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Sammanfattning 
 
I denna studie har förskollärares arbeten med bedömning i förskolan synliggjorts. Syftet med 
studien var att undersöka vad några verksamma förskollärare ansåg om de bedömningar som 
de gör i förskolans verksamhet idag. De frågeställningar som skulle besvaras var: Vad riktar 
sig de bedömningar som görs av förskollärare mot idag, vilka metoder använder sig 
förskollärarna av i bedömningen som de gör i förskolans verksamhet och vilka utmaningar 
och möjligheter ser förskollärare att det finns i arbetet med de metoder som de använder. För 
att få svar på dessa frågor genomförde vi en kvalitativ studie, med intervju som metod och 
urvalet av informanter gjordes utifrån ett heterogent urval. Resultatet av intervjuerna visade 
att pedagoger riktar sina bedömningar mot både barn och verksamhet, där slutsatsen var att 
det inte går rikta bedömningen mot enbart en av dessa. Resultatet klargjorde också att de 
metoder för bedömning som förekom oftast bland pedagogerna var dokumentation, portfolio 
och observation.  
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Inledning 
 
Vi har under utbildningens gång till förskollärare haft en oro för att förskolan håller på att bli 
mer skolinriktad när det kommer till förskollärarnas sätt att genomföra bedömningar. Med 
tanke på de olika strävansmål och de olika delar som läroplanen för förskolan numera 
innehåller, skulle det inte vara omöjligt att pedagogers tolkningar av läroplanens intentioner 
skulle kunna leda till att förskolan alltmer påminner om skolans sätt att göra bedömningar. 
Vallberg Roth (2011) betonar att det, i ett historiskt sammanhang, var tänkt att läroplanen för 
förskolan som infördes under 1990-talet, skulle bidra till att förskolans pedagogik blev en del 
av skolans vardag. Vidare påpekar författaren att förstärkningen av lärandebegrepp såsom 
utvärdera och dokumentera, i den reviderade läroplanen för förskolan från 2010, gjort att 
förskolan på senare tid ses som en egen skolform. Detta skulle kunna bidra till att en motsatt 
effekt gällande pedagogiken uppstår. En likartad uppfattning har Pramling Samuelsson (2008) 
som framhåller att det finns en oro för att förskolan ska ta till sig för mycket från skolans sätt 
att bedöma. Detta är, enligt dem, en risk om pedagoger tolkar intentionerna i läroplanen för 
förskolan på ett felaktigt sätt. Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) hävdar att 
målbeskrivningar i läroplanen för förskolan liknar skolans målbeskrivningar, men att tanken 
med förskolans verksamhet inte är att använda organiserade ämnen på samma sätt som skolan 
gör. Förskolan ska istället, enligt författarna, sträva mot att jobba temainriktat och introducera 
de ämnen som ingår i förskolans läroplan, på ett lekfullt sätt. När det gäller bedömningar kan 
vi, utifrån vad dessa författare uppmärksammar, se att det är fler än oss som är oroliga för hur 
förskolan utvecklas och vilka följder utvecklingen kan komma att få i förskolan.  
 
Enligt läroplanen för förskolan är det den pedagogiska verksamheten som ska bedömas, i 
enlighet med de strävansmål som finns (Skolverket, 2016). Utifrån vad vi har sett i praktiken 
så bedömer pedagoger fortfarande till viss del enskilda barn, kanske är det omedvetet, vilket 
vi tror kan vara en följd av tidigare perspektiv på bedömning i förskolan. Detta styrks av 
Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) som beskriver att det perspektiv på bedömning 
som finns i den reviderade läroplanen, inte helt fått genomslag i den praktiska verksamheten 
ännu. Även Eidevald (2013) klargör att förskolan under en lång tid har använt sig av 
utvärdering riktad mot såväl barnens- som verksamhetens utveckling. Hur utvärderingar 
skulle genomföras har dock inte framgått speciellt tydligt i förskolans läroplan från 1998, 
vilket det gör idag med hjälp av de reviderade versionerna. 
 

Förskollärare ska ansvara för att verksamheten i sin helhet, dvs. dess 
förutsättningar, organisation, struktur, innehåll, aktiviteter och pedagogiska 
processer dokumenteras, följs upp och utvärderas. (Skolverket, rev. 2016, s.15) 
 

Vår uppfattning är att bedömning är ett begrepp som är svårt att precisera, då begreppet 
medför många innebörder och tolkningar. Detta utifrån förvärvad kunskap både från 
förskollärarutbildningen, dess verksamhetsförlagda utbildning, VFU, och den litteratur vi 
tagit del av. Genom att göra en studie och ta del av vad förskollärare anser om bedömning när 
det kommer till i förskolans verksamhet, hoppas vi uppnå större klarhet och säkerhet gällande 
ämnet.  
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår studie är att undersöka vad några verksamma förskollärare anser om de 
bedömningar som de gör i förskolans verksamhet idag. 
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De frågeställningar som skall besvaras är: 
 

 Vad riktar sig de bedömningar som görs av förskollärare mot idag? 
 Vilka metoder använder sig förskollärarna av i bedömningen som de gör i förskolans 

verksamhet? 
 Vilka utmaningar och möjligheter ser förskollärare att det finns i arbetet med de 

metoder som de använder? 

 
Arbetsfördelning 
 
Vi har under insamlandet av relevant litteratur varit lika delaktiga båda två, genom att 
tillsammans gått på bibliotek och aktivt sökt artiklar på internet. Sökningen av relevant fakta 
lades upp på detta sätt för att vi båda skulle kunna säga vårt om litteraturen och artiklarna som 
skulle användas. Därefter har vi suttit hemma hos varandra och gått igenom litteraturens 
innehåll och omformulerat den så att det har passat in i vår studie. Gällande intervjuerna, 
valde vi att genomföra alla tillsammans. Vi delade dock upp dem mellan oss, så att vi båda 
fick huvudansvar för lika många intervjuer. Den som inte hade huvudansvaret för intervjun 
satt däremot med och inflikade med följdfrågor och funderingar. Vi delade sedan upp 
transkriberingen av intervjuerna utefter vem som haft huvudansvaret och därför skulle vi säga 
att båda varit lika delaktiga i genomförandet och transkriberingen av intervjuerna. När det 
kommer till studiens utformning har vi även då suttit tillsammans och skrivit alla delar ihop 
då det enligt vår mening gav oss chansen att diskutera texten alltefter, vilket vi ansåg vara det 
mest effektiva sättet. Dock tog vi en dag i veckan till att sitta på varsitt håll och korrekturläsa 
vad vi skrivit under den gångna veckan, för att sedan kunna sätta oss och diskutera eventuella 
förändringar och förbättringar. Då vi båda varit lika delaktiga i arbetet med studien anser vi 
att ingen av oss haft mer ansvar än den andra och därför är vi lika ansvariga för innehållet i 
denna studie. 
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Bakgrund 
 
I följande avsnitt presenteras de centrala begreppen, en redogörelse gällande vad som 
förväntas av pedagoger när det gäller bedömning utifrån riktlinjer i förskolans läroplan och 
därefter redovisas bedömningens didaktik. Ett annat område som uppmärksammas är så 
kallad formativ bedömning. Vidare kommer olika metoder för bedömning såsom individuell 
utvecklingsplan, portfolio, pedagogisk dokumentation och observation uppmärksammas. 
Metoderna är kopplade till förskolans verksamhet, då den kopplingen är av relevans för 
studiens syfte. Detta för att ge en grund och en förståelse för hur bedömningar genomförs och 
varför de genomförs inom förskolan. Texten i detta avsnitt baseras på litteratur och tidigare 
forskning som kopplats till studiens syfte och frågeställningar. 
 
Centrala begrepp 
 
I denna studie används begrepp såsom: Bedömning, formativ bedömning, förskollärare, 
pedagogisk dokumentation, individuell utvecklingsplan och observation. Dessa kan definieras 
på olika sätt och hur de nyttjas i denna studie klargörs i följande text. 
 
Bedömning förklaras av både Skolverket (2010) och Vallberg Roth (2010) som ett begrepp 
med flera innebörder. Begreppet kan exempelvis stå för att granska eller utvärdera något. I 
studiens text nyttjas begreppet bedömning som en synonym för utvärdering. Samtidigt som 
begreppet formativ bedömning enligt Wiliam (2013) och Skolverket (2016) beskrivs som en 
framåtsträvande bedömningsform, vilken används som ett stöd i att föra den pågående 
lärprocessen vidare. Även detta begrepp används i denna studie i positiv bemärkelse. 
 
Förskollärare är ett begrepp som Skollagen (Sverige, 2016) använder gällande de personer 
som får undervisa i förskolan mot uppvisande av en giltig legitimation. I studiens text 
används pedagog synonymt med begreppet förskollärare. 
 
Pedagogisk dokumentation definieras i studien som en av de metoder som pedagoger 
använder sig av för att bedöma förskolans verksamhet. Elfström (2015) betonar att 
pedagogisk dokumentation används för att bedöma pedagogiska verksamheter. En annan 
bedömningsmetod är så kallade individuella utvecklingsplaner. Pihlgren (2011) förtydligar att 
individuella utvecklingsplaner ska utgå från vad barnet kan och vad som därefter kan 
utvecklas vidare. Även i denna studie definieras begreppet som en bedömningsmetod i 
utvecklingsarbetet med barn. 
  
Observation kan enligt Lutz (2009) användas som såväl ett verktyg som ett instrument för 
korrigering av barn och verksamhet. I studien kommer begreppet riktas mot bedömning av 
förskolans verksamhet. 
 
Riktlinjer i förskolans läroplan 
 
Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) och dess riktlinjer, ska arbetslagen 
fortlöpande dokumentera, följa upp och reflektera över barnens utveckling och lärande. 
Pedagogerna får själva, utifrån hur de planerar att använda sig av bedömningen för att 
uppfylla sina strävansmål, välja vilka bedömningsmetoder de vill använda. De metoder som 
används ska emellertid främja barns utveckling och hur innehållet i förskolans verksamhet ska 
formas för detta ändamål. Målet med att använda bedömningsmetoder är att erhålla kunskap 
om förskolans kvalitet som helhet. Pedagogerna ska också använda metoderna för att utveckla 
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sitt arbetssätt och kunna bedöma om det de gör i förskolans verksamhet är i enlighet med 
uppsatta strävansmål (a.a) 
 
Bedömningens didaktik 
 
För att barn ska utvecklas tillsammans, behöver pedagoger göra didaktiska överväganden, 
som skapar förutsättningar för barns fortsatta lärande. De didaktiska övervägandena i sig, 
handlar om att pedagoger beaktar sin kunskap om olika aktiviteters utformning, så att 
läroplanens strävansmål nås. Detta genom att ställa sig frågorna vad, hur och varför (Ellmin & 
Ellmin, 2012). Vallberg Roth (2011) framhåller att frågorna vad, hur och varför kan nyttjas i 
arbetet med bedömning och benämns då som bedömningens didaktik. Frågorna förklarar då 
vad bedömningen har för funktion, syfte och berättigande. Frågan varför riktar sig mot varför 
någon eller något ska bedömas och kan motiveras genom att bedömningen exempelvis skapar 
en utgångspunkt för återkoppling. Frågan vad uppmärksammar vad som ska bedömas, 
exempelvis det färdiga arbetet eller vägen dit och frågan hur handlar om hur bedömningen 
ska ske och vilka olika redskap som kan komma till användning. Exempelvis dokumentation 
genom portfolio.  
 
Formativ bedömning 
 
Enligt Jönsson (2013) är grunderna för formativ bedömning framtagna för att stödja barnens 
lärande genom olika metoder. För att kunna stödja barnen krävs det enligt författaren 
bedömningsmetoder som ger pedagogerna mångsidig information. Denna information kan, 
om pedagogerna tror det, användas till att förändra i verksamheten så att den stödjer barnens 
lärande. Björklund Boistrup (2011) belyser i sin tur genom sin forskning, att formativ 
bedömning kan vara en bra metod för pedagoger att använda i planeringar av verksamheten 
och även i arbetet med att stödja barns lärprocesser. Wiliam (2013) framhåller att de 
diskussioner som handlat om formativ bedömning, resulterat i en tro om att alla bedömningar 
kan ses som formativa. När pedagoger ser bedömningar som formativa, kan bedömningarna 
bli en hjälp för dem i att föra innehållet för lärande framåt. 
 
Metoder för bedömning 
 
Både Björk-Willén (2015) och Palmer (2012) understryker i sina forskningsresultat, vikten av 
att pedagoger i förskolan kritiskt granskar sitt arbets- och förhållningssätt gentemot 
bedömning, då olika bedömningsmetoder grundar sig i olika sätt att se på barn och lärande 
och också påverkar hur verksamheten organiseras. De anser vidare att olika 
bedömningsmetoder inte behöver vara något negativt, så länge pedagogerna undviker att välja 
metoder som riktar sig mot att bedöma barnen och istället bedömer sig själva och sin egen 
verksamhet (a.a). 
 
Individuella utvecklingsplaner 
 
I sin forskning ser Pihlgren (2011) individuella utvecklingsplaner som en del i ett 
kvalitetstänkande, då fokus ligger på att förbättra arbetsprocesser utifrån de resultat som 
framkommer i dessa. Hon beskriver arbetsprocessen i individuella utvecklingsplaner som att 
strävansmål sätts upp av pedagogerna, att strävansmålen därefter påverkar utformningen av 
verksamheten och resultaten av utformningen av denna därpå analyseras och följs upp. Detta 
för att på bästa sätt skapa ett underlag för kommande målformuleringar och i sin tur bidra till 
att arbetsprocesserna utvecklas framåt (a.a). 
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Björk-Willén (2015) framhåller i sin forskning att utformningen av individuella 
utvecklingsplaner kan se olika ut, men att det i slutändan alltid är det individuella barnets 
färdigheter som bedöms. Eidevald (2013) klargör att individuella utvecklingsplaner i 
synnerhet är upplagda för att bedöma barns individuella prestationer, trots det faktum att 
förskolans läroplan från 1998 och framåt, påtalar att det inte är barnen som ska stå i centrum 
för de bedömningar som ska göras i förskolan. Det är enligt honom viktigt att pedagoger 
väljer metoder och arbetssätt som stämmer överens med de intentioner som finns i läroplanen. 
Vallberg Roth (2011) i sin tur betonar att individuella utvecklingsplaner är tänkta som stöd 
för pedagoger i grundskolan och inte för pedagoger i förskolan, i enlighet med skollagen från 
2010. De individuella utvecklingsplanerna är därför inte, enligt henne, relevanta i förskolan 
eftersom dess läroplan inriktar sig mot att systematiskt dokumentera barngruppens utveckling, 
och har som mål att utveckla verksamheten.  
 
Portfolio 
 
Portfolio är en bedömningsmetod där syftet är att utvärdera verksamhetens kvalitet, samt göra 
det möjligt för pedagoger att följa barns lärprocesser. Det finns ingen egentlig mall för 
utformningen av en portfolio, det finns däremot i dessa en central kärna som består av 
följande delar: samla – välja ut – reflektera – samtala – anknyta. Dessa delar kan användas 
som en hjälp för pedagoger i arbetet med att utforma portfolions olika avsnitt (Ellmin och 
Ellmin, 2012). 
 
Genom att arbeta med portfolio i förskolan, anser författarna, att pedagoger kan dokumentera 
vad barnen gör och hur de lär sig. Sådana dokumentationer gör portfolioarbetet till en 
bedömningsmetod som kan kopplas till förskolans läroplan, där det tydligt framgår att målet 
med dessa dokumentationer är att visa på barnens nyfikenhet och lust att lära (a.a).  
 
Pedagogisk dokumentation 
 
Palmer (2012) påpekar i sin forskning, att ur ett historiskt perspektiv har förskolan under en 
längre tid intresserat sig särskilt för pedagogisk dokumentation som metod. Metoden handlar 
enligt författaren om att pedagoger tar sig an ett specifikt arbetssätt och ett särskilt tänkande, 
för att kunna reflektera över vad som sker i verksamheten. Den pedagogiska dokumentationen 
ska utgå från vad som händer bland barnen och vad de intresserar sig för här och nu. Likaså 
hävdar Elfström (2015) att tanken med pedagogisk dokumentation inte är att beskriva det 
förgångna, utan att fånga upp vad barnen och pedagogerna visar intresse för att utforska. 
Eidevald (2013) framhåller dessutom att pedagogisk dokumentation är en formativ 
bedömningstyp eftersom det är verksamhetensprocessen som hamnar i centrum. Pedagogisk 
dokumentation riktar således fokus mot hur barnen lär sig och inte vad barnen lärt sig. 
 
Lenz Taguchi (1997) understryker att pedagogisk dokumentation kan fungera som ett stöd när 
verksamheter ska bedömas. Bedömningen kan i sin tur bidra till att ge barnen stimulans på 
olika områden, men kan också stödja utvecklingen av verksamheten som helhet. Dessutom 
ger det, enligt henne, den pedagogiska dokumentationen en tydlig bild av vad barnen redan 
kan, deras tankeprocesser och på vilka sätt de lär sig bäst. Kunskap om barnen gör att 
pedagoger likaledes får kunskap om sitt eget lärande. Björklund Boistrup (2011) klargör 
genom sin forskning att det finns tre steg i en lärandeprocess: händelser, iakttagelser och 
analys, och att alla dessa steg kan dokumenteras. Det första steget är att se vad som pågår i 
verksamheten, genom exempelvis dokumentationer. Andra steget är pedagogernas 
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anteckningar av verksamheten, som under en tid sparats och exempelvis består av olika 
strävansmål, samt vilka metoder och redskap pedagogerna använt sig av. Det tredje steget är 
att pedagogerna ska sammanfatta dessa dokumentationer och anteckningar, för att sedan 
analysera dem. När pedagogerna genomför analysen, sker en gemensam reflektion kring 
erfarenheter som förvärvats och denna analys illustrerar pedagogernas gemensamma 
lärandeprocess. Även Åsén och Vallberg Roth (2012) uppmärksammar i sin forskning att 
dokumentation ger pedagoger förutsättningar att tillsammans reflektera över de bedömningar 
som gjorts. Den gemensamma reflektionen kan på så sätt medverka till att dokumentationen 
blir en pedagogisk dokumentation (a.a). 
 
Observationer 
 
Utifrån beskrivningar i forskning utförd av Palmer (2012), genomfördes tidigare, innan 
läroplanen från 1998, barnobservationer i förskolan för att se hur barnen då förhöll sig till 
rådande normer. Dessa observationer förekommer enligt författaren än idag, genom att det 
finns många olika observationsunderlag för pedagoger att ta del av. Dessa underlag, har precis 
som tidigare, fokus på barns utveckling och lärande, de grundas på idéer om att barn generellt 
utvecklas efter förutbestämda kurvor och leder till att barn bedöms i förhållande till dessa. 
Författaren menar att de observationsunderlag som vanligtvis nyttjas i förskolan inte är gjorda 
utifrån läroplanens intentioner om att utgå från ett barnperspektiv. Sparrman och Lindgren 
(2010) antyder i sin forskning att det inte räcker med att skriva ner observationer om ett barn 
för att framhålla ett barnperspektiv på observationerna. För att erhålla ett barnperspektiv i 
observationer måste pedagoger även ge sig tid att samtala med barnen. 
 
Lutz (2009) har i sin forskning funnit att de observationer som görs i förskolan, kan generera 
dubbla resultat. Han menar att observationer kan vara positiva och på så sätt föra barn framåt, 
samtidigt som de kan uppfattas som dömande. Om observationerna är framåtsträvande eller 
dömande har enligt honom att göra med hur pedagoger väljer att se på barn, om synen är 
iakttagande, bevakande, registrerande eller bedömande. Han menar vidare att valet av syn, har 
betydelse för hur pedagoger ser på barn och hur de samlar kunskap om dem. 
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Metod 
 
I detta avsnitt kommer valet att använda kvalitativ intervju som metod i studien att motiveras. 
Därefter presenteras hur urvalet av de pedagoger som medverkade i studien gjordes. Vidare 
beskrivs genomförandet av intervjuerna, samt hur den framtagna informationen bearbetats. 
Avslutningsvis i avsnittet beskrivs hur kvalitetsaspekter på studien och hur vetenskapsrådets 
fyra huvudkrav beaktats. 
 
Kvalitativ intervju 
 
Valet blev att använda kvalitativ intervju som metod, då intresset var att få en uppfattning om 
pedagogernas egna tankegångar och åsikter rörande bedömning i förskolan. Intervjuer kan ge 
större öppenhet i svar än exempelvis en kvantitativ enkät. Christoffersen och Johannessen 
(2015) betonar att kvalitativ intervju är en mångsidig metod som gör det möjligt för den som 
intervjuar att få detaljrika och utförliga svar. Med kvalitativa intervjuer kan pedagogernas 
egna erfarenheter och uppfattningar komma fram, genom att de själva får avgöra vad de 
finner relevant i förhållande till de ställda frågorna (a.a). 
 
Intervjuarens förhållningssätt 
 
Intervjuerna färgades av ett genuint intresse och nyfikenhet för att höra olika pedagogers 
tankar inom det område som skulle studeras och för att förbereda intervjuerna söktes 
information i metodlitteratur. Den information som lämpade sig för detta, tog upp att 
intervjuaren ska vara öppen och genuint intresserad av att lyssna till pedagogernas svar.  Saar 
och Nordberg (2014) påpekar betydelsen av att den som intervjuar är en god lyssnare. Så 
länge lyssnandet görs på ett sätt som är gediget, det vill säga att den som intervjuar verkligen 
är intresserad av vad den andre berättar går det få nästan hur mycket information som helst 
(a.a). 
 
Urval och avgränsningar 
 
Utifrån tidsramen för denna studie blev det tydligt att det inte skulle vara möjligt att 
genomföra ett stort antal intervjuer och därför avgränsades studien till sju intervjuer med sju 
pedagoger. Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) har antalet intervjuer som 
genomförs inom mindre forskningsprojekt, i teorin ingen övre eller nedre gräns. Är tiden 
begränsad, måste begränsningen av informanter dock bli mindre än tio. De pedagoger som 
valdes hade tidigare tagit emot studenter som skulle göra sin verksamhetsförlagda utbildning, 
VFU, och har olika lång erfarenhet av att arbeta inom förskolans verksamhet. Valet av 
pedagoger hamnade medvetet på ett heterogent urval, det vill säga pedagoger i förskolan som 
har varierande erfarenhet av bedömning och att de varit yrkesverksamma i förskolan under 
olika lång tid. Trost (2010) beskriver heterogent urval, där urvalet hamnar på informanter med 
små variationer inom en given ram. Samtliga pedagoger var yrkesverksamma inom förskolan 
när studien genomfördes, vilket var ett krav utifrån studiens syfte. De förskolor som 
pedagogerna arbetade på är belägna i och runt om en tätort i norra Sverige. 
 
Genomförande av intervjuer 
 
Utifrån frågeställningarna utformades en intervjuguide (se bilaga 1), för att ge svar på 
studiens syfte. Intervjuguiden innehöll öppna frågor som skulle medverka till att pedagogerna 
skulle kunna ge djupa och detaljrika svar. För att i efterhand kunna lyssna på vad som sagts, 
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spelades pedagogernas intervjuer in med en ljudupptagare. Fördelen med att använda sig av 
en ljudupptagare är enligt Trost (2010), möjligheten med att kunna lyssna igenom de gjorda 
intervjuerna i efterhand och transkribera det som ordagrant sagts på ett enkelt sätt.  
 
En första kontakt togs med möjliga informanter genom telefonsamtal med några pedagoger. 
Vid denna kontakt gavs information om studiens syfte och en tidsram för den eventuella 
intervjun, på högst trettio minuter. De som valde att medverka i en intervju fick själva 
bestämma dag, tid och plats för denna. Några dagar innan intervjuerna skulle genomföras 
skickades, via mail, syfte, frågeställningar, intervjuguide och ett avtal (se bilaga 2) med 
utgångspunkt i individskyddskravet ut till pedagogerna. Intervjuerna genomfördes sedan på 
de platser som pedagogerna på förhand valt, vilket blev tre mindre rum och fyra större rum 
fördelade på sju förskolor. Intervjuerna pågick mellan femton och tjugo minuter, men en del 
intervjuer varade längre då några pedagoger fortsatte diskussionen efter det att ljudupptagaren 
stängts av. I enlighet med Trost (2010) är det vanligt att diskussionen fortsätter efter att 
ljudupptagaren stängt av, eftersom den intervjuade då slappnar av och börjar tänka på sådant 
som inte nämnts under själva intervjun. 
 
Bearbetning av intervjuer 
 
När alla intervjuer var genomförda kunde bearbetningen av dessa starta. Inledningsvis genom 
att intervjuerna delades upp utifrån vem som haft huvudansvaret för varje intervju, därefter 
lyssnades intervjuerna igenom och transkriberades ordagrant. Sedan lyssnades inspelningarna 
igenom ännu en gång för att säkerställa att allt som sagts verkligen skrivits ner. Genom att 
lyssna igenom intervjuerna efter att de blivit transkriberade gavs också möjlighet till att lyssna 
efter känslouttryck, såsom skatt och pauser. Kvale och Brinkmann (2014) påtalar att när den 
som intervjuat är den som gör transkriberingarna blir interaktioner och olika känslor som 
uppstått under intervjun uppmärksammade.  
 
Därnäst skrevs intervjuerna ut i pappersform, så att den primära analysen av dessa kunde 
påbörjas. Analysen fortgick genom att understrykningspennor i olika färger användes för att 
på ett enkelt sätt markera i utskrifterna och därefter jämföra vad i intervjuerna som kunde 
besvara syftets frågeställningar. Efter att markeringarna gjorts kunde några olika teman 
urskiljas utifrån studiens frågeställningar, sammanlagt tretton teman. Till sist vidtogs arbetet 
med att tolka och sammanställa resultatet till en berättande text. Trost (2010) klargör att det 
finns tre steg i bearbetningen av intervjuer. Först sker insamlandet av data, därefter analyseras 
den data som samlats in och till sist tolkas det material som tagits ut genom analysen.  
 
Studiens kvalitet 
 
För att få kvalitet i en studie, krävs att den uppvisar såväl validitet som reliabilitet. Detta 
eftersom validitet och reliabilitet är två kvalitetsaspekter som samverkar för att ge studien 
kvalitet. Patel och Davidsson (2011) anser att validitet och reliabilitet hör samman och att det 
inte enbart går att fokusera på den ena och låta bli den andra.  
 
För att måna om studiens validitet lades det stor vikt vid att hitta en metod som skulle kunna 
hjälpa till att uppnå studiens syfte. Betydelse lades också vid att utforma en intervjuguide som 
skulle komma att ge svar på studiens frågeställningar. Enligt Trost (2010) samt Patel och 
Davidsson (2011) innebär validitet att det som har undersökts genom intervjuer ska 
överensstämma med studiens syfte och att intervjuaren fått fram information som är relevant 
för studiens resultat. 
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För att få reliabilitet i studien fick pedagogerna samma förutsättningar att sätta sig in i 
frågeställningarna genom att intervjuguiden skickades ut till dem i förväg. Pedagogerna fick 
samma frågor, intervjuerna tog plats under liknande förhållanden och en gemensam 
analysering av det transkriberade materialet gjordes. Därför går det säga att studien uppvisar 
viss reliabilitet. Detta då reliabilitet innebär att studien visar en tillförlitlighet genom att 
pedagogerna fått samma frågor, intervjun har hållits på platser med liknande förutsättningar 
etc. Reliabiliteten blir också högre om två personer går igenom vad som sagt under 
intervjuerna (Patel & Davidsson, 2011; Trost, 2010; Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
Vetenskapsrådets fyra huvudkrav 
 
Inom samhällsvetenskaplig forskning finns ett grundläggande individskyddskrav som måste 
tillgodoses. Vetenskapsrådet (2011) delar upp detta i fyra huvudkrav. De två första kraven är 
informationskravet och samtyckeskravet som innebär att de berörda pedagogerna informeras 
om studiens syfte och att de närsomhelst har rätt att neka till deltagande. Dessa har tagits 
hänsyn till genom att varje berörd pedagog blev kontaktad och informerad om studiens syfte 
samt tillfrågades om de kunde tänkas ställa upp i en intervju. De blev också informerade om 
att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta deltagandet. Det 
tredje kravet, konfidentialitetskravet handlar om att alla uppgifter som inhämtats från 
pedagogerna ska behandlas med största möjliga sekretess, det vill säga att uppgifterna lagras 
utom räckhåll för utomstående och att pedagogerna själva samt deras arbetsplatser förblir 
anonyma. Detta beaktades genom att alla inspelade filer enbart förvarades där ingen annan 
hade tillgång till dem. Pedagogerna samt deras arbetsplatser förblev anonyma i hela studien. 
Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet handlar om att alla uppgifter som inhämtats inte 
använts till annat än vad pedagogerna blivit informerade om. Vad gäller detta krav så har 
ingen information som inhämtats från pedagogerna diskuterats med någon annan och 
informationen har heller inte använts till annat än denna studie. Dessa fyra huvudkrav har 
pedagogerna som deltagit i studien, tagit del av genom att ett avtal skickades ut. 
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Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat utifrån de tre frågeställningarna. Resultatet har 
sammanställts utifrån de intervjuer som genomförts med sju förskollärare. Avsnittets 
huvudrubriker är omformuleringar av studiens frågeställningar för att på så sätt tydliggöra 
resultatet, det vill säga vad de riktar sina bedömningar mot, vilka metoder de använder, samt 
vilka utmaningar och möjligheter de ser med de metoder som de använder. Alla avsnitt 
avslutas med en sammanfattning av det huvudsakliga resultatet. 
 
Även i detta avsnitt används begreppet pedagog när det handlar om de sju intervjuande 
förskollärarna. De har i studien fiktiva namn för att skydda deras identitet, pedagog 1: Britta, 
pedagog 2: Kerstin, pedagog 3: Solveig, pedagog 4: Carina, pedagog 5: Catarina, pedagog 6: 
Lotta och pedagog 7: Gerd.  
 
Bedömningens inriktning 
 
Utifrån resultatet av de genomförda intervjuerna, har tre teman uppmärksammats som riktar 
sig mot bedömning i förskolans verksamhet och dessa kommer att redovisas under denna 
frågeställning. De teman som uppmärksammats är: verksamheten i fokus, omedvetna 
bedömningar samt hand i hand. 
 
Verksamheten i fokus 
 
Fyra pedagoger uttrycker att de föredrar att inte bedöma det enskilda barnet, då de menar att 
det är verksamheten som ska vara i fokus för bedömningarna som görs. Dessa är Carina, 
Catarina, Gerd och Britta. Både Catarina och Carina säger att alla bedömningar de gör är mot 
verksamheten och inte mot barnen. Resultatet visar vidare att dessa pedagoger är överens om 
att de utgår från riktlinjerna i förskolans läroplan, det vill säga att det inte är barnen som ska 
bedömas. Gerd säger: 
 

Ja nu vet jag utifrån läroplanen att man ska bedöma verksamheten så det är det 
vi försöker lägga fokus på, ja, bedöma verksamheten för att vi ska kunna 
förbättra oss och bli bättre. 

 
Dessa pedagoger är också överens om att det i synnerhet är innehållet i och utformningen av 
verksamheten som bedöms av dem. Både Britta och Gerd pratar om betydelsen av 
verksamhetens utformning och miljön för barns fortsatta utveckling. De framhåller att 
eftersom det är pedagogerna som utformar den fysiska miljön, är det också de som bestämmer 
vad barnen får tillgång till. Vidare förklarar de att allt de bedömer i förskolans verksamhet är 
utifrån barnens bästa och vad som ger dem den bästa möjligheten till fortsatt lärande och 
utveckling. 
 
Omedvetna bedömningar 
 
Resultatet visar att samtliga pedagoger är medvetna om att det inte är barnet de har i uppdrag 
att bedöma, men de är också medvetna om att det vid vissa tillfällen ändå görs, vilket de 
benämner som omedvetna bedömningar. Gerd säger: ”det kanske blir ändå att det smyger sig 
in”. Solveig berättar att hon gradvis insett att hon bedömer barn, vilka som klarar av att vara 
med på vissa aktiviteter och hur stort antal barn hon klarar av att göra en aktivitet med själv. 
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Tre pedagoger förklarar att de inte har för avsikt att bedöma enskilda barn, men att det är 
ofrånkomligt att inte göra det. När det gäller bedömningar av barn säger Catarina: ”man kollar 
ju vad de kan, absolut det gör man” och Kerstin betonar att det inte går komma ifrån att hon 
bedömer barn. Gerd framhåller att även om hon vet att det inte är barnet som ska bedömas, så 
händer det att hon jämför barn ibland och tillägger: ”fastän man inte, absolut inte ska göra 
det”. 
 
Samtliga pedagoger som deltar i studien är emellertid noga med att understryka att de 
bedömningar de gör av barn, görs enbart för att hjälpa dem framåt i deras utveckling och 
lärande. Pedagogerna säger att detta är en viktig anledning till varför de bedömer barn och var 
de är i sin utveckling. 
 
Hand i hand 
 
Fyra pedagoger menar att det inte går att skilja på bedömning av barn och på förskolans 
verksamhet, därför att dessa bildar en helhet tillsammans. Britta säger: ”det går riktigt hand i 
hand”. För att kunna utveckla förskolans verksamhet framåt tycker pedagogerna att de 
behöver veta var barnen befinner sig i sin utveckling, för att därpå utmana och stärka dem. 
Både Kerstin och Lotta framhåller att barnen också är en del av verksamheten. Även Carina 
säger att hon måste se var barnen är, så att hon kan forma verksamheten efter det. 
 
Samtliga pedagogers berättelser ger en klar bild av att de anpassar förskolans verksamhet 
efter de bedömningar som de gör av barnen. Det är dessa bedömningar som hjälper 
pedagogerna att anpassa den dagliga verksamheteten. Lotta säger: ”man anpassar ju hela tiden 
och gör om varje dag” och Britta lyfter att alla förändringar och anpassningar som görs i 
verksamheten är utifrån vad som blir bäst för barnen.  
 
Sammanfattning 
 
Resultatet av ett flertal av pedagogernas svar om vad de riktar sina bedömningar mot, visar att 
även om förskolans läroplan påtalar att den bedömning som görs i förskolan ska fokusera 
verksamheten, så är det svårt för pedagoger att enbart bedöma verksamheten utan att 
samtidigt bedöma barnen. Pedagogerna säger att de måste se till barnen och deras individuella 
utveckling, för att kunna skapa goda förutsättningar för att de ska lära sig och utvecklas. Det 
går enligt pedagogerna därför inte att bara bedöma verksamheten utan att också bedöma 
barnen, då dessa två tillsammans, enligt dem, skapar en helhet. 
 
 
Bedömningens metoder 
 
Under denna frågeställning har fyra teman av metoder för bedömning uppmärksammats i 
resultatet och beskrivs under denna rubrik. De teman som uppmärksammats är: pedagogisk 
dokumentation, portfolio, observation och individuell utvecklingsplan. 
 
Pedagogisk dokumentation 
 
Pedagogisk dokumentation är en metod som samtliga pedagoger i studien är väl bekanta med. 
Både Catarina och Britta säger emellertid att de använder sig av dokumentationer, men att det 
sällan är så kallade pedagogiska dokumentationer och Kerstin säger att sådant hennes 
arbetslag skriver ner görs om till dokumentationer, men inte nödvändigtvis till pedagogiska 
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dokumentationer. Gerd däremot använder gärna denna metod. Hon berättar att anledningen är 
att hon själv är så positivt inställd till metoden. Hon säger: 
 

Pedagogisk dokumentation tycker ju jag själv är ett jättebra sätt för barnen att se 
vad som händer i deras utveckling, för att det blir så tydligt då. Sen kan man ju 
tänka hur man använder dokumentationen så att det inte bara blir någonting man 
sätter upp i hallen för att föräldrarna ska se vad vi har gjort. 

 
De tre pedagoger som sällan använder sig av pedagogisk dokumentation, säger att någon typ 
av dokumentation, är det de använder när de bedömer förskolans verksamhet och barns 
utveckling. En anledning pedagogerna anger för att inte använda pedagogisk dokumentation, 
är att tiden inte räcker till. Men trots tidsbrist är dokumentationer vanligt förekommande för 
bedömning bland pedagogerna och Solveig säger: ”dokumentationer använder vi kanske 
mest”. 
 
Portfolio 
 
Samtliga pedagoger som medverkar i studien berättar att de använder sig av någon typ av 
portfolio, även om det inte är så ofta. Solveig säger: ”Men portfolio … vi använder oss inte 
jättemycket av den”. Britta tycker att portfolio är en viktig del i förskolans verksamhet, men 
att det gäller att ha tid till att göra och uppdatera dessa. Gerd anser att det viktiga i arbetet med 
en portfolio är att den finns tillgänglig för barnen, så att de kan följa sin egen utveckling och 
vara stolta över hur långt de kommit. Både Carina och Catarina berättar att barnen på deras 
förskolor har två olika sorters portfolio, en som de själva kan ändra i och titta i när de själva 
vill, samt en som pedagogerna bestämmer över och som de använder sig av under bland annat 
utvecklingssamtal. Carina säger: 
 

de har som en egen pärm som man säger att de får göra precis vad de vill med 
och så har vi självklart den andra pärmen där vi sätter in lite mer, (…) bilder och 
dylikt där man suttit med barnen och pratat.  

 
På Lottas förskola har de emellertid valt att ta bort barnens individuella portfolio och 
använder sig istället av en verksamhetsportfolio, då fokus riktas mot verksamheten och inte 
det individuella barnet. Hon säger: ”vi ha tagit bort enskilda portfolion”. För att de föräldrar 
som är intresserade ska kunna ta del av vad deras barn gör på förskolan, har de istället 
utvecklat ett instagramkonto. På Kerstins förskola har de i sin tur tagit bort fotografier i 
barnens portfolio och istället ersatt fotografierna med en läroplatta, vilket är en surfplatta som 
går fotografera med. 
 
Observation 
 
Alla pedagoger använder sig också ständigt av observationer i det dagliga arbetet på 
förskolan. De talar i det sammanhanget om både observationer som skrivs ner och sådana som 
är mer omedvetna. Lotta säger: ”man observerar ju (…) man skriver inte ner allt men 
observerar ständigt”. Carina och Catarina observationer mycket, men de tycker inte alltid att 
de hinner anteckna vad de sett. De säger också att de använder observationer till att se var de 
själva befinner sig i verksamheten, vad de gör i verksamheten som fungerar dåligt och vad 
som kan behöva förändras. Solveig förklarar att om de inte observerar barnen går det inte 
heller utveckla verksamheten. Hon anser att med hjälp av observationer blir det möjligt att 
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veta hur barnen ligger till och hur hon som pedagog på bästa sätt kan stötta och utmana 
barnen, hon säger: 
 

observationer, det är ju jätteviktigt. För annars har man ju som ingen grund i vad 
man än ska göra, tycker jag.  

 
Individuell utvecklingsplan 
 
De flesta pedagogerna i studien är negativt inställda till individuella utvecklingsplaner på 
grund av att dessa är väldigt individinriktade och inte ämnade för förskolans verksamhet. 
Flera av dem berättar dock att de använder metoder som likna individuella utvecklingsplaner, 
men skiljer sig på det sättet att underlagen är mer öppna och inte består av avprickningslistor. 
Både Britta och Kerstin använder sig av sådana kartläggningar två gånger per år på de barn 
som är fem år. Kerstin använder sig också av kartläggningar på de barn som är tre år, men då 
bara en gång per år. Hon säger: 
 

Det känns inte riktigt som förskola, men vi försöker att tänka att det ska leda 
framåt ändå så att det gör det.  

 
Gerd har aldrig använt sig av individuella utvecklingsplaner, men kan tänka sig att göra det 
om det skulle behövas. Hon föreslår, att arbetslaget ska göra en kartläggning över hur 
verksamheten kan förändras för att hjälpa barnet vidare i sin utveckling. Lotta i sin tur säger 
att det först var tänkt att de skulle använda sig av en individuell utvecklingsplan för varje 
barn, men att det i slutändan inte blev så. Hon tillägger: ”det är ju inte det vi ska hålla på 
med”.  
 
Sammanfattning 
 
Resultatet visar att alla pedagoger använder sig av liknande metoder för att bedöma 
verksamheten och barnen, och att vissa metoder nyttjas mer än andra. Resultatet pekar också 
på att dokumentationer såväl som observationer och portfolio används i hög grad. Fem 
pedagoger av sju använder sig av någon form av individuell utvecklingsplan, men dessa 
benämns med andra namn, såsom kartläggning. Enligt dessa pedagoger skiljer sig deras 
kartläggning från individuella utvecklingsplaner genom att kartläggningen inte består av 
avprickningslistor med barnens egenskaper som många gånger av tradition, färgar 
individuella utvecklingsplaner. Deras kartläggning fokuserar istället barnet i verksamheten.  
 
 
Möjligheter och utmaningar med bedömning 
 
Under denna tredje frågeställning redovisas vilka möjligheter och utmaningar pedagogerna 
ser med de metoder som nämnts tidigare. I denna del har tre teman av möjligheter och 
utmaningar uppmärksammats, dessa kommer att beskrivas utifrån pedagogernas egna 
berättelser. De teman som uppmärksammats är: pågående process, barnsyn och tid. 
Intervjuerna har också fört med sig två teman gällande hur utmaningar kan omvandlas till 
något positivt. Dessa teman är: prioritering och medvetenhet. 
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Pågående process 
 
Britta, Kerstin och Lotta är några av de pedagoger som ser möjligheter med bedömning. 
Bedömningen är enligt dem en ständigt pågående process, där pedagoger tillsammans i ett 
arbetslag kan reflektera över vad som gjorts i verksamheten, så att de därefter kan arbeta 
utvecklande utifrån de reflektioner som gjorts. Britta menar att observationer ger henne och 
arbetslaget möjlighet att bedöma vilka utvecklingsmöjligheter som finns i verksamheten. Hon 
säger: ”Med bedömning som syfte att stödja och stärka utvecklingen”. 
 
Både Kerstin och Lotta framhåller att bedömningar hjälper dem och arbetslagen att se var de 
ligger till i verksamheten, om de är på rätt spår att nå målen som satts upp eller om det är 
något som behöver förändras. Kerstin uttrycker att de genom att använda 
bedömningsmetoder, mycket lättare kan se hur de ska utveckla verksamheten. 
 
Barnsyn 
 
Lotta framhåller att det är viktigt för henne och alla andra som arbetar i förskolans 
verksamhet att veta vilken barnsyn de har, speciellt i arbetet med bedömning. Enligt henne 
påverkas pedagogers bedömningar av barn av deras barnsyn. Carina och Catarina berättar att 
barnens delaktighet är viktigt för dem i deras arbete med pedagogisk dokumentation och 
portfolio. De säger att det inte bara ska vara pedagogernas syn som framhålls, utan också 
barnens. Gerd säger också att det är viktigt att barnen själva får se sin utveckling, då det kan 
leda till att de blir inspirerade att utvecklas ännu mer och fortsätter vara stolta över vad de 
åstadkommit och lärt sig. Hon säger vidare: 
 

bedömningarna är till för att vi ska utvecklas, utveckla oss själva och för att 
barnen ska få det bättre i förskolan. 

 
Britta nämner att hon och hennes arbetslag genomför intervjuer med barnen ungefär en gång 
per år, intervjuerna används sedan i portfolion för att fånga barnens tankar om det barnen 
gjort. Vidare framhåller hon att de enbart genomför kortare intervjuer med de yngre barnen, 
då hon bedömer att det är en utmaning att få intervjuerna att fungera på ett bra sätt. Hon 
säger: ”Det är en utmaning. Det beror ju som på åldern också”. 
 
Tid 
 
Fem pedagoger av sju säger att tiden är den huvudsakliga utmaningen när det gäller val av 
metoder för bedömning. De tycker att det aldrig finns tillräckligt mycket tid för att genomföra 
bedömningar på ett ordentligt sätt och Britta säger: ”det är ju en utmaning att kunna hinna”. 
Anledningarna till att det sällan finns tillräckligt med tid skiljer sig från pedagog till pedagog. 
Medan en pedagog nämner att planeringstiden inte är tillräcklig, så framkommer också andra 
faktorer. Lotta nämner exempelvis att personalbyte och sjukdom är två faktorer som påverkar 
den tid som finns tillgänglig. Hon säger: ”personaldagarna är väldigt bra, då får vi möjlighet 
till det”. 
 
Kerstin och Solveig, i sin tur, ser inte tiden som en utmaning, utan menar istället att det blir 
som man gör det. De säger att om pedagoger intalar sig att det inte finns tid så minskar 
möjligheterna att hinna med. Det gäller enligt dem istället att ta sig tid för bedömning, genom 
att ta tid från sådant som inte påverkar barnens vistelse på förskolan. De säger också att allt 
som görs i förskolan tar extratid och att det är upp till pedagoger att få arbetet med 
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bedömningar att fungera och att det arbetet blir något som kommer underlätta arbetet med 
bedömning för dem. 
 
Prioritering 
 
Fem pedagoger uttrycker att det enligt dem är en prioriteringsfråga om arbetet med metoder 
för bedömning blir en möjlighet eller en utmaning. Gerd säger att det är viktigt att komma 
ihåg att allt som görs i förskolans verksamhet ska vara till gagn för barnen och att det är den 
primära prioriteringen. Lotta berättar i sin tur att det viktigaste är att vara där barnen är. Att 
göra administrativa uppgifter kanske inte behöver vara första prioritet, hur mycket det än 
skulle behövas. Carina och Catarina föreslår att barnen ska göras delaktiga i arbetet med 
bedömningsmetoderna genom att låta barnen vara de som ibland dokumenterar. Hon berättar 
att när barnen får vara delaktiga i dokumentationen, blir ett barnperspektiv också 
uppmärksammat och på så sätt får barnen känna delaktighet. Dessutom sparar det tid för 
pedagogerna och hon tillägger: ”att barnen kan dokumentera direkt, det är ju jättebra”. Kerstin 
säger att hon har en önskan om att prioritera att kontinuerligt skriva ner några rader om de 
bedömningar som hon gjort under dagen. Så att hon inte glömmer bort vad hon bedömt och 
berättar: 
 

så fruktansvärt många olika bedömningar man gör i språnget och som hamnar 
här bak någonstans och ibland skriver man ner dem och ibland gör man det inte. 

 
Medvetenhet 
 
Fem pedagoger säger att de utmaningar som finns med bedömning kan leda till större 
medvetenhet om dem själva, på det sättet att de blir mer medvetna om varför de gör som de 
gör. Catarina framhåller att det är viktigt för henne att veta om det hon gör, syftar till att 
utveckla henne eller barnen. Hon exemplifierar detta genom att berätta om ett tillfälle när hon 
valde aktivitet för dagen och insåg att barnen inte alls var intresserade av denna aktivitet. Hon 
tillägger: ”man måste ju vara flexibel i allt man gör”. 
 
Enligt Britta kan diskussioner i arbetslaget bidra till att utmaningar med metoder för 
bedömning uppmärksammas och att diskussionerna kan, i sin tur, medföra en medvetenhet 
om hur arbetslaget kan lösa dessa utmaningar. Detta menar hon är något positivt eftersom 
diskussioner kan leda till flera olika lösningar som kan prövas och utvecklas. Hon nämner den 
individuella utvecklingsplanen som exempel och säger att det i början var svår att använda 
den, men nu har hon och hennes arbetslag utvecklat arbetet med den och tycker det är 
”jättelätt”. Även Gerd är positiv till sådana diskussioner i arbetslaget och säger: ” man får 
tänka i nya banor, (…) vända och vrida på saker”. 
 
Sammanfattning 
 
Resultatet visar att det finns fler möjligheter än utmaningar med de metoder som nyttjas för 
bedömning. En av de få utmaningar som pedagogerna nämner är att det inte finns tid. Alla 
pedagoger är emellertid positiva till att göra bedömningar och vill hellre se möjligheter än 
utmaningar vad gäller denna arbetsuppgift. Enligt pedagogerna är de positiva till att använda 
bedömning, då bedömningar ger pedagogerna en medvetenhet om vilket synsätt de har 
gentemot varandra och barnen. Även om fem pedagoger ser en utmaning, att det inte finns tid 
för att genomföra dessa bedömningar, har de lösningar på hur denna utmaning kan omvandlas 
till en möjlighet. Det handlar enligt dem om vilka arbetsuppgifter som prioriteras, om det är 
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barnen eller andra arbetsuppgifter som är det viktiga? Enligt de pedagoger som deltar i 
studien är det självklart att barnen alltid ska komma i första hand och att administrativa 
arbetsuppgifter ska komma i andra hand. 
 
 
Viktigt att tänka på 
 
I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av de områden som pedagogerna anser vara 
viktiga att beakta i arbetet med bedömning i förskolan. Detta avsnitt utgår därmed inte från en 
frågeställning, men innehållet är ändå viktiga resultat från studien.  
 
Pedagogernas tankegångar 
 
Fyra pedagoger hade mycket att säga gällande vad de tycker är viktigt att beakta när det gäller 
bedömning. Lotta talar om att bedömningarna måste genomföras kontinuerligt. Hon 
specificerar detta genom att beskriva vikten av att tillsammans inom arbetslaget reflektera 
över resultaten av den metod de använder, för att ta del av allas olika tankegångar. Fyra 
pedagoger delar samma tankar när det gäller att försöka hålla bedömningens fokus mot 
verksamheten, även om det många gånger är svårt. 
 
När det gäller portfolio och pedagogisk dokumentation som metod, lyfter både Carina och 
Catarina att det är viktigt att tänka på barnens integritet i arbetet med dessa metoder, om 
resultatet kommer sitta synligt för andra. De brukar ställa sig frågan om bedömningarna visar 
den sida av barnet som barnet själva skulle vilja visa. Det är enligt dem viktigt att tänka på 
vad som visas genom exempelvis en portfolio. De understryker vidare att det handlar om att 
fråga barnen vad de vill ska offentliggöras för andra och att pedagoger inte ska offentliggöra 
något som är ogenomtänkt. Gerd framhåller i sin tur att det är viktigt att de texter som skrivs 
in i en portfolio, samt i pedagogiska dokumentationer, aldrig ska vara utpekande eller 
dömande utan ger en värderingsfri bild av barnet. 
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Resultatanalys 
 
I detta avsnitt jämförs resultatet från det förra avsnittet, mot litteraturen i bakgrunden. Texten 
i avsnittet är analyserat, genom att pedagogernas svar jämförts mot varandra och studiens 
frågeställningar. 
 
Bedömningens inriktning 
 
Resultatet visar att när det kommer till vad som ska bedömas i förskolan, skiljer sig 
pedagogernas uppfattningar en del från det läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) som 
antyder att det är verksamheten som ska bedömas och inte det enskilda barnet. Skillnaderna 
visar sig särskilt då några av pedagogerna betonar att enbart verksamheten ska bedömas, 
medan andra menar att det inte går bedöma verksamheten utan att också bedöma barnen. 
Dock säger de pedagoger som betonar att enbart verksamheten ska bedömas, att de ibland 
kommer på sig själva med att de också bedömer barnen. Pedagogerna förklarar att när 
bedömningen av barnen uppmärksammats som en bedömning, används den för att utveckla 
verksamheten vidare. Precis som Björk-Willén (2015) och Palmer (2012) understryker, 
används bedömningen utifrån de förhållningssätt som pedagoger har gentemot barn och 
verksamhet. Resultatet visar även olika faktorer som spelar in när pedagogerna bedömer 
verksamhet respektive barn. I verksamheten riktas bedömningen mot innehållet och 
utformningen, medan bedömningen av barn riktas mot utveckling och lärande. 
 
Bedömningens metoder  
 
Resultatet visar också att dokumentation, portfolio och observation är de metoder för 
bedömning som används mest av pedagogerna i studien. Pedagogerna använder dessa 
metoder för att de ger störst utrymme för reflektion kring bedömningen av barn och 
förskolans verksamhet. Detta stämmer överens med det som Åsén och Vallberg Roth (2012) 
nämner om att pedagogisk dokumentation ger pedagoger förutsättningar för reflektion. Enligt 
Palmer (2012) har förskolan under en längre tid intresserat sig för pedagogisk dokumentation. 
De pedagoger som ingått i studien är i någon mån intresserade av denna metod för 
bedömning, men resultatet visar att pedagogisk dokumentation inte används i lika stor 
utsträckning som vanlig dokumentation. Pedagogerna färgar dock sina dokumentationer 
pedagogiskt genom att ibland reflektera över dem och intervjua barn om deras tankar. 
Pedagogerna beskriver också att de länge använt sig av en portfolio till barnen men att det nu 
håller på att bli ett skifte, detta då pedagoger nu har en portfolio för barnen och en för 
verksamheten. I resultatet betonar pedagogerna även att medvetna observationer behövs för 
att verksamheten ska utvecklas. Två av pedagogerna i studien har valt att använda sig av 
kartläggning, då de menar att skillnaden ligger i att kartläggningens utformning inte är lika 
dömande gentemot barnet som utformningen i traditionella individuella utvecklingsplaner. 
Pedagogerna i studien, som bedömer verksamheten och inte barnen, kan tänka sig att använda 
en individuell utvecklingsplan. Även om de är medvetna om att individuella 
utvecklingsplaner riktar sig mot barnet och inte verksamheten. Detta stämmer överens med 
Björk Willén (2015) som framhåller att individuella utvecklingsplaner riktar sig mot enskilda 
barn.  
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Möjligheter och utmaningar med bedömning 
 
Pedagogerna som ingått i studien kan se både möjligheter och utmaningar med att genomföra 
bedömningar i förskolan och som resultatet påvisar, så finns det fler möjligheter än 
utmaningar. Resultatet visar att de möjligheter pedagogerna ser är bedömning som en 
pågående process och vilken barnsyn de själva har. Den enda utmaningen pedagogerna kan se 
är tidsbrist. Pedagogerna framhåller att de behöver reflektera över bedömningarna 
kontinuerligt för att kunna se hur de ligger till, vilket är den pågående processen. Detta 
stämmer överens med läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) som menar att pedagoger 
fortlöpande ska reflektera. En möjlighet som pedagogerna anser att en reflektion av 
bedömningen kan leda till, är att de kan bli mer medvetna om sin barnsyn. Resultatet visar 
vidare att pedagogerna påstår att tidsbristen är en fråga om vad i förskolan som ska prioriteras 
och enligt dem är det barnen. 
 
Viktigt att tänka på 
 
Sparrman och Lindgren (2010) antyder att pedagoger måste tala med barnen, för att få ta del 
av deras perspektiv. Detta stämmer överens med det några av pedagogerna i studien berättar, 
om hur de i sina bedömningar frågar barnen om deras åsikter gällande vad som ska 
offentliggöras, för att på så sätt värna om deras integritet. Vill barnen inte att deras bilder ska 
offentliggöras, menar pedagogerna att det är något som de måste respektera. Pedagogerna 
framhåller också att det är deras uppgift att skriva texter till de bilder som sätts upp på 
förskolan, men dessa texter ska enligt dem visa en positiv syn på barnet och inte vara 
dömande. Pedagogernas åsikter kan kopplas till Lutz (2009) som beskriver skillnaden mellan 
att se positivt eller dömande på barnen. 
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Slutdiskussion 
 
I detta avslutande avsnitt kommer slutsatser med koppling till studiens övergripande syfte och 
frågeställningar att presenteras. Slutsatserna kopplar vi även till tidigare forskning och annan 
litteratur om bedömning i förskolans verksamhet. Avslutningsvis i avsnittet presenteras en 
diskussion kring genomförandet av studien, en metoddiskussion och förslag på fortsatt 
forskning. 
 
Bedömningens inriktning 
 
Som vi skriver i rapportens inledande avsnitt ska bedömning enligt läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2016) riktas mot förskolans verksamhet. När vi gjort vår verksamhetsförlagda 
utbildning, VFU, har vi däremot upplevt att pedagoger till viss del ändå bedömer barnen, 
vilket även kan urskiljas i vårt resultat i denna studie. Pedagogerna framhåller att det är svårt 
för dem att enbart bedöma verksamheten och vissa menar att barnen är en del av den. 
Slutsatsen vi kan dra från resultatet, är att alla bedömningar görs i ett framåtsträvande syfte 
med föresatsen att barn ska kunna få det så bra som möjligt i förskolan. Detta stämmer 
överens med hur Björklund Boistrup (2011) tolkar formativ bedömning. 
 
En annan tanke som vi nämner i rapportens inledande avsnitt, är att bedömningen av barn 
kanske sker omedvetet bland pedagoger. En slutsats som kan tas från resultatet är att 
pedagogerna inte aktivt bedömer barn, utan att de mer omedvetet gör bedömningar av barns 
förmågor under dagen på förskolan. Utifrån egna erfarenheter, förstår vi att omedvetna 
bedömningar är svåra att komma ifrån och kanske först i efterhand uppmärksammas dessa 
som en bedömning? En farhåga vi har gällande omedvetna bedömningar, är att de inte 
används på ett sätt som utvecklar verksamheten. Detta om pedagogerna exempelvis, i allt för 
stor utsträckning, riktar in sig på vad enskilda barn inte kan istället för att rikta fokus mot vad 
de kan utveckla i verksamheten. Utifrån resultatet kan även slutsatsen dras om att alla 
pedagoger som ingått i studien, utgår från det som några pedagoger sagt, att bedömning av 
barn och verksamhet går hand i hand. 
 
Bedömningens metoder 
 
Under vår förskollärarutbildning har pedagogisk dokumentation varit den metod som primärt 
uppmärksammats i våra kurser. En slutsats vi kan dra av resultatet är att denna metod inte är 
särskilt vanlig bland de pedagoger som ingått i studien. Vi upplever att det är kravet på 
reflektion som gör att pedagogiska dokumentationer inte används lika frekvent som annan typ 
av dokumentation. Vi ställer oss också frågande till om dokumentationer nödvändigtvis 
behöver vara pedagogiska? Eller om andra typer av dokumentationer också kan räcka till för 
att bedöma hur barnen utvecklas i förskolan? Målet med pedagogiska dokumentationer är som 
bekant att de ska riktas mot hur barnen lär sig, inte vad de lärt sig (Eidevald, 2013). 
 
Portfolio är något som vi sedan tidigare är bekanta med sedan vår egen tid i grundskolan. Vår 
erfarenhet av vad en portfolio innehåller stämmer emellertid inte riktigt överens med vad som 
framgår av denna studies resultat. Under vår skoltid fick vi själva bestämma vad som skulle 
ingå i portfolion, medan resultatet i denna studie pekar på att pedagogerna är de som har 
huvudansvaret över portfolions innehåll. Detta tror vi kan bero på att barnen i grundskolan är 
äldre och förväntas ha ett större egenansvar, än barnen i förskolan. En annan slutsats som 
framkommit är att pedagogerna använder sig av såväl en portfolio till barnen, som en 
portfolio till verksamheten. Vi tror att en verksamhetsportfolio kan vara ett bra alternativ 
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istället för en individuell portfolio, då den fokuserar bedömningen mot vad barnen gör 
tillsammans i verksamheten. Ellmin och Ellmin (2012) som berört att syftet med portfolio är 
att utvärdera verksamhetens kvalitet.  
 
Från resultatet kan vi också utläsa att observationer av barn är något som pedagoger i 
förskolan gör både medvetet och omedvetet. Slutsatsen vi kan ta från pedagogernas 
berättelser, är målet med observationer att förändra verksamheten efter barnens behov. Vi tror 
att observationer av barn kan bli en utgångspunkt för den verksamhet som pedagoger erbjuder 
barn. Vi tycker det är bra att pedagogerna lägger fokus på vad de erbjuder barn genom 
verksamheten. Risken med observationer av barn är dock, på samma sätt som 
dokumentationer, att de stannar vid en bedömning av barnet. Våra farhågor kan kopplas till 
det Palmer (2012) förklarar om tidigare utförda barnobservationer. 
 
Utifrån resultatet kan vi dra slutsatsen att de flesta av pedagogerna som medverkat i studien, 
har en negativ inställning till individuella utvecklingsplaner, de tycker inte att planerna är 
utformade för att användas i förskolan. Utifrån vad litteraturen, exempelvis Vallberg Roth 
(2011), betonar så håller vi med om dessa tankar, då individuella utvecklingsplaner är gjorda 
för grundskolan. Vi har därmed en ökad förståelse till varför pedagoger väljer andra 
alternativ, såsom kartläggning. Med utgångspunkt i studiens resultat och med koppling till det 
Björk Willén (2015) framhåller om att individuella utvecklingsplaner alltid bedömer enskilda 
barn, finns det mycket som talar för att kartläggning kan vara en användbar metod för de 
bedömningar som görs i förskolan. Vi ställer oss därför frågande till varför karläggning inte 
används av fler av pedagogerna? Vår slutsats stämmer överens med det Eidevald (2013) säger 
om att välja metoder utifrån läroplanens intentioner. 
 
Möjligheter och utmaningar med bedömning 
 
Utifrån resultatet, drar vi slutsatsen om att bedömningar bör göras på ett sådant sätt som leder 
till reflektioner kring hur verksamheten kan utvecklas. Vi tror att detta sätt att se på 
bedömning gör att bedömningarna blir mer genomtänkta och på så sätt mindre dömande, mot 
såväl barnen som verksamheten. Vi ställer oss frågande till om det är viktigt att barn får känna 
delaktighet i förändringar som görs utifrån bedömningar? Vi tror dock att pedagoger i större 
utsträckning kan använda sig av barns tankar, när förändringar görs. Enligt Sparrman och 
Lindgren (2010) leder barns delaktighet till att barnens perspektiv beaktas.  
 
Genom resultatet kan vi dra slutsatsen att brist på tid är den största utmaningen i arbetet med 
metoder för bedömning. Vi tror att oavsett vad pedagoger gör i förskolan, kommer tiden alltid 
att vara en utmaning, då det handlar om att hitta en balans i arbetet med 
bedömningsmetoderna och den tid som spenderas i barngruppen. Därför drar vi slutsatsen att 
det är en prioriteringsfråga, vilken bedömning är viktigast att göra? Vi tycker, precis som 
resultatet pekar på, att bedömningen av barn och att bedömningen av verksamheten hör ihop. 
Ellmin och Ellmin (2012) framhåller detta som att pedagoger gör didaktiska överväganden. 
Därför anser vi att det är viktigt att veta vad som ska göras, hur det ska göras och varför det 
ska göras, då det annars kan vara svårt att konkretisera sina bedömningar. 
 
Viktigt att tänka på 
 
Utifrån resultatet av pedagoger som ingått i studien, drar vi slutsatsen att det viktigaste i 
arbetet med bedömning är att: bedömningen sker kontinuerligt, att arbetslaget reflekterar över 
metoderna som används och att barnens perspektiv beaktas. Vi tycker att dessa delar är 
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viktiga, därför att de tillsammans värnar om förskolans kvalitet. Detta kan vi koppla till 
förskolans läroplan (Skolverket, 2016) och det som skrivs om att erhålla kunskap om 
förskolans kvalitet genom metoder för bedömning. Resultatet visar att pedagogerna ibland 
sätter upp barns bilder på väggen, utan att fråga barnen. Vi kan känna igen oss i det här 
agerandet, då det ofta är något som görs i förbifarten och som vi tar för givet att barn vill visa. 
Men vill barn att vi sätter upp allting? Vi tror inte det och när vi sätter upp bilder på detta sätt, 
utgår vi inte från barns perspektiv. Detta i enligt med Sparrman och Lindgren (2010) som 
menar att pedagoger inte utgår från barns perspektiv, om de inte pratar med barnen först. 
 
 
Genomförandet av studien 
 
Målet med vår studie var att få en ökad förståelse för bedömningens roll i förskolans 
verksamhet, detta genom att intervjua några pedagoger om vad de anser om bedömning. Vi 
tycker att målet till stor del har uppnåtts. En oro som fanns hos oss i början var att förskolan 
börjat bli mer skolinriktad, men efter intervjuerna med pedagogerna i studien, står det dock 
klart för oss att bedömningar i förskolan inte genomförs på samma sätt som i grundskolan. Vi 
är också medvetna om att studien enbart innefattar ett fåtal pedagoger och att resultatet inte 
kan stå för alla pedagoger i Sverige. 
 
Mycket av den litteratur vi läst har inte riktat sig speciellt mycket mot bedömning i förskolan, 
då det är mer bedömning i grundskolan som är i fokus. Detta ledde till att vår förkunskap till 
en början var begränsad av det vi läst, men att vi nu tycker att studien bidragit till en djupare 
förståelse gällande bedömning i förskolan. Det har också blivit klart för oss att det finns 
många olika sätt att se på bedömning och att använda sig av det, genom olika metoder såsom 
exempelvis dokumentation och observation. Detta utifrån vad riktlinjerna i förskolan läroplan 
(Skolverket, 2016) poängterar om att utveckla verksamheten utifrån barnen. Utifrån de 
pedagoger som deltagit i studien, har vi kunnat dra slutsatsen att grundtanken med bedömning 
är att fokus ligger på barnet i verksamheten.  
 
Bedömning är ett intressant område som vi tycker borde fördjupas, speciellt vilken innebörd 
bedömning har för varje pedagog. Vi upplever att pedagogerna i studien är nervösa när de 
talar om bedömning, kanske kopplar de bedömning till grundskolans verksamhet? Däremot 
tycker pedagogerna som ingått i studien, att deltagandet fått dem att förstå bedömning i 
förskolan på ett annat sätt. Vi inser efter studiens genomförande att det inte går att bara 
bedöma verksamheten utan att ta hänsyn till barnen, något som vi trodde innan studiens 
början. Det handlar om att se till vad som blir bäst för barnen och det kommer vi ta med oss 
från denna studie, när det är dags för oss att själva använda bedömning i förskolan. 
 
 
Metoddiskussion 
 
Vi avgränsade valet av pedagoger till att de skulle vara utbildade förskollärare, fortfarande 
aktiva inom yrket och jobbat olika länge. Från början var vi inne på fyra intervjuer men insåg 
snabbt att det skulle vara på gränsen till för få och därmed inte ge studien en god kvalitet. Vi 
ändrade oss därför till sju intervjuer och det utifrån vad Christoffersen och Johannessen 
(2015) tar upp om antalet intervjuer inom en begränsad tidsram. Våra avgränsningar i urvalet 
kan också ha lett till att vi gått miste om pedagoger med andra erfarenheter, som kan ha 
påverkat resultatet. 
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Den stress som vi kände inför att påbörja intervjuerna, var en bidragande faktor till att 
pedagogerna bara fick välja att genomföra intervjuerna under samma vecka som vi ringde 
eller veckan därpå, vilket i sin tur kan ha bidragit till att en pedagog valde att inte medverka. 
Under intervjuerna tyckte alla pedagoger som medverkade att bedömning var ett intressant, 
men svårt ämne att diskutera. Vi upplevde under intervjuerna, att det bara var en av 
pedagogerna som kände sig stressad och ville att intervjun skulle gå fort. Vilket är en faktor 
som kan ha påverkat resultatet av just den intervjun. En annan faktor som kan ha påverkat 
resultatet är att två av pedagogerna fortsatte prata med oss efter det att ljudupptagaren stängts 
av, vilket kan ha gjort att viktig information inte kom med i inspelningarna. Detta kan kopplas 
till Trost (2010) och hans tankar om att diskussioner kan fortsätta efter det att ljudupptagaren 
stängs av. Ett tredje faktor som spelade in på resultatet att det under två intervjuer kom in en 
annan pedagog i rummet.  
 
Vi tycker i efterhand att alla våra förberedelser kom till användning i genomförandet av 
intervjuerna. En positiv aspekt som vi fick med oss från våra förberedelser, var möjligheten 
att träna på att inte stressa igenom frågorna och faktiskt lyssna på vad den andra berättar. 
Detta då vi läst i metodböcker om betydelsen av att vara en god lyssnare (Saar och Norberg, 
2014). Vi tycker att våra förberedelser gjorde att vi fick djupare svar i intervjuerna, vilket gett 
oss ett större underlag för resultatet. När det kommer till bearbetningen av intervjuerna, 
uppstod endast ett mindre hinder, närmare bestämt kvaliteten på ljudinspelningarna. Vilket 
kan ha berott på att vi spelade in intervjuerna på våra mobiltelefoner. Resultatet kan möjligen 
också ha påverkats en aning av detta, då några sekvenser av intervjuerna var svåra att höra. 
 
 
Förslag på fortsatt forskning 
 
När vi nu klargjort att bedömningar förekommer i förskolans verksamhet och på vilka sätt de 
görs, tycker vi att det skulle vara intressant att veta hur dessa nyttjas vid utvecklingssamtal. 
Hur beaktar pedagoger det faktum att utvecklingssamtal ska utgå från verksamheten, även om 
föräldrar vill veta hur deras barn ligger till? Vad utgår pedagoger från när de förbereder ett 
utvecklingssamtal? Är det läroplanens strävansmål, det föräldrarnas helst vill höra eller båda 
som är i fokus? Det vill säga om pedagoger utgår från att enbart tala om vad de gör i 
verksamheten, om de svarar på föräldrarnas frågor om barnets utveckling eller om de talar om 
både verksamheten och barnet. Vi tycker också att det skulle vara intressant att veta på vilka 
grunder pedagoger gör dessa val och ett syfte skulle exempelvis kunna se ut på följande vis: 
 
Syftet med studien är att synliggöra hur de bedömningar som görs i förskolan kan nyttjas vid 
utvecklingssamtal. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Uppvärmningsfrågor 

 Hur länge har du varit aktiv inom förskolans verksamhet? 
o Hur länge har du varit på just denna förskola? 

 
Frågeställning 1: Vad riktar sig de bedömningar som görs av förskollärare mot idag? 

 Vad bedömer du i ditt arbete som förskollärare? (verksamheten/barnen?) 
o Vad bedöms hos barnen? (inget, lärande, utveckling osv.) 
o Vad bedöms i förskolans verksamhet? (utformning, upplägg, innehåll osv) 

 
Frågeställning 2: Vilka metoder använder sig förskollärarna av i bedömningen av barn 
och förskolans verksamhet?  

 Vilka metoder för bedömning använder du dig av i bedömningen av barnen respektive 
förskolans verksamhet?  (Pedagogisk dokumentation, IUP, observationer, portfolio) 

o Varför använder du just de metoderna? 
 Vilken metod använder du oftast? 

o Hur kommer det sig? 
 Vilken metod använder du minst? 

o Hur kommer det sig? 
 
Frågeställning 3: Vilka utmaningar och möjligheter ser förskollärarna att det finns i 
arbetet med de metoder som de använder? 

 Vilka möjligheter ser du med att använda just dessa metoder gentemot bedömningen 
av barn och förskolans verksamhet? 

o Vilka utmaningar ser du med att använda metoderna? (gentemot 
barn/verksamhet) 

o Kan utmaningarna föra med sig något positivt? 
 I så fall vad?  

 När kan bedömning ses som ett stöd i det praktiska arbetet? 
o När kan det bli ett hinder? 

 Vad är viktigt att tänka på i arbetet med metoderna? 
 
Avslutningsfrågor 

 Har du något att tillägga utöver det som sagts? 
o Vill du förtydliga något? 

 
  



 

Bilaga 2. Avtal 
 
Genom detta avtal försäkrar vi, Elina Häggström och Madeleine Lundmark, er om att all 
information som inhämtas under intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. Vilket 
gäller både den obearbetade och bearbetade informationen. Ni som deltagit i intervjun, samt 
verksamheten ni jobbar i kommer vara anonyma i det färdiga examensarbetet. Erat deltagande 
är frivilligt och ni har när som helst rätt att avbryta erat deltagande under hela 
examensarbetets gång.  
 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Elina Häggström   Madeleine Lundmark 
 
 
 
 
Jag har tagit del av och accepterar villkoren i ovanstående avtalsbeskrivning. 
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