vi dokumenterar och 
använder vid tillexempel utvecklingssamtalen, detta är ju 
också utvärdering. Här skriver vi ju vad dom (barnen) gör, 
här kan man ju se om barnen varit i rummet, om inte så får 
man kolla om de varit i något annat rum. Har dom inte gjort 
nåt så får vi fråga oss varför. Detta är vi ganska bra på, vi har 
dom framme hela tiden och skriver direkt. (F) 

 
    Ingen av pedagogerna nämner umeå-modellen eller ECERS men kopplingar i några 
av respondenternas utsagor kan göras till ECERS. Två pedagoger nämner miljön som en 
viktig bit när det gäller utvärdering varav den ena beskriver hur de går till väga när de 
utvärderar. De observerar och dokumenterar tittar på samspel mellan såväl barnen, 
barnen och pedagogerna, vad barnen är intresserade av att använda för material och hur 
de nyttjar lokalerna. De tittar sedan på gjorda dokumentationer och observationer tolkar 
dessa, ändrar miljön och hittar nytt material som verkar intressant för barnen. 
Pedagogen nämner följande exempel: 
 

Ibland får ju bara ändra om vi märker att barnen inte 
använder ytan. När vi startar projekt kan det vara att vi i 
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dokumentationen ser att barnen gillar ljus de tänder och 
släcker lampor, det är sånt dom vill göra då gör vi ett ljusrum. 
                                                                                             (A) 
 

När det gäller brukarundersökningar så sker detta på de två kommunala förskolorna.  
Denna form av utvärdering sker genom enkäter till föräldrarna och styrs av kommunen. 
Här har kommunen sedan ett ansvar att se till att eventuella förbättringar sker. Är det så 
att det finns brister på en specifik förskola ligger detta ansvar på den lokala 
arbetsledaren vilket är helt enligt det ansvarssystem som skolväsendet vilar på. Två av 
pedagogerna svarar specifikt att det är av stor vikt att föräldrar får vara med och ge sin 
syn på förskolan och även vidare i utvärderingsarbetet. När utvärderingen skall göras av 
dessa undersökningar sker detta av en speciellt utvald grupp och i denna grupp ingår 
även föräldrar. Här förs diskussioner kring resultatet, idéer om eventuella förändringar 
och sedan lämnas detta vidare till kommunen. Just denna dialog framhåller Åsén (2002) 
som ett utmärkt sätt för att få med brukarnas åsikter och tolkning, endast enkäter som en 
person sammanställer är negativ på så sätt att det inte framgår varför det finns missnöje 
eller nöjdhet. 
 
 

4.3 Barnperspektivet och pedagogens roll 
 

Genomgående i respondenternas utsagor så går det att avläsa att utvärderingen handlar 
om vikten att förbättra vardagen för barnen. Alla poängterar att de vill hjälpa barnen 
vidare i sin utveckling. De respondenter som uttalar att de använder sig av pedagogisk 
dokumentation och porföljmodellen beskriver att det är utifrån denna som de försöker 
tolka och förstå barnen i olika processer och det är då pedagogen enligt Pramling-
Samuelsson & Sheridan (1999) intar barnperspektivet. En av respondenterna utrycker 
sig på följande sätt: 
 

Vi utvärderar ofta varje barn, då tittar vi på insamlat material 
och försöker se vad som hänt, vad har vi gjort och vad har vi 
inte gjort. Jag menar vi försöker inte ändra barnen utan vi ser 
genom barnen vad vi behöver förändra (A). 

 
De respondenterna som beskriver en mer outtalad utvärderingsprocess beskriver hur de 
för olika anteckningar om vad barnen gör, vad de har för intresse och hur det går för 
dem i olika situationer och utifrån detta försöker de leda barnen vidare framåt i sin 
utveckling. En respondent säger så här: 
 

Utvärdering kan ju vara olika dokumentationer av barnen. Vi 
har ju pärmar i alla rummen och skriver vad dom jobbat med, 
det blir ju en slags utvärdering. Här kan vi se vad barnen gör 
och är det inte gjort något så måste vi ifrågasätta oss själva. 
Har vi inte lyckats locka barnet inte vet vad hon/han är 
intresserad av så måste vi ju göra nåt åt det. Dessa pärmar är 
alltid lättillgängliga (H). 
 

Förutom iakttagelse så är samtal en viktig del då utvärderingen skall ske utifrån barnens 
perspektiv (Pramling-Samuelsson & Sheridan 1999). Alla respondenterna beskriver att 
de ofta för samtal med barnen varav sex respondenter använder sig medvetet av 
samtalen för att utvärdera verksamheten. En respondent beskriver det så här: 
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Vi delger barnen all dokumentation, har det uppsatt där 
barnen, där dom aktiviteterna finns så barnen kan relatera se 
och minnas. Just det återupplevandet och genom dialog får vi 
ett återberättande från barnen och detta gör att vi kan 
utvärdera och gå vidare (A). 
 

Samtalen med barnen kan ske i grupp på exempelvis samlingen, i smågrupper eller 
individuellt då pedagogerna gör barnintervjuer. Genom samtal får man barnen att handla 
och uttrycka sina tankar, vilket en del av respondenterna poängterar vikten av. Att föra 
samtal kring barnens egna bilder är enligt Lind och Åsén (1999) ett utmärkt sätt att 
utvärdera utifrån barnens perspektiv. Tre av respondenterna trycker på vikten av 
samtalen även för den språkliga utvecklingen, en respondent uttalar sig på följande sätt: 
 

Vi gör barnintervjuer och samtalar i grupp. Det ligger i våran 
utvärdering och vårat intresse för att få barnen språkligt 
medvetna också så dom kan uttrycka sig så att dom ser att 
dom också är delaktiga, detta är deras arbetsplats också (D). 

 
För att pedagogerna skall kunna möta barnen i deras lärande så är det viktigt att de 
använder sig av utvärderingsmetoder som riktar sig direkt till barnen (Pramling-
Samuelsson & Sheridan 1999). Detta gör en majoritet av pedagogerna som tidigare 
nämnts genom bland annat portfolio, där barnen görs delaktiga och får påverka och 
utvärdera sin egen lärandeprocess. Som tidigare nämnts så tar en del pedagoger med 
barnen på utvecklingssamtalen. Här sker samtalet riktat till barnen och de får då visa 
och prata utifrån sin portfolio och på så sätt beskriva sina tankar kring förskolan och sitt 
lärande. Tre respondenter uttalar även att de till höstterminen 2009 skall ha ett barnråd 
på förskolan. I barnrådet skall barnen få göra sin stämma hörd om diverse saker på 
förskolan som Åsén (2002) skriver så skall förskolan präglas av ett demokratiskt klimat 
därav vikten att barnen får komma till tals i utvärderingsprocessen. En respondent 
beskriver det så här: 

 
Det skall finnas ett barnråd, där ett par barn ingår samt en 
vuxen, där man diskuterar till exempel utemiljön, saker 
barnen saknar på förskolan, något dom tycker fungerar bra 
som vi skall fortsätta med, sånt som måste förändras ja helt 
enkelt vara med och bestämma (B). 

 
När det gäller utvärdering så handlar mycket om att som pedagog gå tillbaka till sig 
själva, rannsaka, granska och förändras. Pedagogerna har mål att sträva emot i 
verksamheten och som Pramling-Samuelsson & Sheridan (1999) skriver så kan detta 
vara ett dilemma. Målen skapas av vuxna men pedagogiken skall verka utifrån barnens 
perspektiv. I respondenternas svar går att se att de ibland är svårt att alltid se utifrån 
barnens perspektiv. De försöker i alla fall sätta upp mål för pedagogerna att sträva mot 
och sedan får barnen ge signalerna på hur det skall utföras, så här beskriver en 
respondent det: 
 

Vi observerar barnen och samtalar sedan utifrån våra mål 
med dom, på deras nivå såklart och försöker på så vis hitta 
bra sätt. Det är inte vi som ska uppfylla våra mål och 
arbetsplaner det är barnen som ska få ge dom signalerna (A). 
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att hjälpa barnen vidare Som tidigare nämnts så poängterar alla respondenterna att deras 
insamlade material skall bidra till att de skall reflektera över det och sedan hjälpa barnen 
vidare. Pedagogerna tittar på detta funderar över hur de kan gå vidare och precis detta är 
enligt Pramling-Samuelsson & Sheridan (1999) en förutsättning för fortsatt lärande. 
    En viktig del av pedagogernas roll är att öppet diskutera med varandra exempelvis 
om människosyn, kunskapssyn och förhållningssätt, vilket kan vara väldigt jobbigt. 
Skall detta fungera så måste alla pedagoger se utvärderingen som en del av professionen 
och inte något som tar onödig tid, den skall vara en självklar del av verksamheten 
(Nihlfors & Wingård 2005). Här kan man i respondenternas utsagor se att vissa tycker 
tiden är ett problem vilket beror på att det inte är en naturlig del i deras verksamhet 
medan de pedagoger som har ett väl utvecklat utvärderingsarbetet anser att tiden finns 
och det är något man måste ge varandra. Alla respondenterna uttalar att de tycker att det 
är viktigt med öppenhet, ifrågasättande, diskuterande samt positiv kritik. Däremot säger 
en del att ifrågasättandet kan vara jobbigt, de uttalar att man måste tänka sig för hur det 
sägs så att den berörda inte tar illa vid sig. En respondent säger så här: 

 
Det kan vara känsligt att ge negativ kritik, är det en småsak är 
det väl ok, är det nån som i grunden har en tokig inställning 
mot barnen så är det inte så lätt att få fram det. Jag vet ju 
själv, ..visst man kan ta en viss mängd kritik men den måste 
ges på ett visst sätt annars blir man sårad och ledsen men det 
är ju bra ändå för man måste ju utvärdera sig själv och sitt 
förhållningssätt (C). 

 
Att se på den negativa kritiken som något positivt är precis hur Pramling-Samuelsson & 
Sheridan (1999) beskriver att man skall se på den. De skriver att det handlar inte om att 
man är dålig utan om att hela tiden bli bättre och mer professionell. När det gäller 
öppenheten i arbetslaget så är det bra att observera varandra och sedan föra diskussion 
kring detta (a.a). Som tidigare gått att läsa så sker det i något arbetslag däremot förslaget 
att gå in på varandras avdelningar och observera var ett för stort steg då många 
pedagoger var kritiska till att bli granskade så ingående.  
 

4.4 Vem utvärderar i verksamheten 
 

Genomgående i respondenternas utsagor så kan man tyda att det är de själva som 
utvärderar sin verksamhet, det vill säga de självärderar verksamheten. Genom en sådan 
utvärdering så lyfts det som gått bra och mindre bra fram genom att pedagogerna 
kritiskt reflekterar över verksamheten (Pramling-Samuelsson & Sheridan 1999). Det 
sker direkt i verksamheten, på personalmöte, vid veckomöte, vid terminsslut enligt sex 
av pedagogerna.  Tre pedagoger säger att det mest sker spontant i gruppen och ibland 
vid möte om något speciellt skett.  
   En självvärdering innebär att man som pedagog utvärderar förhållningssättet mot 
barnen, barnets läroprocess samt interaktionen mellan barn och pedagoger i förhållande 
till verksamhetens mål. Detta kan man tydligt se i fem av respondenternas utsagor. 
Respondenterna anser att det är viktigt att ifrågasätta hur de bemöter barnen, våga 
ifrågasätta varandra i arbetslaget samt att man poängterar vikten av hur barnen lär och 
vad de vill lära. När det gäller ifrågasättandet av varandra i arbetslaget utmärker sig 
svaren från tre pedagoger på en och samma förskola. En av respondenterna uttrycker sig 
på följande sätt: 
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Vi utvärderar oss själva ofta, ja gud  ja och där gäller det att 
ha ett öppet sätt, att jag kan säga till min kollega, hur tänkte 
du nu där? Det är inget negativt alls utan det är bara att man 
får upp ögonen allihopa och att man inte är rädd för det och 
att man inte tar det personligt (A). 

 
Samtliga respondenterna poängterar att det även hade varit bra om någon hade filmat 
dem i verksamheten eftersom vissa saker sker omedvetet. Sju respondenter påpekar 
även att det varit bra om man gått in på varandras avdelningar och observerat varandra 
för att sedan utvärdera hur det ser ut i verkligheten, det vill säga man hade använt sig av 
en kombination av självvärdering och extern bedömning (Holmlund & Rönnerman 
1995). Detta har inte blivit av på någon av förskolorna då många pedagoger varit 
negativa till denna form av dokumentation och utvärdering. Däremot uttalar två av 
pedagogerna att de utvärderar varandra i sitt eget lilla arbetslag, detta kan exempelvis 
ske vid en samling. 
    Åsén (2002) skriver att syftet med utvärderingen kan variera men det är vanligt att 
man vill kontrollera verksamheten, ge barn och föräldrar mer insyn och delaktighet i 
verksamheten framförallt genom att låta dem delta i utvärderingsprocessen. Genom att 
de får delta i utvärderingen så breddas resultatet av denna. Samtliga pedagogerna 
poängterar vikten av barnens delaktighet och sex av dem beskriver även ingående hur 
barnen görs delaktiga i utvärderingsprocessen (se kap 4.5) medan tre av pedagogerna 
ger en flyktig beskrivning och säger att deras önskan är att genom exempelvis mer 
dokumentation och intervjuer få med barnen mer. När det gäller föräldrarna är det två 
pedagoger som betonar vikten av deras synpunkt på verksamheten och de beskriver 
även hur de går tillväga vid intagandet av denna information (se kap 4.4). Denna form 
av utvärdering kallas intressentmodellen, det vill säga man tar med olika parter som har 
intresse i verksamheten.  
    Alla respondenterna beskriver sitt utvärderingsarbete som något de tolkar och 
analyserar, vilket är typiskt för de beskrivna utvärderingsmodellerna. Utvärdering har 
till syfte att utveckla inte kontrollera och de ingår på så vis i den så kallade 
praktikbaserade utvärdering (Karlsson 2000). 
    Karlsson (2000) beskriver även den så kallade målstyrda utvärderingen, vilket 
innebär att verksamheten utvärderas utifrån centralt styrda mål. Alla respondenterna 
säger att det kan komma ut någon och kontrollera verksamheten men detta har ännu så 
länge ej skett. Däremot beskriver två av respondenterna hur det görs så kallade 
kvalitetssäkringar där pedagogerna och föräldrar får svara på enkäter som sedan bedöms 
av kommunen och resultatet läggs ut på kommunens hemsida. 
 

4.5 Utvärderingsprocessen 
 

Insamling av information till utvärderingar kan enligt Hedenquist & Håkansson (2001) 
grovt sätt ske på fyra olika sätt, genom intervjuer, enkäter, intervjuer och 
dokumentation. 
    När det gäller insamling av underlag för dokumentationen så uttrycker sex av 
pedagogerna att detta sker kontinuerligt i princip dagligen, tre av dessa pedagoger 
beskriver även mera exakt hur deras utvärderingsarbete skall gå till. De övriga tre 
pedagogerna beskriver en mer spontan utvärdering men man har dock ett system för att 
skapa sig underlag inför utvecklingssamtal och för att se barnens läroprocess. 
    Åsén (2002) skriver att utvärdering sker i fem steg och ett problem i denna kedja är 
att det oftast läggs för mycket tid till datainsamlingen medan planering och analys ägnas 
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för lite tid. Det samlas så mycket information så när det sedan görs en utvärdering så 
används bara en liten del. Detta problem kan man se i svaren hos tre av respondenterna. 
De berättar alla om dokumentation i form av foto de har och sätter upp men medger att 
de använder i princip inget av det för att utvärdera vilket de anser att de borde göra. 
Dokumentationen blir en informationskälla till föräldrar och till viss del barn istället för 
ett utvärderingsverktyg. De använder ej heller intervjuer men har som mål och önskan 
att börja med barnintervjuer. Däremot observerar de en del och skriver ner som de sedan 
tittar på framför allt inför utvecklingssamtal De sex andra pedagogerna poängterar 
vikten av att samla information genom dokumentation, då de använder digitalkamera, 
tre av pedagogerna poängterar även vikten av barnintervjuer som de använder sig av.  
Observationer är också förekommande men dock ej lika vanligt och enkäter skickas ut 
till föräldrarna men även pedagogerna får svara på enkäter. Dessa styrs upp av 
kommunen och det är även kommunen som analyserar svaren för det mesta men det 
finns även tillsatta grupper vid vissa utvärderingar (se kap 4.). Dessa sex respondenter 
upplever ej att de samlar in onödig information utan de använder sig av i princip all 
data. En respondent uttalar sig på följande sätt: 
 

Vi använder vår dokumentation jättemycket, Vi utvärderar 
alla dokumentationer, intervjuer och observationer vi gör så 
att vi kan komma vidare och hjälpa barnen att utvecklas mer 
eller tänka till vad vi själv har gjort (G). 
 

    Intervjuer är ett sätt att använda när man vill gå på djupet med vissa frågor och kan 
ses som ett samtal. (Åsén 2002). Respondenterna som beskriver att de använder sig av 
barnintervjuer gör det såväl i grupp som individuellt och de spelas alltid in med hjälp av 
diktafon. I grupp görs det oftast efter ett större projekt men kan även gälla saker i 
verksamheten exempelvis hur barnen upplever miljön. Detta görs för att få barnen 
delaktiga och att de skall känna att deras åsikter är viktiga. Det görs även för att få 
vetskap om var barnen befinner sig, om man som pedagog behöver förändra något samt 
för att ta reda på vad barnen har förstått. En av respondenterna uttalar sig på följande 
sätt: 
 

Vi har under en längre tid jobbat med ekosystemet och här 
har vi diskuterat i grupp med barnen deras tankar, frågor och 
upplevelser. Detta har vi spelat in och sedan utvärderat och 
på detta sättet har vi kunnat ta reda på vad de har förstått eller 
inte och om vi måste ändra någonting till nästa gång (C).      

                       
 

Precis detta sätt menar Doverborg & Pramling (2006) att man kan använda sig av 
intervjuer i den pedagogiska verksamheten som ett verktyg för utvärdering.  
    Observationer sker enligt alla respondenterna i verksamheten. En del pedagoger gör 
det spontant medan en del av pedagogerna har bestämt sig innan vad det är de skall 
observera. Respondenterna samlar till stor del in denna information genom att använda 
sig av digitalkamera och anteckningar vilket enligt Åsén (2002) är två av de vanligaste 
sätten. En respondent beskriver hur en observation kunde gå till på hennes avdelning: 
 

Det kan vara så här, jag sitter, det behöver inte vara någon 
planerad aktivitet. Jag kan sitta och lyssna på våra små barn 
att dom sitter och pratar om nåt, leker nån lek och så ser jag 
att NU händer något här till exempel ett väldigt samspel, då 
skriver jag, ropar efter kameran om jag inte har den, 
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fotograferar det jag vill, antecknar. Detta kan vi sedan 
utvärdera och spinna vidare på. Detta skrivs sedan ut direkt. 
                          (A) 

 
När observationer sker på detta sätt så blir pedagogen enligt Lenz-Taguchi (1999) en del 
av barnens värld. Respondenten poängterar att de i arbetslaget är väldigt noga med att 
ge varandra tid att skriva ut insamlad data direkt så det inte blir liggande. Detta 
poängterar även tre andra pedagoger vikten av för att det skall bli ett bra använt 
material. Detta poängterar även Holmlund & Rönnerman (1995) som skriver att 
pedagogen måste få tid att reflektera i direkt anslutning till gjord observation. Alla nio 
respondenterna uttalar att observationerna är till för att de genom utvärderingen skall 
kunna se var barnen befinner sig, hur de som pedagoger skall kunna hjälpa dem vidare 
och vad som kan behöva ändras i verksamheten som Rinaldi (a.a) beskriver det; 
observationer är inte en handling utan en interaktion och process som gör oss medvetna 
om det ömsesidiga beroendet mellan pedagog och barn. Som tidigare nämnts så gjordes 
även observationer av de vuxna i vissa arbetslag, här sker dokumentationen genom 
anteckningar och sedan går pedagogerna gemensamt igenom vad som skett.  
    De respondenter som gör planerade observationer uttalar att de oftast gör detta under 
större projekt eller när de vill se hur barnen exempelvis utnyttjar inomhusmiljön. Dessa 
observationer tar dem sedan med sig till gemensamma möten för att utvärdera, diskutera 
och komma fram till eventuella förändringar.  
    Alla respondenterna uttalar att de dokumenterar verksamheten på något vis varje dag, 
alla pedagogerna antecknar varje dag, tre av pedagogerna skriver framförallt vad barnen 
arbetar med, hur det har gått och vad barnen kan arbeta vidare med, dessa anteckningar 
läggs i en speciell mapp tillhörande varje barn och används sedan framförallt inför 
samtal med föräldrarna samt som hjälp för pedagogerna att hjälpa barnen vidare. Tre av 
pedagogerna skriver när de observerar, till olika foto samt till barnens portfolior med 
syfte att utvärdera och komma vidare och tre av pedagogerna skriver dagboksliknande 
utefter anteckningar av vad som skett under dagen samt utifrån fotografi. Alla dessa sex 
pedagogerna samlar dokument i barnens portfolio. Alla respondenterna uttalar även att 
de fotograferar verksamheten varav sex pedagoger använder det medvetet för 
utvärdering och synliggörande av verksamheten. De tre andra pedagogerna uttalar att de 
dokumenterar mycket men det sätts bara upp på väggen utan något fortsatt arbete. 
    Ett annat sätt att samla in information för att kunna göra en utvärdering är genom 
enkäter eller så kallade frågeformulär där olika personer får fylla i och sedan utvärderas 
svaren. Detta uttalar sex respondenter att så sker en till två gånger om året. De tre andra 
respondenterna har inga sådana enkäter alls.  
 

4.6 Vad utvärderingen skall bidra till och hur den kan användas 
 

Holmlund & Rönnerman (1995) skriver att det är av stor vikt att pedagogerna innan 
utvärderingen startar ställer sig frågan i vilket syfte och för vem utvärderingen skall ske. 
Detta sker enligt sex pedagoger i stort sett alltid på deras två utvalda förskolor medan 
den tredje utvärderar mer spontant. Hos den sistnämnda förskolan så sker ”utvärdering” 
exempelvis efter en aktivitet som då oftast inte gått så bra då detta diskuteras i 
arbetslaget. De bekräftar i intervjun att de inte har något genomdiskuterat upplägg 
angående vad som skall utvärderas utan det sker efterhand, det vill säga det kan mer 
liknas med en uppföljning. I de sex andra respondenterna utsagor kan det ses att de har 
ett mer uttalat sätt om vad som skall utvärderas. Två av pedagogerna uttrycker att de 
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tittar mycket på miljön medan fyra av pedagogerna uttrycker att det är processen som är 
av största vikt. En respondent utrycker det på följande sätt: 
 

Processen är det viktigaste, visst är resultatet också trevligt 
men det är processen, det är barns lärande vi skall utgå ifrån 
och att stimulera barn att vilja lära sig, det är det som är 
viktigt och hitta vad barnen är intresserade av och bygga 
vidare på det så barnen är villiga att gå vidare. (D) 

 
Detta poängterar även Pramling- Samuelsson & Sheridan som skriver att pedagogisk 
kvalitet är något som bildas i undervisningsprocessen, i mötet mellan barn och 
pedagoger och sedan kopplas det samman med hur barn lär och vad de skall lära om. 
Sex av pedagogerna säger även att syftet med utvärderingen är att se om de som 
pedagoger levt upp till de gemensamt satta målen de har på ställena. 
    Alla nio pedagogerna uttalar dock att de anser att utvärderingen skall bidra till en 
bättre verksamhet för barnen, att de som pedagoger skall vidta förändringar där så 
behövs, vilket kan gälla såväl verksamheten som sitt eget förhållningssätt. De 
pedagoger som utvärderar spontant säger dock att de borde ha ett mer planerat upplägg 
om det skall bli något bra resultat.  Det går tydligt att se i respondenternas utsagor att de 
genom utvärdering vill skapa ett bättre kvalitativt arbete i förskolan. En rspondent 
uttalar sig på följande vis: 
 

Jag vill att utvärderingen skall bidra till kvalitativt arbete, alla 
såväl barn som vuxna i förskolan skall få det bättre. (E) 

 
Utifrån respondenternas utsagor så kan man se att utvärderingen på dessa utvalda 
förskolor framför allt handlar om det så kallade utvecklingsmotivet det vill säga 
utvärderingen är ett sätt att skaffa underlag så att en utveckling eller förändring kan ske 
(Åsén 2002). 
    Som tidigare nämnts så tyckte en del av respondenterna att utvärderingen skall bidra 
till ett mer kvalitativt arbete i förskolan. Alla poängterar även att utvärdering måste ske 
av bland annat deras eget förhållningssätt, verksamheten och värderingar. Haug (2002) 
beskriver tre olika kvaliteter man tittar på i förskolan, struktur, process och resultat. De 
utsagor respondenterna givit hamnar till största del under den så kallade 
processkvaliteten, det vill säga man tittar på pedagogernas förhållningssätt, arbetssätt, 
verksamhetens innehåll samt det pedagogiska mötet mellan barn och pedagoger. En del 
av pedagogerna är inne på resultatkvaliteten men då rör det sig om utvärdering av de 
lokala målen.  
    Enligt Åsén (2002) så kan man göra utvärderingen som en kedja, då man tittar på 
verksamhetens mål, förutsättningar, processen och resultatet och på så sätt får in andra 
kriterier än målen. Dessa kriterier är bland annat att ta ställning till olika gruppers 
värderingar. I tre av respondenternas utsagor kan man se kopplingar till detta sätt att 
utvärdera. De uttrycker att de gemensamt sätter upp mål, håller detta levande, utvärderar 
på varje personalmöte. De diskuterar förutsättningar i verksamheten poängterar 
processen och utvärderar även resultatet av hur de lyckats med olika delar. De 
diskuterar även olika värderingar, så som sina egna, barnens och vad som skall gälla i 
arbetslaget. En av respondenterna uttrycker sig på följande sätt: 
 

Vi diskutera varje vecka vad som varit bra och vad som varit 
mindre bra, det är ju på något sätt den röda tråden. Vi 
försöker sedan jobba med målen så att dem blir levande mål 
så att det inte är något man hittar på efteråt för att det skall se 
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bra ut i kvalitetsredovisningen. Här har vi kommit ganska 
långt för vi försöker verkligen göra ordentliga mål som vi kan 
utvärdera och sedan använda. (D) 

 
När det gäller normer och värderingar så diskuteras även dessa i grupp, det delges även 
föräldrarna vad förskolan står för. Som en av pedagogerna uttrycker: 
 

Vi hade problem ett tag att alla inte stod upp för hur vi skulle 
arbeta, en del följde inte målen och så. Vi hade då uppe till 
diskussion och kontentan blev att antingen så köper man detta 
eller så söker man sig till annat jobb. Vi måste alla kunna stå 
upp för barn och föräldrar vad det är vi vill. (B) 

 
Ett sätt att se på utvärderingar är att den skall bidra till ny kunskap, detta är samtliga 
respondenterna överens om i sina utsagor. Det är av stor vikt att utvärdering är användbar 
när man gjort den (Åsén 2002). I alla respondenternas utsagor kan man tolka att de tycker 
utvärderingen ger dem ny kunskap om barnen, miljön, sig själva och verksamheten i stort 
detta poängterar dessutom sex av pedagogerna. Fem av pedagogerna anser även att de 
använder sig av utvärdering på ett kreativt sätt genom att förändra och förbättra 
verksamheten. Däremot så är det inte alltid utvärderingen eller underlaget till den har blivit 
så bra men då lär de sig av detta till nästa gång, som en respondent säger: 
 

Visst kan det hända att utvärdering inte används eller att man 
inte alls fick veta det man ville men då har man lärt sig av 
det, man lär sig även utvärdera genom utvärdering.  (D) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

34 

 

5 Diskussion 
 

I detta kapitel kommer det att föras en diskussion kring egna tankar av det som kommit 
upp i resultat och analys i förhållande till syfte och frågeställningar samt sättas i relation 
till viss litteratur. Det kommer även att lämnas förslag på fortsatt forskning. 
 

5.1 Slutdiskussion 
 

Under studiens gång har jag fått det ytterligare bekräftat för mig hur viktigt det är att 
utvärdera sin verksamhet. Det har även blivit bekräftat för mig hur viktigt det är att besitta 
kompetens kring området om det skall bli en användbar utvärdering. Däremot blev jag 
positivt överraskad när det gäller just min studie, där det visade sig att en majoritet av 
pedagogerna använde sig av en medveten utvärdering av verksamheten, dock skall det 
finnas i åtanke att studien var väldigt liten och begränsad. På grund av att materialet var så 
litet så kan det inte visa på något omfattande mönster vad gäller pedagogernas syn på 
utvärdering i förskolan. 
    I intervjusamtalen kunde jag tydligt se att det sker utvärdering på alla de utvalda 
förskolorna men att den precis som det misstänktes innan till viss del sker omedvetet. Alla 
pedagogerna var rörande överens om att utvärdering är ett sätt att se hur något gått, 
ifrågasätta sin egen yrkesroll samt ett sätt att kunna förändra sitt arbetssätt. Såg det då även 
ut så i praktiken? Enligt min studie så beskrev majoritet ett sådant sätt att använda sig av 
utvärdering, även de pedagoger som gjorde det ”omedvetet” tittade på dessa bitar. 
Skillnaden var att de sistnämnda oftast gick tillbaka när det var något som gått snett, de 
hade ingen kontinuerlig utvärdering där de även kunde följa det som gått bra. Enligt 
Holmlund & Rönnerman (1995) så är det ju av stor vikt att man som pedagoger ställer sig 
frågorna i vilket syfte och för vem utvärderingen skall ske innan man startar. Detta sker då 
inte hos de pedagoger som utvärderar spontant.  När det gäller vad och vem som utvärderar 
så fanns det en uppriktig glädje över resultatet då det visade sig att de utvalda pedagogerna 
tittar på vad de kan förändra för att göra vardagen bättre för barnen, inte vad barnen 
behöver förändra eller förbättra. Alla pedagogerna vill genom utvärdering förbättra 
verksamheten för barnen och för att detta skall ske så får de själva vidta förändringar om så 
behövs. Det pedagogerna lägger mest vikt vid när de utvärderar är att titta på 
verksamheten, processen, deras eget förhållningssätt samt diskuterar olika värderingar och 
utifrån detta försöker de göra förändringarna. Som tidigare nämnts så handlar utvärdering 
om kvalitén och enligt Haug (2003) så använder man sig minst av resultatkvalitén i 
förskolan. Detta stämde väl överens med vad min tolkning av pedagogernas utsagor var, 
vilket var en stor lättnad för mig, med tanke på att barnen i förskolan absolut inte skall 
bedömas. 
    Peter Dahler-Larsen (Åsén 2002) och Lindgren (2006) skriver att man ofta inte vet 
varför man skall utvärdera, detta tycker jag talar mot just min undersökning. Till min 
glädje visade min studie på att en majoritet av pedagogerna visste i praktiken varför de 
skulle utvärdera samt hur de skulle använda sig vidare av utvärderingen, inte bara i teorin. 
De ville förbättra verksamheten för barnen oavsett om det gällde miljön eller sitt eget 
förhållningssätt, de vill utifrån sitt insamlade material reflektera över det och sedan hjälpa 
barnen vidare. Enligt Pramling-Samuelsson & Sheridan (1999) är det en förutsättning för 
fortsatt lärande.  Denna form av utvärdering är vad Karlsson (2000) beskriver som den 
praktikbaserade utvärderingen. En del av pedagogerna hade även uppsatta mål som gällde 
verksamheten/pedagogerna som utvärderades och hölls levande löpande. Enligt mig så är 
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det en viktig del av utvärdering och professionen och min besvikelse var stor då det bara 
var en lite del av pedagogerna som arbetade på detta sätt. Enligt vår läroplan skall alla som 
arbetar i förskolan, som tidigare nämnts ha mål som går att utvärdera och har vi inte målen 
klara för oss vad vi själv vill så är min tro tyvärr att utvärderingen endast blir fin i 
teorin/tankarna dock ej i praktiken. 
     När det gäller utvärderingens tillvägagångssätt så sker det enligt majoriteten oftast i 
grupp. Arbetslaget diskuterar gemensamt underlaget för att få allas perspektiv på det. 
Pedagogerna trycker på att det är av stor vikt att våga ifrågasätta varandra, en del tittade 
även på varandra i olika situationer. Just att man gör utvärderingen som en kollektiv 
aktivitet stämmer väl överens med vad Alexandersson (1998) beskriver, han menar att 
utvärdering förutsätter ett dialogiskt samspel mellan pedagogerna. De brister som kunde 
skönjas enligt mig i de berörda pedagogernas tillvägagångssätt vad gäller utvärdering är att 
det knappt sker någon extern utvärdering. Det är framförallt pedagogerna själv som 
utvärderar sin egen verksamhet men steget att filma varandra eller gå in på varandras 
avdelningar för att observera och utvärdera varandra var alldeles för känsligt. Det kommer 
ej heller någon helt utomstående som tittar på verksamheten. Den ”externa” utvärdering 
som görs är de så kallade brukarundersökningarna där föräldrarna får fylla i formulär. 
Tyvärr synliggörs det inte i dessa undersökningar vad som verkligen sker i vardagen. Det 
är även en väldigt liten grupp av pedagogerna som betonar vikten av föräldrarnas 
delaktighet i utvärderingsprocessen. Vad kan detta bero på? Det är inget jag kan svara på 
men ett problem är kanske att det som Åsén (2002) skriver, det finns delade meningar i 
samhället om vad förskolan skall innehålla och sträva mot. Kanske skiljer sig även 
yrkesgruppens och föräldrarnas värderingar vad gäller uppfostran och utbildning.  
    Andra intressenter i förskolan är ju naturligtvis barnen, det är ju deras arbetsplats. Här 
blev jag glatt överraskade över resultatet i min studie då det visade sig att alla de utvalda 
pedagogerna ville ha med barnen i utvärderingsarbetet. En majoritet av pedagogerna 
beskrev även ingående hur barnen gjordes delaktiga. Det är av stor vikt att man som 
pedagog intar barnperspektivet om man skall kunna utvärdera vad som sker med barnen i 
förskolemiljön och detta sker när vi som pedagoger försöker tolka och förstå barnen 
(Pramling-Samuelsson & Sheridan 1999). Detta kan bara ske om barnen är delaktiga i 
processen, det räcker inte att bara iaktta barnen. De måste även få samtala, handla och 
delge sina egna tankar.  På detta sätt arbetade en majoritet av pedagogerna och de använde 
sig även av utvärderingsmetoder som riktades direkt till barnen, såsom portfolio och 
framtida barnråd. 
    När det gäller användandet av material vid utvärderingsprocessen så är det en stor 
tydlighet att pedagogerna använder sig av pedagogisk dokumentation. En majoritet av 
pedagogerna använder sig av detta verktyg för att kunna förändra verksamheten. De 
pedagoger som dokumenterar men ej använder det vidare anser att det beror på tidsbrist. 
Just vad det gäller tidsbrist så kan det enligt min tolkning av studien framstå ganska klart 
att utvärderingsprocessen och insamlandet av material till denna är en övningsfråga. Får 
man tiden i början så blir det till slut en naturlig del av verksamheten, det behövs helt 
enkelt kompetens. När studien startades så var min uppfattning att det alltför oftast skylldes 
på att man som pedagoger ej hade tid att utvärdera. Detta stämmer med vissa utsagor från 
pedagogerna som uttalades vid intervjusamtalen. Däremot uttalade sig en majoritet om att 
de anser att tiden ej är något att skylla på vilket gjorde mig väldigt positivt överraskad. Min 
egen åsikt är att hade pedagogerna bara avsatt lite av den tid de lägger på att samla massa 
dokumentation som endast sitter på väggarna så hade de haft tid över att utvärdera en liten 
del istället. Ett annat verktyg en majoritet av pedagogerna använde sig av var portfolio, 
vilken de använde mycket ihop med barnen. Detta är enligt mig ett utmärkt sätt att använda 
sig av och utvärdera ihop med barnen. Detta eftersom pedagoger och barn tillsammans kan 
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föra samtal kring bilder och barnens eget arbete. Barnen blir påminda om vad som hände 
och de kan delge sin upplevelse till pedagogen.  I övrigt fanns det inget uttalat sätt 
pedagogerna använde sig av men jag kunde i mina tolkningar dra tydliga kopplingar till det 
lärande samtalet och ECERS. Ett mer medvetet användande av sådana underlag hade enligt 
mig gjort utvärderingsprocessen ännu bättre. Detta hade medfört att framförallt de 
pedagoger som gjorde en mer omedveten utvärdering hade haft ramar och frågor att följa. 
För att kunna använda sig av ovanstående material till utvärderingsprocessen så måste 
naturligtvis pedagogerna samla in underlag till dessa. Detta gör de genom fotografi, 
barnens egna arbeten, intervjuer av barnen samt som en del pedagoger nämnde att de 
diskuterar gemensamma mål och värderingar i grupp.   
    Hur går då utvärderingen till enligt de utvalda pedagogerna? Min upplevelse är att 
oavsett om utvärderingen sker med barnen eller det är pedagogernas egna tolkningar så 
handlar det i princip alltid om vad pedagogerna kan förändra vilket är mycket positivt. 
Pedagogerna vill genom samtal med barnen, med kollegor komma fram till olika 
synvinklar på den dokumentation eller de underlag man har och utifrån detta komma 
vidare. Det genomgående är att utvärderingen nästintill aldrig sker av endast en person 
utan den görs tillsammans. Detta är enligt mig av stor vikt för vi kan alla uppleva 
situationer på en mängd olika vis, ha svårt att komma vidare och då kan någon annans syn 
på situationen ge hjälp på traven. 
    Använder då pedagogerna sitt utvärderingsresultat vidare? Här varierande svaren lite, 
enligt mina tolkningar av respondenternas utsagor så var det gemensamt för alla pedagoger 
att de ansåg sig få ny kunskap om barnen, miljön och sig själva vilket bekräftades av en 
majoritet. Däremot så var det inte alla som arbetade vidare utifrån det resultat som kommit 
fram. Om en utvärdering används på detta sätt så har jag full förståelse att man upplever 
utvärderingen som tidsödande. Har man lagt ner massor av jobb på att samla in material 
och kommit fram till vad som var bra respektive mindre bra och sedan inte gör 
förändringar då kunde man kört materialet i dokumentförstöraren med en gång. 
Utvärderingen blir då det Lindgren(2006) kallar utvärderingsmonstret. Lindgren (2006) ser 
på utvärderingen ur ett kritiskt och ifrågasättande perspektiv. Kring detta fick jag en del 
funderingar. Går man enligt hennes linje och ser på utvärderingen som ett mode och en 
social norm så kommer pedagogerna ute på förskolorna i ett riktigt dilemma. Vi som 
pedagoger har krav på oss att utvärdering skall ske av verksamheten och uppsatta mål men 
det är enligt Lindgren (2006) ej bevisat att det förbättrar verksamheten. Kanske skulle 
pedagogerna istället få lägga tid på annat och få lita på sin egen kompetens? Som sagt här 
uppstår verkligen ett dilemma då exempelvis Lindgren (2006) å´ ena sidan säger att 
utvärderingen är överdriven och å´ andra sidan ställs det krav i exempelvis lpfö98 
(läroplanen för förskolan 1998) på att vi skall utvärdera.  
    Jag upplever att mina frågeställningar vad gäller studien är besvarade och att de till stor 
del överraskade mig positivt. Sammanfattningsvis skall väl sägas att upplevelsen av just 
min studie är att en majoritet av de utvalda pedagogerna har som syfte med utvärderingen i 
förskolan att försöka se hur något gått, förändra och förbättra verksamheten, reflektera 
över sitt eget förhållningssätt och sin yrkesroll samt se hur man som pedagog levt upp till 
gemensamt uppsatta mål med andra ord skapa ett mer kvalitativt arbete i förskolan.  
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5.2 Fortsatt forskning 
 

Under studiens gång har det kommit upp många tankar på hur man skulle kunna forska 
vidare kring utvärderingsområdet. Min allra första tanke var att göra en studie liknande 
denna men där man då jämföra synen på och tillvägagångssättet vid utvärdering inom 
skilda pedagogiska inriktningar. Att denna tanke kom upp är att jag i denna studie 
intervjuade en förskola med Reggio Emiliainriktning, en traditionell förskola samt en 
förskola som arbetar med montessoripedagogik. Jag upptäckte under mina intervjuer en 
enorm skillnad mellan framförallt Reggio Emiliaförskolan och montessoriförskolan vad 
gäller utvärderingsarbetet. 
    En annan studie som hade varit intressant att göra är naturligtvis en exakt likadan som 
denna men med ett större och bredare underlag som kanske hade kunnat spegla förskolan i 
stort. 
    En tredje studie som jag anser skulle vara av intresse är att undersöka om det finns 
någon skillnad mellan förskollärares, barnskötare samt rektorers syn på utvärderingen i 
förskolan. 
    En ytterligare studie som skulle vara mycket intressant att göra är vad politikern anser 
sig göra utifrån olika kvalitetssäkringar och utvärderingar i olika kommuner. Är det bara 
fina ord på pappret eller förändrar och förbättrar dem verkligen förskolan utifrån olika 
utvärderingsresultat? 
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Bilaga A 
 
1) Vad är utvärdering för just dig? 
 
2) Vad vill du att utvärderingen skall bidra till? 
 
3) Hur ser ert upplägg ut vad gäller utvärdering? 
 
4) Vad använder ni/du för material vid utvärdering? 
 
5) Vilka för‐/respektive nackdelar ser du med utvärdering i förskolan? 
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