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Syftet med denna studie var att undersöka vilka utvecklingsmaterial som används på förskolorna i 

en mindre kommun i Sverige och om användandet av dem kan leda till att enskilda barn bedöms. 

Ett annat syfte var att ta del av förskollärares tankar kring begreppet bedömning då vi själva ville ha 

en ökad förståelse för detta begrepp. Vi valde att anta en hermeneutisk ansats och arbetade på ett 

kvalitativt arbetssätt. För att samla in resultat till vår studie genomfördes intervjuer. Intervjuerna 

skedde med utbildade förskollärare. De kvalitativa intervjuerna transkriberades för att analyseras 

ihop med relevant litteratur och det låg till grund för studiens diskussion. Resultatet av studien visar 

att samtliga förskollärare vi intervjuade arbetar med samma slags utvecklingsmaterial och de arbetar 

med dem på ett sätt som till största del stämmer överens med materialens grundidé. Dock förekom 

vissa avvikelser men dessa har mindre betydelse för användandet av materialen. De material som 

användes var främst utformade för att se barnens utveckling och därefter vidareutveckla 

verksamheten. Förskollärarna var tydliga med att upplysa om att de inte bedömde barnen i 

förskolan. I resultatet framkom att de dock ansåg att begreppet bedömning var svårt och de hade 

inga bestämda tankar om det.  
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1 Inledning  
 

När vi har varit ute på våra verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) och samtalat med pedagoger 

har vi fått känslan av att enskilda barn bedöms i förskolan. Detta har vi främst uppmärksammat vid 

granskning av individuella utvecklingsplaner (IUP), i skriftliga kommentarer till fotografier samt 

hur pedagogerna talar om och med barnen. Vi har även erfarenhet av att det kan förekomma inför 

och i utvecklingssamtal. Samtidigt får vi lära oss på lärarutbildningen att bedömning av enskilda 

barn inte ska ske i förskolans verksamhet. Vi känner oss osäkra på det vi sett är bedömning och vart 

gränsen går för bedömning i förskolan. Därför känner vi att detta är något vi vill undersöka. Vi har 

sett att detta ämne är uppmärksammat i media men däremot verkar det inte finnas speciellt mycket 

forskning som klargör detta problemområde.  

 

I Regeringens förord till den första läroplanen står det att ”I förskolan är det inte det enskilda 

barnets resultat som skall utvärderas. Betyg eller omdömen utfärdas inte” (Regeringens förord till 

läroplanen1998:4). I Skolverkets (2010a) läroplan för förskolan står det inte lika ordagrant och 

tydligt, varken i den första eller i den reviderade läroplanen. En fråga som vi ställt oss är varför 

något så viktigt enbart står med i förordet (som kanske inte läses av alla) och inte i förskolans 

läroplan? Vår fundering är om det blir otydligt att tolka i och med detta. 

 

 

1:2 Begreppsdefinition 
 

Styrdokument – är ett samlingsbegrepp för de lagar och regler som styr förskolan och skolans 

verksamhet. När vi använder oss av ordet styrdokument i vår studie, menar vi förskolans läroplan 

(Lpfö 98). 

Pedagog – en person som är verksam i förskolan. Det innefattar både utbildade förskollärare, 

barnskötare och exempelvis vikarier. 

Förskollärare – En person med förskollärarutbildning. 

Material – ett samlingsbegrepp för hjälpmedel som förskolan kan använda sig av för att antingen 

följa barns utveckling eller för att studera verksamhetens kvalité. Detta benämns ibland även som 

utvecklingsmaterial eller bedömningsmaterial. Bedömningsmaterial är ett material där det även 

innefattar att sätta betyg eller omdöme på ett barn. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Vårt syfte med detta examensarbete är att undersöka om de material som används på förskolorna i 

en mindre kommun i Sverige, ovetande leder till att enskilda barn bedöms. Vi vill få en fördjupad 

förståelse av hur förskollärare använder sig av materialet i verksamheten. Ett annat syfte med 

studien är att ta del av förskollärares tankar kring begreppet bedömning och om de anser att barns 

utveckling kan följas utan att de blir bedömda.  

 

 

Frågeställningar 

 Vilka material används av förskollärarna och används de på ett sådant sätt som litteraturen 

säger? 

 Hur kan det genom användning av materialet leda till att enskilda barn bedöms? 
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3 Teoriavsnitt och tidigare forskning  
 

Detta kapitel tar upp vad litteraturen säger om bedömning och vad begreppet står för. Det tas även 

upp vad det står i förskolans läroplan samt hur bedömningen i förskolan har utvecklats under tid. Ett 

avsnitt belyser vad relativt nya artiklar, debattartiklar och pressmeddelanden tar upp om ämnet. Till 

sist presenteras olika material (3:6-3:10) som används i förskolan för att utvärdera verksamheten 

eller som följer barns utveckling. 

 

 

3:1 Bedömning i förskolan 
 

Enligt Vallberg Roth (2010) kan begreppet bedömning förklaras på flera olika sätt. Författaren ger 

förklaringen ”det kan innebära att värdera eller granska något, att uppskatta och göra en avvägning, 

att avge ett omdöme, utvärdera eller betygssätta någon eller något” (Vallberg-Roth 2010:51). 

Svenska akademien (2012) förklarar begreppet bedöma till ”värdera […], betrakta (ngn l. ngt på ett 

visst sätt) […], uttala sin mening om, fälla omdöme om, döma om” (Svenska akademien 2012). 

 

Från dag ett som barnen börjar på förskolan bedöms barnens utveckling enligt Wehner-Godée 

(2005). Författaren menar vidare att pedagogerna inte ska sätta betyg på barnet i förskolan men hon 

uttrycker en fråga ifall det bara är bokstaven som saknas, att det finns ett sorts betygsystem utan 

beteckning. Hon lyfter att bedömningar kan hjälpa oss att se barns utveckling, men det är viktigt att 

veta på vilka grunder bedömningarna sker. Författaren menar vidare att det är viktigt hur pedagoger 

uttrycker sig, beskrivningar av barn så som: du kan det, du är sån och du kan inte det, detta hör inte 

hemma i förskolan. Wehner-Godée (2005) anser att en kunnig pedagog inte bara ser och lyssnar på 

barnet utan även försöker förstå varför barnet gör som det gör. Hon lyfter även att pedagoger i 

sådana situationer ska ställa sig frågorna: hur, när och i vilka situationer barnet visar sina förmågor 

eller brister.  

 

Wehner-Godée (2005) menar att många material som förskollärare använder följer barnet från 

förskolan och vidare in i skolan. Författaren ifrågasätter hur det känns för barn att bli bedömda och 

dessutom ha det nedskrivet inför varje ny årskurs.  

 

 

3:2 Bedömningens historik 
 

Skolverket (2010b) skriver om bedömningens utveckling. Tidigare jämförde förskolan barnen med 

mallar om det normala barnet. På den tiden ansågs det att barnen skulle ha uppnått en bestämd 

utveckling vid en angiven ålder. Det handlade främst om barnens motoriska, språkliga, emotionella 

och sociala utveckling. Wehner-Godée (2005) menar att samhället förr såg på förskolan som en 

arena där det skulle bedömas om barnen utvecklades normalt. Skolverket (2010b) tar upp att 

fokuset i nutid istället ligger på skolrelaterade färdigheter, att barnen ges möjlighet att komma i 

kontakt med situationer de senare kommer möta i skolan. Richardson (2010) tar även han upp att 

det skett reform byte, att barnomsorg blivit skola. Barnomsorgen blev uppdelad i två former: 

förskoleverksamhet och fritidsverksamhet. Förskola, fritidsverksamhet och skola har med andra ord 

kommit varandra närmare.  

 

Wehner-Godée (2005) fortsätter med att förklara bedömningens historia och menar att pedagogerna 

som arbetade kring 1950 enbart utförde skriftliga observationer om de misstänkte någon brist hos 

ett barn, samt när barnet skulle lämnas över till skolan. Tillsammans med så kallade 

skolmognadsprov låg dessa bedömningar många gånger som grund till om barnen skulle få börja 

skolan eller inte. Förskolans bedömningar hade stor betydelse för barnen och kunde påverka dem 



~ 7 ~ 
 

genom hela skolans gång. Johansson (2001) skriver att regeringen 1997 bestämde att skolverket 

skulle utveckla ett kvalitetsmaterial. Detta på grund av att regeringen ansåg att många kommuner 

inte tillräckligt mycket hade prioriterat kvalitet och likvärdighet i verksamheten. 

 

 

3:3 Läroplanen för förskolan  
 

I skolverkets (2010a) läroplan för förskolan, Lpfö 98, anges mål att sträva mot, inte mål att uppnå, 

det vill säga mål som skildrar önskvärda processer och inga färdiga resultat. Vallberg-Roth (2010) 

håller med förskolans läroplan om att det inte ska finnas omdömen eller betyg i förskolan. Det är 

med andra ord inte det enskilda barnets prestationer som ska utvärderas och bedömas, utan 

verksamheten och hur den utformas på bästa sätt för att ge barnen rätt förutsättningar för lärande.  

 
 Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt  

 och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt  

 att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i  

 enlighet med läroplanens mål och intentioner (Skolverket 2010a:14). 

 

Ett exempel på skillnaden med att bedöma och utvärdera verksamheten istället för barnet, är att ”det 

är förskolans arbete med att stödja barns begreppsutveckling som ska utvärderas, inte det enskilda 

barnets begreppsutveckling” (Skolverket 2005:41).  

 

Att lägga grunden för ett livslångt lärande är förskolans främsta uppdrag och det poängterar 

Skolverket (2010a) att förskolan ska vara stimulerande, harmonisk och lärorik för alla barn som 

medverkar. De lyfter även att alla barn deltar på sina egna olika villkor och förutsättningar. 

Thullberg, Åsén & Olsson (2011) skriver att det inte heller finns mål eller fastlagda nivåer för vad 

barn ska ha uppnått vid en viss ålder i Lpfö 98. Förklaringen till detta är att barn i åldrarna ett till 

fem år utvecklas olika, förskolan är frivillig, barnen börjar i förskolan vid olika åldrar och de vistas 

i förskolan olika många timmar per dag.  

 

 

3:4 Artiklar, debattartiklar och pressmeddelanden om bedömning i förskolan  
 

På skolverkets hemsida finns det en del artiklar som berör bedömning av barn i förskolan. 

Thullberg, Åsén & Olsson (2011) tar upp att i dagens förskola bedöms barns prestationer i allt större 

utsträckning, även att det strider emot förskolans läroplan. De poängterar att det finns personal som 

anser att läroplanen stödjer bedömning av enskilda barn, men att det står klart och tydligt i 

regeringens förord till förskolans läroplan att det inte ska ske. De tar även upp att många kommuner 

missbrukar de bedömningsmaterial som finns och använder dem som kunskapskontroller, vilket 

även det strider mot läroplanens intentioner.  

 

En annan artikel, skriven utifrån Vallberg-Roths (2011) utlåtande tas det upp att i 

utvecklingsmaterial så som IUP:er, finns det risk för att bedömningarna blir personorienterade och 

ibland även på gränsen till integritetskränkande. Artikeln tar även upp att materialen som används 

för att följa barns utveckling eller utveckla verksamheten bara blir fler och fler.  
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3:5 Dokumentation och pedagogisk dokumentation i förskolan  
 

Genom att dokumentera barns lärandeprocesser (situationer förskolläraren väljer att fånga upp), 

menar Bjervås (2011) att personalen följer barnens utveckling i förskolan. Detta sker med hjälp av 

videoinspelning, anteckningar och fotografering samt barnens teckningar och annat som de har 

skapat, för att ha ett underlag till reflektion över den pedagogiska verksamheten. Bjervås (2011) tar 

upp att Lenz Taguchi (1997) anser att det blir en pedagogisk dokumentation först när det sker 

reflektion över en dokumentation. 

 

Enligt Vallberg-Roth (2010) lyfter Lpfö 98 betydelsen av att utfärda pedagogiska dokumentationer, 

för att utveckla och synliggöra verksamheten, istället för att ägna sig åt bedömning av enskilda 

barn. Pedagogisk dokumentation fungerar som ett underlag i bedömningen av förskolans behov av 

utveckling och kvalité.  

 

Bjervås (2011) tar upp att grundtanken med pedagogisk dokumentation var att följa barnen men 

samtidigt inte bedöma dem enskilt, som är problemet med andra dokumentationer. Däremot menar 

författaren att även den pedagogiska dokumentationen har visat tendenser till individuell 

bedömning. Beroende på hur pedagogen använder den pedagogiska dokumentationen menar 

Vallberg-Roth (2011) att den både kan förstärka, klarlägga, begränsa och vilseleda barnen. Vidare 

anser författaren det viktigt att vara kritiskt reflekterande och ha en medvetenhet om bedömning och 

dokumentation i förskolan. Bjervås (2011) poängterar vikten av att pedagogerna är professionella 

och kan se vilken dokumentation som är användbar till en pedagogisk dokumentation så att en 

lärandeprocess kan påvisas. Ett hinder för pedagogen kan vara om ett kort väljs som enbart visar på 

en färdighet. Istället bör pedagogen välja en dokumentation som visar att verksamheten ger barnen 

möjlighet att uppnå de strävansmål som finns formulerade i styrdokumenten. Däremot ser Wehner-

Godée (2005) pedagogisk dokumentation som en möjlighet att få syn på felaktiga tolkningar 

pedagoger kan ha om barn. Således kan en pedagogisk dokumentation ge pedagogen en annan bild 

utifrån barnets synvinkel.  

 

 

3:6 Individuell utvecklingsplan - IUP 
 

En IUP är enligt Zetterström (2003) tänkt att fokusera på individen och dess egna förutsättningar för 

att utvecklas i förskolan och nå upp till de mål som anges i skolan. Det är vägen till att nå målen 

som är i fokus, inte själva måluppfyllelsen. Skolan förr var inriktad på barnen i grupp som likartade, 

i dagens samhälle ser skolan däremot barnen som individer med olika förutsättningar. Författaren 

anser för att de ska kunna utvecklas är det viktigt att följa varje enskilt barn. IUP:en följer barnet 

genom dokumentation från förskolan och hela skoltiden för att kunna vara en röd tråd och 

samverkan mellan förskola och skola. Författaren skriver vidare att IUP:en i skolan tydligt visar på 

hur eleven ska utvecklas i de olika ämneskategorierna för att kunna nå målen som står i 

styrdokumentet. Materialet är tänkt att vara ett stöd för barnen i förskolan, eleverna i skolan och 

deras vårdnadshavare så de vet vad som förväntas av dem.  

 

För att arbeta med IUP i förskolan anser Zetterström (2003) att förskolan måste ta hänsyn till vad 

både styrdokumenten, den praktiska verkligheten och vad regeringen säger om det. Författaren 

anser att det kan vara en balansgång för att inte göra fel i arbetet med materialet. Regeringen trycker 

på att IUP:en inte får ha någon sorts betyg men förskolan ska kunna visa att en lärorik verksamhet 

bedrivs. Det ska inte vara ett material där avprickning sker, utan är tänkt att användas för att kunna 

blicka framåt och se vad som ska utvecklas för att ge barnen förutsättningar till lärande. I förskolan 

är det oftast mycket lättare att arbeta med fokus på individen än vad det är i skolan där klassen ses 

mer som en grupp. IUP:en fokuserar inte enbart på individen i alla sammanhang utan även i 

situationer där barnen arbetar gruppvis. Detta material ger enligt författaren stora garantier till att 
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alla barn blir sedda. Ett hinder med materialet är om pedagogen enbart fokuserar på det som står 

förskrivet i materialet. Pedagogen kan då missa andra saker som är viktiga att notera och observera. 

 

När pedagogerna använder sig utav IUP:en, skriver Zetterström (2003) att det ska ske på grund av 

att pedagogerna ska se sitt eget arbete. Barnens kunskaper ska inte undersökas utan det är 

pedagogernas arbetssätt som ska utvärderas så att dem kan utvecklas om det behövs för att barnen 

ska få bästa förutsättningarna för sitt eget lärande. I förskolan kan pedagogerna använda 

observationer i både den fria och den styrda leken för att kunna se lärandet. Observationerna är 

sedan till hjälp för arbetet med IUP:en där dokumentation och pedagogiska diskussioner sker. Enligt 

författaren ska förskolan använda IUP:en som ett material som följer barnens utveckling och inte 

som ett bedömningsmaterial som fokuserar på mål som ska uppnås av det enskilda barnet. 

Materialet är utmärkt att använda för att ge information till vårdnadshavarna som en del i den 

pedagogiska dokumentationen som Lpfö98 (2010) anser att förskolan ska föra.  

 

Zetterström (2003) skriver att pedagogen inte ska fokusera på hur barnet är. Förskolan ser bara en 

del av barnet, därför kan pedagogen enbart berätta om vad barnet gör. Risken är att barnets 

personlighet bedöms om fokus läggs på hur barnet är, då förskolan inte har en helhetsbild av barnet. 

Författaren menar att det är de konkreta handlingarna som ska bedömas inte barnet bakom dem. I 

förskolan ska IUP:en enbart användas som ett planerings- och dokumentationsmaterial, som ska 

hjälpa pedagogerna att planera verksamheten för att stimulera gruppen eller det enskilda barnet.  

 

 

3:7 Bedömning, Reflektion, Utveckling och Kvalitet - BRUK 
 

Skolverket har gett ut ett material som är till hjälp inför förskolan och skolans kvalitetsarbete. 

Johansson (2001) har skrivit en bok som tydliggör arbetet om hur detta material kan tillämpas i 

verksamheten. BRUK är en förkortning för bedömning, reflektion, utveckling och kvalitet. 

Sammanfattningsvis anser författaren att materialet är tänkt som hjälp för att granska kvaliteten i 

verksamheten för att kunna bedöma och utveckla den. Grundtanken med BRUK är att pedagogerna 

i verksamheten ska få medvetenhet om hur det verkligen är i verksamheten och hur det borde vara, 

det är det som leder till en utveckling. Författaren menar att materialet kan uppmärksamma 

pedagogerna om hur de kan utveckla verksamhetens kvalitet och materialet ska göra dem 

motiverade och att hitta viljan till att förbättra verksamheten. Skolverket är tydlig med att materialet 

inte ska ersätta andra bedömningsmaterial utan det är ett lättarbetat hjälpverktyg som är anpassat för 

verksamheten.  

 

Johansson (2001) skriver att det sker en utvärdering av hur väl verksamheterna lever upp till 

styrdokumentens mål genom de olika BRUK-indikatorerna. BRUK-materialet är indelad i tre större 

huvudgrupper. Det är process, måluppfyllelse och slutligen bakgrundsfaktorer. I processen läggs 

vikten på hur verksamheten arbetar, förhållningssättet och hur lärandet och utvecklingen går till. I 

gruppen måluppfyllelse är det resultaten av verksamheten som visas. I den sista huvudrubriken som 

är bakgrundsfaktorer ska det tas med sådana faktorer som kan i någon riktning påverka 

verksamheten. Materialet delar sedan upp huvudområdena i ett antal mindre indikatorområden som 

var och en, får varsin bokstav som beteckning. Varje indikatorområde får sedan ett antal egna 

delområden som får beteckningen en bokstav plus en siffra. Det har sedan valts ut några indikatorer, 

som ska kunna berätta något avgörande om verksamheten i varje delområde. Varje indikator ska 

innehålla några egenskaper som kännetecknar verksamheten och de ska innehålla beskrivning över 

vad indikatorn ska påvisa. Johansson (2001) skriver att det sammanlagt är fem nivåer i BRUK-

materialet. Pedagogerna ska bedöma verksamheten med hjälp av en skala (1-6) för att se hur långt 

verksamheten har kommit i arbetet. Det är inte meningen med materialet att räkna ihop alla svar och 

få ett medelvärde av verksamheten utan det som är tanken med materialet är att öka pedagogernas 

medvetenhet om sin verksamhet och hur det går att utveckla den gemensamt.  
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Johansson (2001) poängterar att pedagogerna inte behöver välja alla delområden och indikatorer 

utan det är upp till var och en att välja de som är mest relevanta till verksamheten just då. 

Författaren anser att det är bättre att arbeta med få antal indikatorer samtidigt, ifall inte 

verksamheten hinner fokusera på att åtgärda alla samtidigt. 

 

 

3:8 Tidig registrering av språkutveckling - TRAS 
 

Thomsen (2004) lyfter betydelsen av barnets språkutveckling och menar att den har betydelse i 

barnets samlade utveckling och framställde ett material som är till hjälp för att observera och hjälpa 

barnets språkutveckling.”När schemat är ifyllt kan man uppmärksamma om det är några områden 

som behöver stärkas hos barnet” (Thomsen 2004:5). Författaren betonar även betydelsen att 

involvera föräldrarna i detta, eftersom de kan tillföra kunskap om sitt barns utveckling. Schemat är 

upplagt att det följer det enskilda barnet. Det kan användas som ett underlag om pedagogen vill 

koppla in exempelvis en talpedagog. Thomsen (2004) menar att barnets språkutveckling är så pass 

viktig att det krävs tidig insats om barnets utveckling är försenad, för annars kommer barnet få 

svårare för att delta i olika aktiviteter. De flesta aktiviteter innehåller språk och uttryck och språket 

behöver då vara väl utvecklat så att barnen både kan förstå andra men även blir förstådda. 

 

Thomsen (2004) skriver att materialet består av TRAS-handledning, TRAS-vägledning och TRAS-

schema, alla delar hjälper pedagogen att komma igång på ett lätt och förståeligt sätt. TRAS-schemat 

har tre utvecklingsområden: 1. Samspel, kommunikation och uppmärksamhet (blått fält). 2. 

Språkförståelse och språklig medvetenhet (rött fält). 3. Uttal, ordförråd och satsproduktion (grönt 

fält). Första gången schemat ska fyllas i, börjas det alltid med frågorna om språket, oavsett hur 

gammalt barnet. Därefter följer pedagoger frågorna, streckar området om frågan delvis uppfylls och 

fyller i området helt om frågan uppfylls. Har utvecklingen som rör frågan ännu inte påbörjats 

lämnats området tomt. Författaren påpekar att det är viktigt att inte fylla i schemat utifrån en 

enstaka händelse, utan att pedagogen tittar på barnet under en längre tid och i olika situationer. 

Pedagogen kan då skriva ner sina iakttagelser och samla detta i en pärm. Thomsen (2004) 

poängterar även att det är till hjälp att skriva ner iakttagelser om sådant barnet ännu inte behärskar. 

Exempelvis kanske barnet inte sjunger med på sångstunderna, men lyssnar aktivt.  

 

 

3:9 Early childhood environment rating scale – ECERS 
 

Tanken med detta material är att ge verksamheten en hög kvalitet enligt Andersson & Löfgren 

(1994). Materialet tillverkades 1980 i North Carolina av en kvinna vid namn Thelma Harms och en 

man vid namn Richard M. Clifford. Det materialet blev sedan översatt till en svensk version utav 

Mona Andersson & Ulla Löfgren år 1994. Det författarna vill med materialet är att det ska hjälpa 

pedagoger ute i verksamheten att kunna utvärdera miljön i förskolan på ett enklare sätt för att höja 

kvaliteten på förskolans miljö för barnens bästa. De skriver vidare att idag är det större ansvar för 

förskolepedagoger då de ska kunna ta hand om större grupper och oftare ensamma. Det är då viktigt 

för dem att miljön passar barnen så barnen kan ta del av den av eget intresse och på det sättet 

utvecklar en större självkänsla och självständighet.  

 

Andersson & Löfgren (1994) tar upp att ECERS är indelad i sju huvudrubriker och att varje 

huvudgrupp i sig innehåller några underkategorier i en sorts skattningsskala. Det är experter som 

kommit fram till 36 olika punkter i mätinstrumentet som utgör vad en god kvalitet på verksamheten 

ska innefatta. De menar vidare att barn kommer till förskolan med olika bakgrunder och olika 

inlärningsmöjligheter. Därför är det viktigt att miljön och pedagogerna kan möta alla de olika 

barnen. Författarna knyter materialet till två teoretiker, som båda anser betydelsen av att barnen 

utvecklas genom miljön tillsammans med det sociala samspelet. De två teoretikerna är Piaget och 
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Vygotsky. Miljön ska enligt Andersson & Löfgren (1994) vara utmanande och kreativ och genom 

utformningen ge barnen uppfattningar och kunskaper av världen utanför skolan och hemmet. För att 

barnen ska utvecklas måste miljön vara stimulerande och spännande. Är miljön oinspirerad och 

tråkig kan det hämma barnets utveckling istället.  

 

Utformningen på materialet är då sju olika huvudgrupper. Andersson & Löfgren (1994) skriver att 

varje huvudgrupp har några punkter som ska graderas i en skala 1-7, från otillräcklig till utmärkt. 

Första huvudgruppen är Vård och omsorgssituationer och den innehåller fyra punkter som har med 

alla dagliga rutiner och innefattar välbefinnande och hälsa för barnen, exempelvis vid måltider och 

vila. Den andra huvudgruppen är Möblering och materialets placering som innehåller fem punkter 

som rör möbler och material i verksamheten, hur det underhålls och hur det finns tillgängligt. Den 

tredje huvudgruppen Språk och begreppsinlärning har fyra punkter, här berörs material och 

aktiviteter om och hur de används för att främja barns språk- och begreppsinlärning. Aktiviteter för 

fin- och grovmotorik är den fjärde huvudgruppen och innehåller sex punkter som här innefattar om 

det finns utrymme till aktiviteter inomhus eller utomhus för grov- och finmotoriska övningar. Den 

femte huvudgruppen är Skapande verksamhet och har sju punkter under sig och här är det hur väl 

barnen erbjuds kreativa aktiviteter såsom bygglek, lera, målning och rollekar. Social utveckling är 

den sjätte huvudgruppen och den innehåller sex underpunkter som berättar om hur väl 

verksamheten stöttar barnens utveckling av att skapa en självkänsla och en förståelse för andra barn 

och vuxna (sociala färdigheter). Den sista huvudgruppen är Vuxnas behov som har fyra punkter som 

här visar hur väl pedagogerna har en samverkan med vårdnadshavarna. Här innefattar det också om 

hur väl det finns material och utrymme för pedagogerna att trivas och arbeta på bästa möjliga sätt i 

verksamheten.  

 

Materialet är enligt Andersson & Löfgren (1994) noga utprövat och ska enligt dem enbart utföras av 

utbildad personal inom förskolan som har erfarenhet och kan se skillnaderna mellan de olika 

nivåerna på skalan. Risken ifall outbildad och oerfarna pedagoger använder materialet är att det inte 

används rätt. Andersson & Löfgren (1994) skriver vidare att materialet med fördel kan användas till 

självutvärdering då pedagogen ensam kan utifrån skalorna bedöma hur bra deras egna arbetssätt är. 

Med ECERS är det inte barnen eller pedagogerna som bedöms utan det är verksamheten som helhet 

som utvärderas. Ett annat sätt är att varje pedagog får bedöma verksamheten utifrån 

utvärderingspappret utan påverkan ifrån andra pedagoger. Efter det sätter sig alla pedagoger ned och 

en och en berättar hur de svarat. Det är nu det viktigaste kommer, själva diskussionen. Det är 

diskussionen som är det centrala i utvärderingen. I relation till den målsättning förskolan har för 

barnen diskuterar, analyserar och reflekterar pedagogerna arbetet. Detta bildar en grund för hur 

pedagogerna får medvetenhet och kan gå vidare med arbetet för att utveckla verksamhetens kvalitet. 

 

De olika kriterierna som finns i skalan, innebär att de lägre nivåerna talar om att situationen på 

förskolan är bristfällig i både vad gäller material och miljö. Andersson & Löfgren (1994) anser att 

pedagogerna i den lägsta nivån inte visar något engagemang vare sig för verksamheten, barnen eller 

vårdnadshavarna. Pedagogerna har ingen tanke med varför de jobbar som de gör i verksamheten. 

De högre nivåerna i skalan visar däremot på en verksamhet med kompetent personal. Pedagogerna 

är flexibla, har en öppenhet emot barn och vårdnadshavare och medvetenhet om vilket mål 

verksamheten strävar efter att uppnå. Till sist anser författarna att förskolan kan inrikta sig på en 

huvudgrupp i taget vid en utvärdering för att fortsätta med de andra allt eftersom. Viktigt att alla 

områden utvärderas för att skapa en bra grund för en förskola med utmärkt kvalitet.  
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3:10 Portfolio  
 

Bern, Frööjd & Torén (2001) menar att med hjälp av portföljarbete (portfolio) kan förskolan 

konkretisera läroplanens mål samt få en helhetssyn på barnens utveckling. Författarna påpekar att 

läroplanen tar upp vad som ska göras i förskolan, men inte hur det ska gå till, då är 

portföljmetodiken ett bra redskap. Vidare menar de att pedagogerna bör ha ett synsätt på barn att de 

är kompetenta om de ska använda sig av portföljmetodiken. Barnen ska handledas av vuxna eller en 

kompis, för de menar att det är i mötet med andra som inlärning och utveckling sker. Med hjälp av 

portföljen blir barnen beskrivna och inte bedömda. Med hjälp av portföljen så får barnen möjlighet 

att se sig själva som lärande individer. Barn som får testa sina tankar och får upptäcka att de förstå, 

vill oftare lära sig mera. Detta skapar självförtroende och de lägger i sin tur grunden för det 

livslånga lärandet.  

 

Enligt Bern, Frööjd & Torén (2001) har portföljarbetet tre övergripande fördelar: 1. Visar vad barnet 

kan och vart i utvecklingen det befinner sig. 2. Visar vad barnet behöver öva mer på. 3. Visar vilka 

barn som är i behov av extra stöd samt vilket stöd som bör sättas in. Materialet kan både användas 

som ett dokumentationsinstrument och ett utvärderingsinstrument (utvärdering av verksamheten). I 

barnens portföljer samlas det som visar barnets utveckling, ingenting som visar barnets eventuella 

brister. Genom att samtala om barnets arbeten upptäcker barnet sitt eget lärande, det ser, sätter ord 

på och analyserar vad det lärt sig. Med andra ord hjälper pedagogerna barnen att lära att de lärt och 

hur de lärt. Författarna menar vidare att portföljen kan se ut på olika sätt. Mindre barn kan behöva 

exempelvis en kartong där de kan samla stenar, kottar och annat som de anser är värdefullt. Till 

äldre barn fungerar kanske pärmar bättre. De påpekar även att grundidén av arbetet med portfölj i 

förskolan är att det finns två olika portföljer. En arbetsportfölj och en utvecklingsportfölj. 

Arbetsportföljen ska enligt Bern, Frööjd & Torén (2001) vara lättillgänglig för barnen och det är där 

barnen samlar sina arbeten. I utvecklingsportföljen sparar barnet speciellt utvalda arbeten ifrån 

arbetsportföljen. Barnet och pedagogen väljer tillsammans ut vilka arbeten som ska flyttas till 

utvecklingsportföljen, dessa arbeten är arbeten som barnet känner är viktiga och som visar en 

utveckling. Det är denna portfölj som följer barnet genom åren. Vill förskolan tydligare se barnets 

utveckling i olika områden ger Bern, Frööjd & Torén (2001) förslaget att dokumentera lärandet i 

olika portföljer. Exempelvis kan de ha olika portföljer till språkutveckling, matematik och bild.  

 

 

3:11 Sammanfattning  
 

Bedömning kan enligt Vallberg Roth (2010) och Svenska akademien (2012) betyda; värdera, 

betygssätta eller granska något eller någon. I skolverkets (2010a) läroplan för förskolan, Lpfö 98, 

finns inga mål som ska uppnås, utan mål att sträva mot. Skolverket (2010b) skriver att förskolorna 

förr, jämförde barnen med mallar om det normala barnet, barnen skulle kunna en specifik sak vid 

en viss ålder. Nu ligger fokusen på verksamheten, hur den utformas på bästa sätt för att ge barnen 

rätt förutsättningarna för lärande. I dagens förskola finns det ett stort antal material som används för 

att utveckla barnen och verksamheten, exempelvis IUP, portfolio, TRAS, BRUK, ECERS samt 

användningen av pedagogisk dokumentation. I media har det uppmärksammats att dessa material 

kan missbrukas och ibland användas för att kontrollera barns kunskaper.  
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4 Metod  
 

I detta kapitel tar vi upp den valda metoden som vi använde för att få svar på våra frågeställningar 

(s.5). Vi beskriver sedan hur vi bearbetade vårt insamlade material. En presentation görs även av de 

forskningsetiska principerna och kriterierna för trovärdighet. Kapitlet avslutas med att kort ge kritik 

på vår valda metod samt självkritik av vår egen insats.  

 

 

4:1 Metodansats 
 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ ansats. Det innebär enligt Bryman (2002) att vi använde 

oss av utbildade individer som kunde ge oss svar på våra frågor. I kvalitativa studier ligger fokus på 

ord, vad varje person berättar. Detta för att vi skulle få en djupare förståelse av skilda utsagor. För 

att få uttalanden gällande våra frågeställningar bestämde vi oss för att genomföra kvalitativa 

intervjuer med fem förskollärare, detta för att kunna samla in olika uppfattningar om ämnet. Vi 

utgick ifrån en intervjuguide (se bilaga C) vars frågor var öppna för ytterligare följdfrågor. 

Frågeställningarna ställdes inte heller i en viss ordning utan det berodde på vad svaret blev ifrån den 

intervjuade. I denna studie antogs ett hermeneutiskt synsätt. Enligt Bryman (2002) innebär det att 

forskaren tolkar sitt insamlade material för att förstå detta utifrån de intervjuades perspektiv. Vi vill 

skapa oss en förståelse för ämnet genom att tolka och analysera utbildade förskollärares utsagor. 

 

 

4:2 Urval   
 

Fokusen var en mindre kommun i landet, där sex förskolor både i och utanför centralorten valdes ut 

för att kunna representera kommunen. På grund av bortfall slutade det med fem förskolor. Enligt 

Bryman (2002) är det ett bekvämlighetsval då vi valde kommunen, då den var lättillgänglig. 

Förskolor valdes i en och samma kommun för att kunna se om alla arbetade någorlunda lika med de 

olika materialen som kommunen hade som gemensamt arbetssätt. Förskolorna var slumpmässigt 

valda dock hade vi som kriterier att ingen av oss skulle ha någon koppling till förskolan. Detta för 

att ingen av oss studenter skulle ha några förkunskaper om arbetssättet. På varje förskola skulle en 

förskollärare med utbildning intervjuas, det var upp till förskolan själv att välja någon. Den utvalda 

förskolläraren skulle representera den egna förskolan och ge oss en tydlig bild av förskolans 

arbetssätt.  

 

När vi presenterar vad intervjupersonerna säger var för sig, i studiens resultatdel, benämner vi dem 

enligt nedan: 

 

Förskollärare A – småbarnsavdelning 1-3 år. 

Förskollärare B – förskola 1-5 år.  

Förskollärare C – förskola 1-5 år. 

Förskollärare D – 3-5 års avdelning. 

Förskollärare E – 3-5 års avdelning. 

 

 

4:3 Genomförandet  
 

Telefonkontakt togs med de utvalda förskolorna. Vi förklarade vilka vi var och om de skulle vara 

intresserade att berätta hur deras förskola arbetar med att följa barns utveckling genom en intervju. 

Datum bestämdes när intervjun skulle ske. Det förklarades att det var helt valfritt för dem och att de 

när som kunde avsluta sin medverkan. Intervjun genomfördes enskilt och ostört på fyra av 
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förskolorna, på den sista förskolan fanns ingen möjlighet för pedagogen att gå ifrån barngruppen så 

intervjun fick ske mitt i verksamheten. Inspelning av intervjun gjordes med hjälp av en telefon för 

att koncentrera oss på det intervjupersonen sa. Intervjupersonerna hade vetskap om och gav oss 

tillåtelse till inspelningen.  

 

Intervjuerna tog allt ifrån c:a 10 minuter till c:a en timme. Intervjun gick till så att vi hade fem 

övergripande frågeställningar som en grund (se bilaga C).  

 

  

4:4 Bearbetning och analys 
 

Efter att intervjuerna var klara, hade vi inspelningen på telefonen. Dessa transkriberades genom att 

en av oss spelade upp och pausade inspelningen medan den andra av oss skrev ordagrant vad som 

sades, detta för att lättare kunna överskåda vad intervjupersonerna sagt när vi skulle skriva studiens 

resultat, analys och diskussion. Det intervjupersonerna sa i intervjun som vi inte ansåg hade någon 

koppling till vad vi undersökte, valde vi att inte transkribera. Vi analyserade vad intervjupersonerna 

berättat genom att diskutera med varandra och letade efter mönster, olikheter och likheter i deras 

utskrivna svar. När vi diskuterat detta så kom vi fram till övergripande rubriker som resultatet kunde 

struktureras efter. När vi skrev studiens resultatdel skrevs allt som hade koppling till den specifika 

överrubriken dit innan vi gick vidare till nästa rubrik. Ljudmaterialet sparades fram till att arbetet är 

godkänt, för att kunna påvisa resultatets äkthet. 

 

 

4:5 Trovärdighet  
 

Bryman (2002) tar upp att i forskning brukar begrepp som validitet och reliabilitet användas för att 

mäta forskningens pålitlighet. Dessa begrepp är däremot inget han anser relevant att använda i den 

kvalitativa forskningen, som vi valt att använda. Istället ger Bryman (2002) förslaget att fokusera på 

tillförlitlighet, att resultatet ska vara trovärdigt och pålitligt (Bryman 2002:354) och äkthet, att 

resultatet ger en rättvis bild (Bryman 2002:356-357).  

 

Intervjuerna valdes att utföras på utbildade förskollärare, för att kunna få ett så tillförlitligt och äkta 

resultat som möjligt. I övrigt har vi haft Brymans (2002) kriterier i bakhuvudet under forskningens 

gång. 

 

 

4:6 Forskningsetiska principer  
 

För att få bedriva forskning finns det olika krav som måste tillgodoses. Vetenskapsrådet (2002) 

skriver att den individ som undersöks ska skyddas. Det finns ett krav som heter 

individskyddskravet, som finns till så att en olämplig inblick på någons liv undviks och för att inte 

individen ska utsättas för psykisk eller fysisk skada eller kränkning. Individskyddskravet kan 

preciseras i fyra olika huvudkrav – informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

 Informationskravet: forskaren har en skyldighet att informera de som deltar i forskningen 

om vad forskningens syfte är och villkoren som gäller. Det ska även informeras om att 

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Detta gjordes när telefonkontakt 

togs. 

 

 Samtyckeskravet: deltagarna får själva bestämma om de vill vara med eller inte samt hur 



~ 15 ~ 
 

länge och på vilka villkor. Vetenskapsrådet (2002) skriver att om deltagaren är under 15 år 

måste samtycke från vårdnadshavare hämtas. Samtycket kan inhämtas genom exempelvis en 

underskrift. Detta gjordes via en samtyckesblankett där vi informerade om dessa fyra krav 

och bad om en underskrift (se bilaga A). 

 

 Konfidentialitetskravet: Alla personer som medverkar i forskningen ska inte kunna spåras. 

Med det menas att alla namn, orter och annan information som kan identifiera deltagaren 

ändras så att utomstående omöjligt kan komma åt dessa uppgifter. Hänsyn till detta togs i 

hela vår studie. 

 

 Nyttjandekravet: Den information forskaren samlar in om en enskild person får inte 

användas i något annat sammanhang än forskning. Insamlad information får heller inte 

användas i beslut som skulle kunna påverka den enskilda människan. Informationen vi 

samlade in användes enbart till vår studie. 

 

Vetenskapsrådet (2002) har även en del rekommendationer utöver de fyra forskningskraven. De 

anser att deltagaren ska få möjlighet att ta del av det färdiga resultatet och vart examensrapporten 

kommer att finnas tillgänglig. Information om detta finns med i vår samtyckesblankett.  

 

4:7 Metodkritik  
 

Vår valda metod har fungerat bra i relation till vårt syfte och frågeställningar. En negativ händelse 

var att en av förskollärarna vi tillfrågade inte ringde tillbaka och det resulterade i en intervjuperson 

mindre än planerat. Det diskuterades oss emellan om en ny förskola skulle tillfrågas. Efter 

diskussionen beslutades att intervjuerna utförs på de fem förskolor som svarat. Positivt var att de 

förskolor som ville vara med var mycket angelägna att delta och de ansåg det intressant när 

studenter kom på besök. 

 

Då vår intervjuguide var utformat på ett sådant sätt att frågorna inte behövde ställas i ordningsföljd 

var det lättare att genomföra intervjun, då alla pedagoger var olika och kom in på olika saker vid 

olika tillfällen. Hade frågorna haft en bestämt ordningsföljd hade intervjun blivit stel. Under 

intervjuerna var vi noga med att vara lika mycket delaktiga och även låta intervjupersonen delta lika 

mycket. Däremot uppmärksammades vid transkriberingen att vi ofta avbröt intervjupersonen innan 

förskolläraren fått tala till punkt. En annan upptäckt som gjordes var att transkriberingen tog längre 

tid än vi hade beräknat. Dessa upptäckter är något vi ska ha i åtanke till nästa gång en intervju 

utförs. 
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5 Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras intervjupersonerna utsagor. Det kommer att vara löpande text blandat med 

citat från intervjuerna. Om flera intervjupersoner ansåg samma sak valde vi att tolka detta till en 

mening istället för att skriva fem liknande citat. Då tydliggör vi det genom att skriva samtliga 

förskollärare. 

 

 

5:1 Material som används på förskolorna  
 

Samtliga intervjupersoner arbetar med portfolio och IUP på deras förskolor. De berättar att i 

kommunen där de är verksamma har IUP:en i förskolan ersatts av ett annat material, som liknar 

IUP:en men är anpassad till förskolans verksamhet, som de benämner: Underlag för 

utvecklingssamtal i förskolan (UUSF) (se bilaga B). 

 

Förskolorna arbetar med portfolio på ett sätt som liknar varandra. De dokumenterar barnen genom 

att fotografera dem i olika sammanhang, för att sedan skriva ut bilden med en kortare text som 

förklarar bilden. Fyra förskollärare antyder att de i portfolion samlar saker, dokument, fotografier 

och teckningar som synliggör processer i barnens utveckling. Till skillnad från de fyra andra 

förskollärarna är förskollärare A verksam på en småbarnsavdelning, denna pedagog berättar, 

 

 ”kanske när de ska klä på sig till exempel, när de är såhär små att man tar kort 

 på det och sen följer den utvecklingen och sätter in det i deras portfolio, så har 

 vi tänkt. […]. Nu när de är så små, så har vi faktiskt ganska mycket bilder för 

 att dem ska kunna se också då och så skriver vi lite till det.” (Förskollärare A) 

 

Denna pedagog som arbetar med de yngre barnen förklarar att det är dem små utvecklingsstegen 

som rör motoriken, som de synliggör i arbetet med deras portfolio. De andra arbetar med äldre barn 

och de tar upp att de dokumenterar allt ifrån deras teckningsutveckling, motoriska utveckling, 

sociala utveckling till deras kroppsliga utveckling (ålder, längd).  

 

Enligt samtliga förskollärare har varje barn varsin portfolio-pärm och ingen använde sig utav flera. 

Pärmarna var utav samma slag som en traditionell pärm. Till en förskollärare ställdes frågan om 

endast en pärm används, 

 

 ”Ja, har en del flera?” (Förskollärare D) 

 

Samtliga pedagoger berättar att de använder sig av pedagogisk dokumentation i olika 

utsträckningar. Det är enligt pedagogerna inte ett material i sig utan ett sätt att dokumentera och 

reflektera för att sedan användas i portfolio-arbetet.  

 

Det andra materialet samtliga förskolor använder sig av är IUP. Alla pedagoger upplyste oss om att 

de inte använde IUP:er längre i förskolan, utan nu används UUSF. De förklarar att UUSF skrivs 

under utvecklingssamtalet ihop med vårdnadshavarna. Alla la stor vikt vid att vårdnadshavarna 

skulle vara nöjda med det som skrevs och att dokumentet speglar barnet. Detta dokument 

undertecknas av vårdnadshavare och ansvarig pedagog och båda erhåller varsin kopia.  

 

Två av förskolorna använder sig av BRUK-materialet för att titta på, utvärdera och utveckla 

verksamheten. De berättar att alla i arbetslaget först fyller i BRUK-materialet var för sig, för att 

sedan jämföra och skriva en ihop. Resultatet av vilken kvalité förskolan har tar de med i sin 

kvalitetsredovisning. Materialet anser de är bra att ha som en reflektionsgrund.  
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Förskollärare C berättade att de vid vissa tillfällen tog fram TRAS- materialet för att utvärdera 

verksamheten här och nu för att få en nulägesanalys. Förskollärare D använder sig av samma 

material vid misstanke om försenad utveckling för att ha som stöd för att bekräfta sin misstanke.  

 

Förskollärare E presenterade ett material utformat efter deras specifika pedagogik, ett hjälpschema 

för pedagogerna. På det schemat står barnets namn samt utrymme till att skriva vad barnet 

aktiverats med under dagen och hur de ska fortsätta att utmanas.  

 

 

5:2 Portfolions för- och nackdelar  
 

Samtliga intervjupersoner anser att portfolion är ett bra material eftersom den finns lättillgänglig för 

alla. Det är även positivt att barnen kan titta i den och reflektera över det insatta materialet. Flera av 

förskollärarna tar även upp att portfolion gör att barnen själva kan följa och se sin utveckling. Ett 

par av intervjupersonerna tog upp att en svårighet kan vara att få barnen till att vilja spara sina 

teckningar, eller annat material som visar på utveckling, i sin portfolio, eftersom de gärna vill ta 

hem det till sina vårdnadshavare. Förskollärarna tydliggjorde för oss att portfolion inte innehåller 

några slarvteckningar, sådana teckningar förvarades någon annanstans.  

 

Att portfolio-arbetet tar tid uttalade sig samtliga förskollärare om. De ansåg att det tar tid att ta 

bilderna, få in dessa i datorn, bearbeta dem och sen skriva ut dem. Vissa av förskollärarna har 

negativa erfarenheter av att dagens teknik strular, är pedagogen då även ovan vid datorer blir arbetet 

väldigt tidskrävande. En förskollärare säger,  

 

 ”Många gången kan jag känna idag att när man ska dokumentera så mycket, om 

 man nu ska göra det, att det vore nästan bättre med papper och penna.” 

(Förskollärare E) 

 

Denna förskollärare ifrågasätter i ovanstående citat om personalen i förskolan ska dokumentera så 

mycket som de känner pressen på att göra.   

 

Samtliga förskollärare lyfter att portfolion är ett bra material de kan använda som underlag vid 

utvecklingssamtal. De anser att det som sparas i portfolion kan visa vårdnadshavarna barnets 

utveckling och vad barnet har fått vara med om på förskolan.  

 

 

5:3 IUP/UUSF för- och nackdelar  
 

Alla förskollärare upplyste om att de tidigare har skrivit en IUP till varje barn som är fyra år och 

uppåt. Nu när det nya materialet UUSF kommit skriver de en sådan till varje barn från och med ett 

års ålder, eller när de börjar på förskolan. Fyra av förskollärarna ansåg att detta nya material är 

bättre, 

 

 ”Jag tycker den är mycket bättre, absolut. Därför man skriver barnets styrkor och 

 intressen på ett mycket tydligare sätt i den än va de var på den förra, då var det  

 mål någonting, dom skulle uppnå någonting.” (Förskollärare C) 

 

Förskollärare E säger däremot,  

 

 ”Jag kan känna att det är en rätt så svår förändring […] utifrån kommunens riktlinjer 

 när det gäller så små barn. […].  Alla dessa punkter som ingår, kan jag känna är  
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 väldigt mastigt till ett litet barn. […]. Jag tycker den är svårare, det är mer att 

skriva faktiskt.” (Förskollärare E) 

 

De flesta ansåg att IUP:er lätt kunde bedöma barn genom sättet de skrevs på. De berättade att UUSF 

är anpassad på ett sådant sätt att fokusen lättare läggs på verksamheten istället för barnet. Fördelar 

med IUP/UUSF är enligt pedagogerna A-D att det skrivs en till varje barn och att de då kan följa 

varje barn utan att missa något. De ansåg även att det var bra att den följer med till förskoleklassen 

och sedan skolan så att de får en bild av vad barnet har i sitt bagage. 

 

 

5:4 Pedagogernas tankar om bedömning 

 
De flesta av förskollärarna uttrycker att de anser att ordet bedömning är ett svårt begrepp, att 

betydelsen av det begreppet inte är något de reflekterat över, på grund av att det inte hör hemma i 

förskolan.  

 

 ”Jag känner liksom att ordet bedömning för mig, det är ett ord som jag över- 

 huvudtaget inte använder i mitt arbete med så här små barn. Det finns ingen 

 anledning att bedöma barnen, utan här ska dem vara och känna att de är 

 trygga och att dem är harmoniska och att dem får en bra dag när dem är 

 här” (Förskollärare E) 

 

Flera förskollärare ansåg att detta ämne är svårt på grund av att många tycker så olika. De 

förskollärare som gav kommentarer om vad begreppet betydde för dem sa att, 

 

 ”Bedömning är ju något du ska uppnå, du gör en bedömning av vad den inte 

 kan och vad den vill uppnå. I mars klarade inte Carl, Hannes och Henrik det, 

 dom gjorde inte det, eller att Hans kan inte prata rent nu, han kan inte säga S 

 eller K eller han kan inte färgerna, det är ju lite mer en bedömning” (Förskollärare C) 

 

 ”Att man inte mäter dem utan det bara beskriver situationen såhär och att det 

 inte blir ett jämförande” (Förskollärare B) 

 

Samtliga förskollärare ansåg att det alltid ska vara det positiva som ska framhävas hos barnet, vad 

varje individ är bra på och att det är viktigt att se till barnet i sig. Läggs fokusen på barnets brister 

blir det bedömning. Samtidigt uttryckte flera intervjupersoner att de tittade på barnens utveckling, 

för att veta var de befinner sig och på vilken nivå aktiviteterna skulle läggas på,  

 

 ”Ja men alltså man måste ju veta vad de befinner sig men man får ju liksom 

 inte värdera det utan man måste ju möta barnen där de befinner sig och ge 

 morötter utifrån det. Sen får man ju inte säga att de är sena eller att de kan 

 inte, har bara kommit såhär långt när de borde kunnat det här och det här. Men 

 det är ju viktigt för mig att veta hur motoriskt de fungerar, vilken förståelse 

 de har, sen får ja ju handskas med det på ett väldigt försiktigt sätt, men jag 

 måste ju ha kunskap om varje barn var de befinner sig för att jag ska kunna 

 ha en verksamhet som de kan tillgodogöra sig” (Förskollärare B) 

 

Att bedömningar sker var det en av förskollärare som sa. Dock ansåg denna person att skillnaden 

låg i hur personalen i förskolan använder sig av bedömningen. Många förklarade sig i likhet med 

Förskollärare C (se nedan) och ansåg att sådana bedömningar är bra, 
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 ”Har vi tillräckligt med material för att få finmotoriska, nej men nu har vi inget 

 som ger finmotorik, nä men då måste vi ha någonting, då måste vi ta fram lite 

 olika material. […]. Vi tittar på miljön, vad är det som fattas? Är det något barn 

 som har något intresse som vi liksom inte tillgodoser” (Förskollärare C) 

 

Flertalet av de intervjuade förskollärarna berättade att de får gå på kurser tillsammans med personal 

från andra förskolor. På dessa kurser samtalas det en del om hur pedagogiska dokumentationer ska 

utföras utan att det blir en bedömning av barnet. De anser att de här kurserna är viktiga och lärorika 

eftersom de får möjlighet att diskutera sådana frågor och att det leder till att förskolorna arbetar 

relativt lika. 

 

Förskollärare A ansåg att det inte är förskolans personal som ska bedöma. Vid några tillfällen 

kommer en specialpedagog och tittar på barngruppen, är det något barn som behöver extra stöd är 

det i så fall upp till specialpedagogen att bedöma detta. Intervjupersonen påpekar att detta endast är 

för att hjälpa barnet. 

 

Vid frågan om ifall intervjupersonerna anser att de kan följa barnens utveckling utan att bedöma 

dem, svarade samtliga ja och hänvisade till vad de tidigare sagt i intervjun. 

 

 

5:5 Pedagogernas tankar om att skriva till en bild 
 

Samtliga förskollärare ansåg att det är barnets egna kommentarer som ska stå till bilden. Dessa 

kommentarer fick förskolläraren vid samtal under processen de valde att dokumentera, eller vid ett 

samtal/reflektion efteråt kring bilden.  

 

 ”Ja kan inte barnet prata själv, för annars kan han ju säga själv att jag gillar att 

 måla, kanske eller något, kanske han säger och så skriver vi det annars kanske 

 man skriver - Ville målar på staffliet eller något bara, alltså inte något - Jag 

 tycker det är kul att måla, för det vet vi ju inte” (Förskollärare A) 

 

När förskollärarna skriver till en bild utan att ha samtalat med barnet, eller om barnet inte talar, så 

berättar dem att de endast beskriver vad som händer på bilden.   

 

 ”Vi förklarar mest processen kan man säga” (Förskollärare C) 

 

Några av förskollärarna uttryckte däremot en viss osäkerhet när vi frågade dem om hur de skriver 

till bilderna. Som ovan skrivet berättade förskollärarna att de endast beskrev händelsen på bilden, 

samtidigt uttryckte sig flera i likhet med förskollärare D (se nedanstående citat), att kommentarer 

till bilderna kunde se ut såhär, 

 

 ”Baka är ju alltid kul. Så det är ju egentligen utifrån mina ord. Utifrån bilden 

 så ser jag ju att han är glad” (Förskollärare D) 
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6 Analys   
 

I detta kapitel reflekterar vi över undersökningens resultat och relaterar till litteraturen. Våra 

frågeställningar kommer utgöra våra underrubriker i detta avsnitt. 

 

 

6:1 Vilka material används på förskolan av pedagogerna och används de på ett sådant 
sätt som litteraturen säger? 
 

Alla våra intervjupersoner arbetar med portfolio och IUP/UUSF i sina verksamheter. Vi kan 

konstatera att det material som tar störst plats i verksamheten är portfolio. Samtliga förskollärare 

arbetar med portfolio i enlighet med Bern, Frööjd & Toréns (2001) intentioner om portfolio-arbetet. 

Alla är införstådda med att i en portfolio sparas dokument som påvisar en utveckling. 

Förskollärarna arbetar enligt vår tolkning mycket med att dokumentera barnens utveckling genom 

att fotografera. Bern, Frööjd & Torén (2001) tar dock upp att en portfolio även kan innehålla 

konkreta saker som barnen uppmärksammat, det kan röra sig om exempelvis två pinnar där barnet 

för första gången själv uppmärksammat en längdskillnad. Författarna tar upp att det kan vara 

lämpligt att använda en kartong istället för en pärm så att alla upptäckter ryms. Detta var det ingen 

utav våra intervjuade förskollärare som nämnde något om. Vi uppfattade att samtliga förskollärare 

endast använde sig utav pärmar. Till skillnad från Bern, Frööjd & Toréns (2001) grundidé om att två 

pärmar per barn ska användas, en arbetsportfolio och en utvecklingsportfolio, använde samtliga av 

våra intervjupersoner endast en, utvecklingsportfolio. Portfolions främsta syfte är att barnen ska se 

sitt eget lärande och utveckling, det är både förskollärarna och Bern, Frööjd & Torén (2001) eniga 

om. 

 

IUP:er är ett material som vi har förstått att förskollärarna skrivit till varje barn över fyra år, 

samtliga beskrev även att dessa skrevs i samband med utvecklingssamtalen. Precis som Zetterström 

(2003) tar upp att detta material med fördel kan användas för att ge vårdnadshavare information, det 

lämpar sig då att användas i utvecklingssamtalen. Vår tolkning är att när förskollärarna arbetade 

med IUP på förskolorna så arbetade de med materialet på ett sådant sätt som författaren tänkt. 

Zetterström (2003) tar upp att det finns risker med i hur en IUP skrivs i förskolan. Vår tolkning är 

att denna kommun valt att minimera denna risk genom att börja använda UUSF som då är 

lämpligare för förskolans verksamhet.  

 

I intervjuerna lyfte några av förskollärarna att de delvis använde sig av BRUK och TRAS. Thomsen 

(2004) och Johanssons (2001) tanke med de här två materialen är något som enligt vår tolkning 

överensstämmer med i hur förskolorna använder sig av dem. Båda de här materialen kan enligt 

författarna användas som ett stöd och det var så våra intervjupersoner använde sig utav dem. 

 

Enligt Vallberg-Roth (2010) står det i läroplanen för förskolan att det är verksamheten som ska 

utvärderas och inte barnens prestationer. Vår uppfattning är att material såsom BRUK och ECERS 

som är riktade till att titta på verksamheten, inte är något som prioriteras. Samtliga förskollärare 

uttrycker att de främst använder sig av material som utgår ifrån barnets utveckling, till hur 

verksamheten ska utvecklas. ECERS var det ingen av förskollärarna som berörde. 

 

 

6:2 Hur kan det genom användning av materialet leda till att enskilda barn bedöms? 
 

Bern, Frööjd & Torén (2001) och samtliga förskollärare förtydligar att vikten bör läggas på att 

beskriva barnen och inte bedöma dem i arbetet med portfolio. Vår uppfattning är att pedagogiska 

dokumentationer ofta sätts in i barnens portfolios. Bjervås (2011) anser att den pedagogiska 
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dokumentationen visat tendenser på individuell bedömning. Det är med andra ord inte portfolion i 

sig som kan bedöma barnen, utan det som skrivs i dokumenten som sätts in i den. Samtliga 

förskollärarna lyfter precis det som Vallberg-Roth (2011) tar upp, om det blir bedömning eller inte, 

beror helt på vad pedagogerna skriver i de pedagogiska dokumentationerna. Samma sak gäller i 

användandet av IUP/UUSF, enligt våra intervjupersoner och Zetterström (2003). 

 

Zetterström (2003) beskriver hur en förskollärare ska skriva för att inte lägga en bedömning på 

barnet. Författaren menar att förskolan inte har en helhetsbild av barnet, därför kan förskolläraren 

inte skriva hur barnet är. Det enda som går att skriva är vad ett barn gör på exempelvis en bild, det 

är de konkreta handlingarna som ska synliggöras inte barnet bakom dem. Förskollärarna var noga 

med att upplysa oss om att bedömning inte skedde i verksamheten, men att texter till en bild kunde 

innehålla ord som beskriver hur barnet är, inte vad barnet konkret gjorde på bilden. Wehner-Godée 

(2005) lyfter att förskollärare ska vara uppmärksammade på att beskrivningar av barnet såsom att 

barnet kan, barnet kan inte och barnet är sådan, inte hör hemma i förskolan.  

 

Enligt Vallberg Roth (2010) och Svenska akademien (2012) är att; värdera, betygssätta eller granska 

något eller någon en bedömning. Våra intervjupersoner uttryckte däremot en osäkerhet över vad 

bedömning är och vart gränsen går för att det blir bedömning. Endast ett fåtal av förskollärarna hade 

en snarlik uppfattning om begreppet bedömning. De var eniga om att det finns olika uppfattningar 

om vad bedömning är och vart gränsen går. 

 

Samtliga intervjupersonerna höll med om samma sak, att det går att följa barns utveckling utan att 

bedöma dem. Dock anser de att positiva beskrivningar får ske av barnet, för att kunna se på hur/om 

verksamheten ska utvecklas. Detta är något som Wehner-Godée (2005) inte håller med om. 

Beskrivningar av barn hör inte hemma på förskola, även om de är positiva som exempelvis: du kan 

det eller du är sån. Samtidigt som intervjupersonerna berättade att det går att följa barns utveckling 

utan att bedöma dem, ansåg de flesta att materialen som används i förskolan (främst IUP:er) lätt 

kunde bedöma barn genom sättet de skrevs på. Vi tolkar det som att förskollärarna anser att det är 

den skriftliga beskrivningen av barnet som lätt blir bedömande i förskolan, inte bedömning i form 

av exempelvis betyg.   

  

 

 

  



~ 22 ~ 
 

7 Diskussion  
 

Detta avsnitt inleds med att vi diskuterar vår valda metod. Efter det sker en resultat- och 

analysdiskussion. Avslutningsvis lyfter vi det viktigaste i vår forskning som ligger till grund för 

våra tankar kring framtida forskningsfrågor. 

 

 

7:1 Metoddiskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka de utvecklingsmaterial som finns på förskolorna och hur de 

används i en mindre kommun i Sverige. Vidare ville vi ta reda på om materialen kunde leda till att 

enskilda barn bedöms. Vi ville även ta del av de intervjuade förskollärares tankar kring begreppet 

bedömning och om de ansåg att barns utveckling kan följas utan att de blir bedömda. Vi valde att 

genomföra intervjuer av förskollärare. Vi diskuterade även andra metoder, så som att skicka ut 

enkäter eller göra observationer i verksamheten, men vi kom fram till att intervjuer skulle ge oss det 

resultat vi var ute efter. Vi var inte ute efter att mäta hur många som ansåg en viss sak, utan vi ville 

fokusera på förskollärares spontana tankar, vilket inte hade visats sig i varken enkäter eller 

observationer. Med andra ord valde vi att arbeta på ett kvalitativt arbetssätt.  

 

Frågorna kring vilka material förskollärarna använde sig av tog stor plats i våra intervjuer. Efteråt 

märkte vi att detta inte var så användbart utan fokusen skulle kanske legat mer på frågorna kring 

bedömning. Vi märkte däremot att förskollärarna inte var bekväma i att diskutera detta ämne, då vi 

fick korta svar. Hade vi fokuserat mer på detta och haft mer följdfrågor hade vi troligtvis fått mer 

användbart material. Å andra sidan kanske det hade lett till att vi fått ett tunt resultat på grund av att 

förskollärarna var obekväma i ämnet.  

 

 

7:2 Resultat- och analysdiskussion 
 

Studien kring vilka material som används på förskolorna och hur de används har visat att de 

används på ett sätt som är tänkt enligt materialens grundare. Däremot fanns vissa avvikelser men 

dessa påverkade inte materialets grundtanke. Portfolio-arbetet kunde innehålla två pärmar, vilket 

ingen av förskollärarna använde eller ens visste om. Vi anser att arbetet med två pärmar skulle 

underlätta portfolio-arbetet, då det viktigaste i barnets utveckling sparades i den andra. Vi ser den 

andra pärmen som en utmärk beskrivning av barnets utveckling och upptäckter. Denna pärm anser 

vi med fördel skulle kunna lämnas över till förskoleklassen. Hur kommer det sig att förskolorna inte 

har uppmärksammat detta? En annan sak var att samtliga förskollärare vi intervjuade använde sig 

utav enbart pärmar där barnets utveckling samlas. Materialets grundare anser dock att små barn med 

fördel exempelvis kan ha en skokartong som portfolio-pärm. Detta är något som vi anser är synd att 

inte flera använder sig av, då barnet själv skulle kunna visa upp sina upptäckter i konkret form 

istället för att enbart använda sig av utskrivna pappersdokumentationer. 

 

Tidigt visste vi att bedömning i förskolan inte ska ske. När vi läste igenom förskolans läroplan 

upptäckte vi att det inte står ordagrant att detta inte får ske. Däremot hittade vi regeringens förord 

till den gamla läroplanen, där det tydligt står att omdömen och betyg inte ska utfärdas. Vi anser att 

ett sådant klargörande borde stå med i själva läroplanen för förskolan, för att verkligen förtydliga 

det. Vi har märkt att det råder en ovisshet om vad bedömning är och vart gränsen för bedömning 

går. När det då inte står ordagrant i läroplanen för förskolan att bedömning av enskilda barn inte får 

ske anser vi att det inte är konstigt att en sådan ovisshet finns. Alla vet att bedömning i förskolan 

inte får finnas och är noga med att poängtera att de inte bedömer barnen, däremot verkar inte många 

veta vad bedömning innebär. Kan förskollärare säga att de inte bedömer enskilda barn när de 
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samtidigt inte har vetskap om vart gränsen för bedömning går?  

 

När vi sökte efter litteratur som skulle vara användbar till vår studie märkte vi att det var brist på 

litteratur och forskning om detta ämne. Det fanns litteratur och forskning om bedömning i skolan, 

men ingen som vi ansåg var relevant och ingen litteratur som var kopplad till bedömning i 

förskolan. Vi sökte efter litteratur och forskning som tydligt redogjorde för vart gränsen för 

bedömning i förskolan går, vad som är rätt och vad som är fel, men upptäckte att detta inte fanns. Vi 

anser att det är otydligheten i förskolans läroplan, saknaden av litteratur samt bristande vetskap (om 

bedömning i förskolan) hos utbildade förskollärare som gör att detta ämne innefattar så många 

frågetecken, både för oss och för de vi har intervjuat. Efter tre och ett halvt års utbildning till att bli 

förskollärare vet vi inte vart gränsen för bedömning i förskolan går, enligt oss blir det en ond cirkel 

där ingen vet, varken nyexaminerade eller erfarna förskollärare.  

 

I förskolan ska vi inte bedöma barnen men samtidigt finns de många krav ifrån regeringen att bevisa 

att en lärorik verksamhet bedrivs. Det införs även mer och mer material som ska underlätta att följa 

barns utveckling som leder till ökad dokumentation kring barnen. Vi ställer oss frågan om det leder 

till att det lättare blir bedömningar. Samtliga förskollärare som vi intervjuade ansåg att det var i den 

skriftliga dokumentationen det kunde uppstå bedömningar, beroende på hur de skriver. Ökar kraven 

på dokumentation känns det naturligt att även risken för bedömningar ökar, ifall förskollärarna inte 

har vetskap om hur de på ett korrekt sätt skriver när de beskriver barnen utveckling. Då de 

intervjuade förskollärarna använder material som först och främst tittar på barnens utveckling för att 

sedan forma verksamheten anser vi att risken för bedömning ökar ännu mer, då fokusen ligger på 

barnet. Skulle de använda sig av material, exempelvis ECERS, som främst fokuserar på att 

verksamheten är utformad på ett sådant sätt där alla förutsättningar finns och ger barnen möjlighet 

till att utvecklas, anser vi att det istället hade minimerat risken för enskild bedömning. Till skillnad 

från ECERS grundtank står det i förskolans läroplan (Skolverket 2010a) att ”varje barns utveckling 

och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska 

vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas” (Skolverket 

2010a:14). Med andra ord anser läroplanen att förskollärare bör följa barnen och analysera för att 

utveckla verksamheten. Detta är något vi har valt att ifrågasätta, då vi anser att risken för 

bedömning i förskolan hade minimerats om vi hade gjort tvärtom, först titta på verksamheten för att 

ge barnen möjlighet till att utvecklas. Finns alla förutsättningar för barnen att utvecklas hade det 

kanske inte förskolan behövt läggas tid på att se det bristande i verksamheten och behöva ändra den 

i efterhand. 

 

I vår studie har det framkommit att förskollärarna inte anser att de bedömer. Däremot förekom det 

positiva beskrivningar av barnen till alla slags dokumentationer, så länge de var positiva 

beskrivningar av barnet ansåg förskollärarna att det var okej. Enligt Wehner-Godée (2005) är även 

positiva beskrivningar fel. Arbetar vi efter vad författaren säger så ska vi inte lägga varken positiva 

eller negativa värderingar om ett barn i förskolan. Vi är lite kluvna i vad vi anser. Dels håller vi med 

de förskollärare vi intervjuade i att positiva beskrivningar inte är någon bedömning som är felaktig, 

samtidigt anser vi att det kanske kan leda till att bedömning sker utan att det är vår mening. Arbetar 

vi efter förskollärarnas synsätt gäller det att kunna ge positiv respons till alla barn, inte bara till 

vissa, då anser vi att de barn som aldrig får höra det automatiskt förstår att de inte kan, vilket då blir 

en negativ bedömning för detta barn. Kan vi inte ge positiv respons till alla barn, håller vi med 

Wehner-Godée (2005) om att inte ens positiva beskrivningar hör hemma i förskolan.  

 

Det som väckt vårt intresse för bedömning ifrån början och som fick oss att vilja göra en studie 

kring detta, var den muntliga bedömningen. Utav egna erfarenheter har vi sett tendenser att negativ 

bedömning av enskilda barn förekom muntligt av förskollärare emellan, ibland i barngruppen och 

även i personalrummet. Detta var inget som de vi intervjuade nämnde, vilket var en av tankarna 

med frågeställningarna. Utifrån vårt resultat av intervjuerna samt våra tidigare erfarenheter så gör vi 



~ 24 ~ 
 

slutsatsen att det sker mer bedömning i förskolan än vad pedagogerna själva vet om, troligtvis för 

att det inte finns några riktlinjer för vart gränsen för bedömning i förskolan går.  

 

 

7:3 Fortsatt forskning  

 
Vi har fått upp ögonen för att bedömning i förskolan sker, även om det inte ska det. Eftersom vi vet 

att det även inte ska ske bedömning i förskoleklassen, hade det varit intressant att som vidare 

forskning undersöka om det sker, då förskoleklassens uppgift är att förbereda barnen inför skolan. 

Ökar det risken för att barnen bedöms ju närmare skolan de kommer?  
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Bilaga A 
 

Samtyckesenkät      

 

Till förskollärare på …………… förskola, avd ….........……………….. 

 

Vi heter Linda Karlsson och Hanna Ekstrand och vi håller på med att skriva vårt examensarbete om 

utvärdering/utvecklingsmaterial i förskolan. 

 

För att få kunskap om vilket material/arbetssätt ni använder er av på förskolan för att följa barns 

utveckling har vi tänkt ställa några frågor till någon personal för att få ta del av hur ni arbetar.  

 

Intervjun kommer att spelas in endast för att vår egen skull och efter examensarbetet kommer det att 

raderas. Examensarbetet kommer att redovisas muntligt för en grupp examinatorer, studenter och 

eventuellt VFU-handledare. Arbetet ska lämnas in skriftligt och kommer då även finnas tillgänglig 

för er att ta del av. Vi kommer att följa de forskningsetiska principer som gäller, vilket innebär att 

varken barnens, lärarnas eller förskolans namn kommer att framgå i arbetet vi skriver. Eventuella 

namn i arbetet kommer att vara påhittade. Intervjun/deltagandet är frivilligt och får avbrytas när 

som. Det insamlade materialet kommer endast användas av oss och till vårt arbete.  

 

För att använda insamlat material i samband med redovisning och examensskrivning enligt ovan 

behöver vi ditt samtycke.  

 

Om Du har några frågor kontakta oss gärna på telefonnummer - Hanna: xxxxxxxxxx, 

Linda: xxxxxxxxxx 

 

Vill ni ta del av det färdiga arbetet kan du Maila oss: xxxxxxxxxxxxxx@live.se  

 

Hälsningar Hanna & Linda 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

Intervjuperson   _________________________________________________ 

 

Jag samtycker till att material får användas enligt ovan  

 

 

Datum: 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

Pedagogens namnteckning   Studenters namnteckning 

 

  



 

Bilaga B  
 

  

Underlag för  
utvecklingssamtal i 
förskolan 

 
 

 (kopplat till Lpfö och portfolio) 

 Barnets namn Förskola Datum  
 

   

   

 Närvarande  

 Tillbakablick  

 Barnets intresse   

 Vad kan vi 
erbjuda i 
verksamheten för 
fortsatt utveckling 
och lärande? 

 

 

 

 

 

Underskrifter 

 

  

 Vårdnadshavare  Ansvarig pedagog/dagbarnvårdare 

 

  



 

Bilaga C 
 

 

Intervjufrågor 

 
1. Använder ni något material för att följa barnens utveckling/verksamheten? Varför just detta 

material? 

 

2. För- och nackdelar med bedömning/utvärdering/utvecklingsmaterialen? 

 

3. Vad är bedömning för dig? 

– Vad anser du gränsen går för vad som är bedömning av ett enskilt barn? Redan vid tal? 

 

4. Hur skulle du skriva ner vad som sker på en bild? 

 

5. Anser du att man kan följa barns utveckling utan att bedöma? 

 


