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ABSTRAKT 
Den svenska förskolan styrs av Läroplan för Förskolan. Denna läroplan är mycket tydlig 

när det gäller huruvida bedömning av det enskilda barnet ska få förekomma i 

verksamheterna. Enligt läroplanen (Lpfö- 98) sker bedömning och utvärdering endast 

när det gäller verksamheten i sig. Bedömning av det enskilda barnet är något som hör 

skolan till, inte förskolan. Detta ställningstagande ställer yrkesverksamma förskollärare i 

en situation där uppgiften blir att se individen utan att bedöma. Den pedagogiska 

dokumentationen ska här utgöra ett stöd och ett verktyg i detta arbete. Dock är inte 

kunskapen och erfarenheten av det samma allmänt vedertagen. Det finns enligt vår 

uppsats skillnader i huruvida verksamheterna vill, kan och försöker arbeta med den 

pedagogiska dokumentationen och bedömning utav den egna verksamheten. Hur arbetar 

verksamheterna med det enskilda barnet i denna relationella utgångspunkt? 

Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, Individkartläggning, Individbedömning, 

Formativ bedömning, Summativ bedömning. 
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1 INTRODUKTION 
Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) talar sitt tydliga språk när det gäller 

huruvida det är verksamheten eller barnen som ska utvärderas och bedömas. 

Måluppfyllelsen och strävandemålen gäller helt enkelt verksamheten och inte någon 

enskilt barn. Det finns samtidigt en visst mått av motsägelsefullhet i den nu gällande 

läroplanen. Enligt den samma ska samtidigt som bedömningen sker på 

verksamhetsnivå, även Arbetslaget: 

• ”..kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns 

utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter 

att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,” (sid. 15). 

•”..använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om 

förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det 

möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,”(sid. 15). 

Efter att ha varit ute på våra olika VFU-platser och även ha jobbat som vikarier i 

olika förskolverksamheter känner vi en nyfikenhet inför uppsatsens ämnesområde. 

Aspekten vad föräldrar vill veta under t.ex. ett utvecklingssamtal är också något att 

väga in i ekvationen. Våra egna upplevelser går i detta fall rakt mot läroplanen. 

Många av de föräldrar vi mött ställer frågan: Vad kan mitt barn? Här ställs 

förskolpedagogerna inför en stor utmaning, anser vi, när fokus ska ligga på att 

utvärdera verksamheten. Detta utan att gå in på individnivå, samtidigt som önskan 

om individuell information till föräldrar finns.  Även förskolchefer kan ha en önskan 

om att i verksamheten bör inget barn passera utan att blivit sedd som en individ. 

Detta är en balansgång, var går gränsen mellan att se individen och att bedöma den?  

Samtidigt pågår en intressant debatt i Sverige angående den bedömning av barns 

kunskaper som sjunker allt lägre ner i skolans årskurser. Nuvarande skolminister Jan 

Björklund menar att förskolans kvalitet ska kontinuerligt utvärderas och utvecklas. 

Läroplanen innehåller inte mål eller normer för vad enskilda barn ska ha uppnått vid 

olika tidpunkter. Men för att kunna utmana och stödja varje barns lärande behövs 

också kunskap om varje barns utveckling. Kunskapen om varje barn ska inte 

användas för att kategorisera eller jämföra barnen, utan vara underlag för den 

fortsatta planeringen av verksamheten (Utbildningsdepartementet, 2010) 

Hur ser verksamheterna på denna komplexetit i förskolans uppdrag? Hur hanterar de 

det ålagda uppdraget och samtidigt tillgodoser föräldrars önskan om information? 
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2 BAKGRUND 
Då vi fortsättningsvis nämner begreppet Läroplan syftar vi till Förskolans läroplan, 

Lpfö-98 reviderad 2010(Skolverket, 2010) då annat inte anges. 

 

2.1 Förskolans uppdrag -ett historiskt perspektiv  

 

Förskolans historia går ända tillbaka till början av 1800- talet, då de så kallade 

barnkrubborna och barnträdgårdarna etablerades. Dessa verksamheter hade skilda 

arbetsuppgifter. Barnkrubban var en verksamhet inriktad mot tillsyn och 

barnträdgården erbjöd en pedagogisk verksamhet (Holmlund, 2011). I 

barnträdgårdarna arbetade man efter Fröbels pedagogiska filosofi. Enlig denna 

filosofi skulle barn betraktas som små plantor. Barn skulle få gro och växa genom att 

de vattnas med trygghet och kärlek. Friedrich Fröbel (1782-1852) benämns inom 

pedagogiken ofta som lekmetodikens fader. Han betonade betydelsen av tidiga 

erfarenheter för barnets framtida utveckling. Leken var, enligt Fröbel, lika viktigt 

som den vuxnes arbete (Arwedsson & Arwedsson, 1998, i Granbom 2011). När 

sedan bondesamhället såsmåningom utvecklades till ett industrisamhälle behövdes 

kvinnornas arbetskraft inom industrin. Då uppstod ett större behov av barnomsorg. 

Det var sedan 1968 års Barnstugeutredning (SOU, 1972:26) som fick stor betydelse 

för den svenska förskolepedagogikens utveckling. Piagets olika teorier om barns 

utvecklingsstadier (inom så kallade utvecklingszoner) fick fäste i 

förskoleverksamheten. Barns lust att lära började tas tillvara på ett nytt sätt 

(Granbom, 2011). 

1975 åläggs kommunerna att ansvara för att det finns barnomsorg till alla sexåringar. 

Där beskrivs att pedagogerna ska ha tid till planering och att verksamheten ska vara 

genomtänkt och lärorik (SOU, 1985:22). 

1983 kom det sedan riktlinjer från socialstyrelsen innehållandes fyra pedagogiska 

mål vilka förskolan skulle arbeta med. Punkterna var: jämnlikhet, solidaritet, ansvar 

och trygghet (Socialstyrelsen, 1983). 

I dag är förskolan en plats där många barn tillbringar stora delar av sina dagar. År 

2010 var drygt 86 procent av barnen i åldersgruppen 1-5 år inskrivna i förskolan 

(Skolverket, 2011) vilket motsvarar ca 460000 barn. Pedagogerna som arbetar i 

förskolan ska tillgodose barnens dagliga och omedelbara behov men även lägga 

grunden för ett livslångt lärande. (Skolverket, 2010). I läroplanen finns inte närmre 

beskrivet vad begreppet livslångt lärande bör innebära. Däremot har Ellström (1997) 

beskrivit två tolkningar utav begreppet. Dels finns det en variant som innebär att 

lärandet faktiskt fortgår hela livet. Det är inte en process som är isolerad till 

ungdomsåren. Så finns också tolkningen att lärande är något som kallas livslångt då 

det inte endast berör skola och skolsituationer. Det finns enligt denna tolkning ett 

lärande som sker även i det privata livet och även senare i arbetslivet.  

Enligt Lpfö 98 ”(…)förskolans uppgift innebär att i ett samarbete med föräldrarna 

verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.” 

(Skolverket, 2010. Sid. 5) 
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Eftersom förskolan ses som ett första steg i utbildningssystemet så är det viktigt att 

den håller en god kvalitet och att alla barn får tillgång till förskola oavsett 

föräldrarnas ekonomiska situation.  

Förskolan ska vara en trygg och rolig plats där barnen tillåts att växa som individer 

men även i ett socialt samspel tillsammans med andra barn och vuxna. Men hur 

mäter vi då kvaliteten på förskolan och hur vet vi att barnen trivs? Enligt en 

avhandling skriven av Pramling (2010) finns det inget sätt att mäta trygghet. Man får 

förlita sig på barn som verkar vara i harmoni med sina kamrater och sin omgivning 

är barn som mår bra. Kognitiva förmågor däremot, så som språkmedvetenhet är 

enklare att mäta och att kartlägga och det görs idag i allt större utsträckning inom 

förskolan.(a.a.)  

 

2.1.1 Förskolans läroplan 
Den första läroplanen för folkskolan kom 1919 medan läroplanen för förskolan inte 

kom förrän 1998. Då kopplades förskolan samman med resten av det svenska 

utbildningsystemet (Nordström & Richardson, 1998). 

Förskolans uppdrag är enligt Jonsson (2011) att lägga grunden för en bra pedagogisk 

verksamhet. Med pedagogisk verksamhet menas ett sammanhang där verksamheten 

är målinriktad med avseende på vad som ska ske och vad som ska läras ut. Viktig då 

det gäller just läroplanen för förskolan är dock att den inte innehåller uppnående mål. 

Dock ska kunskap om barnens lärande användas för ”planering av den fortsatta 

verksamheten” se nedan. 

”Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska ha 

uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte 

heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller 

kunskaper. Kunskap om varje barns lärande och utveckling ska 

heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra 

barnen, utan utgöra underlag för planering av den fortsatta 

verksamheten.” 

     (Skolverket, 2012. Sid. 14) 

Det är verksamheten som ska analysera och granskas inte det enskilda barnets 

prestation. Ett sätt att granska och analysera en lärande verksamhet är användning av 

pedagogisk dokumentation  

 

2.2 Pedagogisk dokumentation 

Kunskap om varje enskilt barn behövs för att verksamheten ska kunna anpassas för 

att kunna tillgodose varje enskilt barns behov (Skolverket, 2012). 

 I förskolans läroplan är det mycket tydligt att bedömningen ska ske genom att 

analysera verksamheten. Skolverket förordar användning av pedagogisk 

dokumentation som ett verktyg att använda för att göra specifika tillfällen tydliga. 

Det blir då som ett tvärsnitt ur verksamhetens vardag. Det är omöjligt att fånga allt 

och det är inte heller meningen. Meningen är snarare att undvika att skapa sanningar 
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om verksamhetens nuvarande kunskaper, den pedagogiska dokumentationen visar 

snarare vart verksamheten är på väg. Utvärderingen ska även användas som en typ av 

verktyg. Detta för att kunna följa den utveckling som sker kring barnen men också 

för att synliggöra lärprocesser för barnet, föräldrarna och personalen (Skolverket, 

2012.). 

Pedagogisk dokumentation är ett dokumentationsverktyg, som inledningsvis 

användes i förskolorna i Reggio Emilia, norra Italien. Grunden i Reggio Emilias 

förskolor var att lyssna på varje barn och utgå från att alla barn är unika och 

kompetenta på olika vis. Denna filosofi står i dag för ett utforskande arbetssätt där 

barnen i hög utsträckning är delaktiga i undervisningen. Sedan 1980- talet har arbetet 

i Reggio Emilias förskolor inspirerat pedagoger i Sverige. Detta gäller dels de tankar 

som styr i Reggio Emilias förskolor, men också det arbete som på ett tydligt vis 

synliggör verksamhetens arbete- den pedagogiska dokumentationen (Richter, 2011). 

Pedagogisk dokumentation kan sägas ha två olika mål. Enligt Lpfö- 98 (Skolverket 

2010) kan barns lärprocesser stödjas och synliggöras genom denna metod. Denna typ 

av dokumenterande kan också används som i syfte att öka lärarnas medvetenhet om 

sitt egna pedagogiska arbete (Bjervås, 2011). 

Skolverket betonar vikten av att denna dokumentation görs till en del av det dagliga 

arbetet tillsammans med barnen (Lenz Taguchi, 1997). Det finns många olika sätt att 

samla in pedagogisk dokumentation tillexempel: anteckningar, filminspelning, 

bandupptagning, fotografier, teckningar, portfolio, dagbok, enkäter, elektronisk 

dokumentation eller individuella utvecklingsplaner. Ofta utförs dessa 

dokumentationer parallellt (Bjervås, 2011).  

Vanligt i verksamheter som är Reggio Emilia- inspirerade och då också flitiga 

användare av den pedagogiska dokumentationen, är arbete i projekt eller teman. 

Detta innebär att barnens intresse ligger som grund för det område pedagogerna 

väljer att lägga fokus på och fördjupa sig i. Detta område ska skapa nyfikenhet hos 

barn och pedagoger samtidigt som det ska gå att koppla läroplanens strävansmål till 

ämnet (Förskollärare J. Rudman, muntligen).
1
 

2.3 Kartläggning av barn i förskola 

Även standardiserade material som TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling), 

RUS (Relations Utvecklings Schema), SET (Social och Emotionell Träning), 

StegVis och START (program för social och emotionell utveckling), samt 

utvärdering av verksamheten på institutionsnivå (till exempel BRUK- Bedömning, 

Reflektion, Utveckling, Kvalitet) kan användas (Sandström, 2011). TRAS är ett 

observationsmaterial som används som stöd i förskolans arbete med 2- 5- åringar 

med fokus på barns tal- och språk- utveckling. Syftet med materialet är att i första 

hand tidigt kunna fånga upp barn som ligger i riskzonen för att hamna i läs- och 

skriv- svårigheter. RUS i sin tur är ett observationsmaterial som berör områdena: 

relationen till pedagogerna, tryggheten i miljön, relationer till andra barn och 

                                                 

 

 

 
1
Yrkesverksam förskollärare Johanna Rudman, muntlig referens. 12.12.11. 
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förmåga att benämna världen.  SET, StegVis och START och BRUK är också de 

exempel på observationsmaterial som kan användas i förskolan innebär att man på ett 

systematiskt sätt observerar alla barn 2-5 år ur samma perspektiv, vilket ger en 

likvärdighet, och TRAS materialet utgår från aktuell tvärvetenskaplig forskning inom 

språkområdet. Man observera enskilda individer för att få ett planeringsunderlag till 

verksamheten så att man kan möta och stimulera barnen på rätt nivå. 

Standardiserade material kan dock vara svåra att använda då de ofta baseras på ett 

klassiskt utvecklingspsykologiskt tänkande, med förutbestämda utvecklingssteg och 

nivåer i utvecklingen. Detta gäller t.ex. relationsutvecklingsschemat (RUS) som inte 

tar någon hänsyn till relationella aspekter i utvecklingen (Lutz, 2009). Just det den 

relationella delen d.v.s. att dokumentationen visar hur barnet förstått något i ett visst 

sammanhang som inkluderar andra barn och pedagoger är viktig att påpeka enligt 

Bjervås (2011). Pedagogisk dokumentation kan ses som ett verktyg utvecklat för att 

spegla barnets vardag och samspelet med andra människor. Den pedagogiska 

dokumentationen kan vid ett aktivt och engagerat användande bidra med att rent 

konkret se vad som görs, men också vad som kan göras om och vad som tillslut kan 

göras bättre. Denna typ av dokumentation bidrar till reflektion och förändring (Lenz 

Taguchi, 2012 citerad i Skolverket, 2012). 

Som ett alternativ till de klassiska standardiserade materialen finns det verksamheter 

som utarbetet egna material. Ett sådant material är det så kallade rutmönstret (bilaga 

4) som används och har utarbetats i en Reggio Emilia- inspirerad förskola. 

Rutmönstret innebär en systematisk granskning av dokumentationer med kopplingar 

till förskolans läroplan. Det område som behöver kartläggas tittas på genom de 

dokumentationer som förskolan gör. Dessa sitter man sedan ner och kopplar samman 

med läroplanen för att sedan dra slutsatser om hur ett fortsatt arbete kan te sig 

(Förskollärare Y. Einarsson, muntligen )
2
 

 

2.3.1 Dokumentation jämfört med pedagogisk 
dokumentation. 

För att dokumentationen ska kunna kallas pedagogisk krävs det att den används för 

att utvärdera och att det sker en reflektion kring det som faktiskt sker i 

dokumentationen. Att fotografera ett barn som sitter och målar är ingen pedagogisk 

dokumentation. Om barnets teckning och ett kort används i en dialog med barnet om 

vad han/hon har målat och hur det tänkte då när de målade så kan det innebära att 

dokumentationen är pedagogisk (Bjervås, 2011). Under samtal med förskollärare J, 

Rudman
3
 (muntligen) framkommer att detta arbete kan genomföras med hjälp utav 

så kallade reflektionsprotokoll (bilaga 2) eller analysprotokoll (bilaga 3). Dessa 

protokoll fylls i utav pedagoger efter en genomförd aktivitet och är ämnad att också 

användas som startpunkt för nästa aktivitet. De dokumenterade aktiviteternas omfång 

                                                 

 

 

 
2
 Yrkesverksam förskollärare Ylva Einarsson, muntlig källa. 12.12.20. 

3
 Yrkesverksam förskollärare Johanna Rudman, muntlig källa. 12.12.11 
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och varande skiljer sig vida, då det kan röra sig om ett projekt som löper över en 

termin eller ett lärtillfälle som varar under 20 minuter. Protokoll liknande dessa 

baserars ofta på frågor som Vad planerar vi, Vad gjorde barnen? Reflektioner och 

tankar, Hur kan vi koppla till Läroplanen? och slutligen Hur går vi vidare? Dessa 

protokoll används lämpligtvis som både avslut och uppstart på en aktivitet eller delar 

i ett projekt, genom att de avslutande reflektionerna bidrar med tankar om hur det 

fortsatta arbetet bör utformas för att uppnå verksamhetens mål. Arbetet utförs dels 

för att analysera vad som hände men också för att se vart verksamheten är på väg, 

hur och mot vad utvecklas gruppen. 

Detta kan vara en utmaning i sig eftersom det är pedagogerna själva som väljer vad 

som ska dokumenteras, vilket kan leda till begränsad dokumentation och skeva 

slutsatser. De pedagoger som ingick i Bjervås (2011) studie visade sig även ha svårt 

att komma bort ifrån att bedöma utifrån en gällande mall, en norm.  

 

2.4 Individbedömning av barn i förskolan 

2.4.1 Bedömning 
Enligt ne.se (sökdatum 24/11-12, sökord kunskapsbedömning) kan bedömning, utav 

kunskap, ske i form utav ”insamling av information om en individs 

kunskapsutveckling och tolkning av denna.(…) Ofta avses kunskapsbedömning i 

utbildningssammanhang där en lärare eller handledare bedömer i vilken 

utsträckning och med vilken kvalitet eleven har lärt sig och utvecklat sina förmågor. 

Kunskapsbedömning kan bl.a. användas för att kartlägga, värdera eller synliggöra 

kunskaper eller ge återkoppling.” 

 

2.4.2 Formativ och summativ bedömning 
Ridderlind (2010) talar om sina tidiga erfarenheter som lärare, där hon såg 

bedömning som något summativt. Bedömning var något som avslutade ett 

ämnesområde för att kunna sätta ett betyg. Detta tillskillnad mot det synsätt som 

numera förordas, där bedömning är en integrerad del av skolverksamheter. Här blir 

också bedömningen en ständigt pågående process som inkluderar barnen och 

eleverna. Denna typ av bedömning kan kallas för formativ och sker i syfte att 

förbättra lärande och undervisning (Pettersson, 2010). 

Jönsson (2012) gör också ett försök att reda ut skillnaden mellan den summativa och 

den formativa bedömningen. Inledningsvis kan sägas att de två formerna av 

bedömning inte skiljer sig åt i utformningen. Det är i användandet av bedömningen 

som skillnaden ligger. I den summativa bedömningen används själva bedömningen 

inte för att stödja ett fortsatt lärande, vilket istället är fallet i den formativa 

bedömningsformen. 

I den summativa bedömningen ingår inte någon information kring hur föremålet för 

bedömningen kan ta sig vidare och utvecklas. Den typen av bedömning är helt enkelt 

en kontroll av hur långt eleven eller barnet kommit precis just vid det tillfället (a.a.). 
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2.4.3 Syftet med bedömning 
Kunskaper om barns lärande är enligt läroplanen viktigt. För att få denna kunskap 

kan man genom analys av vardagen tillsammans med barnen, visa vad ett barn, i den 

specifika situationen med de för tillfället närvarande personerna kan komma att 

uppnå.  Pramling (2010)skriver att detta är intern utveckling och bidrar med 

inspiration om hur vi som pedagoger kan arbeta vidare inom ett angivet område. Den 

interna utvecklingen kan med fördel användas för att utvärdera och utveckla just 

verksamheten, vilket skolverket förordar i förskolans arbete(Skolverket, 2010). 

 

2.5 Tidigare Forskning 

2.5.1 Förskolans uppdrag 
Jonsson (2011) undersökte vad förskollärare upplever som viktigt att lära sig i 

förskolan. Resultatet visar att lärarna tyckte att det var viktigt att barnens sociala och 

personliga förmågor utvecklas. Samtidigt, vilket kan upplevas som tvetydigt, menar 

pedagogerna att alla kunskaper är viktiga och ingen ska väljas bort. De pedagoger 

som inkluderas i Jonssons avhandling ansåg också att det faktiskt finns ett hierarkiskt 

förhållande mellan ämnena. Det görs skillnad mellan personlighetsutveckling, 

värdegrundsarbete och teoretiska ämnen så som matte och svenska. Dock är lärarna i 

Jonssons forskning överens om är att barnens trygghet får komma i första hand och 

att lära sig ny kunskap kommer i andra hand. Lärarnas önskan är att detta också ske i 

samspel med att låta barnens intressen styra verksamheten. Trots detta är känslan 

bland de intervjuade pedagogerna att de teoretiska ämnena är så viktiga att få in i 

verksamheten att barnens intressen ibland får stå tillbaka (a.a.). 

 

2.5.2 Pedagogisk Dokumentation 
I Bjervås (2011) forskningsresultat kan utläsas att förskolelärarna lägger stor vikt vid 

sitt eget ansvar som pedagoger. De lärare som ingick i Bjervås (2011) studie menade 

att deras ansvar innebar att skapa: stimulerande miljöer där barnens nyfikenhet väcks 

och barnens vilja att lära sig mer om det aktuella arbetsområdet stimuleras. Först då 

detta är uppfyllt anser pedagogerna att en bedömning av verksamheten kan ske.  

Kritik som riktats mot denna typ av dokumentation är att den inte är objektiv 

eftersom det är pedagogens själv som väljer vilken/vilka situationer som ska 

dokumenteras. Då pedagogerna arbetar med pedagogisk dokumentation kan de 

ibland känna att barnen blir störda i sina lärprocesser. Kanske främst på grund utav 

pedagogens upplevda distans till aktiviteten som ska dokumenteras, men också 

svårigheten att vara med i nuet då det samtidigt ska genomföras ett dokumenterande i 

någon form. Den nackdelen övervägs i det långa loppet ändå av de positiva delar 

som framträder med hjälp av detta arbetsverktyg, enligt Bjervås (a.a.) resultat.   

Barnen får stöd i att använda de kompetenser som de redan har och som kan 

förstärkas med hjälp av den pedagogiska dokumentationen. Det framkommer även 

att pedagogerna lägger stor vikt vid att pedagogisk dokumentation inte ska användas 

oreflekterat. En noggrann reflektion kring materialet både i arbetslaget och i 

barngruppen gör att dokumentationen blir just pedagogisk. Ytterligare en aspekt som 
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lyfts fram är att den pedagogiska dokumentationen inte bara speglar vad barnen gör 

utan även hur den vuxne talar och agerar i situationen.(a.a.) 

 

2.5.3 Individbedömning av barn i förskolan 
Enligt Lenz Taguchis (2000) har användandet av individbedömning i förskolan 

förändrats från att ha varit ett försök att få barnet normaliserat, till att idag vara ett 

underlag till pedagogens förberedande arbete. Ett underlag för att kunna tydliggöra 

vilket innehåll och fokus verksamheten behöver ha för att nå de strävansmål som den 

samma har. 

Det finns dock fortfarande en viss uppdelning inom den svenska förskolvärlden idag. 

Det finns verksamheter som använder sig utav formativ bedömning och även de 

verksamheter som närmar sig den så kallade summativa bedömningsformen 

(Bjervås, 2011).  

I Bjervås avhandling finns även skillnaden mellan de olika bedömningsformerna 

utredda. Där förklaras den formativa bedömningen som en form av bedömning som 

ska forma det fortsatta lärandet, medan den summativa bedömningen omnämns som 

en mätning av den för tillfället inhämtade kunskapen. 

 

2.6 Sammanfattning 

Förskolanshistoria går ända bak till början av 1800-talet men den första läroplanen 

för förskolan kom inte förrän 1998. I förskolan ska det läggas en grund för en bra 

pedagogisk verksamhet.  Idag använder sig de flesta pedagoger mer eller mindre av 

pedagogisk dokumentation som ett verktyg i sitt arbete för att synliggöra barnens 

lärprocesser och det som sker i barngruppen (Skolverket, 2010). Det finns dock en 

stor skillnad i pedagogisk dokumentation och dokumentation. För att en 

dokumentation ska kunna kallas pedagogisk så måste den utvärderas och återkopplas 

till barnen eller användas på ett sådant sätt att det leder framåt och inspirerar till 

vidare infallsvinklar hur pedagogerna kan arbeta vidare med barngruppen. En bild 

som sätts in i en pärm och inte används mer är alltså inte en 

pedagogiskdokumentation utan bara dokumentation (Bjervås, 2011) 

I Lpfö- 98 (Skolverket, 2010) står det att barn inte ska bedömmas i 

förskoleverksamheten utan det är verksamheten som ska utvärderas för att på det 

sättet skapa en verksamhet som ökar barnens vilja att lära sig nya saker och känna en 

trygghet i sin dagliga verksamhet på förskolan. Pedagogerna ska lägga grunden för 

det livslångalärandet Lpfö- 98 (Skolverket, 2010). Men den bedömning som än dock 

sker kan yttra sig på olika sätt genom standardiserat material så som TRAS Tidig 

Registrering Av Språkutveckling), RUS (Relations Utvecklings Schema), SET 

(Social och Emotionell Träning), StegVis och START (program för social och 

emotionell utveckling), samt utvärdering av verksamheten på institutionsnivå (till 

exempel BRUK- Bedömning, Reflektion, Utveckling, Kvalitet) kan användas 

(Sandström, 2011). Man talar även om formativ och summativ bedömning och dess 

olika innebörd och användningsområde (Jönsson, 2012). 
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3 SYFTE 

”Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska ha uppnått vid olika 

tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer 

för barns förmågor eller kunskaper. Kunskap om varje barns lärande och 

utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra 

barnen, utan utgöra underlag för planering av den fortsatta verksamheten.” 

     (Skolverket, 2012. Sid 14) 

Dessa ord från skolverket är startskottet för denna uppsats skrivande. Det pågår 

samtidigt en debatt kring betyg och bedömning gällande allt lägre åldrar. Det kan 

finnas en komplexitet i uppdraget dagens förskolor har, att ge varje barn bästa 

förutsättning för lärande, i en verksamhet där fokus ligger på utveckling av just 

verksamheten. Det väcks en nyfikenhet kring hur detta uppdrag hanteras. 

Detta är viktigt inte bara för oss i vår framtida yrkesroll. Alla verksamma i dagens 

förskolor kommer någon gång ställas inför uppgiften att dokumentera, med 

följdfrågan: att bedöma eller inte. 

Därför ställer vi oss frågorna: 

Hur hanterar och arbetar förskoleverksamheterna med individbedömning och 

individkartläggning utav barn? 

Hur arbetar de med den pedagogiska dokumentationen? 

 



10 

 

 

4 METOD 
I detta kapitel kommer redogöras för vilka metoder som har använt och varför. 

Läsaren ska få en insikt i hur upplägg och tillvägagångssätt i 

materialinsamlingsprocessen sett ut. 

4.1 Undersökningsmetod 

Frågeställningarnas utformning ansågs vara lämpliga att undersöka genom intervjuer 

med pedagoger. Pedagoger som i sin vardag ute i verksamheterna arbetar med just de 

områden uppsatsen berör. Pedagogerna arbetar i förskolverksamhet, med barn mellan 

1 och 5 år. Vi har suttit i samtal med pedagogerna i fråga, där de har fått prata fritt 

kring de av oss givna ämnesområdena. Dessa samtal spelades in för att kunna 

analyseras av oss inför skrivandet av resultatdelen. När sedan resultatdelen började ta 

form fanns det enstaka frågetecken att räta ut. Därför togs ytterligare kontakt med 

informant ”Emilia” kring de frågetecken som kvarstod gällande svar i dennes samtal. 

4.1.1 Ostrukturerad intervju 
Det färdiga syftet och problemformuleringen var styrande i fråga om val av metod. 

Precis som Forsberg& Wengström (2008) skriver styr den övergripande 

forskningsfrågan intervjuerna och hur dessa planeras. Valet föll på att genomföra så 

kallade ostrukturerade intervjuer, där intervjuen genomförs med en friare struktur 

(jämför strukturerad intervju med färdigformulerade frågor). I den ostrukturerade 

intervjun uppmuntras informanten att tala fritt kring ett eller flera givna 

ämnesområden. 

4.1.2 Kvalitativ intervju 
I den kvalitativa intervjuen vill forskaren få en bild utav hur informanten upplever 

och känner inför ett visst område eller ämne. Här blir författaren/ forskarens uppgift 

att balansera mellan rollerna som lyssnande och som uppmuntrande och 

framåtdrivande i samtalet. Det gäller också för forskaren att uppmärksamma de svar 

som behöver uppföljning. Det sker dels genom följdfrågor, men också med hjälp 

utav ett kroppsspråk och ljud så som hummande, som kan bidra till att föra samtalet 

vidare (Forsberg & Wengström, 2008). 

4.1.3 Undersökningsfält 
Fyra stycken informanter deltog i varsitt samtal. Dessa personer är verksamma som 

förskolelärare på två stycken olika förskolor i Småland. Ingen av de som jobbar på 

samma förskola arbetar på samma avdelning och alla som vi har intervjuat jobbar 

med olika åldrar på barnen. Dock sträcker sig inte något utav barnens åldrar utanför 

spannet 1 till 6 år. Informanterna benämns Emilia, Felicia, Gunilla och Helene. 

Emilia arbetar på en förskola som ligger mitt inne i en medelstorstad och den har tre 

avdelningar men pedagogerna jobbar mycket på varandras avdelningar och ser 

barnen på förskolan som ”allas” barn. De jobbar efter Reggio- Emilia Filosofin och 

har gjort det i många år. Pedagogisk dokumentation är en del av vardagen på 

förskolan. 

Felicia i sin tur är förskollärare på en förskola som ligger utanför staden. Förskolan 

har 7 avdelningar och Felicia jobbar på en småbarnsavdelning med 1-3 åringar. 
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Gunilla är en del av arbetslag på förskolan som ligger utanför staden. Hon arbetar 

med 4-5 åringar och det sker inte så mycket samarbete över avdelningarna. Gunilla 

går en kurs i pedagogisk dokumentation och vill gärna jobba mer med det. 

Helene arbetar på samma förskola som Felicia och Gunilla men på en avdelning med 

4-5 åringar och har varit med och jobbat fram ”pärmarna” som nämns i intervjuerna. 

  

4.2 Tillvägagångssätt 

Under utformandet av problemformuleringen och syftet funderade vi noga på varför 

vårt valda forskningsområde är ett område värt att undersöka. ”Varför är det viktigt 

att genomföra denna undersökning?” är en oundviklig fråga att ställa sig enligt 

Forsberg & Wengström (2008). På vilket vis kan denna undersöknings resultat bidra 

till en ökad kunskap inom området, både för oss själva och övriga yrkesverksamma. 

Efter det att vi tagit ställning till denna fråga utformade vi syftet och 

frågeställningen. Det är sedan frågeställningen som lägger grunden för hela 

uppstasens undersökning och metod (a.a.). 

I vår bakgrund reds begrepp och för undersökningen relevanta företeelser ut. Här 

presenteras också av oss utvalda och enligt vår mening viktig forskning inom det 

givna området. 

4.2.1 Intervjuer 
Kontakt togs med informanterna för att bestämma tid för möte. Innan dess hade vi 

naturligtvis förhört oss om möjligheten att få utföra intervjuerna hos våra utvalda 

informanter. Upplysning om vad uppsatsen har för syfte var den information 

informanterna delgavs. Dock lämnades inte några frågor eller något 

diskussionsunderlag ut innan själva intervjutillfället. I de fall vi citerar någon utav 

informanterna så använder vi oss inte av deras riktiga namn, alla som intervjuats är 

avidentifierade.  

Samtal fördes med utgång från några punkter, vilka är relevanta för det område som 

uppsatsen berör. De punkter (bilaga 1) som nämns utgjorde ett diskussionsunderlag 

vid intervjuerna. Punkterna användes istället för färdigformulerade frågor, då vi på 

förhand fick en känsla av att frågor lätt får stelbenta svar. Det kan, enligt vår egen 

mening, även lätt falla in en viss ledning eller värdering i en ställd fråga. Det infann 

sig också en känsla, för vår del, av att färdigformulerade frågor lätt blir för snäva 

eller inte passar den verksamhet som för tillfället står i intervjufokus.  Risken är, tror 

vi, att det lätt missas intressant och värdefull information på grund utav snäva frågor.  

4.2.2 Kvalitativ ansats 
Det finns idag en rådande mening om att det är forskningsfrågan i sig som avgör om 

ansatsen blir kvantitativ eller kvalitativ. Den kvantitativa ansatsen strävar efter att 

ordna, klassificera, förutsäga, se samband och förklara. Här har forskaren en 

uppfattning om vilket resultatet kan komma att bli och testar detta i sin 

undersökning. Motsatsen blir då den kvalitativa ansatsen som strävar efter att 

förklara och tolka de subjektiva upplevelser som en människa påträffar i sin omvärld. 

I den sistnämnda ansatsformen skiljs inte forskaren från själva forskningsområdet. 

Forskaren och de som deltar i undersökningen kan istället komma att påverka själva 

resultatet genom sina uppfattningar (Forsberg & Wengström, 2008). 
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Efter genomgång av ovanstående skillnader inom de olika ansatsformerna kan 

urskiljas en kvalitativ ansats i undersökningen. Området är helt klart påverkat av våra 

förkunskaper och uppfattningar om området. Hade vi inte redan haft en uppfattning 

om att det finns en diskrepans i förhållandet mellan läroplanens uttalade 

förskoluppdrag och det arbete som idag utförs i verksamheterna, skulle inte området 

varit värt att undersöka i utgångsläget. Val av litteratur, avhandlingar och utformning 

av intervjuerna är också påverkade utav våra uppfattningar, tidigare erfarenheter och 

sedan tidigare implementerad kunskap.  

Strävan finns att för vår och förskollärare i allmänhets skull, försöka förklara och 

tolka den subjektiva upplevelsen utav förskolans läroplan och dagens verksamheter.  

 

 

4.3 Forskningsetiska principer 

Forskning är enligt vetenskapsrådet (2002) något mycket viktigt och nödvändigt i 

vårt samhälle. Detta för att både samhället och dess medlemmars ska kunna ta del av 

forskning av hög kvalitet som kan bidra till utveckling (Vetenskapsrådet, 2002). 

I utformandet och skrivandet av uppsatsen finns utgångspunkten i de från 

vetenskapsrådet nedskrivna forskningsetiska principer. Fyra huvudkrav finns att utgå 

från när det kommer till att bedriva forskning. Dessa krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och slutligen nyttjandekravet.  

4.3.1 Informationskravet 

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte.” 

     (Vetenskapsrådet, 2002. Sid. 7 ) 

Denna information kan vara mer eller mindre detaljerad. Informanterna har nogsamt 

informerats om syftet med undersökningen. De har fått veta att arbetet är en så kallad 

C- uppsats skriven som examinationsuppgift på lärarprogrammet. De fick också ta 

del utav syftet innan intervjuerna startade. 

4.3.2 Samtyckeskravet 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.” 

     (Vetenskapsrådet, 2002. Sid.9) 

Naturligtvis har alla informanter deltagit frivilligt i undersökningen. De har haft 

möjlighet att svar nej på frågan om de vill ställa upp på en intervju. 

Informanterna har också själva haft möjlighet att påverka intervjuernas längd och 

kunnat avbryta dessa när de så önskat, allt enligt vetenskapsrådets krav (2002). 

4.3.3 Konfidentialitetskravet 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del utav dem. ” 

     (Vetenskapsrådet, 2002. Sid. 12) 
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Då intervjuerna genomfördes har inga anteckningar skrivits ned gällande namn eller 

arbetsplats på våra informanter. Dessa uppgifter är irrelevanta för vår undersökning 

och därför har vi valt att inte notera dessa uppgifter. Detta leder till uppfyllt 

konfidentialitetskrav. 

4.3.4 Nyttjandekravet 
Här gäller det att använda insamlade data till det tänkta området. Enligt 

vetenskapsrådet (2002) får personuppgifter eller liknande inte säljas eller användas 

för kommersiellt syfte eller som underlag för beslut som direkt påverkar 

informanten. 

Detta krav innefattar naturligtvis en viktig aspekt på forskningsarbetets grunder. 

Dock kan den aktuella undersökningen, från vår sida, upplevas som i minsta laget för 

att utsätta våra informanter för någon reell risk inom detta krav.  

4.4 Metodkritik 

Under arbetet med denna undersökning och skrivandet av uppsatsen har vi träffat på 

några punkter som vi anser bör lyftas som kritik mot vår metod. 

Första exemplet är det val av informanter vi gjort. Det valet grundar sig på den 

förkunskap vi har om de förskolor och dess personal som vi valt att inkludera i 

undersökningen. Det gäller också det antal informanter vi valt att intervjua och dess 

spridning. Kanske kan vårt geografiska upptagningsområde anses vara för litet för att 

få en tydlig bild av hur svenska förskolor fungerar inom undersökningens område. 

Är det till och med så att vi egentligen borde kalla undersökningen för ett stickprov 

på förskolor i Kalmar län?  

Det andra exemplet är den kunskap och de förutfattade meningar vi som människor 

och lärarstudenter redan innan undersökningens början besitter. Dessa kunskaper och 

erfarenheter kan vi se ha påverkat vårt val av metod. Vi hade kunnat utföra ett långt 

mer kvantitativ studie, där många pedagoger fått svara på frågor kring deras 

bedömningsarbete. 

Sist men inte minst, vill vi själva nämna det faktum att denna uppsats handlar om 

förskolan. Ofta i den litteratur och en del av de avhandlingar och artiklar vi läst och 

arbetet oss genom handlar bedömningsfrågorna om skolan och de äldre barnen. Vi 

har ändå ansett att dessa teorier är relevanta för vårt val av forskningsområde. Men 

kanske kan detta faktum ändå vara värt att lyfta för reflektion. 

Vi är väl medvetna om de begränsningar vår undersökning innefattar. 

Undersökningens resultat bör ställas i relation till den tid och omfattning den samma 

har.  

Då det gäller undersökningens reliabilitet och validitet finns det några ord att 

tillägga. En undersöknings reliabilitet rör huruvida mätmetoden kan vid upprepade 

tillfällen ge samma resultat. Det handlar även om mätinstrumentets tillförlitlighet 

d.v.s. hur ofta förekommande slumpmässiga fel är men också mätinstrumentets 

precision (Forsberg & Wengström, 2008). Validiteten i sin tur avser 

mätinstrumentets förmåga att mäta det avsedda området(a.a.). 

När det gäller just denna studie och dess reliabilitet kan begreppet te sig överflödigt. 

Denna studie bygger i liten utsträckning på upprepade tester av samma sak. Samma 

punkter stod som utgångspunkt under varje intervju, men hur intervjun sedan 
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fortgick skiljde sig vida tack vare informantens olikheter i svaren. Däremot skulle 

denna studie kunna genomföras igen med hjälp utav samma punkter och liknande 

intervju- underlag. Huruvida resultatet skulle te sig på ett exakt liknande vis som i 

vår studie är svårt att sia kring. Detta på grund av denna studies mycket hårt 

begränsade antal intervjuer. Undersökningens resultat kan inte sägas ge en generell 

bild av hur svenska förskolor hanterar pedagogisk dokumentation och 

individkartläggning. Då underlaget är så pass begränsat står resultatet endast för 

denna gjorda studie. 

Då det gäller validiteten i denna studie finns det ett mått av tillförlitlighet i 

intervjutekniken. Strävan bort från politiskt korrekta svar, ledande frågor och rädsla 

att svara fel tycker vi oss se som medvetet minskade i och med att intervjuerna 

genomfördes som ett samtal endast baserade på ett fåtal givna diskussionspunkter. 

För det syfte undersökningen hade känns mätinstrumentet intervju lämpligt och 

tillförlitligt. 
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5 RESULTAT 
I resultatkapitlet kommer en sammanställning av våra intervjusvar. Urvalet har gjorts 

med tanke på de frågeställningar och syfte denna studie har. Endast ur denna 

synpunkt relevanta delar redovisas. 

I nedan redovisade resultat har vi tilldelat våra informanter pseudonymerna: Emilia, 

Felicia, Gunilla och Helene. Ingen av våra informanter arbetar på samma 

förskolavdelning som någon av de andra informanterna. 

Pärmarna som nämns av tre av våra informanter är uppbyggda med inspiration taget 

från Lpfö98 och syftet med dessa är att föräldrar, personal och barn ska kunna följa 

barnets utveckling och lärande i förskolan på ett konkret och enkelt sätt. Innehållet i 

pärmen ska sättas in under olika rubriker som är direkt tagna ur läroplanen. Dessa 

rubriker ser ut enligt följande: 

1: Normer och Värden 

2: Utveckling och lärande 

3: Barns inflytande 

4: Förskola och hem 

Alla nyinskolade barn får en pärm som ska användas som det står beskrivet ovan och 

har denna till dess att de börjar förskoleklass. En gång per termin följer personalen 

upp vad som står i pärmen. 

5.1 Användandet av pedagogisk dokumentation i 
verksamheterna 

5.1.1 Pedagogernas syn på det egna arbetet med 
pedagogisk dokumentation 

Emilia anser att den avdelning som hon är verksam inom arbetar uteslutande med 

den pedagogiska formen av dokumentation. Detta baserar hon på det uppdrag 

läroplanen ålägger alla svenska förskolor. 

E: ”Vi jobbar jättemycket med pedagogisk dokumentation! (…)Vi 

dokumenterar och tar kort på barnens lärprocesser. (…) Vi använder den 

pedagogiska dokumentationen för att tänka hur vi ska gå vidare. Vi 

använder också dokumentation för att blicka tillbaka, för att tänka framåt. 

Också att ge tillbaka dokumentationen till barnen. Det är ju 

dokumentationen som för våra teman framåt”. 

Om vad som dokumenteras pratar också Emilia: 

E: ”Ett exempel är att vi går på promenad för att se vad barnen har för 

strategier för att hitta i staden. (…)Vi försöker att se på barnens utveckling 

utifrån läroplanen. (…) Sedan spelar det ju naturligtvis roll vad det är man 

tittar efter i dokumentationen. Är det genus frågor vi pratar om då ligger ju 

fokus på det. Eller om vi vill se hur barnen samspelar med varandra då är 

det just det vi tittar på.” 

Det ser dock inte likadant ut i alla verksamheter, Felicia säger sig utföra den 

pedagogiska dokumentationen i endast 10 % av allt dokumentationsarbete.  

 F: ”Vi gör en dokumentation men det är inte alltid vi återger den till barnen. Vi 

dokumenterar en händelse, eller observerar en händelse och skriver ner den. (…) 
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Vi har en viss del pedagogisk dokumentation, men det är kanske 10 % av all 

dokumentation som vi gör.” 

Felicia anser sig inte arbete med den pedagogisk dokumentation så som den 

framhålls inom Reggio Emilia- filosofin. Dokumentationen används inte i syfte att 

återknyta till arbete som skett tidigare och inte heller tas dokumentationen fram och 

blir en del av arbetsprocessen tillsammans med barnen.  

  F: ”(…) men sen kanske vi inte återger den till barnen eller ändrar vårt 

arbetssätt utefter den.” 

5.1.2 Varför pedagogisk dokumentation i förskolan? 
I Emilias verksamhet ligger fokus på att använda dokumentationerna, de ska föra 

projekten och förskolans arbete vidare framåt. De sätts i några fall upp på väggarna, 

men det är inte på väggen det gör störst nytta. Det är som ett verktyg för barn och 

vuxna som pedagogisk dokumentation fyller en funktion: 

E:” Det är ett verktyg för oss.(…) den pedagogiska dokumentationen ska ha 

ett syfte och användas naturligt i verksamheten. (…) Hur vi lyfter barnens 

tankar och idéer, deras lärprocesser. Det blir synligt både för oss och för 

barnen.” 

Emilia ger oss ett konkret exempel på hur rutinen kring dokumentationen kan se ut 

när det gäller pedagogerna: 

E: ”Varje fredag har vi personalmöte där all personal på förskolan samlas och så 

visar vi den dokumentationen vi jobbat med under veckan för varandra och 

samtalar kring vad vi ser och vad som har hänt. I all vår utvärdering och 

planering så tänker vi på hur vi jobbar/ska jobba utifrån läroplanen och våra styr 

dokument.” 

Barnen är i sin tur delaktiga i en stor del av dokumentations arbetet genom att de 

t.ex. får titta tillbaka på tidigare dokumentationer och se vad som har hänt längs 

vägen. Men det är också så att det är just barnen som gör dokumentationerna genom 

att vara med och arbeta i projektformerna/ teman.  

Detta är en del av verksamhetens kvalitetsäkring enligt Emilia. Det finns också en 

tanke med hur pedagogerna tittar på dokumentationerna. I Emilias verksamhet tittar 

de på hur ett visst barn fungerar i den givna situationen med de förutsättningar som 

råder vid just det dokumenterade tillfället. De vill starkt påvisa att pedagogiska 

dokumentationer är relationella: 

E: ”Vi tittar på ”Kalle”  i förhållande till gruppen. Gruppen är ju stöd för de 

individuella lärandet. Det är en relationell process. (…) Barn lär 

tillsammans, det är ingen individprocess. Annars hamnar man mycket i att 

tala om att ”Kalle är så och så, istället vill vi se ”i den här situationen blir 

Kalle så och så”. Man blir olika i olika sammanhang. Jag blir en person 

hemma och en person här, det är också viktigt.” 

5.1.3 Kunskapen kring pedagogisk dokumentation i 
verksamheterna 

Gunilla menar på att den egna kunskapen kring pedagogisk dokumentation tidigare 

varit bristfällig. 

G: ”Jag går en kurs i pedagogisk dokumentation och jag har lärt mig att 

pärmarna(se förklaring) vi har här inte är pedagogiska som vi tänkte från 

början, utan det är ”bara” en dokumentation. Vi dokumenterar mycket men 
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allt är inte pedagogisk dokumentation för då ska man analysera och sitta 

efteråt och följa upp det man dokumenterat antingen med barnen eller med 

sina kollegor. Men jag försöker att jobba med det ibland och då tar jag några 

barn som jag sitter ner med. Jag vill gärna jobba vidare med det.”  

Bristen på kunskap kring pedagogisk dokumentation är något som även Helene 

känner igen sig i: 

H: ”Vi började med att arbeta fram pärmar(se förklaring) som vi gjorde 

utifrån läroplanen. Vi hade en bra tanke med den men när vi började titta 

närmre på hur vi arbetade med pärmarna så såg vi att detta inte var en 

pedagogisk dokumentation utan bara dokumentation om barnen. Utan det är 

vi som pedagoger som skriver vad barnen har lärt sig men det kommer inte 

tillbaka till barnen som är tanken med den pedagogiska dokumentationen 

där det ska bli som en spiral att dokumentationen kommer tillbaka till 

barnen. Utan det vi sätter in där i pärmen det hamnar där. Vi jobbar med 

detta över hela enheten och vi utvärderar och följer upp pärmen engång per 

termin för att följa utvecklingen hos barnen.” 

Kunskapen kring den pedagogiska dokumentationen är dock något som är på väg att 

förändras i verksamheterna. Helene berättar: 

H: ” Nu är det några kollegor som går kurs i pedagogisk dokumentation och det 

har gjort att vi har blivit mycket mer medvetna om hur vi ska jobba med just 

detta. Vi har dessutom börjat läsa litteratur som handlat om just pedagogisk 

litteratur och det gör ju att vi har börjat jobba på ett mycket mer medvetet sätt. 

Vi har det som mål att mer tydligt jobba på det sättet.” 

5.1.4 Verksamheternas kritik mot pedagogisk 
dokumentation 

Kort in i samtalet med Felicia märks ett avståndstagande till den pedagogiska 

dokumentationen. Det finns en rädsla att denna arbetsform ska stjäla tid från den 

dagliga verksamheten. 

F: ”Jag tycker det är bra med pedagogisk dokumentation, men jag tycker inte att 

det är så bra att de ska gå ut över den tiden som man istället hade lagt med 

barnen, det måste vara på en rimlig nivå.” 

I: ”Hur menar du att den går ut över barnen?” 

F: ”Ja istället för att vara delaktig. Vi har så små barn och då måste man vara 

med och fysiskt bygga den där sandkakan. Istället sitta med en kamera och 

”klick, klick” och skriva nu säger den här det här, då blir man ju inte 

delaktig.(…) Barnen gör ju som jag gör, sitter bredvid och gör något annat.” 

Det talas också om viljan att förändras i riktning mot pedagogisk dokumentation som 

naturlig del i verksamhetens arbete. Gunilla berättar om denna strävan: 

G: ”Jag försöker att jobba med det ibland och då tar jag några barn som jag 

sitter ner med. Jag vill gärna jobba vidare med det.” 

5.1.5 Pedagogisk dokumentations styrkor enligt 
verksamheterna 

Emilia nämner flera fördelar med att arbeta med den pedagogiska dokumentationen i 

förskolvardagen. 

E: ”Just att man använder dokumentationerna som en kvalitetssäkring. För 

det gör vi när vi sitter och utvärderar. Då hänvisar vi till dokumentationerna, 

så det blir även ett sätt att kvalitetssäkra vår verksamhet.” 
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Som förklaring till vad kvalitetssäkringen kan innebära säger Emilia följande: 

E: ”Kvalitetssäkring för oss innebär att vi tittar på vad det är vi har gjort 

och hur det blev. Vad vi ska göra härnäst och hur vi går vidare utifrån det vi 

har jobbat med Men också hur vi kan tänka framåt. Detta är ett sätt att göra 

dokumentationen pedagogisk men också ett sätt att vara säker på att vi inte 

missar något eller någon.” 

Här framkommer en tydlig skillnad mellan verksamheterna. Samtidigt som Emilia 

talar sig varm om de pedagogiska dokumentationerna som stöd i utvärdering och 

kvalitetssäkringssammanhang, ser Felicia inte att det sambandet finns i dennes 

verksamhet. På frågan ”Det ni kommer fram till i er utvärdering, kommer det tillbaka 

in i verksamheten?” svarar Felicia: 

F: ”Ibland står det bara i pappret, så som värdegrundsarbete där det inte 

finns någon början och slut. Ibland är det ju mer konkreta saker som varför 

vi inte varit i skogen. Då är det ju bara att köpa gummistövlar och gå till 

skogen.” 

Vidare nämns även tvekan kring huruvida den pedagogiska dokumentationen stjäl tid 

från vardagen tillsammans med barnen i samtalet med Emilia: 

E: ”Det är många som säger ”när ska vi ha tid att skriva den och den tar tid 

från barnen”. Det är ju helt fel tänk! Det är ju på något vis barnen som gör 

den. Det är ju det som de gör som vi skriver, dokumenterar, tar kort och 

reflekterar. Sen ger vi ju tillbaka den till barnen. Så det är ju inte det att det 

är något vi gör utanför barngruppen, som tar tid från barnen. Med barnen 

gör vi ju den, det är viktigt tycker jag!” 

5.2 Individbedömning 

Det finns en medvetenhet bland alla fyra informanterna om det tydliga uppdrag 

Läroplanen ålägger verksamheterna, d.v.s. att undvika individ bedöma barnen och 

istället bedöma verksamheten. Felicia, Gunilla och Helene säger att de trots att de 

inte ska jobba med individbedömning ibland känner att de gör det, bland annat 

genom standardmaterialet TRAS (se förklaring). Detta både för pedagogernas skull, 

kommunens riktlinjer och för att föräldrarna vill att det ska göras. Det man ser är att 

genom detta material så görs både en individbedömning men det kan även användas 

till att utvärdera verksamheten. Emilia menar att de jobbar hela tiden med att 

utvärdera verksamheten för att undvika en individbedömning av barnen. 

 F: ”Vi är inte för det, men ibland måste man. Det är helt ointressant för oss 

att göra en bedömning på ett normalbegåvat barn som fungerar socialt. Det 

är ju inte intressant, det kan ändra sig på två månader. (…)Vi är ålagda att 

använda TRAS. Ofta är det så att om vi inte kan svara på om några av våra 

barn om t.ex. meningsbyggnaden. Då är det ju vi som jobbar fel, då måste vi 

ju jobba mer med det.”  

Det framgår tydligt att Emilia skiljer sig från de övriga i sitt tänkande runt 

individbedömning. 

 E: ”Det var några år sedan så tog kommunen beslutet att alla ska jobba med IUP 

och vi kände bara: Nej! Det står tydligt i läroplanen att man får inte bedöma det 

enskilda barnet. Vi ska på förskolan bedöma verksamheten. Det är jätteviktigt, vi 

får inte göra det. Det är skolan, där får man göra det. Det står jättetydligt. Vi 

utarbetade ett alternativ. Vi sa till föräldrarna att vi har ett alternativ. Det är det 

här rutmönstret (se bilaga) som är kopplat till vår verksamhetsplan. Till våra 

strävansmål, för strävansmål får ju vi ha på förskolan. Men inga uppnåendemål. 

Vi skulle bedöma jättemycket om vi säger att ett barn är så och så. Ett barn får 
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inte få den stämplen att det alltid är på ett visst vis. Iså fall har vi bedömt att 

barnet alltid är så här och så här. Istället säger vi att i tamburen blir det så här. 

Vad ska då verksamheten göra för att undvika det? Vad ska vi göra för att främja 

barnet?” 

När individbedömning kommer på tal nämner Felicia, Gunilla och Helene, förutom 

de standardmaterial som kommunen ålagt verksamheterna att använda i sitt arbete, 

också de pärmar som de använder på sina respektive avdelningar. Gunilla:  

G: ”Pärmarna blir ibland en individbedömning kan jag känna. Ser jag att ett barn 

plötsligt kan rimma då skriver jag in det i pärmen och visst det är ju en sorts 

individbedömning. Men jag vill skriva ner det så det finns noterat. Föräldrarna 

vill veta om barnen fungerar i gruppen men de vill också veta hur deras barn är 

som individ och vad de klarar av just nu. T.ex. kan han/hon klippa. De vill inte 

veta att hela gruppen kan klippa hyffsat bra utan är intresserade av vad just deras 

barn kan.” 

5.3 Individkartläggning 

När det gäller kartläggning så är samtliga informanterna överens om det görs i 

samråd med rektorn då pedagogerna uppmärksammat att det finns något avvikande 

med ett barns utveckling i barngruppen. Alla fyra Emilia, Felicia, Gunilla och 

Helene, använder samma typ av dokument för kartläggning. Det är ett gemensamt 

över hela kommunen.  

G. ”Vi jobbar bara med kartläggning om det är ett barn som vi märker 

avviker ifrån de andra barnen och vi upplever något som är speciellt med 

just den individen. Då kontaktar man chefen och vår specialpedagog så får 

hon komma hit och kolla. Efter det gör man en gemensam bedömning. Detta 

gör man i samråd med föräldrarna. Jag tar förgivet att man är skyldig att 

informera föräldrarna. Så det gör vi alltid.” 

Helene ger oss samma bild av verksamhetens hantering utav individkartläggning: 

 H: ”Ja det använder vi oss av när vi ser att det är något som avviker i 

beteendet hos ett barn. Den ska följas upp kontinuerligt. Risken finns ju 

annars att den bara blir liggande. Vi gör kartläggning i samråd med rektorn 

och pratar med henne om allt vi skriver ner och ser med detta barn. Det är 

när vi ser att något inte stämmer och det finns avvikelser. Vi använder oss 

av ett särskilt dokument(se bilaga) men vi får inte bedöma vad barnet kan 

och inte kan utan det ska användas för att vi ska utvärdera vad vi här på 

förskolan kan göra för att barnet ska få det bättre och hur vi kan hjälpa det 

enskilda barnet.” 

I: ”Vad händer efter ni har gjort en kartläggning?”  

H: ”Det tar vår rektor hand om. Sedan får vi följa upp det och se om det blir 

någon förändring.” 

Emilia och Felicia är tydliga med att det är något som endast görs i nödfall. Felicia 

säger:  

F: ”Endast vid om man känner att det är något avvikande. Då måste man ju 

för att se vad som är avvikande. Då har vi särskilda dokument som är hela 

kommunens. Vilka bitar fungerar bra, vilka fungerar inte bra? För en vidare 

kontakt med specialpedagog och berörda lärare.”  

 

Emilia har samma uppfattning: 
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E: ”Nej det jobbar vi inte med. Vi kopplar allt till pedagogisk 

dokumentation.”  

I: ”Men om det är ett barn med speciella behov?”  

E:”Ja det gör vi då. Då kan man först om man har någon oro för ett barn och 

hör en liten varningsklocka. Då kan man göra något som heter pedagogisk 

kartläggning (bilaga). Det är en blankett som vi fått uppifrån, så den ser 

likandan ut (för alla, förf. anm.). Den fyller man i där man känner att 

problemet finns. Sedan har vi ju handlingsplan, det som förut kallades 

åtgärdsprogram.”  

Åsikterna går dock isär mellan Helene och Emilia huruvida förskolan ska informera 

föräldrarna när man börjar med en kartläggning. Emilia: 

E:” Pedagogisk kartläggning behöver du inte ha föräldrarnas vetskap, men 

däremot med handlingsplanen.” 

Helene får frågan: 

I: ”Vet föräldrarna om att ni på förskolan börjar med en kartläggning av 

deras barn?” 

 H: ”Ja vi har alltid informerat föräldrarna så att de har varit medvetna om 

att detta sker.” 

5.4 Sammanfattning 

Det finns en skillnad i hanteringen av den pedagogiska dokumentationsprocessen i 

de verksamheter vi tagit del utav. En av verksamheterna har under lång tid använt sig 

utav just den pedagogiska dokumentationen som verktyg och kan inte tänka sig att 

arbeta utan den samma. Sedan ser vi att de övriga tre förskolorna nyligen påbörjat 

sitt arbete med just pedagogisk dokumentation. Att dokumentera i sig är ingen nyhet, 

det är det fortsatta arbetet med att göra dokumentationerna pedagogiska som de nya 

processerna innebär.  

Inställningen och tveksamheterna inför användandet av pedagogisk dokumentation 

skiljer sig också åt i de olika verksamheterna. Det finns fortfaranade frågor och 

undringar kring nyttan med verktyget i viss utsträckning. Utbildning inom området är 

något som förskolorna värdesätter.  

När det gäller kartläggning av enskilda individer är alla fyra verksamheter överens 

om att det sker endast då det föreligger en tvekan kring något barns utveckling.  

Avslutningsvis kan sägas att den pedagogiska dokumentationen ständigt närvarar i 

verksamheterna oavsett i vilken utsträckning verktyget används i vardagen. Detta 

genom att läroplan och stödmaterial från Skolverket innehåller tydliga 

rekommendationer kring användandet av pedagogisk dokumentation som verktyg i 

förskolan.  Läroplanen förutsätter att någon grad av pedagogisk dokumentation 

används för att utvärdera och utveckla verksamheten. Den visar också bestämt på det 

faktum att enskilda individer inte ska bedömmas i förskolverksamhet. Detta löser 

verksamheterna genom att endast individkartlägga då det råder en uttalad oro kring 

något barns utveckling.  

I nedan redovisad tabell har en sammanfattning gjorts kring uppsatsens frågeställning 

kontra informanternas svar under intervjuerna. Ett tydliggörande av verksamheternas 

ståndpunkt och utgångspunkt inom det gällande ämnesområdet kan på så vis bli 

tydligt.  
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 Emilia Felicia Gunilla Helene 

Hur arbetar 

verksamheterna 

med pedagogisk 

dokumentation? 

”Vi jobbar 

jättemycket med 

pedagogisk 

dokumentation!” 

”Anser sig inte arbete 

med den pedagogiska 

dokumentationen.” 

”Jag går en kurs i 

pedagogisk 

dokumentation 

och jag har lärt 

mig att 

pärmarna(se 

förklaring) vi har 

här inte är 

pedagogiska som 

vi tänkte från 

början, utan det är 

bara en 

dokumentation.” 

”Vi började med 

att arbeta fram 

pärmar som vi 

gjorde utifrån 

läroplanen. Vi 

hade en bra tanke 

med den men när 

vi började titta 

närmre på hur vi 

arbetade med 

pärmarna så såg 

vi att detta inte 

var en pedagogisk 

dokumentation 

utan bara 

dokumentation 

om barnen.” 

Hur hanterar 

verksamheterna 

individbedömning? 

”Ett barn får inte få 

den stämpeln att 

det alltid är på ett 

visst vis. Iså fall 

har vi bedömt att 

barnet alltid är så 

här och så här. 

Istället säger vi att 

i tamburen (i 

denna situation) 

blir det så här.” 

”Vi är inte för det, 

men ibland måste 

man.” 

”Vi jobbar bara 

med kartläggning 

om det är ett barn 

som vi märker 

avviker ifrån de 

andra.” 

”Ja det använder 

vi oss av när vi 

ser att det är något 

som avviker i 

beteendet hos ett 

barn. Den ska 

följas upp 

kontinuerligt. 

Risken finns ju 

annars att den 

bara blir 

liggande.” 

Tabell 1. Tabellen sammanfattar informanternas svar i förhållande till uppsatsens frågeställning. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Pedagogisk dokumentation- andvändning, fördelar och 
nackdelar. 

Pedagogisk dokumentation kan sägas ha två olika mål. Enligt Lpfö- 98 (Skolverket 

2010) kan barns lärprocesser stödjas och synliggöras genom denna metod. Denna typ 

av dokumenterande kan också används som i syfte att öka lärarnas medvetenhet om 

sitt egna pedagogiska arbete (Bjervås, 2011). Emilia ger en liknande beskrivning 

utav den pedagogiska dokumentationens syfte, i sin förskolverksamhet, när hon 

säger: 

E: ”Vi använder den pedagogiska dokumentationen för att tänka hur vi ska gå 

vidare. Vi använder också dokumentation för att blicka tillbaka, för att tänka 

framåt. Också att ge tillbaka dokumentationen till barnen. Det är ju 

dokumentationen som för våra teman framåt.” 

Dock verkar pedagogisk dokumentation inte vara en allmänt tillgänglig kunskap i all 

förskolverksamhet. Några av våra informanter vittnar om den okunskap som råder i 

viss förskolverksamhet inom området.  

G: ”Jag går en kurs i pedagogisk dokumentation och jag har lärt mig att 

pärmarna(se förklaring) vi har här inte är pedagogiska som vi tänkte från början, 

utan det är ”bara” en dokumentation. Vi dokumenterar mycket men allt är inte 

pedagogisk dokumentation för då ska man analysera och sitta efteråt och följa 

upp det man dokumenterat antingen med barnen eller med sina kollegor.” 

Ser man till det uppdrag skolverket ålägger förskolor att följa innehåller det krav på 

pedagogisk dokumentation. Skolverket förordar just användning av pedagogisk 

dokumentation som ett verktyg att använda för att göra specifika tillfällen tydliga. 

Det blir då som ett tvärsnitt ur verksamhetens vardag. Dock verkar inte alla 

verksamheter kommit så långt i sitt arbete med den pedagogiska dokumentationen. 

Viljan och strävan efter att införa dokumentation av det pedagogiska slaget verkar 

dock finnas som en tydlig ståndpunkt i de verksamheter vi stött på under vårt 

intervjuarbete.  

H: ”Nu är det några kollegor som går kurs i pedagogisk dokumentation och det 

har gjort att vi har blivit mycket mer medvetna om hur vi ska jobba med just 

detta. Vi har dessutom börjat läsa litteratur som handlat om just pedagogisk 

litteratur och det gör ju att vi har börjat jobba på ett mycket mer medvetet sätt. 

Vi har det som mål att mer tydligt jobba på det sättet.” 

De lärare som ingick i Bjervås (2011) studie menade att deras ansvar innebar att 

skapa stimulerande miljöer där barnens nyfikenhet väcks och barnens vilja att lära 

sig mer om det aktuella arbetsområdet stimuleras. Först då detta är uppfyllt anser 

pedagogerna att en bedömning av verksamheten kan ske.  

Då pedagogerna arbetar med pedagogisk dokumentation kan de ibland känna att 

barnen blir störda i sina lärprocesser. Kanske främst på grund utav pedagogens 

upplevda distans till aktiviteten som ska dokumenteras, men också svårigheten att 

vara med i nuet då det samtidigt ska genomföras ett dokumenterande i någon form. 

Den nackdelen övervägs i det långa loppet ändå av de positiva delar som framträder 

med hjälp av detta arbetsverktyg, enligt Bjervås (a.a.) resultat. Rädslan av att störa 

eller att inte finnas till för barnen är något som även Felicia talar om: 
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F: ”Jag tycker det är bra med pedagogisk dokumentation, men jag tycker inte att 

det är så bra att de ska gå ut över den tiden som man istället hade lagt med 

barnen, det måste vara på en rimlig nivå.” 

I: ”Hur menar du att den går ut över barnen?” 

F: ”Ja istället för att vara delaktig. Vi har så små barn och då måste man vara 

med och fysiskt bygga den där sandkakan. Istället sitta med en kamera och 

”klick, klick” och skriva nu säger den här det här, då blir man ju inte 

delaktig.(…) Barnen gör ju som jag gör, sitter bredvid och gör något annat.” 

Skolverket betonar vikten av att denna dokumentation görs till en del av det dagliga 

arbetet tillsammans med barnen (Lenz Taguchi, 1997). Blir detta då praktiskt 

genomförbart? Det finns från en del verksamheters sida en tvekan inför det som 

skulle kunna kallas den pedagogiska dokumentationens icke- närvarande pedagoger, 

samtidigt som skolverket alltså betonar vikten av just denna typ av 

dokumentationsarbete tillsammans med barnen. Emilia förklarar för oss sin syn på 

saken. Hon och hennes kollegor säger sig arbeta mycket med den pedagogiska 

dokumentationen och menar: 

E: ”Det är många som säger ”när ska vi ha tid att skriva den och den tar tid från 

barnen”. Det är ju helt fel tänk! Det är ju på något vis barnen som gör den. Det är 

ju det som de gör som vi skriver, dokumenterar, tar kort och reflekterar. Sen ger 

vi ju tillbaka den till barnen. Så det är ju inte det att det är något vi gör utanför 

barngruppen, som tar tid från barnen. Med barnen gör vi ju den, det är viktigt 

tycker jag!” 

Det krav Skolverket ställer, genom Läroplan för förskolan, på utvärderingsarbete då 

det gäller verksamheten kan i våra ögon te sig som en utopi. En strävan från 

myndighets sida att tvinga verksamheterna till utveckling och förbättring. Det finns 

verksamheter som idag kommit långt i sitt arbete med den pedagogiska 

dokumentationen och som funnit vägar att se bortom individbedömningar av barn. Vi 

tycker oss se drag av detta i Emilias verksamhet. Hon talar om den pedagogiska 

dokumentationen som en naturlig del utav verksamheten, en del som barnen själva är 

med och skapar. Detta för att i förlängningen göra verksamheten tydlig och 

kvalitetsäkrad. Här hänger arbetet med den pedagogiska dokumentationen och 

utvärderinga av verksamheten tätt ihop med strävan att se bortom den enskilda 

individens varande. Här poängteras individens utveckling i grupp och att 

kunskapande sker i relationella sammanhang.  

 Samtidigt finns det också verksamheter som kämpar med att utvecklas i riktning mot 

en arbetsform innehållande pedagogisk dokumentation och utvärdering av 

verksamheten. Vi skulle vilja påstå att tre av de fyra verksamheter vi mött under vårt 

skrivande av denna uppsats hanterar skolverkets uppdrag som ett strävansmål, ett 

mål som verksamheterna i förlängningen kommer nå. De verksamheter som Felicia, 

Gunilla och Helene arbetar i dokumenterar men har ännu inte tagit steget mot 

pedagogisk dokumentation fullt ut. De talar om en ett utvecklingsarbete när det 

gäller just kompetensen kring pedagogisk dokumentation. De och deras kollegor 

deltar i kurser och läser litteratur rörande ämnet.  

Läroplanen ger enligt oss inte en bild utav hur de flesta verksamheter ser ut just 

precis nu. Läroplanen ger snarare en bild av hur slutmålet bör se ut.  
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6.2 Individbedömning och Individkartläggning 

När det gäller individbedömning och individkartläggning får vi mer känslan av att 

bilden är färdig. Alla verksamheter har inte kopplat samman den pedagogiska 

dokumentationen med ett arbete som rör individen i det relationella sammanhanget. 

Gunilla talar om föräldrarnas vilja att veta vad just det egna, enskilda barnet kan. 

 G: ”De (föräldrarna, författarnas kommentar) vill inte veta vad gruppen kan.” 

 Detta plockas fram som fakta när det gäller hur verksamheterna hanterar 

individbedömningen. Samtidigt talar Emilia om hur de i hennes verksamhet alltid 

talar om hur barn blir i olika sammanhang, aldrig om hur ett barn är. Emilias 

verksamhet tittar på de relationella processerna i sina dokumentationer och 

utvärderar genom dessa verksamheten och vad just verksamheten kan göra för att ge 

individen bäst förutsättningar. 

Lenz Taguchis (2000) beskriver hur användandet av individbedömning och 

kartläggning i förskolan förändrats från att ha varit ett försök att få barnet 

normaliserat, till att idag vara ett underlag till pedagogens förberedande arbete. Det 

som tydligt framgår när pedagogerna som arbetar ute i verksamheterna vi talar med 

om individbedömning är att de är väldigt medvetna om vad som står i läroplanen 

gällande detta, men att det är svårt att komma ifrån att göra individbedömning 

eftersom föräldrar vill veta hur det går för just deras barn. Pedagogerna vill även 

försäkra sig om att de inte missar något steg i utvecklingen hos ett barn och på det 

sättet försvarar de att individbedömningens varande. Vad som tydligt framgår när 

bedömningen görs är att pedagogerna vill att det ska vara en formativ bedömning 

Bjervås(2011) En bedömning som hjälper till att få individen framåt och hjälper 

pedagogerna att se hur de kan ändra på sin verksamhet för att få det här barnet att 

klara det som man ser är en brist. Tre av pedagogerna vi talar med använder sig av 

materialitet TRAS och de säger att det inte enbart är för att se vad individen kan utan 

också för att upptäcka brister i verksamheten. Märker de att det fattas stora bitar 

inom ett visst område hos många av barnen då måste de se över sin egen verksamhet 

och vad det är för något som de har missat att lära ut. Kanske har de gjort på fel sätt 

när de har berört det ämne som det gäller. Ser vi till läroplanen kan detta vara en väg 

att arbeta med att utvärdera sin verksamhet. Skolverket (2010) visar tydligt att den 

kunskap om barns lärande och utveckling som förvärvas genom dokumentationen 

inte ska hanteras som underlag för kategorisering, sortering eller jämförelse mellan 

barn. Denna kunskap ska istället ligga till grund för planering och utveckling av den 

fortsatta verksamheten (a.a.). 

Sammanfattningsvis så ser vi att av de pedagoger vi har intervjuat så uppfattar tre 

stycken att de faktiskt gör individbedömningar ibland men de är väldigt medvetna 

om den balansgång det innebär att inte göra övertramp mot det som står i läroplanen 

och vad föräldrarna ställer för frågor. Det finns även en rädsla i att missa något hos 

det enskilda barnet. Den fjärde pedagogen som vi intervjuat är tydlig i sitt 

ställningstagande och i sitt arbetssätt. Hon har så klara strukturer kring sitt sätt att 

arbeta med den pedagogiska dokumentationen och talar om att hela tiden se barnets 

lärande i relation till den övriga gruppen och att barn lär av varandra. Där talar man 

inte om individbedömning alls. I denna verksamhet hanterar de den lilla del 

individbedömning som förekommer endast som ett sätt att utvärdera den egna 

verksamheten.  
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De pedagoger som vi har intervjuat har alla fyra varit tydliga med att kartläggning 

sker bara i fall det är något som avviker med ett specifikt barn. En kartläggning av 

barnet görs med ett dokument som används i detta samanhang på alla förskolor i 

kommunen och det görs i samråd med rektor. Pramling (2010) skriver att vi inte kan 

mäta trygghet på förskolan, vi vuxna får förlita oss på att barnen visar om det är 

trygga och i harmoni eller om något inte står rätt till. Det som framkommer som 

viktigt när en kartläggning görs på ett barn är att inte bedöma barnet utan att tänka 

vad det är som gör att barnet blir på ett visst sätt eller i vilka situationer som det 

uppstår problem. En viktig bit i individkartläggning är att det görs uppföljning på det 

som skrivs ned. Rektorn har ett stort ansvar här. Efter det att efter personalen tagit 

kontakt med rektor och slagit larm om att man känner oror för ett barn. Det är sedan 

rektors uppgift att se till så att kartläggningen görs och att föräldrar och annan berörd 

personal blir informerad.  Det är också naturligtvis av stor vikt att de åtgärder som 

framarbetas verkställs.  

6.2.1 Formativ och summativ bedömning 
Ridderlind (2010) talar om sina tidiga erfarenheter som lärare, där hon såg 

bedömning som något summativt. Bedömning var något som avslutade ett 

ämnesområde för att kunna sätta ett betyg. Detta tillskillnad mot det synsätt som 

numera förordas, där bedömning är en integrerad del av skolverksamheter. Här blir 

också bedömningen en ständigt pågående process som inkluderar barnen och 

eleverna. Denna typ av bedömning kan kallas för formativ och sker i syfte att 

förbättra lärande och undervisning (Pettersson, 2010).  

Inledningsvis kan sägas att de två formerna av bedömning inte skiljer sig åt i 

utformningen. Det är i användandet av bedömningen som skillnaden ligger. I den 

summativa bedömningen används själva bedömningen inte för att stödja ett fortsatt 

lärande, vilket istället är fallet i den formativa bedömningsformen. 

I den summativa bedömningen ingår inte någon information kring hur föremålet för 

bedömningen kan ta sig vidare och utvecklas. Den typen av bedömning är helt enkelt 

en kontroll av hur långt eleven eller barnet kommit precis just vid det tillfället (a.a.). 

I våra ögon är den pedagogiska dokumentationen en tydlig form av formativ 

bedömning. Här finns alltid en avslutande reflektion eller tanke om hur arbetet/ 

utvecklingen fortsättningsvis ska te sig. Emilias verksamhet använder sig till stor del 

utav denna typ av dokumentation som en bedömning av verksamheten.  

E: ”Vi använder den pedagogiska dokumentationen för att tänka hur vi ska gå 

vidare. Vi använder också dokumentation för att blicka tillbaka, för att tänka 

framåt.” 

Här blir dokumentationen just formativ eftersom information kring fortsatt 

utveckling ingår i arbetsformen. Den summativa bedömningen kan vi finna spår av i 

Felicias verksamhet. Hon nämner utvärderingen av verksamhetens värdegrundarbete 

som ett exempel. 

F: ”Ibland står det bara i pappret, så som värdegrundsarbete där det inte finns 

någon början och slut. Ibland är det ju mer konkreta saker som varför vi inte 

varit i skogen. Då är det ju bara att köpa gummistövlar och gå till skogen.” 

Här tar inte verksamheten något konkret beslut om hur de utvecklas vidare från den 

punkt de befinner sig på för tillfället. Det blir ord som står på pappret kring huruvida 

verksamheten har hanterat värdegrundsfrågorna under terminen. 
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Läroplanen i sig förordar den formativa bedömningen när den menar på att: 

”Meningen är att undvika att skapa sanningar om verksamhetens nuvarande 

kunskaper, den pedagogiska dokumentationen visar snarare vart verksamheten är 

på väg.” (Skolverket, 2012). 

Vikten läggs alltså på att se utvecklingen, vart verksamheten är på väg. Då vi lyssnar 

på våra informanter kan vi höra deras korrekta svar, alla med påverkan av den 

formativa bedömningen. Frånsett detta kan vi bakom svaren ana en tvekan, kanske 

en form av kvardröjande tradition. Frågan som vi tycker svävar som en 

bakomliggande oro är: Hur ska vi kunna arbeta utan att bedöma barns kunskap? En 

oro att missa något, att inte ge varje barn bästa förutsättningar. Gunillas ord får 

sammanfatta denna oro: 

G:” Ser jag att ett barn plötsligt kan rimma då skriver jag in det i pärmen och 

visst det är ju en sorts individbedömning. Men jag vill skriva ner det så det finns 

noterat.” 

Denna typ av notering blir dock summativ i sin form. Den säger inget om hur vidare 

utveckling kan ske eller hur resan till ”rimmande” tedde sig. Noteringen blir endast 

ett nedslag i vad barnet i fråga kan just för tillfället, en summativ bedömning.  

6.3 Sammanfattning 

Det som tydligt framgår är att pedagogerna ute i verksamheten på de olika förskolor 

som vi har besökt är väl medvetna om vad som står i läroplanen och vad som åligger 

dem i deras uppdrag från skolverket angående pedagogisk dokumentation men det 

finns inga tydliga riktlinjer hur exakt man ska jobba med det. Därför gör de olika 

avdelningarna/förskolorna olika. Nackdelen blir alltså att alla gör olika och det är 

svårt att säga att de gör rätt och de gör fel. Men när det gäller individkartläggning ser 

det mer likadant ut över verksamheterna. Alla använder samma dokument och det 

görs bara i de fall där personalen har uppmärksammat att det är något som inte står 

rätt till med ett barn, något som behöver dokumenteras för att gå vidare med, för att 

kunna se till verksamheten hur barnet ska få hjälp att få en bra miljö på förskolan. 

När det gäller formativ och summativ bedömning talas det om att förr var 

bedömningen summativ, något som gjordes för att kunna sätta ett betyg. Den 

bedömning som trots allt sker på förskolan är till för att kunna utveckla 

verksamheten och se till att barnen får en mer stimulerande och lärorik tillvaro när de 

har barnomsorg.  

6.4 Framtida forskning 

Efter avslutat skrivande av resultat och diskussion finns det en tendens att vilja veta 

mer. Fortsätta undersöka de nya frågor som dykt upp längs vägen. Med framtida 

forskning i åtanke ser vi möjliga frågeställningar så som: 

Hur påverkas barn i pedagogiskt dokumenterande verksamheter?  

Det finns också en vinning att som yrkesverksam pedagog titta närmare på huruvida 

föräldrar tar del av och uppskattar pedagogiska dokumentationer. Kan föräldrar 

påverka verksamheterna genom att ta del av pedagogisk dokumentation. Här kan 

också frågan kring utvecklingssamtal anföras. Hur hanterar verksamheter de 

utvecklingssamtal som ska genomföras, med tanke på läroplanens avståndstagande 

till individbedömningar i förskolan? 
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Det finns en mängd frågor att arbeta vidare kring. Denna uppsats gläntar endast lite 

på dörren till den stora förändringsprocess som just nu pågår i förskolvärlden. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Hur hanterar och arbetar förskoleverksamheten med individbedömning och 

individkartläggning utav barn? 

Hur arbetar och tänker ni kring 

• Pedagogiskdokumentation 

• Individbedömning 

• Kartläggning 

Vad pratar ni om under utvecklingssamtalen? 

Hur arbetar ni med kvalitetssäkring av verksamheten? 
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Bilaga 4 

 


