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ABSTRACT 

Pernilla Jonsson 

Att följa förskolebarns utveckling utan att bedöma det enskilda barnet 
 

To follow preshcool childrens development without judging the individual child. 
 

Antal sidor: 39 

I detta arbete har jag undersökt hur pedagoger i förskolan följer barns utveckling och hur de 
hanterar läroplanen för förskolans intentioner om att det inte är det enskilda barnet som ska 
utvärderas utan att det är verksamheten som ska utvärderas. 
 
Metoden har varit litteraturstudier och intervjuer av pedagoger som arbetar på förskolor. 
 
Resultatet av studien visar att pedagoger gör bedömningar av barns utveckling inför 
utvecklingssamtal och upprättandet av individuella utvecklingsplaner. Trots att läroplanen 
för förskolan säger att det inte ska finnas några uppnåendemål för det enskilda barnet blir 
det mer och mer vanligt att även förskolor upprättar individuella utvecklingsplaner med 
uppnåendemål för varje barn. Den mesta av litteraturen avspeglar inte resultatet av mina 
intervjuer. Pedagogerna skrev inte några uppnåendemål utan var väl medvetna om att det 
var verksamheten som de skulle skriva mål för. 
 
I diskussionen berörs olika sätt att följa barns utveckling utan att bedöma. 
Sammanfattningsvis blir min slutsats att pedagogerna kan undvika att göra en bedömning 
av det enskilda barnets resultat, men för att kunna föra förskoleverksamheten framåt och 
utmana barnet till utveckling måste en bedömning av barnen göras. Det krävs att man som 
pedagog är insatt i läroplanen och att man tar sig tid att observera och formulera eventuella 
individuella utvecklingsplaner.  
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1. Inledning 
 
Under min utbildning på Växjö universitet var jag med på en föreläsning om bedömning i 

förskolan eller som föreläsaren kallade föreläsningen ”istället för bedömning och betyg”. Jag 

har snart läst tre år av min lärarutbildning och inte en enda gång, förrän nu, har jag reflekterar 

över att man som pedagog inte ska utvärdera det enskilda barnets resultat i förskolan, utan det 

är verksamheten som ska utvärderas och göras en bedömning på. Jag tror att vi idag bedömer 

alla människor vi möter. Så fort vi har träffat en ny människa och pratat lite med den så har vi 

placerat denna person i ett fack. Många gånger räcker det med att vi tittar på människors 

kläder så har vi bestämt om personen är rik eller fattig, modern eller omodern. Detta tror jag 

även händer i förskolan. Pedagogerna ser barnen och ser att de kan eller inte kan det ena eller 

det andra. Alla har vi också förväntningar på vad personer ska kunna och hur de ska bete sig i 

olika åldrar. Pedagoger i förskolan har förväntningar på vad barn ska kunna och även om 

barnen kan det som förväntas eller inte så har pedagogerna gjort en bedömning. I Lpfö 98 står 

det att det inte är det enskilda barnets resultat som ska utvärderas utan det är verksamhetens 

resultat. Efter föreläsningen om bedömning i förskolan insåg jag att detta måste jag veta mer 

om. Pedagoger som jobbar i förskolan måste veta hur de ska följa barns utveckling utan att 

bedöma och hur de ska föra ett utvecklingssamtal med föräldrar som vill veta om deras barn 

är ”duktiga” och ”normala”? Detta tycker jag sätter pedagogerna i förskolan i kläm eftersom 

vi inte får bedöma det enskilda barnet, det enda vi kan göra är att tala om vad vi i 

verksamheten har gjort för att barnet ska utvecklas. För pedagoger i förskolan är det viktigt att 

man uppmärksammar detta och tänker på det dagligen så att man inte utvärderar barnet 

resultat utan att man hela tiden utvärderar sin egen roll i utvecklingen av förskolan. 
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2. Bakgrund 
 
I Sverige har förskolan blivit en del av utbildningsväsendet, från att ha varit en del av 

socialtjänsten. Förskolan har fått sin första läroplan. Ingela Elfström (2005) skriver att från att 

barndomen har varit en tid då barnen leker och växer i egen takt har barndomen blivit en tid 

som ska utnyttjas. De ska skaffa kunskap, lära sig och förbereda sig för nästa steg. Christina 

Wehner-Godée (2005) skriver att i förskolan sätts det inga betyg på barnen, men det är inte 

lång ifrån. Det enda som saknas är bokstäverna. Barns utveckling bedöms från den dagen de 

börjar förskolan. Wehner-Godée (2005) skriver att det senaste inom förskolan är att när 

pedagogen har samtal med föräldrar ska omdömen om varje barns individuella utveckling 

ligga till grund för utvecklingssamtalet. Förskolan ska inte upprätta individuella 

utvecklingsplaner för varje barn, så som grundskolan ska. Vill pedagogerna och har föräldrars 

medgivande får de upprätta en individuell utvecklingsplan för barnen i förskolan. Om 

pedagogerna nu skulle skriva individuella utvecklingsplaner är inte det att bedöma barn och 

sätta krav på dem? Jag gjorde min sista verksamhetsförlagda utbildning inom 

lärarutbildningen på en förskola i en mindre kommun. Där har politikerna bestämt att även 

förskolbarn ska ha en individuell utvecklingsplan. När jag berättade att jag skulle skriva om 

bedömning i förskolan sa pedagogerna att det vill vi gärna läsa. Det är ett dilemma för oss att 

aldrig bedöma barnen och att hela tiden tänka på hur man formulerar sig så att det bara finns 

strävansmål och inte uppnåendemål, sa de. I boken pedagogisk bedömning skriver Wehner-

Godée (2005) att det inte går att undvika bedömningar. Elfström (2005) har fått fram i sin 

undersökning att det förekommer två olika typer av bedömning. Den första handlar om frågor 

kring barns sociala, språkliga, motoriska, perceptuella, emotionella och logiskt - matematiska 

utveckling/förmåga. I den andra typen av bedömning handlar det om hur barnet fungerar i 

rutinsituationer så som mat, vila och även aktiviteter som förekommer på förskolan. Den 

första typen av bedömning är mer verksamhetsrelaterat. Här ställer pedagogen nästan samma 

frågor som i den andra typen av bedömning, men på ett nytt sätt. Frågorna relateras även till 

läroplanen så att ett annat barn träder fram. 
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3. Syfte 
 
Mitt övergripande syfte med detta arbete är studera hur pedagoger i olika förskolor följer 

barns utveckling och hur de samtidigt hanterar kraven på att inte bedöma barnen? Jag vill få 

en större inblick i hur pedagoger förbereder sig inför utvecklingssamtal och i utarbetandet av 

en individuell utvecklingsplan. 

Problemformulering 
Min huvudfråga lyder: 

Hur följer pedagoger det enskilda barnets utveckling i förskolan och hur förhåller de sig till 

bedömning av barnet? 

Mina delfrågor är: 

Hur förbereder pedagoger ett utvecklingssamtal med barnets vårdnadshavare? 

Hur förhåller sig pedagogerna till det som står i läroplanen om barns utveckling och 

bedömningen av den? 
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4. Litteraturgenomgång 
 
Alan Bryman (2001) skriver att litteraturen i ett visst ämne fungerar som en drivkraft för 

undersökningen. Undersökaren som läser litteraturen blir intresserad och vill undersöka det 

som har lästs i litteraturen. Det första man som undersökare ska göra är att knyta teorin till 

problemet, skriver Annika Lantz (2007). Oftast finns det någon som tidigare har skrivit om 

problemet och genom deras arbete kan undersökaren ta del av kunskapen. Ibland påbörjar 

undersökaren datainsamlingen utan att knyta an till redan befintlig kunskap vilket kan bli ett 

problem eftersom det finns en risk att undersökaren försöker uppfinna hjulet på nytt. Som 

undersökare måste man välja mellan de teoribildningar som finns och de teoretiska 

utgångspunkterna avgränsar undersökningsområdet.  

 

Jag började med att leta på olika bibliotek efter tidigare forskning och teorier. Jag sökte på 

bibliotekets databas om bedömning i förskolan och fick väldigt få förslag på litteratur. Jag 

upptäckte tidigt att det inte finns så mycket forskning och teorier om hur pedagoger i 

förskolan följer barns utveckling. Vidare kom jag in på utvecklingssamtal och individuell 

utvecklingsplan som är en del av att följa barns utveckling. Om individuell utvecklingsplan 

har jag bara hittat en forskning. I och med att läroplanen för förskolan bara funnit sedan 1998 

finns det inte så mycket teorier på hur det ska gå till när man följer barns utveckling.  

 

Här nedan beskriver jag om tidigare forskning och teorier som jag hittat. Utifrån kunskap jag 

fått om detta område har jag delat in texten i fem rubriker som är kopplat till att följa barns 

utveckling. Den först rubriken lyder: Läroplan, här skriver jag om vad det står i läroplanen om 

barns utveckling och bedömning av det enskilda barnet. Den andra rubriken lyder: Individuell 

utvecklingsplan, här tar jag upp den nya trenden som finns i förskolan om att man ska 

upprätta individuella utvecklingsplaner även för förskolebarn. Jag tar även upp hur dessa kan 

påverka barns utveckling. Den tredje rubriken lyder: Utvecklingsplan, här skriver jag om hur 

man kan förbereda ett utvecklingssamtal och hur ett samtal kan gå till samt hur detta kan 

påverkar barns utveckling. Den fjärde rubriken lyder: Bedömning och utveckling, här tar jag 

upp lite allmänt hur man följer barns utveckling i förskolan och vad som ska bedömas, det 

enskilda barnet eller förskolans verksamhet. Den femte rubriken lyder: Normalt och onormalt, 

här tar jag upp om det finns något som kallas normalt och onormalt i förskolan. 
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4.1 Läroplan 
I Läroplanen för förskolan (1998) finns det endast mål och riktlinjer för förskolan. Det finns 

inga mål som barnet i förskolan ska uppnå. I läroplanen (1998) står det att det är 

vårdnadshavarna som har det största ansvaret när det gäller barnets fostran och utveckling. 

Förskolan ska komplettera hemmet genom att förbättra förutsättningarna för att barnet ska 

kunna utvecklas rikt och mångsidigt. I läroplanen finns värdegrund och uppdrag samt mål och 

riktlinjer för verksamheten. Målen, som är utformade som mål att sträva mot ger inriktning på 

förskolans arbete och uttrycker en önskad kvalitetsutveckling i förskolan, skriver Skolverket 

(2005). De mål som finns i läroplanen för förskolan går ut på att förskolan ska göra allt de kan 

för att varje barn ska utvecklas. Alla mål i läroplanen börjar ”Förskolan skall sträva efter att 

varje barn utvecklar…” (Lpfö 98, s. 29). Det finns alltså bara strävansmål för förskolan, inga 

uppnåendemål. Ett av målen i läroplanen för förskolan lyder: ”Förskolan ska sträva efter att 

varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation 

samt vilja att hjälpa andra.” (Lpfö 98, s. 29) I individuella utvecklingsplaner är individen i 

fokus. Trots att det sägs att pedagogerna ska se till helheten och omgivningen kommer det lätt 

i skymundan. I förskolan pratas det ofta om att se till ”hela barnet”, men pedagogerna delar 

ändå upp barnet i flera olika delar som ska observeras och kartläggas. Elfström (2005) skriver 

att förskolans läroplan poängterar att det som ska utvärderas inte är barnens resultat. Ändå 

skapas individuella uppnåendemål för varje barn genom upprättande av individuella 

utvecklingsplaner. Därför börjar både pedagoger och föräldrar att bedöma det enskilda barnet. 

Elfström (2005) tror att detta beror på att utvärderingsinstrumenten som pedagogerna 

använder sig av är så starkt kopplade till utvecklingspsykologiska teorier. Även Skolverket 

(2005) menar att det inte finns några mål som barnen i förskolan ska kunna vid olika 

tidpunkter. I inledningen av läroplaner påpekas att det inte är barns enskilda prestationer som 

ska bedömas och utvärderas utan det är kvalitén på den pedagogiska verksamheten. Ofta är 

det inte så tydligt vad det innebär att förskolan bara har mål att sträva mot i kommunernas 

policydokument, därför anser Skolverket (2005) att det är viktigt att kommunerna talar om 

vad förskolans strävansmål innebär och hur måluppfyllelse kan utvärderas. Målen för 

förskolan talar om att barn ska ges förutsättningar att lära och utveckla utifrån sina 

förutsättningar. Läroplanen för förskolan styr det pedagogiska arbetet och ska skapa 

förutsättningar för en likvärdig förskola med god kvalité, menar Skolverket (2005). Mål att 

sträva mot talar om vad förskolan ska arbeta mot och sträva efter när det gäller det enskilda 

barnets lärande och utveckling. 
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4.2 Individuella utvecklingsplaner 
Skolverket (Sökdatum: 070518) skriver att 2004 publicerade de en nationell utvärdering av 

förskolan efter införandet av läroplanen i förskolan. Utvärderingen visar att alltmer fokuseras 

barnens individuella utvecklingsplaner i förskolan. Enskilda barns utveckling kartläggs, 

observeras och dokumenteras. Tyngdpunkten i läroplanen för förskolan är att varje barn ska 

utveckla nyfikenhet och lust till kunskap och tro på sin egen förmåga. Kerstin Bern, Dana 

Frööjd och Bellita Torén (2001) anser att det är viktigt att pedagogerna i förskolan ser barnen 

och utvecklar deras intresse för att få barnen att känna att de duger. Förskolan omfattas inte av 

förordningen av individuell utvecklingsplan, menar Skolverket (Sökdatum:070518). 

Skolverket skriver att det finns tendenser till att genom individuella utvecklingsplaner skapar 

förskolan individuella uppnåendemål för varje barn och att förskolans pedagoger börjar 

bedöma det enskilda barnets resultat på ett sätt som inte är korrekt enligt läroplanens 

intentioner. Elfström (2005) skriver att individuella utvecklingsplaner är en verksamhet som 

är planerande och utvärderande, som kan kopplas till bedömning av barns kunskapsutveckling 

och färdigheter. Individuella utvecklingsplaner har ett syfte som pedagogerna i Elfströms 

(2005) forskning lyfter fram och det är att se/bedöma och stötta/korrigera barnets utveckling. 

Förskolans personal ska beskriva barnets positiva utveckling, men samtidigt hjälpa dem 

vidare. 

 

Elfström (2005) skriver att många tror att individuell utvecklingsplan ska kunna ersätta 

betygen och åtgärdsprogrammen. I Elfströms (2005) undersökning har hon kommit fram till 

att alla pedagoger hoppas att individuella utvecklingsplaner ska uppmärksamma barn som 

behöver stöd så tidigt som möjligt. En annan förhoppning är att barnen ska uppleva hela 

skolsystemet som en röd tråd, från förskolan till gymnasiet. Många vill då att individuell 

utvecklingsplan ska följa barnet från en klass till en annan. Elfström (2005) skriver att syftet 

med individuella utvecklingsplaner är att alla ska gå ut grundskolan med godkända betyg, 

men i kortare perspektiv är målet att se barnets positiva utveckling och hjälpa dem vidare. 

Pedagogerna hoppas att de ska hitta barn i svårigheter tidigare och det ska göra att barnen når 

det övergripande målet. 

 

De dokument som de olika förskolorna har arbetat fram består av två olika delar. Dels är det 

en checklista/samtalsunderlag som beskriver barnet. Dels är det dokumentet som utgör den 

individuella utvecklingsplanen. För att upprätta en individuell utvecklingsplan måste 

förskolan försäkra sig om föräldrars medgivande, skriver Skolverket (Sökdatum:070518). Det 
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som styr dokumenten och praktiken runt dem är föreställningar, teorier och tankefigurer som 

pedagogerna har i förskolan. Många av pedagogerna som Elfström (2005) intervjuat tycker att 

arbetet med individuella utvecklingsplaner blir förenklat och inte ger någon bild av livet i 

förskolan. De vill ge en fylligare bild av barnet än vad checklistorna ger uttryck för. 

Pedagogerna ger en fylligare bild genom att ta med alster som barnen producerat eller så 

berättar pedagogerna hur barnen agerar i olika situationer i samtalet med föräldrarna.  

 

En anledning till varför pedagoger i Elfströms (2005) undersökning tycker att individuella 

utvecklingsplaner är bra är för att det är omöjligt att försumma ett barn. Pedagogerna ser som 

ett framsteg att de har arbetat fram dessa dokument som gäller alla pedagoger. Alla vet att 

samma saker tas upp och att alla bedömer barnen efter samma mall. Individuell 

utvecklingsplan är bra för att synliggöra barns behov, förutsättningar och intressen för 

pedagogerna på förskolan, men det finns även risker med utvecklingsplaner, skriver 

Skolverket (Sökdatum:070518). En risk är att de fokuserar på barnets brister istället för det 

som är positivt. En annan risk är att det enskilda barnet blir bedömt utifrån vad pedagogen 

förväntar sig att barn ska kunna vid en viss ålder. 

4.3 Utvecklingssamtal 
I mitten av 1970-talet blev utvecklingssamtal ett obligatoriskt inslag i förskolan. Genom åren 

har förskolepersonal lagt ner många timmar på att förbereda och utföra samtalen. Ann-Marie 

Markström (2006) anser att statens styrdokument talar om att samtalets innehåll ska handla 

om både det privata och förskolan. I läroplanen poängteras också att det enskilda barnet inte 

har några mål att uppnå och därför bör inga utvärderingar göras på barnet. Markström skriver 

att i utvecklingssamtalet tar pedagogen upp hur barnet fungerar i förskolan, om barnet trivs, 

intressen, förmågor och sociala kontakter i förskolan. Föräldrar förväntas få insyn i sitt barns 

trivsel, välbefinnande och relation till andra barn i ett utvecklingssamtal. Utvecklingssamtal 

ska enligt Skolverket (2005) bygga på en nyanserad och rik bild av barnets utveckling och 

lärande där barnet inte jämförs med någon annan än sig själv. I utvecklingssamtalet pratar 

personalen och föräldrarna om det enskilda barnets utveckling och lärande, om barnet trivs, 

vilka aktiviteter barnet deltar i och om det fungerar socialt. Som underlag för samtalet kan 

pedagogen ha olika former av dokumentation av hur förskolan har bidragit till barnets trivsel, 

utveckling och lärande. Kerstin Bern, Danan Fröjd, Bellita Torén (2001) skriver att mötet med 

andra barn ger inlärning och utveckling därför spelar det stor roll hur pedagogen pratar med 

barnet och hur de bemöter det.   
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Utvecklingssamtal är en annan form av samtal än det som förekommer när barn och föräldrar 

kommer eller lämnar förskolan. De så kallade dagliga samtalen då pedagogen berättar vad 

som hänt under dagen och föräldrar berättar vad som händer där hemma i den privata sfären. 

Enligt Markströms undersökning (2006) går förberedelserna för ett utvecklingssamtal till så 

att innan samtalet sitter arbetslaget ner och diskuterar varje barn och skapar en bild av hur 

barnet är. Sedan är det varje enskild ”kontaktpersons” ansvar att se till att samla in 

information och underlag för samtalet. Detta görs genom observationer, anteckningar och 

diskussioner om barnet samt att ta fram teckningar och andra alster som barnet producerat. 

Även föräldrar görs delaktiga genom att de får en blankett med frågor som ska besvaras. 

Föräldrar förväntas att besvara vissa frågor om sitt barn som innebär att de gör en bedömning 

av sina barn. Svaren från föräldrarna jämförs sedan med pedagogernas svar. Dessa formulär 

kan ses som instrument för att styra både personal och föräldrar. Genom val av frågor sätts 

normer och gränser upp för vad som ska undersökas och samtalas om. I och med att 

pedagogerna använder sig av blanketter och tester inför ett utvecklingssamtal så involveras 

även barnen. Markström (2006) skriver att konkret innebär detta att barnet måste visa vad det 

kan. 

 

Enligt Markström (2006) handlar utvecklingssamtal om fyra olika barn. Det första barnet är 

det barn vars föräldrar pedagogen har samtal med. Pedagogen och föräldrarna pratar och 

berättar om hur barnet är både hemma och på förskolan. Det andra barnet är det eller de barn 

som namnges och diskuteras som är kompisar med barnet vars föräldrar pedagogen har samtal 

med. Föräldrarna och pedagogen pratar om vilka barnet leker med och vem dessa barn är. Det 

tredje barnet är barnen i allmänhet i den barngrupp som barnet befinner sig. Det fjärde barnet 

är förskolebarn i allmänhet varesig de finns på den förskolan där barnet går eller på en annan 

förskola. Dessa typer av barn talas det om i ett samtal. ”Barnet diskuteras och mäts i 

förhållande till hur barnet ska vara i just denna kontext” (Markström, sid. 47). Något annat 

som tas upp under utvecklingssamtalet är hem och familj. Under detta samtalsämne görs 

jämförelser mellan hur barnet är och beter sig hemma och på förskolan. Det är oftast 

pedagogen som tar upp ämnet, men ibland är det föräldrarna som vill veta hur barnet beter sig 

i förskolan jämfört med hemma. Utvecklingssamtal är ett möte mellan det privata och det 

offentliga inom ramen av en institution. Samtalet i förskolan ska följa vissa regler och 

mönster. Det är vissa saker som ska avhandlas och som bygger på samarbete, men det finns 

också utrymme att ta upp vad som helst i samtalet. Ett stort fokus i utvecklingssamtalet ligger 

i barnets kunskaper, färdigheter och arbetssätt. Enligt Markström (2006) tycks en del av 
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förskolans uppgifter vara att observera, följa och bedöma det enskilda barnet. Ingen av 

parterna har den totala bilden av det enskilda barnets dagliga liv och i detta kan 

utvecklingssamtalet ses som en hjälp för både föräldrar och pedagoger att klara sin uppgift.  

 

Mötet mellan förskolan och hemmet är ett tillåtet och även uppmuntrat samtal där de talar om 

barnets liv hemma. Även Skolverket (2005) skriver att samverkan mellan hem och förskola är 

viktigt. Föräldrar ska ha möjlighet att påverka verksamheten inom ramen för de nationella 

målen. Förskolan och föräldrar ska ha kontinuerligt samtal om barns utveckling och lärande. 

Det ska även finnas utrymme för att föra en diskussion om planering och genomförande av 

förskolans verksamhet. I samtalet mellan förskolan och hemmet finns ett dilemma, skriver 

Markström (2006) och det är att förskolan är en institution med drag som signalerar både 

värderande, kontrollerande och närhet med formell och vardaglig karaktär i ett samtal. Enligt 

Markström (2006) består ett utvecklingssamtal av både uttalade och outtalade normer och 

regler för vad som ska tas upp i samtalet. Det är ett samtal mellan vuxna som enligt 

läroplanen och samtalsunderlaget främst ska handla om det individuella barnet. 

4.4 Bedömning och utveckling 
Enligt Skolverket (2005) är det målen för verksamheten som ska utvärderas. Det enskilda 

barnets utveckling är ett samtalsämne mellan förskolans personal och barnets föräldrar vid 

utvecklingssamtal. Att förskolan följer barns utveckling är inte samma sak som att bedöma 

barns utveckling utifrån fastställda kriterier och normer. Skillnaden är att när pedagogerna 

följer barns utveckling ser de till att barnet inte står still eller går bakåt i sin utveckling. 

Pedagogerna har inga mallar med kriterier eller normer att utgå från utan när man följer barns 

utveckling jämför man barnet med barnet själv vid tidigare tillfällen. Enligt skollagen är det 

kommunen som ansvarar för förskolan och dess kvalitets utveckling, skriver Skolverket 

(2005). Nämnderna i kommunen ska se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och 

bestämmelser som finns och se till att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. 

Kommunerna ska följa upp och utvärdera förskolans måluppfyllelse. 

 

Wehner-Godée (2005) skriver att vi bedömer varandra hela tiden och dessa bedömningar kan 

ge oss stora möjligheter. Det är när bilderna vi har av oss själva eller som andra har av oss blir 

negativa som de kan bli hinder istället för möjligheter. Hela tiden finns det förväntningar på 

oss, du ska göra si eller så, du ska kunna det ena eller det andra. Det är oftast ingen som talar 

om vad som förväntas av en utan det ska man gissa sig till. Får man reda på det för sent är 
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man redan dömd som en som inte kan. Vissa barn gissar sig till eller tar reda på vad som 

förväntas. Andra har inte en aning om vad som förväntas. Därför är det så viktigt att barnen 

möter kunniga pedagoger som lyssnar, ser och försöker förstå vad barnen gör.  

 

Elfström (2005) skriver att föräldrasamtal har en stark tradition hos pedagogerna på en 

förskola. Att skriva utvecklingsplaner anser många endast är en utveckling på 

föräldrasamtalen. Det som förut bara samtalades om skrivs nu ner. Den stora förändringen 

med utvecklingsplaner är att förr talade pedagogerna om hur barnet fungerade i olika 

rutinsituationer t.ex. mat, vila, påklädnad till att de idag talar om barnets 

kompetenser/förmågor så som social, emotionell, språklig och motorisk kompetens. Det är 

fortfarande så att pedagoger bedömer, att de genom utvecklingssamtal och utvecklingsplaner 

vill forma och normalisera barnet. I flera av utvecklingssamtalen som Markström (2006) har 

undersökt berättar föräldrarna vilka färdigheter barnet har som t.ex. cykla, rita och skriva. 

Dessa färdigheter som föräldrarna berättar om är ofta relaterat till något de upplever att barnet 

är mindre bra på eller som är problematiskt. Dessa berättelser om barn innebär en utvärdering 

av barnet. I flera av fallen har barnet äldre syskon som gått i samma förskola och därför gör 

både pedagoger och föräldrar ofta jämförelser mellan syskonen.  

 

Enligt Markström (2006) används utvecklingssamtalet som en examination av barnet. Barnet 

jämförs ofta med sig själv och andra i situationer där det görs bedömningar av olika slag. Ofta 

jämförs barnet med det som betecknas som ett normalt eller idealt genomsnittsbarn, som 

följer ideal om hur barn ska vara eller följer utvecklingskurvorna. Detta innebär att det ändå 

sker bedömningar eller utvärdering i väldigt stor utsträckning fast läroplaner tar upp att det 

inte ska göras bedömningar eller utvärderingar av barnen i förskolan. Bern, Frööjd och Torén 

(2001) skriver att vi ofta talar om det kompetenta barnet som har en egen förmåga och en 

egen lust att lära och skaffar sig kunskap i mötet med andra. Samtalet är också till för att 

skapa en bild eller en berättelse om barnet. Pedagogen gör en utvärdering om och hur barnet 

klara sig i förhållande till rådande normer i förskolan.  

De sekvenser av samtalet som utgår från samtalsunderlaget utgör en detaljerad kartläggning och 

bedömning av barnet och har en värderande och examinerande karaktär vars syfte även kan tolkas 

som ett sätt att upptäcka eventuella fel och brister hos barnet, det vill säga övervaka att barnet 

utvecklas normalt. (Markström, 2006, sid. 62)  
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Det finns många olika sorters pedagogik som var och en ser på bedömning på olika sätt, 

skriver Wehner-Godée (2005) En av dem är Reggio Emilia där pedagogerna inte bara 

försöker förstå och bedöma barnets utveckling utan också vad som sker i hela gruppen på 

förskolan. Bedömningen i denna pedagogik utgår från barnens olikheter. Här är det 

pedagogiken, miljön och materialet som ska förändras hela tiden. Wehner-Godée (2005) anser 

att de pedagoger som kan se att barns möjligheter till förändring även kan bero på 

pedagogiken, material som finns och miljön som barnet vistas i kan skapa en bredare grund 

för bedömning. 

 

Elfström (2005) har kunnat utläsa att det finns två olika syner på barn. Dels så skriver hon om 

den modernistiska synen. Här delas barnet upp i olika kompetenser och förmågor och ”gås 

igenom” för att se om det utvecklas normalt enligt utvecklingspsykologiskt utformade 

stadieteorier. Genom observation kan barnet beskrivas och det går att kontrollera barnet mot 

en mall. Pedagogerna hänvisar till att barnet följer normen eller till åldersadekvat beteende. 

Dels skriver hon om den konstruktivistiska synen på barn som skapar sig själv och sina egen 

kunskap. Frågorna i checklistorna/samtalsunderlaget frågas på ett annat sätt och de grupperas 

in efter rubrikerna i läroplanen, vilket gör att ett annat barn träder fram, menar Elfström 

(2005). I dessa frågor om hur, när, i vilken situation som barnet visat sina förmågor och vad 

de gör, framträder ett mer aktivt barn. I den här synen handlar det också mycket om att barnen 

själva ska bli delaktiga i sitt lärande.  

4.5 Normalt och onormalt 
Wehner-Godée (2005) frågar sig vad det är som är normalt. Är det onormalt om ett barn inte 

kan rita en "huvudfoting" när hon är fyra år? I förskolorna kanske pedagogen inte använder 

sig av begreppen normalt och onormalt. Wehner-Godée (2005) anser att kraven på bedömning 

av barnen höjs och så även kraven på att samla in underlag för utvecklingssamtal och 

individuella utvecklingsplaner. Av begreppen i checklistorna som finns att utgå ifrån inför ett 

utvecklingssamtal framgår att det är barnet som behöver en plan för att utvecklas, att barnet 

ska lära sig något som det inte kan, men som enligt utvecklingspsykologiska teorier anses 

normalt att kunna vid den åldern.  

 

Elfström (2005) skriver att i sin forskning har många av de pedagoger som hon intervjuat tagit 

upp att det väldigt lätt blir det negativa som får en stor plats i de individuella 

utvecklingsplanerna. I de individuella utvecklingsplanerna försöker pedagogerna att inte 
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betona brister hos barnen utan skriver sådant som är positivt. Här blir det en liten konflikt 

eftersom pedagogen även vill stärka det som är svagt och uppmärksamma när utvecklingen 

inte går framåt. De flesta som Elfström (2005) har intervjuat ser individuella 

utvecklingsplanerna som ett sätta att hitta barns svårigheter. Elfström (2005) skriver att i 

utvecklingsplanerna finns det ofta med sådant som barnets förmågor, intressen och 

kompetenser. Inför samtalet med föräldrar har varje pedagog en lista, en så kallad checklista 

där de kan kartlägga barnets kapacitet, vad barnet kan. I intervjuerna som Elfström (2005) har 

gjort hänvisar pedagogerna till olika utvecklingspsykologiska teorier som de har lärt sig under 

sin utbildning, när de pratar om bedömning av barnet. De pratar om att barnet följer 

utvecklingen. Elfström (2005) skriver att i förskolan handlar det fortfarande ofta om att klara 

av verksamhetens krav och utvecklas normalt.  Pedagogerna bedömer sådant som barns 

egenskaper och om de kan uttrycka känslor.  

 

En stor del av utvecklingssamtalet handlar självklart om det enskilda barnet, poängterar 

Markström (2006). Pedagoger och föräldrar diskuterar tillsammans hur barnet har förändrats 

och utvecklats över tid, där är barnets framsteg eller uteblivna framsteg i fokus. Det centrala i 

samtalet är barnets sociala och psykologiska förutsättning och utveckling. Dessa 

samtalsämnen kan vara inspirerade av utvecklingspsykologiska stadieteorier där vissa steg ska 

vara avklarade innan barnet kan gå över till nästa utvecklingsstadium och som anger vad som 

är rätt och normalt vid en viss ålder. Enligt Markström (2006) är många av de aktiviteter som 

förekommer i förskolan utformade på så sätt att barnet ska förberedas inför nästa 

åldersstadium. Precis som Elfström (2005) skriver om individuella utvecklingsplaner så 

skriver Markström (2006) att utvecklingssamtal är ett tillfälle då pedagoger och föräldrar kan 

”gå igenom” barnet och se om det utvecklas och kan det föräldrar vill och det pedagogerna på 

förskolan förväntar sig. Här ges ofta värderande omdömen om barnen t.ex. hon är smart eller 

ilsken m.m. 
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5. Metod 
 
I kommande kapitlet redogör jag för varför jag har valt den metod jag valt och hur jag gått 

tillväga när jag bearbetat de material jag samlat in. Jag har delat in metod kapitlet i följande 

sju rubriker: undersökningsmetod, undersökningsgrupp, etiskt övervägande, tillvägagångssätt, 

metod av analys, reliabilitet och validitet. 

5.1 Undersökningsmetod 
Lantz (2007) skriver att olika former av intervjuer ger olika typ av kunskap, därför är det 

viktigt att välja vilken struktureringsgrad intervjun ska ha. En intervju kan vara riktat öppen. 

Då ställer intervjuaren en öppen fråga där respondenten kan utveckla sina tankar runt frågan 

fritt och sedan ställer intervjuaren följdfrågor på svaret. I en öppen intervju ger respondenten 

sin bild av frågan och ger data som ökar förståelse för människors subjektiva erfarenhet. 

Respondenten bestämmer vad som är viktigt och det blir intervjuarens uppgift att försöka 

närma sig respondenten sätt att tänka. Detta gör att intervjuerna med olika personer blir olika. 

Denna intervjuform ger personers betydelsefulla kvaliteter. Om syftet med undersökningen är 

att ge en djupare förståelse av fenomenet är det bra att välja öppen intervju, skriver Lantz 

(2007). Här brukar ett mindre antal personer delta och undersökningen får till en stor del olika 

innehåll eftersom personerna väljer vad de svarar och vad de fördjupar sig i. Kvalitativ 

intervju ger en stor flexibilitet, skriver Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang (2001). 

Holme och Solvang skriver att utgångspunkten till en kvalitativ intervju ofta är att man vill 

veta mer för att bättre kunna förstå. Holme och Solvang (2001) anser att det ska vara som ett 

vanligt samtal där forskare får den information han/hon är intresserad av. Holme och Solvang 

(2001) skriver, för att inte styra samtalet för mycket ska frågeställaren inte använda sig av 

standardiserade frågeformulär. Däremot bör man ha en viss uppfattning om vad man ska ta 

med i intervjun för att få svar på det man undrar över. Bryman (2001) skriver att en kvalitativ 

studie bygger på en forskningsstrategi där ord är viktigare än siffror vid insamling av data. De 

forskare som ägnar sig åt studier som bygger på kvalitativa intervjuer samlar också in och 

analyserar texter och dokument. 

 

Jag har använt mig av riktat öppna intervjuer. Jag har intervjuat pedagoger i olika förskolor 

om hur de följer barnens utveckling. Jag har försökt få intervjun så avslappnad som möjligt. 

Jag har velat att de ska prata om allt runt ämnena barns utveckling, utvecklingssamtal och 

individuella utvecklingsplaner. Jag har haft en öppen fråga där undersökningspersonerna 
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berättat om sina personliga åsikter och erfarenheter från verksamheten. Sedan har jag ställt 

följdfrågor på det svar jag fick (se bilaga 1). Jag har gjort det Holme och Solvang (2001) 

kallar respondent intervju. En respondent intervju är när personen som intervjuas är delaktig i 

det som studeras. I mitt fall har jag valt att intervjua pedagoger i förskolan som arbetar med 

barn och deras utveckling.  

5.2 Undersökningsgrupp 
Urvalet av undersökningspersoner är avgörande för undersökningen. Får man fel 

undersökningspersoner kan det leda till att hela undersökningen blir värdelös, skriver Holme 

och Solvang (2001). Syftet med kvalitativa undersökningar är att öka informationsvärdet och 

få en djupare förståelse för det som studeras. Därför görs ett systematiskt urval av 

undersökningspersoner. 

 

Jag har valt att intervjua sex pedagoger på olika förskolor i en mindre kommun. Utifrån de 

förskolor som finns i kommunen har jag valt ut fyra förskolor. Tre av förskolorna ligger 

utanför det jag kallar centralorten, det vill säga den största orten i kommunen. En eller två 

pedagog på varje förskola är med i min undersökning. Den fjärde förskolan ligger i 

centralorten. Tre av de pedagoger som jag har intervjuat är förskollärare och tre av 

pedagogerna är barnskötare varav två läser till förskollärare. Det är inte genomförbart att 

intervjua alla pedagoger på alla förskolor i kommunen eftersom det skulle ta alldeles för 

mycket tid (Rosengren och Arvidson, 2002), därför gör jag ett urval. Detta är enligt 

Rosengren och Arvidson (2002) en delmängd av populationen, det vill säga alla som ska 

undersökas. Jag även försökt att få tag i en politiker i kommunen för att fråga om individuella 

utvecklingsplanernas genomförande i förskolor, men jag har inte lyckats. 

5.3 Etiskt övervägande 
Holme och Solvang (2001) anser att det finns viss information som personer inte vill att andra 

ska ha tillgång till, därför är det viktigt att man som forskare uppfyller kraven på anonymitet, 

konfidentialitet och tystnadsplikt. Holme och Solvang (2001) påpekar att personer som ingår i 

undersökningar ska veta att de deltar frivilligt och att de inte behöver svara. De har också rätt 

att veta vilka upplysningar som kommer att användas, hur de kommer att användas och vem 

som kommer att ta del av dem. Lantz (2007) skriver också att det kan vara bra att ge en 

ordentlig beskrivning av den kommande intervjun, som hur lång tid den kommer att ta och 
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hur den kommer att dokumenteras, hur resultaten kommer att användas och vilka som 

kommer att ta del av resultaten och om intervjupersonerna kommer att få ta del av resultatet.  

 

Jag har innan jag har börjat med själva intervjun talat om för mina undersökningspersoner att 

deras namn och inte heller namnet på den förskola eller kommunens namn kommer att finnas 

med i mitt arbete. Jag har behandlat all information som jag får helt konfidentiellt och med 

största försiktighet och diskretion.  Alla som har deltagit i intervjuerna har samtyckt frivilligt 

till att delta. Jag har också poängterat att de inte behöver svara på frågor som de inte vill eller 

kan svara på samt att de när som helst både före, under och efter intervjun får avbryta arbetet. 

Jag har talat om för undersökningspersonerna att detta är mitt examensarbete och det mesta 

som de säger kommer att användas för att få svar på mina frågeställningar. Jag har också talat 

om att ingen kommer att läsa hela intervjun, förutom jag själv, men däremot kommer man att 

kunna utläsa vissa kommentarer som sagts, men inte vem som har sagt vad. Redan när jag tog 

den första kontakten med de personer som skulle vara med i min undersökning berättade jag 

att jag ville undersöka hur pedagoger i förskolan följer barns utveckling och hur de förbereder 

ett utvecklingssamtal. När jag tog den första kontakten berättade jag också att intervju 

kommer att ta som mest 60 minuter. När det var dags för intervjun frågade jag också om jag 

fick spela in vårt samtal. Jag talade om att ingen kommer att lyssna på inspelningen, förutom 

jag själv och att jag spelar in samtalet för att jag inte ska missa något. 

5.4 Tillvägagångssätt 
 Karl Erik Rosengren och Peter Arvidson (2002) skriver att typiskt för intervju är att frågor 

ställs muntligt till undersökningspersonen och svaren skrivs ner eller tas upp på band. Det är 

lämpligt att anteckna och samtidigt göra en ljudupptagning.  När intervjun är färdig kan 

intervjuaren lyssna igenom intervjun och komplettera anteckningarna. Det är inte lätt att 

samtidigt ställa frågor, lyssna och anteckna. Att enbart anteckna är vanskligt. Även om vi vill 

skriva ner allt så hinner vi inte det. Rosengren och Arvidson (2002) skriver om två 

huvudformer av intervju. Dels personlig intervju, då forskaren söker upp 

undersökningspersonen i hemmet eller på arbetet för att få intervjua. Den andra formen kallas 

telefonintervju då intervjun utförs via telefon. 

 

De personer som har varit med i min undersökning har jag sökt upp på deras arbetsplats. Jag 

har antecknat lite stödord under tiden som jag har lyssnat på mina respondenter och samtidigt 
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har jag spelat in hela intervjun. Det var bara en av de som jag intervjuade som inte ville att jag 

skulle spela in samtalet. 

 

Lantz (2007) skriver att när undersökaren har skrivit ner den inspelade intervjun ska svaren 

sammanställas. Hon skriver att innehållet i datan bör granskas ur en innehållsmässig 

synvinkel. Det finns alltid luckor beroende av att undersökaren inte har följt upp datan 

tillräckligt. Det är då viktigt att avgränsa eller förenkla analysen, skriver Lantz. När intervjun 

var klar gick jag hem och skrev ner hela intervjun på datorn.  

5.5 Metod för analys 
Den öppna intervjun gör det möjligt att undersöka och genom analys dra slutsatser om 

kvaliteter skriver Lantz (2007). Kvalitativa analyser gör det möjligt att se fenomenet ur en ny 

synvinkel. Bryman (2001) skriver att datainsamling och analys av resultatet ska belysa eller 

lösa den frågeställning som finns. Holme och Solvang (2001) anser att materialet från de olika 

intervjuerna måste ordnas på sådant sätt att det som handlar om samma sak eller samma 

situation sätts ihop med varandra. De skriver att undersökaren kan göra en helhetsanalys och 

det innebär att se till helheten av datainsamlingen. Undersökaren väljer ut vissa teman eller 

problemområden där aktuell insamlad information sätts in. Budskapet med resultatet måste 

vara engagerande och det bästa sättet att engagera läsaren är att använda sig av citat från de 

intervjuade, citat förtydligar även resultatet.  

 

Jag har sett till hela min datainsamling och sedan delat in datan i olika områden. Resultatet 

har jag förtydligat genom att citera några av de intervjuade. Jag har jämfört mitt resultat med 

den teori som jag har utgått från och på så sätt fått fram en analys. Jag valde att dela in dem i 

samma områden som jag har delat in kapitlet teoretisk utgångspunkt, det vill säga: läroplan, 

individuell utvecklingsplan, utvecklingssamtal, bedömning och utveckling samt normalt och 

onormalt. Detta gjorde jag för att de områdena ingår i hur man följer barns utveckling. Jag 

tycker själv att det finns luckor i mitt arbete och att jag inte alltid har följt upp de svar som jag 

fått. Men jag har i resultatet och analysen inte skrivit ner det som faktiskt går att läsa mellan 

raderna utan jag har tagit med det i diskussionen istället. Därför blir analysen något förenklad.  

5.6 Reliabilitet och validitet 
Lantz (2007) skriver att sammanfattningen av olika personers svar inte behöver vara en analys 

och det behöver inte heller betyda att man får en ökad förståelse för fenomenet. Kvalitativa 



 

 20 

analysers giltighet har att göra med koppling mellan fenomenet i helhet och vilka upplevelser 

av fenomenet som kommit fram. Reliabiliteten ökar när intervjuaren lyckas fånga och spegla 

sin informationskälla. Respondenten måste känna sig förstådd och känna att det intervjuaren 

fått fram speglar det respondenten tänker. Tillförlitlighet beror alltså på hur väl intervjuaren 

har fångat respondentens perspektiv på fenomenet både vid datainsamlingen och vid 

databearbetningen.  

 

Jag tror att det väldigt lätt blir så att man som undersökare läser mellan raderna i 

respondentens svar, speciellt om inte tillräckligt med svar har givits. Jag har tänkt på detta och 

försökt vara formell och inte skriva till något som jag faktiskt inte fick fram under 

intervjuerna. Därför tror jag att min undersökning har god tillförlitlighet och hoppas att de 

som har varit med i min undersökning verkligen tycker och tänker så som jag har redovisat. 

Detta kan man inte veta förrän de som har varit med i undersökningen har läst mitt resultat 

och den analys som jag har gjort. Jag har sagt till alla som jag har intervjuat att de ska få ta del 

av hela mitt examensarbete när jag är färdig. Däremot kan tillförlitligheten sjunka något på 

grund av att kommunerna och förskolorna jobbar på olika sätt. Jag tror att om man skulle göra 

denna undersökning i en annan kommun skulle man kunna få ett annat resultat. 

 

Lantz (2007) skriver att tydligt och enkelt presentera syftet, övergripande frågeställning och 

intervjuns upplägg är avgörande för intervjuns tillförlitlighet. Validitet gäller kopplingen 

mellan teori och det undersökta fenomenet. Giltigheten beror alltså på hur väl intervjuaren i 

analysen kopplar begreppen som används till teorin. Jag har kopplat resultatet till teorin och 

det finns en del begrepp som återkommer i både resultatet och teorin. 
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6. Resultat och analys 
 
Här nedan har jag sammanställt de sex olika intervjuer som jag har gjort och kopplat ihop 

dem med teorin som jag redovisade i kapitel fyra. Utifrån de svar jag har fått på mina 

intervjufrågor har jag delat upp resultatet i samma rubriker som i kapitlet som heter teoretisk 

utgångspunkt, det vill säga: läroplanen, individuell utvecklingsplan, utvecklingssamtal, 

bedömning och utveckling samt normalt och onormalt. 

6.1 Läroplanen 
Alla pedagoger som jag har intervjuat har tagit fasta på att verksamheten skapar 

förutsättningar för barnets utveckling och de är väl medvetna om att förskolan endast har 

strävansmål. När pedagogerna som jag har intervjuat ska upprätta individuella 

utvecklingsplanerna utgår de från läroplanen för förskolan där det står att det endast är 

strävansmål som förskolan ska använda sig av. För varje barn skriver pedagogerna så enkla 

strävansmål som möjligt. En av pedagogerna sa så här: ”Har man läst läroplanen och kan den 

så vet man att man inte får skriva mål för det enskilda barnet och man vet att det är 

verksamhetens mål som ska skrivas ner.” En av de intervjuade förskollärarna sa: ”Vi jämför 

barnet bara med barnet självt och det är viktigt att kunna sin läroplan så att inte det enskilda 

barnet bedöms utan att det är verksamheten som bedöms.”  När jag intervjuade dessa 

pedagoger kom det ofta upp att det inte är mål för det enskilda barnet som ska skrivas utan det 

är mål för verksamheten. Detta stämmer väl överens med vad det står i läroplanen för 

förskolan (1998) att det finns endast mål och riktlinjer för verksamheten och inga mål för det 

enskilda barnet. De mål som finns går ut på att verksamheten ska skapa förutsättningar för att 

barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. I inledningen av läroplanen för förskolan 

(1998) klargörs att det är kvalitén på den pedagogiska verksamheten som ska bedömas.  

6.2 Individuella utvecklingsplaner 
I den kommun jag har intervjuat olika pedagoger har politikerna bestämt att det ska finns 

individuella utvecklingsplaner även i förskolan. Pedagogerna har berättat att det från början 

var meningen att alla barn, även 1-åringar skulle ha en utvecklingsplan, men då blev det 

ramaskri och pedagogerna på olika förskolor i kommunen opponerade sig mot detta. Då 

ändrades detta, så att individuella utvecklingsplaner ska upprättas från hösten det år barnet 

fyller fyra. Pedagogerna har berättat att det är en grupp med lärare som har jobbat fram detta 

med individuella utvecklingsplaner, hur de ska skrivas, vad som ska skrivas och för vem och 
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hur dokumentet för individuella utvecklingsplaner ska se ut. Lärarna som jobbade med detta 

representerar alla stadier i förskolan och skolan. I den här kommunen som jag har intervjuat 

upprättas individuella utvecklingsplaner även för barn i förskolan, men Skolverket 

(Sökdatum:070518) menar att förskolan inte omfattas av förordningen av individuell 

utvecklingsplan. De skriver att man allt mer fokuserar på barnets utvecklingsplan. Barnet 

kartläggs, observeras och dokumenteras. 

 

Fem av de pedagoger jag intervjuat säger att allt i den individuella utvecklingsplanen ska vara 

kort och det ska bara finnas positiva saker.  Det är det som barnet är bra på som ska komma 

fram, inte det de är mindre bra på. Finns det saker som barnet är mindre bra på talar 

pedagogen självklart om det för föräldrarna, men det är inget som skrivs ner i 

utvecklingsplanen. En av pedagogerna sa: ”Om allting fungerar för barnet i förskolan 

upplevde vi att vi ändå måste skriva något som barnet är mindre bra på i individuella 

utvecklingsplan och detta tyckte jag är väldigt jobbigt.” Hon tyckte att föräldrar upplevde 

denna negativa sak som något väldigt stort och jobbigt. Eftersom barnen i förskolan inte har 

några mål som de ska uppnå, ska det i individuella utvecklingsplanen skrivas strävansmål, 

saker som verksamheten ska hjälpa barnet att utveckla. Pedagogerna skriver aldrig något 

avancerat utan försöker skriva så enkla strävansmål som möjligt. En av pedagogerna sa: ”Om 

man skulle ha skrivit något negativt om ett barn i deras utvecklingsplan skulle det finnas en 

väldigt stor risk att det skulle bli något jobbigt som skulle följa barnet hela vägen upp i 

skolan.” Detta överensstämmer med vad Elfström (2005) skriver.  Hon skriver att förskolans 

personal ska beskriva barnets positiva utveckling, men samtidigt hjälpa dem framåt. Hon 

skriver också att förskolans personal hoppas på att de ska hitta barn i svårigheter tidigare och 

det ska göra att de når de övergripande målen. Skolverket (Sökdatum:070518) skriver att en 

risk med individuella utvecklingsplaner är att de fokuserar på barnets brister istället för det 

som är positivt. En annan risk är att det enskilda barnet blir bedömt utifrån vad pedagogen 

förväntar sig att barn ska kunna vid en viss ålder. 

 

Innan samtalet om individuella utvecklingsplanerna, som är en del av utvecklingssamtalet 

tittar alla pedagoger vad de skrev i barnets förra plan och ser om verksamheten har uppfyllt 

målet. När det sedan är dags att skriva en ny utvecklingsplan är det viktigt att föräldrarna är 

med på det som skrivs. En av pedagogerna sa: ”Det är inte jag som pedagog som ska 

formulera målen utan det är föräldrarna och jag tillsammans.” Det är viktigt att pedagogen 

är tydlig så att föräldern nästa gång inte frågar sig om det var det här vi sa. Här bestämmer de 
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även vad föräldrarna ska göra hemma och vad förskolan ska göra för att sträva mot målet.  De 

mål som skrivs i utvecklingsplaner är väldigt olika eftersom det är helt individuellt, men 

oftast handlar det om det sociala. De pedagoger som jag har pratat med säger att det som 

skrivs i barnets utvecklingsplan aldrig är något som barnet måste ha som mål att kunna, men 

däremot kan alla sträva efter att barnet ska lär sig och utvecklas. En pedagog sa: ”Jag tror inte 

att man har kunskapsmål i den här åldern, man skriver inte att i höst ska Kalle kunna skriva 

sitt namn.” 

Detta stämmer inte överens med vad Elfström (2005) har kommit fram till i sina studier. Hon 

skriver att trots att förskolans läroplan poängterar att det inte är barnens resultat som ska 

utvärderas så skapas ändå individuella uppnåendemål för varje barn genom upprättande av 

individuella utvecklingsplaner. Därför börjar både pedagoger och föräldrar att bedöma det 

enskilda barnet, anser Elfström. Även Skolverket (Sökdatum:070518) skriver att det finns 

tendenser till att genom individuella utvecklingsplaner skapar förskolan individuella 

uppnåendemål för varje barn och att förskolans pedagoger börjar bedöma det enskilda barnets 

resultat på ett sätt som inte är korrekt enligt läroplanens intentioner. Att ha föräldrars 

medgivande stämmer väl överens med vad Skolverket (Sökdatum:070518) anser. De skriver 

att för att upprätta en individuell utvecklingsplan måste skolan ha föräldrars medgivande.  

 

Ingen av de pedagoger som jag har intervjuat tycker att det har blivit någon förändring i 

verksamheten sedan de fick individuella utvecklingsplaner. De frågor som behandlas i 

utvecklingsplanen har de behandlat tidigare också. Den enda skillnaden är att nu ska det 

skrivas ner och att utvecklingssamtalen tar mycket längre tid nu när pedagogen måste 

formulera mål på ett sätt så att alla förstår. De har alltid satt upp mål för verksamheten som 

ska gagna barnen och nu ska det även skrivas ner. Pedagogerna säger att det kan var svårt att 

få ner det man vill på papper på ett sådant sätt att det ligger samma tyngdpunkt i det vi har 

skrivit för pedagogen som för föräldrarna. Ord som används har olika betydelse för olika 

människor och kan var känsliga. En av de intervjuade sa: Det här med individuell 

utvecklingsplan kan skrämma föräldrar därför att nu när det ska var nerskrivet och finnas på 

papper blir det väldigt lätt att det blir en bedömning av deras barn.  

Detta stämmer överens med Elfström (2005) som skriver att föräldrasamtal är en stark 

tradition hos pedagogerna på en förskola. Att skriva utvecklingsplaner anser många endast är 

en utveckling på föräldrasamtalen. Enligt Elfström så kan föräldrarnas farhågor vara riktiga, 

hon skriver att individuella utvecklingsplaner är en verksamhet som är planerande och 

utvärderande, som kan kopplas till bedömning av barns kunskapsutveckling och färdigheter. 



 

 24 

6.3 Utvecklingssamtal 
Fyra pedagoger som jag har intervjuat har så kallade ansvarsbarn. Detta är barn som de ska 

observera och följa lite extra och pedagogen har även kontakt med barnets föräldrar i 

utvecklingssamtalet. Dessa barn observerar de hela tiden. När barnen kommer till 

förskolan/avdelningen så lär pedagogen känna barnet och tittar på var de befinner sig i 

utvecklingen. Pedagogerna sa: ”Det är meningen att jag ska observera mina ansvarsbarn 

under hela tiden, men tyvärr finns det inte tid för det, så de flesta observationerna sker i 

samband med utvecklingssamtalet.” När de observerar antecknar de för sin egen del vad de 

ser. Det gör de för att ha något att säga till föräldrarna om deras barn. Dessa anteckningar är 

bara för pedagogens egen skull och det är inget som de visar för föräldrarna. All 

dokumentation, som kan bestå av foton och intervjuer med barnet och även en del av barnets 

alster, sparar de i barnets pärm/mapp. När barnet slutar på förskolan får de ta med sig det 

hem. Detta stämmer väl överens med vad Markström (2006) skriver. Hon skriver att det är 

varje enskild ”kontaktpersons” ansvar att se till att samla in information och underlag för 

samtalet. Detta görs genom observationer, anteckningar och diskussioner om barnet samt att 

ta fram teckningar och andra alster som barnet producerat. Som underlag för samtalet kan 

pedagogen ha olika former av dokumentation av hur förskolan har bidragit till barnets trivsel, 

utveckling och lärande.  

 

Tre av de pedagoger som jag har intervjuat har haft ett samtalsunderlag som de använder när 

de ska observerar barnet. Frågorna de har som underlag är ställda så att pedagogen får fram 

hur barnet är i olika situationer. Exempel på frågor är: 

Hur är barnet i barngruppen?  

Hur fungerar utevistelsen?  

Hur beter sig barnet vid en konflikt? 

Hur är barnet i leken? 

Dessa frågor ska inte få fram vad barnet kan och inte kan, utan det ska få fram ett aktivt barn 

som är på olika sätt i olika situationer. Detta är saker som är bra att känna till och som 

verksamheten kan hjälpa barnet att utveckla. En av pedagogerna sa: ”Även om barnen inte 

måste kunna, så kan det vara bra för deras egen del, framförallt när de är så stora att de 

snart ska börja skolan.” Även om Elfström (2005) inte är helt överens med det jag kommit 

fram till så har även hon kommit fram till att inför samtalet med föräldrar har varje pedagog 

en lista, en så kallad checklista där de kan kartlägga barnets kapacitet, vad barnet kan. I 

intervjuerna som Elfström har gjort hänvisar pedagogerna till olika utvecklingspsykologiska 
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teorier som de har lärt sig under sin utbildning, när de pratar om bedömning av barnet. 

Wehner-Godée (2005) skriver om den konstruktivistiska synen på barn som skapar sig själv 

och sin egen kunskap. Frågorna i checklistorna/samtalsunderlaget frågas på ett annat sätt och 

de grupperas in efter rubrikerna i läroplanen, vilket gör att ett annat barn träder fram, menar 

Elfström (2005). I dessa frågor om hur, när, i vilken situation barnet visat sina förmågor och 

vad de gör framträder ett mer aktivt barn. 

 

Alla pedagoger har även berättat att det är väldigt viktigt att man ”går igenom” barnet 

tillsammans med arbetskamraterna. Detta gör de för att se om de andra pedagogerna upplever 

barnet på samma sätt som de själv. Ett par pedagoger sa också att de inte ser samma saker. 

För att komplettera bilden av barnet är det bra att höra hur de andra i arbetslaget upplever det. 

En annan pedagog sa att det har hänt att det funnits saker som jag har skrivit om barnet som 

de andra inte alls tycker stämmer. En pedagog sa: ”Det är bra att det inte bara jag som tycker 

utan att det är en gemensam uppfattning av barnet. Det kan vara skönt att veta att man har 

hela arbetslaget bakom sig när man ska berätta något jobbigt för föräldrar.” Det här stämmer 

väl överens med Markströms undersökning (2006). Enligt Markström går förberedelserna för 

ett utvecklingssamtal till så att innan samtalet sitter arbetslaget ner och diskuterar varje barn 

och skapar en bild av hur barnet är. 

 

På en av förskolorna har pedagogerna intervjuat barnen innan utvecklingssamtalen. 

Pedagogen ansåg att det var ett roligt sätt att uppmärksamma barnet lite extra. Barn tycker att 

det är roligt och spännande att gå undan själv med fröken. De frågade barnet frågor som: Hur 

känner du dig när du är på förskolan? Alla frågor var ställda så att barnet skulle svara på hur 

de kände sig när de gjorde olika saker på förskolan. Under denna stund med barnet kollade de 

även om barnet kunde klippa med sax och om de kunde färgerna. Pedagogen sa: ”Detta gör vi 

inte för att barnet skull kunna, utan det är mest bra att veta för verksamheten.”  Markström 

(2006) håller inte med om att detta är positivt utan hon skriver att i och med att pedagogerna 

använder sig av blanketter och tester inför ett utvecklingssamtal så involveras även barnen. 

Markström skriver att konkret innebär detta att barnet måste visa vad det kan. 

 

På en annan förskola gör de intervjuer med barnen två gånger om året. Detta gör de inte inför 

ett utvecklingssamtal. De intervjuar en gång i februari och en gång i oktober. Även om de inte 

har ett utvecklingssamtal i samband med intervjun berättar de ändå för föräldrarna vad barnet 
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sa under samtalet. De frågar om vilket djur de tycker om, vilken färg de tycker bäst om och 

vad som gör dem ledsna. 

 

Innan utvecklingssamtalet görs föräldrar delaktiga på olika sätt. På två av förskolorna har de 

med inbjudan till utvecklingssamtalet skrivit en allmän fråga om vad de tycker om förskolan 

och om de har något särskilt de vill ta upp. På två av förskolorna har de ett frågeformulär med 

tre frågor som berör verksamheten och barnet som alla föräldrar får inför utvecklingssamtalet. 

På en annan förskola har de gjort lite olika beroende på vad de vill få ut av samtalet. Ibland 

har föräldrarna med inbjudan till utvecklingssamtalet fått en fråga om vad de tycker om 

förskolan. Ibland har pedagogerna skrivit ned konkreta frågor om barnet och verksamheten 

som föräldrarna ska svara på innan utvecklingssamtalet. Dessa frågor är inte frågor som berör 

vad barnet kan utan vad barnet tycker om förskolan och att vara här. Men Markström (2006) 

anser att när föräldrar förväntas besvara vissa frågor om sitt barn innebär det att de gör en 

bedömning av sina barn. Markström skriver även att föräldrar görs delaktiga genom att de får 

en blankett med frågor som ska besvaras vilket stämmer med vad de pedagoger som jag har 

intervjuat har sagt.  

 

De jag intervjuat säger: ”Det är viktigt att ha en öppen dialog med föräldrarna, så de känner 

sig delaktiga i samtalet.” För att kunna ha en öppen dialog är det också väldigt viktigt att 

pedagogen har en bra relation med föräldrarna. Pedagogerna säger att genom den dagliga 

kontakten som de har med föräldrar kan de skapa en bra relation med föräldrarna. 

Pedagogerna berättar på utvecklingssamtalet hur det är på förskolan, hur en dag kan se ut för 

barnet och föräldrarna berättar hur det är hemma och vad de tycker om förskolan. Det är 

viktigt att ta reda på hur föräldrar upplever saker och ting, låta dem komma till tals och lyssna 

på vad de har att säga. Detta stämmer överens med vad Markström (2006) skriver om att i 

utvecklingssamtalet tar pedagogen upp hur barnet fungerar i förskolan, om barnet trivs, 

intressen, förmågor och sociala kontakter i förskolan. I utvecklingssamtalet förväntas 

föräldrarna få insyn i sitt barns trivsel, välbefinnande och relationer till andra barn. Även 

Skolverket (2005) säger att utvecklingssamtalet ska handla om det enskilda barnets utveckling 

och lärande, om barnet trivs, vilka aktiviteter barnet deltar i och om det fungerar socialt. 

 

De flesta pedagogerna har inte barnen med i samtalet. En pedagog sa: ”Vi låter föräldrarna 

bestämma om barnet ska vara med eller inte, men vi uppmuntrar inte till att barnet ska delta i 

samtalet.” En annan pedagog berättade att de låter barnet vara med på det allra sista samtalet 
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innan de börjar i skolan. Annars är det ett samtal mellan föräldrar och pedagoger då de i lugn 

och ro kan prata om barnet, där pedagogen kan berätta hur de gör på förskolan och föräldern 

kan berätta hur de gör hemma. Detta stämmer även överens med vad statens styrdokument 

Lpfö-98 säger om att innehåll på samtalet ska handla om både det privata och förskolan.  

 

Jag frågade också pedagogerna vad syftet var med utvecklingssamtal, för barnen, föräldrarna 

och dem som pedagoger. Jag fick många svar, men väldigt lika. De tyckte att syftet med 

utvecklingssamtal är att barnet ska utvecklas, att de som pedagoger inte ska missa något i 

barnets utveckling och att barnet får utvecklas i sin egen takt. Utvecklingssamtal hjälper dem 

att fokusera på barnet och dess utveckling. Utvecklingssamtal är även bra för verksamheten, 

för om inte barnen utvecklas måste pedagogerna ändra på sin verksamhet så att den gynnar 

barnens utveckling. I läroplanen står det att förskolan ska komplettera hemmet genom att 

skapa bästa förutsättningarna för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Enligt 

Skolverket (2005) ska målen för förskolan tala om att barn ska ges möjlighet att lära och 

utvecklas utifrån sina förutsättningar. 

 

För föräldrarnas del är utvecklingssamtalets syfte att de ska få en större inblick i sina barns 

vardag. Ofta är det så att barnet är på förskolan mer av sin vakna tid än vad de är hemma och 

då är de pedagogens uppgift att berätta om barnet, hur de är och om roliga saker som har hänt 

på förskolan. De ska helt enkelt få kännedom om saker och ting som deras barn gör, att få en 

helhetsbild, berättade pedagogerna. Detta stämmer väl överens med vad Markström (2006) 

skriver. Hon skriver att samtalet är till för att skapa en bild av eller en berättelse om barnet. 

Elfström (2005) skriver att pedagogerna ger en fylligare bild genom att ta med alster som 

barnen producerat eller så berättar pedagogerna hur barnen agerar i olika situationer i samtalet 

med föräldrarna. Markström (2006) skriver också att föräldrar förväntas få en insyn i sitt 

barns trivsel, välbefinnande och relation till andra barn i ett utvecklingssamtal. 

 

När det gäller syftet för dem som pedagoger var svaren olika. En pedagog sa: ”I och med att 

vi har fått större barngrupper och att vi har tagit fler uppgifter från föreståndaren har vi 

mycket mer att göra och denna tid tas många gånger från barngruppen, men i och med att vi 

ska erbjuda föräldrarna två utvecklingssamtal per år blir det en ‘push’, detta måsta göras, detta 

måste hinnas med.” En pedagog sa att det med utvecklingssamtal gör att pedagogerna är 

ständigt påkopplad att de hela tiden tänker på vad barnen gör och hur de fungerar. I och med 

att pedagogerna har ansvarsbarn så vet också föräldrarna att deras barn blir sedda. Föräldrarna 
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vet att pedagogen ser deras barn hela tiden. En pedagog sa att det är för att de inte ska missa 

något, så att de ser om de måste ändra på sin verksamhet. En annan pedagog sa: 

”Utvecklingssamtal är till för att vi ska se över vår verksamhet så att den gagnar barnen.” 

Pedagogerna försöker observera verksamheten hela tiden så att de inte utnyttjar sin tid och 

sina möjligheter på fel sätt. Elfström (2005) håller inte med, hon skriver att trots att det sägs 

att pedagogerna ska se till helheten och omgivningen kommer detta lätt i skymundan. I 

förskolan pratas det ofta om att se till ”hela barnet” men pedagogerna delar ändå upp barnet i 

flera delar som ska observeras och kartläggas. 

6.4 Bedömning och utveckling 
En av pedagogerna sa: ”Barns utveckling ser vi både genom de vanliga vardagliga och genom 

de planerade aktiviteterna som man har i förskolan.” De pedagoger som jag har intervjuat 

talar om att deras mål är att de ska observera barnen och verksamheten kontinuerligt, men 

tyvärr finns det inte tid för att observera och sedan anteckna det de ser. Därför blir det att 

pedagogerna observerar barnen och verksamheten mest inför ett utvecklingssamtal med 

föräldrarna. Det de tittar på är vem barnet leker med, vad de leker, hur barnet är i gruppen. 

Med de mindre barnen 1-3 åringar, tittar pedagogen även på om de äter bra och hur de äter. 

De här sakerna är sådant som föräldrar frågar om på utvecklingssamtalet. Vad barnen kan 

eller vad de lär sig är inget föräldrarna lägger någon större vikt vid. Det är det sociala och 

maten som föräldrar är intresserade av. Elfström (2005) skriver att detta inte stämmer med 

förändringen som har skett när det gäller utvecklingsplaner. Hon skriver att förr talade 

pedagogerna om hur barnet fungerade i olika rutinsituationer t.ex. mat, vila, påklädnad till att 

de idag talar om barnets kompetenser/förmågor så som social, emotionell, språklig och 

motorisk kompetens i förskolan. 

 

Två av pedagogerna säger att det alltid finns undantag, det finns även föräldrar som vill att 

barnet ska lära sig saker och ting. T.ex. om en förälder kommer och säger att jag vill att mitt 

barn ska kunna matematik. Då får pedagogen tala om att de inte får lära ut matematik, men att 

de däremot kan uppmuntra barnen till att bli intresserade av matematik genom att sätta upp 

siffror på väggarna. Om barnen sedan ställer frågor ska pedagogen självklart svara på dem för 

att uppmuntra barnen till lärande. Markström (2006) skriver att i flera av utvecklingssamtalen 

som hon har undersökt berättar föräldrarna vilka färdigheter barnet har som t.ex. cykla, rita 

och skriva. Dessa färdigheter som föräldrarna berättar om är ofta relaterat till något de 
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upplever att barnet har brister i eller som är problematiskt. Dessa berättelser om barn innebär 

en utvärdering av barnet. 

 

Pedagogerna som jag har intervjuat observerar också motorik, språket och kontakten med 

vuxna. De observerar barnen och jämför sedan barnet med sig själv och barnets egen 

utveckling, aldrig med några andra barn. En av pedagogerna sa: ”Det finns ingen relevans i 

att jämföra barnet med andra barn eftersom när de är så små utvecklas de i olika takt.” 

Pedagogerna säger att det är väldigt viktigt att man pratar med de andra i arbetslaget, så att 

man upplever barnet på liknande sätt. Om man som pedagog inte vet hur de andra i 

arbetslaget upplever ett barn är det väldigt lätt att man gör en egen bedömning av barnet. En 

av pedagogerna sa så här: ”Man ska ju inte bedöma barnet utan man ska tala om hur barnet 

är, sedan om man klara det utan att bedöma det kan man tvista om.” Detta stämmer inte med 

vad Markström (2006) skriver. Hon skriver att utvecklingssamtalet används som en 

examination av barnet. Barnet jämförs ofta med sig själv och andra i situationer där det görs 

bedömningar av olika slag. Detta innebär att det ändå sker bedömningar eller utvärdering i 

väldigt stor utsträckning fast läroplaner tar upp att det inte ska göras bedömningar eller 

utvärderingar av barnen i förskolan 

6.5 Normalt och onormalt 
Inför utvecklingssamtalet har alla pedagoger som jag intervjuat låtit barnen rita en bild av sig 

själva och de flesta har även låtit barnen skriva sitt namn. Detta gör pedagogerna för att kunna 

följa utvecklingen. De spara alla bilder som barnen har ritat i en pärm eller mapp. Genom att 

titta på dessa bilder så ser pedagogerna på ett bra sätt var i utvecklingen barnen befinner sig. 

På två av förskolorna låter man även barnen rita hela sin familj för att se förändringen där, 

helt plötsligt har familjens medlemmar fått tår och fingrar. Detta stämmer väl överens med 

Markström (2006) som skriver att oftast jämförs barn med det som anses normalt som följer 

ideal om hur ett barn ska vara.  

 

Pedagogerna säger också att inför utvecklingssamtalet och individuella utvecklingsplanen 

fokuserar de bara på det som är positivt och framhäver det som barnet är bra på. En pedagog 

sa: ”Är det så att det finns jobbiga bitar kring barnet talar pedagogerna självklart om det för 

föräldrarna, men försöker samtidigt att förstärka det som är positivt.” Det som är negativt får 

inte ta överhanden. Pedagogerna vänder det, så även om det finns negativa saker försöker de 

lägga fram det för föräldrarna och jobba med det så att det blir positivt. Även pedagoger kan 
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få negativa saker sagda till sig av föräldrar, säger pedagogerna. Om föräldrarna inte är nöjda 

med det pedagogerna gör, får de oftast höra det. Det är bra för pedagogerna att få reda på vad 

man bör ändra på så att de inte går i samma hjulspår som alltid. Detta göra att pedagogerna 

kan förändra sin verksamhet. Detta stämmer väl överens med Elfström (2005) som skriver att 

i sin forskning har många av de pedagoger som hon intervjuat tagit upp att det väldigt lätt blir 

det negativa som får en stor plats i de individuella utvecklingsplanerna. I de individuella 

utvecklingsplanerna försöker pedagogerna att inte betona brister hos barnen utan skriver 

sådant som är positivt.  

 

Ingen av de pedagoger som jag har intervjuat använder sig av mallar för att bestämma och 

pricka av var i utvecklingen barnet befinner sig. De anser att det har försvunnit mycket under 

åren. En av pedagogerna sa: ”En mall att gå efter är något förlegat och gammalmodigt.” 

Pedagogen tror att detta har försvunnit för att man har insett att barnen utvecklas på många 

olika sätt, men att detta inte är något konstigt och onormalt. Detta stämmer inte alls med 

Wehner-Godée (2005) som skriver att i checklistorna som finns att utgå ifrån inför ett 

utvecklingssamtal framgår det att det är barnet som behöver en plan för att utvecklas, att 

barnet ska lära sig något som det inte kan, men som enligt utvecklingspsykologiska teorier 

anses normalt att kunna vid den åldern. Elfström (2005) skriver att det finns en syn på barn 

som hon kallar modernistiska synen. Här delas barnet upp i olika kompetenser och förmågor 

och ”gås igenom” för att se om det utvecklas normalt enligt utvecklingspsykologiskt 

utformade stadieteorier.  
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7. Diskussion 
 
Det har varit mycket intressant att fördjupa mig i hur pedagoger på förskolor följer barns 

utveckling utan att bedöma. Jag har inte alls fått de svar som jag trodde att jag skulle få. Jag 

trodde att pedagogerna på förskolan skulle placera in barnets utveckling i mallar och bedöma 

deras utveckling efter något som anses vara normalt vid en viss ålder. Pedagogerna har 

bedömt barnen efter vad som förväntas av dem till viss del, men inte alls i så stor utsträckning 

som jag trodde. Nedan ger jag min tolkning av resultatet och jämför det med vad andra har 

sett, det vill säga det jag har tagit upp i kapitlet litteraturgenomgång.  

Jag delar även här in min tolkning i fem rubriker, läroplan, individuell utvecklingsplan, 

utvecklingssamtal, bedömning och utveckling samt normalt och onormalt. Det gör jag för att 

det ska vara lätt att gå tillbaka och läsa i de olika kapitlen. 

7.1 Läroplanen 
De pedagoger som jag har intervjuat har kunnat sin läroplan och försöker att låta läroplanen 

styra deras verksamhet. Jag tycker att alla pedagoger är väl medvetna om att det är bara 

verksamheten som ska utvärderas, inte det enskilda barnets resultat. För att klara av alla 

uppdrag som kommer utifrån som till exempel individuell utvecklingsplan på ett sätt som 

stämmer överens med det som står i läroplaner är det viktigt att som pedagog sätter sig in i 

läroplanen och funderar över vad det betyder för verksamheten och barnen som finns i 

verksamheten. De pedagoger som jag har intervjuat är som nämnts tidigare väl insatta i 

läroplanen och det känns som de har diskuterat detta mycket i arbetslagen. Det är viktigt att 

pedagoger kommer ihåg att i läroplanen finns det endast strävansmål. Dessa mål går ut på att 

det är verksamheten som ska skapa förutsättningar för att barnet ska utvecklas rikt och 

mångsidigt. Barnen i förskolan behöver aldrig nå upp till mål som har satts för dem, utan de 

kan utvecklas i egen takt. Jag tycker att det är viktigt att barnen inte får en massa krav på sig 

när de är så små. Jag tycker att de ska få känna att de fortfarande är barn och kan leka och ha 

roligt. Jag tror att barnen många gånger lär sig det mesta i leken. Det gäller att inspirera 

barnen och ger dem möjligheter att utvecklas och lära sig i alla olika situationer i förskolans 

verksamhet. 

7.2 Individuell utvecklingsplan 
I den kommun där jag har gjort mina intervjuer har politikerna bestämt att även förskolebarn 

ska ha en individuell utvecklingsplan, vilket kan ifrågasättas. I läroplanen för förskolan 
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(1998) finns det inget som säger att barnet i förskolan ska ha en individuell utvecklingsplan. 

Det betonas klart och tydligt att det inte ska finnas några mål som barnet i förskolan ska 

uppnå. Om en pedagog upprättar en individuell utvecklingsplan för ett barn i förskolan så 

sätter de upp mål för det enskilda barnet. I planen skriver pedagogen och föräldrarna 

tillsammans något som de vill att barnet ska klara av till nästa gång de pratas vid i ett 

utvecklingssamtal. Innan jag började med detta arbete kunde jag inte förstå hur jag som 

pedagog skulle kunna upprätta en individuell utvecklingsplan utan att gå emot det som står i 

läroplanen, men de pedagoger som jag har intervjuat tänker helt rätt när de upprättar en 

individuell utvecklingsplan. De försöker att skriva mål som verksamheten ska hjälpa barnet 

att sträva mot, men då är min nästa fråga: Hur kan pedagoger skriva mål för verksamheten i 

barnets utvecklingsplan utan att utvärdera det enskilda barnets resultat först? I läroplanen 

(1998) står det att det är verksamhetens resultat som ska bedömas. Jag anser att någonstans 

måste pedagogerna göra en bedömning av barnet för att kunna skriva ett mål. Skulle det ha 

varit mål för verksamheten som ska skrivas i arbetslagets arbetsplan behöver pedagogen inte 

bedöma det enskilda barnet utan då kan de bara titta på verksamheten och utvärdera den. När 

de ska skriva en individuell utvecklingsplan är det ett mål som skrivas för det enskilda barnet, 

då måste de bedöma barnet. Elfström (2005) har också kommit fram till att individuella 

utvecklingsplaner är en verksamhet som är planerad och utvärderande och kan kopplas till 

bedömning av barns kunskapsutveckling.  

Både Elfström (2005) och de pedagoger som jag har intervjuat säger att det är viktigt att allt 

som skrivs i en individuell utvecklingsplan är positivt. För om det skulle skrivas negativa 

saker i planen så följer det barnet genom hela skolgången och för föräldrar kan det bli väldigt 

stort och jobbigt. En av pedagogerna som jag har intervjuat sa till mig att de upplevde att de 

måste skriva något negativt och jag måste nog hålla med. Även om jag som pedagog försöker 

att betona det man skriver till något positivt så det ändå något som förskolan ska hjälpa barnet 

att bli bättre på. 

 

Elfström (2005) skriver att även om det står i läroplanen att det inte är barnets resultat som 

ska utvärderas så skapas ändå individuella uppnåendemål när pedagogen upprättar 

individuella utvecklingsplaner. Detta var inte alls vad jag fick fram av mina intervjuer med 

pedagoger som jobbar på förskolor. De försökte att skriva mål som förskolan skulle hjälpa 

barnet att sträva mot, inte mål som barnet skull uppnå. De sa också att i den här åldern skrivs 

det inga kunskapsmål utan det handlar mest om att vara en god kamrat och fungera i gruppen. 

Det är väldigt svårt att skilja på vad som är barnets mål och vad som är verksamhetens mål. 



 

 33 

Det gäller att tänka sig för när man skriver ner målet så att man formulerar det på ett korrekt 

sätt. Det är också viktigt att föräldrarna är med på det som skrivs och att orden som skrivs har 

samma betydelse och tyngd för både föräldrar och pedagog. Jag tror att det väldigt lätt blir ett 

mål som barnet ska uppnå fast pedagogen vill att det ska vara verksamhetens mål. Jag tycker 

inte att individuell utvecklingsplan är något nödvändigt i förskolan. Som pedagogerna har 

sagt till mig så gjorde de detta tidigare fast de skrev inte ner det som togs upp med 

föräldrarna. I den ålder som barnen är på förskolan tycker jag att det räcker med att prata om 

barnet och barnets eventuella svårigheter muntligt. Jag tror att även om det inte finns 

individuell utvecklingsplan så skriver pedagogen ner vad de pratade om på 

utvecklingssamtalet, men då är anteckningar bara till för pedagogens minne.  När det är dags 

för nästa utvecklingssamtal tittar de på sina anteckningar och kollar om de gjort det som 

bestämdes på förra utvecklingssamtalet. I och med att barnet inte har något nerskrivet om sin 

utveckling så blir det inget som följer barnet genom hela skolgången och föräldrarna behöver 

inte känna att det har gjorts en bedömning av deras barn. Elfström (2005) skriver att många 

anser att utvecklingsplaner endast är en utveckling på föräldrasamtalen. Det som förut bara 

var ett samtal skrivs nu ner. Jag anser att det är en negativ utveckling av samtalen. Det som 

skrivs ner blir väldigt starkt och betonat och kan uppfattas fel av föräldrar. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att människor hela tiden gör bedömningar av varandra och så 

även i förskolan. Där görs bedömningar av barnets utveckling utifrån fastställda kriterier och 

normer som lever kvar sedan långt tillbaka i tiden. Idag talas det ofta om barnet förmågor, vad 

barnet kan och inte kan. Dessa förmågor jämförs med andra och det görs då en bedömning av 

barnet. Läroplanen säger att det är förskolans verksamhet som ska bedömas och inte det 

enskilda barnets resultat, men ändå gör bedömningar och utvärderingar av det enskilda barnet.  

7.3 Utvecklingssamtal 
Utvecklingssamtal är ett bra sätt att uppmärksamma barn och deras lärande och utveckling. 

Det är också bra för verksamheten att ha utvecklingssamtal. Som pedagoger måste vi hela 

tiden se över vår verksamhet så att den gynnar och inspirerar barnen till lärande.  Det är 

viktigt att komma ihåg att det är helheten som ska observeras, både barnet och omgivningen, 

skriver Markström (2006). Hon anser inte att det är så, utan hon tycker att pedagogerna bara 

tittar på vissa delar av barnet. Jag tycker att pedagogen måste titta på helheten, för att kunna 

se hur barnet är måste de se barnet i sin omgivning. Jag tycker även att detta med 

utvecklingssamtal är ett bra sätt att inte glömma något barn. Om pedagogerna har olika barn 
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som sitt ansvar så kan man inte missa något barn utan alla barn har någon som observerar 

dem lite extra. Vidare tycker jag att det är viktigt att komma ihåg att pedagogen ska se alla 

barn och inte bara dem som är ens ansvarsbarn. Alla som jobbar på förskolan har ansvar för 

alla barn. 

 

Alla pedagoger som jag har intervjuat har påpekat att barnen inte måste kunna något, utan när 

de observerar eller intervjuar barnen gör de det för verksamhetens skull. Det kan vara bra att 

veta vad barnet kan för att veta vad man som pedagog kan göra med barnen i förskolan. Jag 

tycker att det är bra att observera och intervjua barnen för att se var i utvecklingen de är. Detta 

för att pedagogen ska kunna följa barns utveckling och se till att barnet inte stannar eller går 

bakåt i utvecklingen. Även om pedagogen inte ska bedöma barnet så ska de ändå tillgodose 

barnets behov. Pedagogen kan även utveckla verksamheten så att den inspirerar barnen till 

nyfikenhet och lust till lärande. Markström (2006) anser att samtalet är till för att ge en bild 

och en berättelse av barnet, men hon anser också att dessa bilder bedömer och utvärderar 

barnet. De pedagoger som jag intervjuat anser dock att genom att berätta en berättelse om 

barnet får föräldrarna reda på hur de är på förskolan. Pedagogerna anser att det är deras 

uppgift att ge föräldrarna en bild av deras barn eftersom de flesta av barnen är på förskolan 

större delen av sin vakna tid. 

 

Ingen av de pedagoger som jag har intervjuat har använt sig av checklistor där de prickar av 

var i utvecklingen barnet befinner sig. Elfström (2005) skriver att detta är ett sätt att bedöma 

barnen efter vad som förväntas av ett barn vid en viss ålder. Däremot har några av 

pedagogerna använt sig av samtalsunderlag inför utvecklingssamtalet. Samtalsunderlaget är 

formulerat så att ett, som Elfström kallar det, aktivt barn kommer fram. När pedagogerna 

observerar utifrån samtalsunderlagen får de reda på hur barnet är i olika situationer. Jag tycker 

att det är bra att pedagogerna inte använder sig av checklistor för att se var i utvecklingen 

barnet befinner sig. Jag tror att barn utvecklas så olika, både när det gäller takt och ordning, 

att det inte går att säga att när barnet t.ex. är 1 år ska det kunna gå. Att använda sig av 

samtalsunderlag som talar om hur ett barn är i olika situationer tycker jag är bra. Jag tycker 

inte att det finns något bedömande i det utan det får fram ett aktivt barn som pedagogen kan 

berätta om för föräldrarna. Vissa av de pedagoger som jag har intervjuat har intervjuat barnen 

inför utvecklingssamtalet. De har även kollat om barnet kan vissa saker. Detta anser 

Markström (2006) är ett sätt att se vad barnet kan och är då en bedömning av barnet. Jag kan 

hålla med Markström om att det är en bedömning av barnet, men pedagogerna har sagt till 
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mig att de gör detta för verksamhetens skull inte för att barnet måste kunna något. Vilket 

betyder att det är en bedömning av verksamheten. Pedagogerna vill veta om de inspirerar 

barnen till att vilja lära sig. Wehner–Godée (2005) skriver att det är ett barn som skapar sig 

själv och sin egen kunskap. Jag håller med en av pedagogerna som sa till mig, att det är bra 

om barnet kan skriva sitt namn och kan några färger innan de börjar skolan. Det är inget som 

barnet måste kunna, men det kan underlätta skolgången lite. Jag tycker inte att barn måste 

kunna skriva sina namn, men det kan vara bra om förskolan strävar efter att alla barn ska vilja 

lära sig att skriva sitt namn.  

7.4 Bedömning och utvärdering 
Markström (2006) skriver att det har skett en förändring från att pedagogerna har tittat på hur 

barnet fungerar i rutinsituationer till att de vill veta vad barnet har för kompetenser och 

förmågor. Detta är inte alls vad pedagogerna talade om för mig utan de sa att föräldrarna vill 

veta vem barnet leker med, vad de leker och om barnet har ätit något. Detta förvånade mig en 

aning, jag trodde att man som föräldrar vill veta om ens barn kan det ena eller det andra. Det 

vill de säkert också om det skulle vara något som är fel. Kanske är det så att de inte frågar om 

barnets kunskap så länge de inte upplever att barnet har problem med något, men hur blir det 

när deras barn har problem och har behov av särskilt stöd. Kommer föräldrar då att tycka att 

pedagogen inte såg deras barn eller att man som pedagog ignorerar problemen? 

 

Sedan finns det alltid föräldrar som vill att deras barn ska kunna saker. Markström (2006) 

skriver att när föräldrar berättar om sitt barns färdigheter så ligger det oftast en bedömning i 

det. Föräldrarna tycker att barnet inte kan tillräckligt bra. Jag tycker att vi idag sätter väldigt 

höga krav på barnen. Barnet ska väldigt tidigt lära sig att ta ansvar och blir vuxen väldigt fort. 

Då är det bra att förskolan bara ska inspirera barnen till att lära och utvecklas. Det är däremot 

viktigt att inte bromsa barns nyfikenhet och vilja till att lära sig. Pedagogen ska självklart 

svara på frågor som barnen har och inspirera till att vilja lära sig, men det är barnet som ska 

vilja. 

 

Markström (2006) skriver att i förskolan gör pedagogen bedömningar av barnet. Barnet 

jämförs med sig själv och andra i samma situation hela tiden skriver hon. I min undersökning 

sa pedagogerna att de bara jämförde barnet med sig själv. Detta medför att pedagogerna gör 

bedömningar av barnet vilket inte alls är läroplanens intentioner. Även när pedagogen gör en 

jämförelse med barnet själv görs en bedömning. Jag tror aldrig att pedagogen i förskolan kan 
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komma ifrån bedömningen helt och hållet, även om pedagogerna som jag intervjuat är väl 

insatta i läroplanen och säger att det är verksamheten som ska utvärderas och inte det enskilda 

barnets resultat så har de ändå låtit barnet rita en bild på sig själv varje år för att ta reda på var 

i utvecklingen barnet befinner sig. Med andra ord, de har gjort en bedömning av barnet 

genom barnets teckningar.  

7.5 Normalt och onormalt 
Alla pedagoger som jag har intervjuat har låtit barnen rita en bild av sig själva varje år. 

Barnen har även fått skriva sitt namn. Detta gör de för att veta var i utvecklingen barnet 

befinner sig. Detta tycker jag är att göra en bedömning av barnet och placera in barnet i en 

utvecklingskurva. Detta skriver Markström (2006) också om att väldigt ofta jämförs barnet 

med något som anses vara normalt. Då undrar jag vad som är normalt och finns det något 

normalt i detta? Kan det inte finnas barn som hoppar över att måla ”huvudfotingen”? Är detta 

barn inte normalt då? Nu spetsar jag till detta lite för jag inser också att barnet är normalt även 

om det hoppar över ”huvudfotingen”, men vad jag vill säga är att jag inte tror att pedagogen 

kan titta på en bild som barnet ritat och bestämma var i utvecklingen barnet är.  

 

Jag tycker att det är väldigt bra att pedagogerna inte använder sig av mallar längre. Förr var 

det ofta så att barnen skulle kunna vissa saker vid en viss ålder för att få gå vidare till nästa 

nivå. Idag tycker pedagogerna att detta är gammalmodigt och förlegat för de tror att barn 

utvecklas olika och det är inget konstigt eller onormalt. Men Wehner-Godée (2005) däremot 

skriver att enligt de checklistor som finns att utgår ifrån behöver barn en plan för att 

utvecklas. Jag håller med Wehner-Godée om att det kan verka som att barnet inte utvecklas 

utan dessa checklistor. Att man måste pricka av en sak för att kunna gå vidare och lära sig 

nästa.    

7.6 Uppföljning 
Det har varit väldigt intressant och givande att undersöka detta med hur man som pedagog 

följer barns utveckling utan att bedöma. Jag tycker att de svar jag fått ger mig ett hopp om att 

jag i min kommande yrkesroll inte behöver vara rädd för att bedöma barn eller placera in dem 

i någon ”gammal” mall över vad de ska kunna och inte kunna vid en viss ålder. Anledningen 

till att jag fick det resultat jag fick, tror jag beror på att denna kommun har diskuterat detta 

med barns utveckling en del. Skulle jag göra undersökningen i en annan kommun är jag inte 

säker på att jag skulle få samma resultat. Jag tror att det kan vara väldigt olika från kommun 
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till kommun och från förskola till förskola hur mycket man har pratat om utvecklingssamtal 

och individuell utvecklingsplan kopplat till läroplanen. Utifrån den litteratur jag har läst hade 

jag en bild av att man såg barnet och bedömde barnet utifrån någon slags checklista. Jag 

trodde även att föräldrarna ville veta vad deras barn kunde och inte kunde. Resultatet jag fick 

från de olika intervjuerna blev inte alls som den bild jag hade. Jag tror att jag valde rätt metod 

att använda mig av för att få fram det bästa och mest tillförlitliga resultatet. I och med att jag 

har ställt öppna frågor så har pedagogerna haft stor frihet att svara precis som de vill och vad 

de tycker att följa barns utveckling betyder. Jag hade inte fått fram om pedagogerna följde 

barnets utveckling utan att bedöma om intervjuformen hade varit med strukturerad. Risken 

hade varit att jag hade ställt ledande frågor, där den intervjuade hade trott att jag ville ha ett 

visst svar. 

 

Om man skulle vilja gå vidare och fortsätta undersöka om bedömning i förskolan tycker jag 

att man skulle kunna undersöka hur man ska kunna uppmärksamma barn som har behov av 

särskilt stöd om man inte får göra en utvärdering av barns utveckling. Jag har en vän vars 

barn, som går i förskolan, är i behov av särskilt stöd. Hon tyckte att de inte fick den hjälp de 

behövde och att pedagogerna ignorerade problemet. Hon blev arg för att pedagogerna sa att 

allt var okej och att hennes barns utveckling inte var något att oroa sig för. Självklart kan man 

som pedagog inte alltid uppfylla föräldrars önskemål. Många gånger kan man inte uppfylla 

önskemålen för att det är, enligt läroplanen, inte vår uppgift att göra det föräldrarna ber om. 

Det kommer alltid att finnas föräldrar som inte är nöjda med det pedagogerna gör, men i det 

här fallet förstår jag min vän som blev arg och upprörd över att pedagogerna hela tiden bara sa 

saker som var positiva om hennes barn och inte talade om att hennes barn hade behov av 

särskilt stöd. Kanske hade min väns barns behov upptäckt tidigare om pedagogerna inte bara 

hade sett till det positiva. Jag är väldigt kluven i detta. Jag tycker att barnen måste få den hjälp 

och det stöd de behöver för att utvecklas rikt och mångsidigt och för att se dessa behov måste 

pedagogen bedöma det enskilda barnets utveckling. Pedagogerna ska tillgodo se barns behov, 

men hur görs det utan att först bedöma barns utveckling. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till pedagoger 
Berätta vem du är och var du arbetar? 

 

Öppen fråga: 

Hur följer ni barns utveckling? 

 

Följd frågor: 

Berätta hur ni går tillväga när ni förbereder utvecklingssamtal/IUP-samtal med varje barn? 

- samtalsunderlag/checklistor? 

- samtal i arbetslaget? 

- ev. observationer av barn? 

- föräldrars medverkan i förberedelser? 

Vad pratar ni om på ett utvecklingssamtal/IUP-samtal? 

Vad innehåller en individuell utvecklingsplan? 

Vad är syftet med utvecklingssamtalen/IUP? 

- för barn? 

- för föräldrar? 

- för pedagog? 

Vad ger utvecklingssamtal/IUP för risker? 

Har arbetet med IUP förändrat ert pedagogiska arbete? 

Hur fick ni uppdraget att arbeta med IUP? 

Vem har utarbetat dokumentet som ni utgår ifrån? 

Hur har det kommit till? 

 


