
 

  

 LÄRARPROGRAMMET 

Bedömning i förskolan 
En kvalitativ studie om sex förskollärares uppfattningar gällande att 
dokumentera barn i förskolan 

Annie Olsson 

 

Examensarbete 15 hp 

Grundnivå  

Höstterminen 2013 

Handledare: Jan Berggren 

Examinator: Mats Lindahl 

Institutionen för 

utbildningsvetenskap 



 

 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för utbildningsvetenskap 

 

 

Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 

  Lärarprogrammet 

Titel: Bedömning i förskolan   

Författare: Annie Olsson  

Handledare: Jan Berggren  

ABSTRAKT 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka förskollärares syn på dokumentation 

och hur den kan relateras till bedömning i förskolan. 

Som metod användes kvalitativa intervjuer, där sex förskollärare i en småstadskommun i 

södra Sverige medverkade.  

Resultat visade att förskollärarna dokumenterade barn för att följa och samtala om deras 

lärandeprocesser. Med anledning att synliggöra barnens utveckling och för att 

förskollärarna skulle kunna utmana dem vidare i deras lärande, genom att anpassa 

verksamheten efter barnens behov, förståelse och intresse. Bedömning uppfattade 

förskollärarna på olika sätt. Betygsliknande som får tillhöra skolans värld, eller att 

bedömning skedde när förskollärarna följde barnens utveckling via observationer och 

dokumentationer. Slutligen verkar det inte gå att undvika att någon form av bedömning 

sker vid dokumentation och det framgår även att bedömning kan verka vara ett för laddat 

ord att tala om i förskoleverksamheten. 
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1 INTRODUKTION 
Denna uppsats tar sin utgångspunkt i Skolinspektionens (2011) text, gällande att 

personalen på förskolan bör följa, dokumentera och analysera varje enskilt barns 

lärande och utveckling, för att utvärdera verksamheten. Samt att bedömningen av 

verksamheten, ska ta hänsyn till hur barnens kunskaper förändras utifrån läroplanens 

mål. De poängterar att barnen inte ska uppnå en viss kunskapsnivå, utan hänsyn ska 

tas till barns olikheter och att barn utvecklas olika och i olika takt. Citatet nedan är 

taget ur läroplanen för förskolan Lpfö 98, gällande uppföljning, utvärdering och 

utveckling: 

 

”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, 

2010, s. 14).  

 

Vidare framgår det i förskolans läroplan att: 

 

”Förskollärare ska ansvara för dokumentation, uppföljning och analys omfattar 

hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i 

förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan 

bidrar med” (Skolverket, 2010, s. 15).  

 

Det framgår i skolinspektionens (2012) rapport, att de dokumentationer som görs i 

förskolan, fokuserar ofta på barnens prestationer, istället för att uppmärksamma vad 

verksamheten erbjuder. Vidare framgår det att bedömning av det enskilda barnets 

prestationer, förekommer allt mer i förskolan. Det visar sig att många förskolor 

avstår från att dokumentera, eftersom personalen är rädda för att det ska bli till en 

bedömning av barnen. Enligt skolinspektionen är det omöjligt att tala om, eller 

dokumentera något barn utan att göra en bedömning.  

I verksamheten har jag sett att dokumentation är något som används flitigt, utifrån 

vad som framgår i skolinspektionens rapport, vill jag undersöka hur förskollärare 

uppfattar dokumentation och hur de förstår bedömning i förskolan.  Detta för att ta 

reda på vad de har för syfte när de dokumenterar barn, samt hur det kan uppfattas i 

relation till bedömning i förskolan. 

 

 

 

 



2 

 

 

2   BAKGRUND 
Detta avsnitt presenterar tidigare forskning och aktuell litteratur samt relevanta 

teorier, gällande undersökningsområdet. Ämnet kommer att ta sin utgångspunkt ur 

ett historiskt perspektiv, där utvecklingspsykologin utgör grund. Vidare kommer 

barns utveckling och lärande, dokumentation, bedömning, utvecklingssamtalets 

funktion och utvärdering att belysas. 

 

2.1 Förskolans syn på barns lärande och utveckling 
i förändring 

 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) betonar att förskolan länge har intresserat 

sig för att följa barns utveckling. Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2003) 

har utvecklingspsykologin länge varit utgångspunkt inom den pedagogiska 

verksamheten i förskolan, vilket sätter det individuella barnets mognad i centrum 

(a.a.). Barnobservationer grundade i utvecklingspsykologin har en lång tradition 

bakåt i tiden. På 1950-talet och framåt, var barnobservationer i förskolan starkt 

influerad utifrån utvecklingspsykologiska teorier, av den amerikanske 

barnpsykologen och barnläkaren Arnold Gesells. Han skapade test i form av 

utvecklingsskalor, vilka bedömde barns utveckling och vad som ansågs vara normalt 

för deras ålder. Barnspsykologen fil.dr Carin var den som bedrev forskning i Sverige 

angående barns motoriska, språkliga samt sociala utveckling. Observationer och 

tolkningar ansågs vara objektiva (Wehner-Godée, 2005). I utvecklingspsykologin 

menar Sommer (2005) att barnet som natur existerade. Barnet skulle följa en god och 

normal utveckling, vilket skulle ske efter bestämda stadier. Tanken var att barnets 

förmågor skulle förbättras. Om utvecklingen inte följde en god riktning, nämns 

reflektioner kring felutveckling och utvecklingsstörning.    

Under 1970-talet skriver Wehner-Godée (2005) att observationer inte bara skulle 

grundas utifrån bedömning av det enskilda barnets utveckling. Observationerna 

skulle också användas för förändring av den pedagogiska verksamheten (a.a.). 

Förskolan kom senare att förändra sin syn på barns utveckling och lärande. Den 

utvecklingspsykologiska synen som hade legat som grund, byttes mot en 

kulturrelaterad syn på barns utveckling (Sheridan och Pramling Samuelsson, 2009). 

Vidare beskriver Sommer (2005) en förändrad syn på barns utveckling i och med 

införandet av förskolans läroplan år 1998. Tidigare ansågs utvecklingen ske utifrån 

bestämda mognads- och utvecklingsstadier. Till att barns utveckling handlar om att 

vara beroende av sammanhang. Han menar att barn idag ses som kompetenta och att 

lärare utgår från barnens kunnande, istället för vad de inte kan. Vidare menar 

Wehner-Godée (2005) att vårt sätt att tänka och handla, influeras beroende på olika 

teorier och filosofier. Han menar att ledande teorier påverkar undervisning och 

bedömning av barn (a.a.). Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att 

läroplanen vill belysa barnet som medskapare i lärprocessen. Sociala och kulturella 

sammanhang är betydelsefulla, samt samspelet med andra. Perspektivet har 

förflyttats, från att vara en syn på barn med inneboende utvecklingsmöjligheter, till 

ett barn med kompetenser, som är beroende av samspel med andra.  
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2.2 Sociokulturell teori 

 

Johansson och Pramling Samulesson (2003) beskriver den sociokulturella teorin, där 

relationer, sammanhang och en helhet är betydelsefullt att förstå. De förklarar vidare 

att läroplanen för förskolan vill belysa barnet som medskapare i lärandeprocessen 

(a.a.). Enligt denna teori menar Säljö (2011) att kunskap utvecklas i interaktion med 

andra. Detta synsätt innebär att kunskap inte enbart finns inom den enskilda 

personen. Istället integreras olika människors perspektiv, för att gemensamt hantera 

en situation. Elfström, Nilsson, Sterner och Whener-Godée (2008) påvisar att språket 

har betydelse, utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande. Språket är länken 

mellan människor och dess omgivning (a.a.). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande och kunskap menar Säljö (2011) att vi inte befinner oss i en objektiv och 

entydig värld, utan världen kan ses som en produkt av mänskligt samspel. 

 

2.2.1 Vygotskij 
Enligt Säljö (2010) ansåg Vygotskij att lärandet sker ständigt genom att människan 

samspelar med sin omgivning. Kommunikationen är betydelsefull i samspelet, 

eftersom den för kunskaper vidare. Han menade även, att människans kultur och 

vilka resurser som finns att tillgå, är betydande för hur människan förstår sin omvärld 

(a.a.). Vygotskij talar om den proximala utvecklingszonen. Barnet strävar enligt 

denna teori efter att nå den närmaste utvecklingszonen som kommer därefter. Han 

menar att barnet tillsammans med andra mer kunniga personer, vilka hjälper barnet 

att nå nästa utvecklingszon, när den behärskas, kan innehållet förstås på egen hand, 

på så vis utvecklas och lär barnet (Stensmo, 2007).          

     

2.3 Observera och dokumentera    

 

Svenning (2011) definierar begreppet observation med ordet iakttagelse, som 

förklaras att en person ser något. Vidare förklarar Emilson och Pramling Samuelsson 

(2012) begreppet observation utifrån Egidius, som menar att observation är en 

systematisk iakttagelse av ett barns beteende, som sedan används för att förstå 

barnets handlande, känslomässiga reaktioner samt sätt att tänka.  

Vidare förklarar Svenning (2011) dokumentation, som en fortsättning av en 

observation. Enligt Wehner-Godée (2005) kan lärarna använda sig av en kamera, 

bandspelare eller videokamera, när de dokumenterar sina observationer. Sheridan 

och Pramling Samuelsson (2009) menar att dokumentation i förskolan är ett sätt för 

lärare att följa barns lärandeprocesser och på så sätt synliggörs barnens utveckling 

och lärande. De förklarar att dokumentation kan hjälpa läraren hur de ska arbeta 

vidare med barnen, för att stötta dem i deras fortsatta utveckling, samt för att följa 

och utveckla förskolans verksamhet (a.a.).  Förskolan idag prioriterar dokumentation 

av pedagogiska processer och barns lärande genom att samla in, analysera och 

kategorisera, för att tydliggöra och synliggöra något (Emilson och Pramling 

Samuelsson, 2012). Dokumentationsprocesserna beskriver Carr (2001) med 

begreppen, beskriva, diskutera, dokumentera och besluta. Först försöker läraren 

förstå vad barnen gör i lärandeprocesserna. Därefter diskuterar lärare, barn och 
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föräldrar, de lärandeprocesser som har observerats. Syftet är att läraren ska få en 

bredare syn och tolkning av det som har observerats. Vidare sparar läraren 

observationerna i form av en dokumentation. Det kan bland annat vara, anteckningar 

som har förts, samt bilder och teckningar som barnen har gjort. Till sist bestämmer 

sig läraren för hur de kan arbeta vidare med den pedagogiska verksamheten. Genom 

att följa dokumentationsprocesser, i de fyra steg som har beskrivits, skapas en 

förståelse för det enskilda barnet i ett sammanhang, samt en berättelse om lärande.  

 

2.3.1 Dokumentera med portfolio 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att metoden portfolio ska 

synliggöra barnets lärande och utveckling över tid, varför dokumentationerna sparas 

och samlas i en portfoliomapp under hela barnets vistelse i förskolan. Det kan vara 

teckningar, arbeten och foton. Elmin och Elmin (2005) menar att portfolions innehåll 

inte abstrakt ska bedöma ett barns kunskaper och färdigheter, istället ska innehållet 

värderas, genom reflektion och samtal tillsammans med barnet, gällande vad som är 

bra och vad barnet kan stärkas ytterligare i. Det som sparas i portfolion ska 

synliggöra för barnet var det befinner sig, samt hur det kan gå vidare.  

 

2.3.2 Dokumentera med pedagogisk dokumentation 
Pedagogisk dokumentation, är ett verktyg för att stödja barns lärande. Lärare som 

arbetar med denna form av dokumentation följer och beskriver barnens 

lärandeprocesser, i form av vad barnen kan, lär sig och hur de tänker. Vidare syftar 

den pedagogiska dokumentationen till att utveckla verksamheten och lärarna som 

ingår i denna. Bedömning ska ske utifrån ett pågående relationellt sammanhang och 

inte på ett individorienterat sätt, där tester och kartläggning sker (Bjervås, 2011).  

Dahlberg, Moss och Pence (2003) menar att pedagogisk dokumentation inte handlar 

om att läraren observerar barnen utifrån en bestämd utvecklingsnivå, där läraren ska 

upptäcka vad barnen kan eller inte kan. Det är istället barnens lärandeprocesser som 

ska vara i centrum. För att läraren ska skapa en förståelse för vad barnen intresserar 

sig för och vill fortsätta att lära. Bjervås (2011) betonar, om dokumentationen ska bli 

pedagogisk, så ska förskollärarna, barnen och föräldrarna diskutera och reflektera 

kring arbets- och lärprocesser i dokumentationen. Vidare menar Lenz Taguchi 

(2000) att det är betydelsefullt att allas tankar och idéer är viktiga, för att se en 

situation utifrån olika perspektiv. När lärarna samtalar om barnens lärandeprocesser 

och det som sker i verksamheten ska det enligt Lenz Taguchi ske med ett öppet 

sinne. Den pedagogiska dokumentationen ska göra lärarna uppmärksamma på vad 

barnen intresserar sig för, så att lärarna ska kunna utmana barnen vidare, samt 

utveckla den pedagogiska verksamheten.   

Det framgår i Bjervås (2011) studie angående pedagogisk dokumentation, att lärarna 

lägger ett stort eget ansvar vid att skapa förutsättningar för barnets utveckling och 

lärande i förskolans verksamhet. Det visar sig att lärarna kan skapa möjligheter eller 

begränsningar för barnet, när det gäller vad läraren ger barnet för förutsättningar till 

ett sammanhang, som inbjuder barnet till att utforska och lära. Vidare framgår det att 

lärarna i studien, ser den pedagogiska dokumentationen som ett verktyg, där barnet 

får visa sina kompetenser. Den pedagogiska dokumentationen används även för att 

barnet ska få hjälp med att klara av begränsningar och bli mer kompetent. Det 
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framgick i hennes studie gällande förskollärares samtal om barn kring pedagogisk 

dokumentation, att det sker bedömningar av barn. Studien visade att förskollärarna 

bedömer barnen som kompetenta med många förmågor, vilket utgår från det 

individuella barnet och inte utifrån det pedagogiska sammanhanget. Lärarnas 

diskussioner handlade bland annat om barnets förståelse utifrån dess ålder och att 

åldern kan ha betydelse för varför ett äldre barn förstår något bättre än ett yngre. 

Vidare framgår det att lärarna pratade om barnets personlighet, exempelvis att barnet 

är mer stillsamt än något annat barn och att det kan inverka på dess vetande. Samt att 

barnets kunskap kopplades till den språkliga förmågan, såsom att barnet kunde prata 

mer och därför hade en annan förståelse än det barnet som var mindre verbal.   

 

2.4 Bedömning ur olika perspektiv 

 

Vallberg-Roth (2012) menar att begreppet bedömning kan innebära att utvärdera, 

analysera, ge en recension, uppskatta, bedöma eller betygsätta något eller någon 

(a.a.). Bedömning förekommer vanligen i skolans värld, där lärare bedömer och 

värderar elevers kunskaper utifrån uppsatta mål och kriterier, från skolans kurs- och 

läroplan. Vidare förklaras, att bedömning även kan leda till fortsatt utveckling och 

lärande. Då eleverna själva kan vara delaktiga i bedömningsprocessen (Pettersson, 

2010).  

 

I Vallberg-Roths (2012) studie förklaras begreppet formativ bedömning som 

framåtblickande. Det sker värderingar av vad som händer i inlärningsprocessen, vars 

syfte är att stödja barns fortsatta lärande och utveckling. Denna bedömningsprocess 

ska ske mellan lärare och barn i ett samspel. En formativ bedömning kan vara 

kopplad till pedagogisk dokumentation och portfolio.  Vidare förklaras summativ 

bedömning, som bakåtblickande. Där en värdering görs, vad barnen har lärt sig i 

slutet av ett projekt eller tema.   

Lindström (2005) beskriver en förändring av begreppet bedömning. Tidigare var 

bedömning till för att kontrollera vad barnet hade lärt sig. Läraren bedömde 

självständigt vad barnet hade lärt sig. Till sist nämns en förändring där bedömning 

tidigare skedde utifrån kunskap och färdigheter. Idag menar Lindström att 

bedömning används för att främja barnets lärande, samt att bedömning av och för 

lärande sker fortlöpande, tillsammans med lärare, föräldrar och barn, vilka 

gemensamt bedömer barnets utveckling och lärande.  

Nordin Hultman (2011) menar att barn inte är på ett visst sätt. Hon menar istället att 

barn blir på olika sätt, på grund av möjligheter och normer som olika miljöer och 

aktiviteter innehåller. Det är omkringliggande faktorer som skapar och formar 

människan. Wehner-Godée (2005) menar att en bredare bedömningsgrund kan 

skapas om läraren kan se barns möjligheter till förändring och att det kan bero på 

pedagogiken, tillgängligt material samt miljön barnet vistas i.    
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2.5 Utvecklingssamtalets funktion 

 

Utvecklingssamtal i förskolan fokuserar på barns lärande och utveckling, vilket 

Markström (2005) i sin studie har fördjupat sig i. Utvecklingssamtal ska erbjudas 

varje barns förälder i förskolan. Läraren samlar in material inför samtalet, genom 

anteckningar, samverkan med kollegor samt genom observationer. Läraren brukar 

även be föräldrarna att fylla i en blankett inför samtalet. Blanketten handlar om 

barnet och blir ett underlag för samtalet. Under utvecklingssamtalet träffar en lärare 

från förskolan föräldrarna, för att diskutera barnet. Läraren får inte ge omdömen och 

då förskolan enbart har mål att sträva mot, ska inte det enskilda barnets resultat 

diskuteras.   

Några aspekter som framkom i Markströms (2005) studie, gällande 

utvecklingssamtalet, var det centrala i samtalet, vilket är barns utveckling och 

lärande. Lärare och föräldrar pratar om huruvida barnet har utvecklats. Enligt 

Markström innebär denna diskussion vad som anses vara normalt och vad som 

förväntas. Även samtal om hur barnet fungerar i verksamheten utifrån olika 

aktiviteter kan framträda. Det framkom också att lärare kan ge barnen värderande 

omdömen, gällande deras förmågor och då betonas deras egenskaper. Markström 

menar att det då sker en kategorisering av barnet.        

 

2.6 Utvärdering  

 

Enligt Sheridan, Williams och Sandberg (2012) är syftet med utvärdering att få 

kunskap om förskolans kvalitet, när det gäller organisation, innehåll och hur 

verksamheten kan utvecklas, för att varje barn ska få goda förutsättningar för 

utveckling och lärande. Utifrån den reviderade läroplanen för förskolan, beskrivs 

arbetet med kvalitetsfrågor, vilket innebär att urskilja, utvärdera och förbättra 

aspekter inom förskolans verksamhet. Att arbeta systematiskt med kvalitetsfrågor 

menar de innebär utvärdering och analys av planering, genomförande, observationer 

och dokumentationer, där utgångspunkten är barns utveckling och lärande. De 

förklarar vidare att utvärdering i förskolan handlar om att följa pedagogiska 

processer snarare än standardiserade tester. Dahlberg, Moss och Pence (2003) 

beskriver tre viktiga områden att fokusera på, när det gäller kvalitetssäkring av 

förskolan. Först beskrivs förskolans ekonomiska resurser, personaltäthet, 

barngruppens storlek samt användning av styrdokument. Därefter förklaras att de 

processer som sker i förskolan ska synliggöras, där förskolans innehåll, personalens 

arbetssätt, förhållningssätt samt relationer mellan barn och lärare fokuseras. Till sist 

beskrivs granskning gällande om arbetet möjliggör att barnen utvecklas utifrån 

läroplanens strävansmål. Det är också betydelsefullt i detta arbete, att veta 

föräldrarnas och barnens tankar angående verksamheten. Vidare skriver Pramling 

Samuelsson (2010) utifrån utbildningsdepartementet, som menar att all utvärdering 

ska utgå från ett barnperspektiv, att föräldrar och barn ska hörsammas och vara 

delaktiga i utvärderingen.        
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3 SYFTE 
 

Med utgångspunkt i inledande text, bör personalen på förskolan följa, dokumentera 

och analysera varje enskilt barns lärande och utveckling, för att utvärdera 

verksamheten. Enligt skolinspektionens rapport, framgår det att dokumentationer 

som görs i förskolan, ofta fokuserar på barnens prestationer, istället för att 

uppmärksamma vad verksamheten erbjuder. Därför avstår förskolepersonal från att 

dokumentera, av rädsla för att det ska bli till en bedömning av barnen. Syftet med 

studien är att ta reda på vad förskollärare har för syn på dokumentation och hur den 

kan relateras till bedömning i förskolan. 

 

Studien avser att besvara följande frågeställningar: 

 

 Vad och varför dokumenterar förskollärare? 

 Hur uppfattar förskollärare bedömning i förskolan?  
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4 METOD 
Detta avsnitt avser att beskriva studiens valda undersökningsgrupp, vidare 

presenteras vald undersökningsmetod och tillvägagångsätt, vilket även belyser hur 

bearbetning av framtagen information utifrån intervjuerna har skett. Slutligen 

redovisas forskningsetiska ställningstaganden. 

 

4.1 Urval 

 

Sex verksamma förskollärare i en småstad i södra Sverige har blivit intervjuade. 

Informanterna tillhör två olika förskolor i samma kommun och samma 

rektorsområde. På de två förskolorna arbetar enbart kvinnor, vilka samtidigt är denna 

studies informanter. Informanterna arbetar med barn i åldrarna 1 till 5 år. Eftersom 

inte studien bygger på att jämföra de olika förskolorna, behövs ingen precisering, 

gällande vilken förskola respektive informant arbetar på. Istället är det 

informanternas olika uppfattningar som ska klargöras. 

 

Informanterna har i studien tilldelats pseudonymerna, Eva, Cecilia, Anna, Elin, Karin 

och Ann, för att behålla sin anonymitet.  

 

4.2 Undersökningsmetod  

 

Syfte och problemformulering har i denna studie varit utgångspunkt för val av 

metod. Denna studie ska tolka och förstå förskollärares uppfattningar gällande 

anledning att dokumentera, samt vad förskollärare diskuterar angående bedömning i 

förskolan. Studien kommer att vara kvalitativ, vilket Patel och Davidson (2003) 

förklarar att en kvalitativ studie syftar till att försöka förstå människors sätt att 

uppfatta ett fenomen. Vidare förklaras en kvalitativ intervju, vars syfte är att 

upptäcka egenskaper och karaktärer utifrån informantens uppfattning kring en fråga. 

Detta innebär att det inte finns några färdiga svarsalternativ och det finns heller inget 

”rätt” svar på frågorna. Dessutom gäller en kvalitativ intervju att intervjuare och 

informant är båda medskapare i samtalet. Intervjuaren kan stötta informanten i 

samtalet, för att bygga upp ett meningsfullt och sammanhängande resonemang 

utifrån frågorna (a.a.). Intervjuarfrågorna är gjorda utifrån denna studies syfte och 

problemformulering och är utformade med: Kan du berätta? Samt utifrån frågorna 

vad, hur och varför. Detta för att varje informant ska få möjlighet att ge sin syn på 

frågorna. Intervjuerna i denna studie kan också relateras till en riktad öppen intervju, 

vilket Lantz (2007) menar gör det möjligt för informanten att delge det som han eller 

hon anser viktigt utifrån de öppna frågorna, samt tillåter informanten att själv 

definiera ämnet. Intervjuaren kan skapa en djupare förståelse av ”vida” frågor, 

genom att ställa följdfrågor till informanten under intervjun. Intervjun består av 

öppna frågor, där informanterna har möjlighet att ge sina tankar kring ämnet. Vilket 

är betydelsefullt för denna studie, då den är ämnad att ta reda på förskollärarnas 

uppfattningar. Vidare ställdes ytterligare frågor till informanterna, för att försäkra att 

det som uppfattades gällande vad som berättades var korrekt.  
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Antalet intervjuer är begränsade till sex tillfällen, vid varje tillfälle var det en ny 

informant som deltog på intervju, ett större antal intervjuer hade inneburit mindre tid 

för analys och diskussion. Stukát (2011) menar att det kvalitativa perspektivet tillåter 

ett mindre antal intervjuer, eftersom det kan ge en mer nyanserad bild av infomanters 

olika syn. 

 

4.3 Tillvägagångsätt 

 

Till att börja med kontaktades rektorn i det rektorsområde förskolorna ingick, via 

mail. I mailet framgick studiens syfte, samt en förfrågan om att få intervjua 

verksamma förskollärare. Kontakterna ledde till att två förskolor med tre informanter 

vardera kunde ställa upp på intervju. Informanterna kontaktades via telefon, för att 

bestämma tid och plats för möte.  

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser. Tiden för intervjuerna var 

begränsade till en timme. Det var den tid förskollärarna hade möjlighet att avsätta. 

De deltagande informanterna intervjuades var och en för sig, för att de skulle få 

möjlighet att enskilt få delge sin uppfattning kring frågorna. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av en läsplatta, vilket klargjordes för informanterna innan intervjun 

startade, samt att anonymitet av det inspelade materialet utlovades. Alla som deltog i 

denna studie tillät att bli inspelade. Informanterna tillfrågades även om det gick bra 

att kontakta dem i efterhand, ifall ytterligare förklaring skulle behövas, vilket alla 

godkände. 

    

4.3.1 Bearbetning 
Varje unikt fall kräver sin egen unika bearbetningsmetod, gällande hur den 

kvalitativa bearbetningen ska gå till (Patel och Davidsson, 2003). Vidare menar 

Stukát (2011) att en kvalitativ studie innebär att forskaren försöker tolka och förstå 

studiens insamlade material (a.a.). Direkt efter varje intervju transkriberades de, 

materialet lästes igenom för att därefter analyseras, gällande vad som framkommit 

utifrån studiens frågeställningar. För att finna likheter och skillnader utifrån de olika 

intervjuerna.      

     

4.4 Forskningsetiska ställningstaganden  

 

Vetenskapsrådet beskriver fyra forskningsetiska principer, som är till för att skydda 

individer som medverkar i studier. De fyra principerna har informanterna i denna 

studie fått ta del av, innan de bestämde sig för att medverka på intervju. De olika 

principerna innefattar:  

Informationskravet, vilket innebär krav på att intervjupersonerna informeras om 

varför och hur en studie ska genomföras (Vetenskapsrådet, 2002). Vid den första 

kontakten med informanterna, informerades de angående studiens syfte och 

genomförande. 
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Samtyckeskravet betyder att samtliga inblandade i en studie ska samtycka till 

medverkan och har rättigheter att avbryta om de inte vill fortsätta att delta 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna fick själva avgöra deras medverkan i denna 

studie.  

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna utlovas anonymitet och att uppgifterna 

behandlas konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna har utlovats full 

anonymitet, därför är deras namn i denna studie fiktiva samt att kommuntillhörighet 

undanhålls, för att informanternas arbetsplats inte ska kunna framgå. Samt att allt 

intervjumaterial behandlas konfidentiellt.    

Nyttjanderätten, som betyder att all information enbart ska användas till tänkt 

undersökning och inte i något annat sammanhang (Vetenskapsrådet, 2002). All 

information från samtliga informanter är enbart till för denna studie och kommer inte 

att användas för något annat syfte.  
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5  RESULTAT 
En sammanställning av svaren från intervjuerna, kommer utgöra grund i detta 

avsnitt. Med utgångspunkt av studiens syfte och frågeställningar, kommer enbart 

relevanta delar att redovisas. Texten är indelad i två huvudrubriker, Vad 

dokumenteras och varför och Definition av bedömning i förskolan.   

Informanterna är tilldelade pseudonymerna, Eva, Cecilia, Anna, Elin, Karin och Ann, 

för att behålla anonymitet.  

 

5.1 Vad dokumenteras och varför  

 

Vid analys av resultat, framkom det tre utmärkande aspekter, gällande motiv till att 

dokumentera. Därför är texten indelad i underrubrikerna: Dokumentera och 

observera lärandeprocesser, Synliggöra lärandeprocesser till föräldrarna och 

slutligen Observera barn för att utveckla verksamheten.     

 

5.1.1 Dokumentera och observera lärandeprocesser 
Det framgick att förskollärarna dokumenterar genom pedagogisk dokumentation 

samt portfolio, för att finna barnens lärandeprocesser.  

 

Eva, Karin och Cecilia använder sig av portfolio. De dokumenterar barnets 

lärandeprocesser, genom att fotografera, anteckna kommentarer eller videofilma. 

Detta läggs sedan i barnets individuella portfoliomapp eller som ett digitalt-portfolio. 

Nedan förklarar Eva, utifrån ett arbete med portfolio, att det enskilda barnets 

utveckling, synliggörs utifrån ett långt perspektiv.  

 

”Material sparas från ett, två, tre, fyr och fem års ålder. De själva kan se hur de 

förändras. Det är otroligt spännande tycker jag. Barnet kan se och berätta, titta 

när jag var ett år eller två år, då ritade jag så här och så här. Nu ritar jag så.”  

 

Vidare förklarar Eva: 

 

 ”Det är enkelt att se till det enskilda barnets utveckling med portfolio”.  

 

Cecilia menar: 

 

”Jag kan bilda mig en uppfattning tillsammans med barnet, vad vi kan fortsätta 

med”. 

 

Elin, Ann och Karin nämner att de observerar barnen, utifrån spaltdokumentation 

vilket är kopplat till den pedagogiska dokumentationen. Då antecknar de barnens 
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görande och kommentarer, eftersom de menar att det är viktigt att se till barnens 

gemensamma lärande. Det insamlade materialet reflekterar förskolärarna kring, för 

att se vad som intresserar barnen, vad de kan och vill lära. Nedan följer ett citat där 

Elin diskuterar gällande spaltdokumentation. Observationer av barnen görs, för att 

förskolläraren ska veta vad barnen behöver erbjudas, för att barnen ska utvecklas 

vidare:     

 

”Spaltdokumentation, ja. Barnen visar oss vad de behöver och vi erbjuder barnen 

vad de behöver. Så att barnen får en utmaning och inte bara står still i sin 

utveckling. För så kan det ju också vara. De kanske kan det här materialet nu och 

då är det inte kul längre. Så nu hittar de inga fler utmaningar.” 

 

Det framgår att dokumentationerna synliggör barns lärandeprocesser och utveckling, 

samt synliggör hur förskollärarna ska kunna utmana barnen vidare i deras lärande. I 

arbetet med pedagogisk dokumentation där spaltdokumentation används, visar det 

sig att förskollärarna antecknar barnens görande och kommentarer som de sedan 

tillsammans reflekterar kring, för att se var barnen befinner sig. Vidare nämns 

portfolio, där förskollärarna antecknar, videofilmar och fotograferar barnens görande 

och sparar materialet i det enskilda barnets portfoliomapp. För att sedan utgå från det 

enskilda barnets utveckling, där förskolläraren och barnet tillsammans samtalar om 

barnets lärande.  

 

5.1.2   Synliggöra lärandeprocesser till föräldrarna 
Vidare nämner alla förskollärare att föräldrarna får ta del av den pedagogiska 

dokumentationen, för att synliggöra barnets lärandeprocesser. Detta sker vid 

utvecklingssamtalet, samt vid den dagliga kontakten med föräldrarna. De menar att 

det är betydelsefullt att delge föräldrarna vad barnen gör på förskolan. Samt att 

föräldrarnas tankar och idéer är viktiga, för att utveckla verksamheten.  Detta 

förklarar Ann:  

 

 ”Föräldrarna får se dokumentationerna och vad barnet gör här på förskolan. De 

kan också komma med tankar och idéer, hur vi kan utveckla verksamheten. Jag 

brukar anteckna, för att visa mina kollegor. Så vi kan reflektera tillsammans.”  

 

Vidare förklarar Karin på ett likartat sätt, att det är betydelsefullt att föräldrarna är 

delaktiga i förskolans arbete med barnen. En skillnad är att förskolläraren nämner att 

samtalet med föräldrarna, ger en större uppfattning om barnet, där likheter och 

skillnader kan synliggöras, gällande hur barnet är hemma respektive på förskolan.   

 

”Det är bra att veta vad föräldrarna tycker och vad de berättar, vad barnet gör 

hemma. För att vi ska veta om det finns skillnader. Om barnet är blyg här, men 

inte hemma. Då måste vi diskutera vad vi kan förändra för att stötta barnet. 

Kanske behövs miljön förändras, för att barnet ska känna sig trygg. Vad vet jag, 

det får vi tillsammans diskutera.” 
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Alla förskollärare talar liknande om vad de fokuserar på, vid kontakt med 

föräldrarna. Barnets egenskaper lyfts ur ett positivt perspektiv, med syfte att 

förskollärarna ska stärka barnet ytterligare, utifrån var barnet befinner sig här och nu. 

Anna säger: 

 

”Vi fokuserar på vad barnet är duktig på, vad vi kan stärka barnet i och var de är 

i sin utveckling. När vi tillsammans pratar om det enskilda barnets utveckling 

med föräldrarna, tar vi hela tiden fram mycket positivt. Med tanke på vad vi kan 

tillföra barnet, för att stärka barnet ännu mer.”  

 

Förskollärarna använder sig av pedagogisk dokumentation när de samtalar om 

barnets utveckling med föräldrarna, med syfte att utveckla verksamheten.  I detta 

arbete lyfts föräldrarnas tankar och idéer som viktiga, för att förskollärarna ska få en 

större förståelse för barnet och hur de kan utforma verksamheten utifrån barnets 

behov. När förskollärarna förmedlar barnens utveckling och lärande till föräldrarna, 

görs det utifrån pedagogisk dokumentation, där barnets egenskaper lyfts utifrån ett 

positivt perspektiv, i syfte att berätta för föräldrarna om barnet. Samt att 

förskollärarna tillsammans med förädlarna ska veta vad de kan tillföra barnet 

ytterligare, för att stärka barnet.  

 

5.1.3 Observera barn för att utveckla verksamheten  
Alla förskollärarna nämner att det är betydelsefullt att observera barn, för att 

utveckla verksamheten. Förskollärarna menar att det gäller att förändra den fysiska 

miljön efter barnens behov, för att barnen ska utvecklas. Tillsammans med sina 

kollegor vill de följa barnen och försöka förstå var barnen befinner sig ”här och nu”. 

Nedan följer ett citat, där Elin nämner just detta.  Även syftet förklaras, att de ska 

kunna utmana barnen i sitt lärande, genom att ta bort eller tillföra nytt material:  

 

”Vi kan förändra verksamheten om vi observerar att barnen inte förstår ett visst 

material. Det kanske är för svårt för dem. Då måste vi ju ändra, så att barnen får 

möjlighet att utforska något som är lite enklare och mer passande för dem. Så att 

de får chans att utvecklas.” 

 

Ann säger liknande, däremot är samtalen med barnen viktiga, för att de ska vara 

delaktiga i förändringar av miljön: 

 

”Förändringar kan göras om vi märker att barnen verkar ointresserade. De kan 

kräla omkring på golvet, istället för att göra något. Vi provar oss fram med olika 

saker och pratar med barnen vad de tycker är roligt.”  

 

Karin nämner att förändringar i verksamheten kan ske. Om de via 

observationer uppmärksammar att miljön inte strävar åt läroplanens mål. 
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”Vi måste hitta läroplanens strävansmål i vår verksamhet med barnen. För det 

ska vi hela tiden tänka på i vårt arbete. Det vill vi kunna tillföra barnen i deras 

dagliga undersökande. Det kan vara förändringar i miljön med nya saker. Vi 

observerar tillsammans, vad barnen behöver och vad gruppen behöver för att 

utvecklas.” 

 

Det framgår att förskollärarna observerar barnen i verksamheten, eftersom de bör 

vara uppmärksamma på barnens intressen, förståelse och behov, för att utifrån det 

kunna ta bort och tillföra nytt material, vilket kan utmana barnen i deras fortsatta 

lärande. Vidare nämns läroplanens mål som en viktig aspekt, där förskolläraren 

menar att utformningen av den fysiska miljön, bör erbjuda barnen möjlighet att 

utvecklas utifrån läroplanens strävansmål.    

 

5.2 Definition av bedömning i förskolan 

 

Eva, Anna, Elin och Ann tolkar bedömning som något negativt, där barnet ska 

betygsättas. Vidare menar de att bedömning kan innebära, att läraren ska ställa sig 

för eller emot något, det vill säga, ta ställning till vad barnet kan, eller inte kan. Detta 

betygsliknande synsätt säger sig alla förskollärare ta ett stort avstånd från. Anna 

uttryckte att bedömning sker genom betyg och tester, vilket hon menar att förskolan 

inte arbetar med. Hon betonar även att olika material för att testa barnens förmågor, 

är bortplockade.  

 

”Man får inte bedöma i förskolan, vi gör inte det. Vi håller inte på med betyg och 

sånt. Nu har vi heller inte olika material för att testa barnens förmågor. Det får 

skolan hålla på med alltså.” 

 

Vidare förklarar Eva:  

 

”Vi får inte bedöma barn, istället följer vi barnens utveckling.”  

 

Karin och Cecilia blev fundersamma. De menar att bedömning kanske kan kopplas 

ihop med observation och dokumentation, vilket är något som nästan sker dagligen i 

deras verksamhet. Karin uttryckte, att bedömning kan vara detsamma som 

observation. Där observationer av barn görs utifrån barnets intresse, samt för att följa 

upp och utveckla.    

 

”Kanske bedömning är detsamma som observation. Jag vet inte. Men vi bedömer 

inte barn på det sättet, Vi sätter inte betyg, utan genom observationer om jag 

märker att ett barn är intresserad av matematik. För att jag ska veta vad jag ska 

tillföra. Sen kan jag genom en längre tid se om barnet fortfarande är intresserad 

av matematik.” 
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Vidare beskriver Cecilia, sina tidigare erfarenheter av bedömning i förskolan, samt 

hur hon ser på bedömning i förskolan idag, vilket liknar ovanstående resonemang, 

angående bedömning för att följa upp och utveckla.   

 

”Förr talade jag om vad ett barn kunde eller inte kunde. En bedömning är inte på 

det sättet idag. Idag bedömer man barnet här och nu, i sin utveckling. Man gör en 

bedömning av var barnet befinner sig, eller vad barnet gärna vill utveckla.”  

 

Karin menar att observationer som görs i vardagen, inte är något som skrivs ner på 

papper och följer en viss kurva, eftersom det är viktigt att se till barns olikheter och 

utgå därifrån. Hon uttrycker vidare att bedömning sker tillsammans med andra, samt 

att arbetet med barnen inte sker efter uppsatta mål. Däremot strävar förskollärarna 

efter läroplanens mål att varje barn ska få möjlighet att utvecklas mot dessa.     

 

”Eftersom jag gör en bedömning, är det inte den sista bedömningen vi gör. Så 

våra bedömningar blir tillsammans. Vi följer ju inte barnen efter något uppsatt 

mål. I läroplanen står det ju att vi ska sträva mot målen. Därför ser jag det som 

att det är individuellt var barnen befinner sig. Vi måste ju kunna se till alla 

barnens olikheter och efter det ge dem möjligheter. ”  

 

De flesta förskollärarna uttryckte att förskolan inte får bedöma barnen. De nämner 

även att olika material som tidigare användes för att testa barnens förmågor, är 

bortplockade. Vidare förklaras att barnens utveckling följs istället för att bedömas. 

Dock framgår det en tvekan gällande att följa barns utveckling. Då några av 

förskollärara menar, att observera och dokumentera barn, kanske innebär att de 

bedömer barnen. Dock leder detta samtal till att förskollärarna inte på egen hand gör 

bedömningar av barnen, utan att det sker tillsammans i arbetslaget, samt att de ser 

betyg som bedömning, vilket de menar inte sker i förskolan. Istället för bedömning 

som betyg, uttrycker några att de bedömer barns utveckling, var de befinner sig och 

hur de ska gå vidare i sitt arbete. 
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6 DISKUSSION 
Detta avsnitt är indelat i en Metoddiskussion, vidare en Resultatdiskussion som är 

förankrad i denna uppsats bakgrundsavsnitt och till sist en Slutsats.    

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Enligt Stukát (2011) avser reliabiliteten mätinstrumentets kvalité.  Intervjuerna 

gjordes av en person och det är därför en person som har tolkat svaren, under och 

efter intervjun. Hade det varit två personer, kanske en annan tolkning och 

uppfattning av svaren framkommit. Stukát (2011) beskriver vidare validitet, som 

förklaras, ifall mätinstrumentet tar fasta på det som avses att mäta. Eftersom 

intervjun utgick från ett antal bestämda frågor, höll sig informanterna till ämnet. 

Eftersom frågorna var öppna, möjliggjorde det att informanterna kunde svara utifrån 

sina uppfattningar. Det ställdes också ytterligare frågor, för att tydliggöra vad 

informanterna menade. Det märktes att frågan gällande bedömning var känslig, 

vilket kan ha påverkat svaren på den frågan, eftersom det framgår i läroplanen att 

förskollärarna ska utgå i sina dokumentationer, hur förskolan tillgodoser barnens 

möjlighet till utveckling med verksamheten i fokus.  

Denna studie grundas på sex intervjuer där tre förskollärare från två förskolor 

medverkar. Intervjumaterialet kan anses vara för snävt, när det gäller geografisk 

spridning, samt antalet förskolor som ingår i studien, för att få en tydlig bild vad 

förskollärare i det stora hela anser beträffande denna studies syfte och 

problemformulering.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

 

I detta avsnitt är framtagna resultat kopplade till relevant forskning, teorier och 

begrepp, för att få en ökad förståelse för studiens syfte och problemområde. Texten 

är indelad i de två underrubrikerna, Vad dokumenteras och varför, Bedömning 

observation och dokumentation. Därefter avslutas texten med en Slutsats.  

 

6.2.1 Vad dokumenteras och varför 
Det framgår i analys av förskollärares diskussioner, en anledning att förskolärarna 

dokumenterar är för att få förståelse för vad barn gör i olika lärandeprocesser, för att 

synliggöra barns utveckling. Det överensstämmer med Sheridan och Pramling 

Samuelssons (2009) tankar, gällande motiv till att dokumentera barns 

lärandeprocesser. Vidare framgår det, utifrån ett arbete med pedagogisk 

dokumentation där spaltdokumentation användes, att förskollärarna fokuserar på att 

dokumentera barnens gemensamma görande och kommentarer, med anledning att 

förskollärarna anser det viktigt att se till vad barnen gör tillsammans med andra i 

lärandeprocesserna, vilket liknas med den sociokulturella teorin. Med Säljö (2011) 

kan förskollärarnas uttryck förstås att lärandet sker i interaktion med andra. Vidare 
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framgår det att förskollärarna studerar barns lärandeprocesser utifrån 

dokumentationen, då de vill veta vad barnen klarar av, för att därefter kunna utmana 

barnen ytterligare i sitt lärande. Något Vygotskij talar om, genom den proximala 

utvecklingszonen, där barnet tillsammans med andra mer kunniga personer, vilka 

hjälper barnet att nå nästa utvecklingszon och när den behärskas kan innehållet 

förstås på egen hand (Stensmo, 2007). Det kan också liknas med vad Dahlberg, Moss 

och Pence (2003) tar upp, vad beträffar att den pedagogiska dokumentationen ska 

synliggöra barnens lärandeprocesser, för att läraren ska skapa en förståelse för vad 

barnen intresserar sig för och vill fortsätta att lära. Utifrån analys av resultat där 

förskollärarna använde den pedagogiska dokumentationen närmare bestämt 

spaltdokumentation, visar det sig att förskollärarna fokuserar på barnens 

gemensamma lärandeprocesser, vilket kan bero på att barn lär av varandra och att det 

därför är viktigt att dokumentera barnen tillsammans. Med anledning att 

förskollärarna ska veta vad de kan tillföra barnen i deras gemensamma lärande för att 

barnen ska utvecklas.  

Det framgick även att några förskollärare använder portfolio som metod, där det 

enskilda barnets alster sparades i en mapp. Med Ellmin och Ellmin (2005) kan 

förskollärarnas anledning att använda portfolio förstås som att de vill synliggöra det 

enskilda barnets utveckling över tid. Vilket ska ske i kommunikation mellan lärare 

och barn, gällande vad som är bra och vad barnet kan stärkas ytterligare i. 

Förskollärarna fokuserar på det enskilda barnet när portfolio används som metod, 

vilket kan vara ett sätt för läraren att synliggöra för barnet, vad barnet själv har gjort 

och att barnet enskilt med läraren ska kunna komma med idéer vad det intresserar sig 

för och vill fortsätta att arbeta med.  

Vidare framkommer det i analys av förskollärares diskussioner, att det är viktigt att 

observera barnen i verksamheten med anledning att anpassa den efter barnens behov, 

för att barnen ska utvecklas och lära. Det tycks vara en central del i förskollärarnas 

arbete med barnen. Detta stämmer överens med Vygotskijs tankar, gällande vilka 

resurser som finns att tillgå, vilket är betydelsefullt för hur människan förstår sin 

omvärld (Säljö, 2010). Förskollärares anledning att observera barnen i verksamheten 

kan också bero på det Sheridan, Williams och Sandberg (2012) skriver om, angående 

utvärdering i förskolan, där syftet är att få kunskap om förskolans kvalitet, med fokus 

på verksamheten och hur den kan utvecklas, för att varje barn ska få goda 

förutsättningar till utveckling och lärande. Vidare nämner en förskollärare 

läroplanens mål, vilka betonas som centrala för att utveckla verksamheten. 

Förskollärarens anledning att observera barnen, om verksamheten möjliggör för 

barnen att utvecklas efter läroplanens mål kan förstås med vad Dahlberg, Moss och 

Pence (2003) beskriver, gällande kvalitetssäkring i förskolan. Där en del av fokus ska 

vara att observera om arbetet i förskolan möjliggör för barnen att utvecklas utifrån 

läroplanens mål. Förskollärarnas anledning att observera barnen i verksamheten, 

tycks bero på att se barnen i ett sammanhang.  

 

6.2.2 Bedömning observation och dokumentation 
Till sist förklaras bedömning i förskolan, vilket visar sig grundas på olika 

uppfattningar. Det framgår hos några förskollärare att skolan får hålla på med 

bedömningar, vilket Pettersson (2010) beskriver som att lärare i skolan bedömer 

elever utifrån uppsatta mål och kriterier. Vidare förklarar en förskollärare att 
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bedömningar gjordes förr i förskolan, utifrån vad barnen kunde och inte kunde, vilket 

Sommer (2005) påvisar, då barnen förr observerades efter ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv. Vidare råder det tvekan, gällande att följa barns 

utveckling i förskolan, då det framgår att två av förskollärarna ställer sig frågande 

om bedömning görs vid observation och dokumentation av barn. Det framgår vidare 

att förskolans mål innebär att förskollärarna ska ge barnen förutsättningar att 

utvecklas, efter läroplanens strävansmål. Samt att det är viktigt att observera barnen i 

verksamheten med anledning att anpassad den efter barnens behov, för att barnen ska 

utvecklas och lära. Wehner-Godée (2005) förespråkar att en bredare 

bedömningsgrund kan skapas, om läraren kan se barns möjligheter till förändring och 

att det kan bero på tillgängligt material, samt miljön barnet vistas i. Detta förhållande 

kan spegla den syn på barn, som Nordin Hultman (2011) beskriver, där barn inte är 

på ett visst sätt, istället menar hon att barn blir på olika sätt. Omkringliggande 

faktorer skapar och formar människan. Utifrån det resonemanget kan det förstås att 

barnets utveckling verkar vara beroende av den miljö barnet vistas i och att det är 

betydelsefullt att se barnet i verksamheten.  

Det framgår i analys av resultat att förskollärarna fokuserar i sina observationer på 

barnens intresse, förståelse och behov. När det gäller barnens intresse fokuserar 

förskollärarna på vad miljön har att erbjuda, samt att barnens behov och förståelse 

menade förskolläraren låg i materialets svårighetsgrad, det vill säga hur barnet 

lyckades att använda det på rätt sätt. Detta observerade förskolläraren med anledning 

att barnet skulle kunna erbjudas en lagom utmaning. Vilket kan liknas med vad två 

av förskollärarna uttrycker, gällande att bedömningar görs tillsammans, där syftet är 

att ta reda på var barnen befinner sig i sin utveckling, samt för att se hur de ska gå 

vidare i sitt arbete. Detta överensstämmer med vad Vallberg-Roth (2012) beskriver 

angående en formativ bedömning, som är framåtblickande där det sker värderingar 

av vad som händer i inlärningsprocessen.  

Vidare framgår det i analys av förskollärares diskussioner, att förskollärarna vid 

utvecklingssamtalet förmedlar och diskuterar barns utveckling och lärande, utifrån en 

pedagogisk dokumentation. Markström (2005) menar att diskutera barns utveckling, 

kan innebära vad som anses vara normalt och vad som förväntas av barnet. Vidare 

framgår det i resultatet, att lärarna fokuserar på att berätta var barnet befinner sig i 

sin utveckling utifrån dokumentationen. Å ena sidan kan ett sådant resonemang utgå 

från vad Markström beskriver. Å andra sidan kan det vara en diskussion gällande att 

följa en process, eftersom förskollärarnas anledning med att synliggöra den 

pedagogiska dokumentationen för föräldrarna, var att visa barnets lärandeprocesser, 

vilket överensstämmer med vad Dahlberg, Moss och Pence (2003) menar att den 

pedagogiska dokumentationen handlar om. Vidare betonar förskollärarna att med 

utgångspunkt av dokumentationen är det viktigt att fokusera på positiva aspekter 

gällande barnets egenskaper, alltså vad barnet är duktigt på och vad barnet kan 

fortsätta att stärkas i. Detta påminner om vad Markström (2005) tar upp i sin studie, 

närmare bestämt att läraren vid utvecklingssamtalet kan ge barnet värderande 

omdömen, gällande barnets egenskaper. I Bjervås (2011) studie framgår det att 

lärarna ser den pedagogiska dokumentationen som ett verktyg, där barnet får visa 

sina kompetenser. Vidare förklarar Lenz Taguchi (2000) angående pedagogisk 

dokumentation, att allas tankar och idéer är viktiga, för att se en situation utifrån 

olika perspektiv. Bjervås (2011) menar att bedömning utifrån den pedagogiska 

dokumentationen, ska ske utifrån ett pågående relationellt sammanhang och inte på 

ett individorienterat sätt, där tester och kartläggning sker. I detta avseende kan det 
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förstås som att förskollärarna vid utvecklingssamtalet fokuserar på barnets 

egenskaper, det vill säga vad barnet är duktig på, med anledning att visa föräldrarna 

barnets kompetenser och lärandeprocesser och att de tillsammans samtalar kring hur 

de kan gå vidare. Där fokus är förskollärarnas och föräldrarnas tankar, vilket även en 

förskollärare nämnde, att det är viktigt att få veta hur barnet är hemma och i 

förskolan, för att se skillnader.  

   

6.3 Slutsats 

 

Det verkar inte gå att undvika att någon form av bedömning sker. Utifrån 

skolinspektionens text som inledde denna uppsats, framgick det att bedömning av det 

enskilda barnets prestationer förekommer allt mer i förskolan.  Frågan är vad som 

avser ordet prestationer. Det kan förstås i relation till betygsliknande resultat, eller 

när förskolläraren försöker förstå barnets lärandeprocesser, det vill säga när de 

fokuserar på barnens arbeten och insatser med hjälp av dokumentationerna. De flesta 

av förskollärarna menar att de inte får bedöma barnen och att de definierar 

bedömning som betygsliknande, vilket de hänvisar till skolans värld. Två 

förskollärare nämner vid intervjuerna att de anser det tvetydigt om bedömning sker. 

De poängterar att de inte bedömer barnen utifrån fasta kriterier eller mål, däremot 

tolkar de att det utifrån dokumentation och observation kanske sker bedömningar var 

barnen befinner sig här och nu, i syfte att erbjuda en fortsatt möjlighet till utveckling 

och lärande. Om bedömning uppfattas som att följa ett barns lärandeprocesser och att 

ta reda på var det befinner sig med avsikt att skapa förutsättningar i verksamheten, 

kan det tolkas som att bedömning kan vara ett för laddat ord att tala om i förskolan. 

Eftersom bedömning i det avseendet verkar utgå från ett positivt perspektiv. Från 

inledande text framgick det även att förskolepersonal undviker att dokumentera i 

rädsla för att göra bedömningar av barn, därför borde kanske detta begrepp 

tydliggöras för förskolepersonal. Samt att det verkar spela roll vad dokumentationen 

avser att fokusera på, eftersom den kan spegla både det individuella barnets- och 

barnens gemensamma lärandeprocesser, dock verkar det alltid vara i relation till vad 

förskollärarna kan erbjuda barnen i verksamheten för en fortsatt utveckling, vilket 

även läroplanen för förskolan menar ska ske.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

De flesta förskollärarna menar att förskolan inte får bedöma barnen, samt att 

bedömning inte sker i förskolan längre. Dock anser två av förskollärarna att 

bedömning kanske sker vid observation och dokumentation av barnen. Eftersom 

bedömning verkar vara ett laddat ord att tala om i förskolan, kan det vara 

betydelsefullt att forska om bedömning utifrån dokumentationer av barns 

lärandeprocesser. Eftersom bedömning kan relateras till något positivt, där syftet är 

att förskollärarna ska kunna utmana barnen vidare i deras lärande. Detta borde vara 

mer tydligt för personal som arbetar i förskolan, för att bedömning inte enbart ska 

uppfattas som betygsliknande och dömande.   
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Bilaga  

Hänsyn till informanter tas utifrån de fyra forskningsetiska principerna: 

 Informationskravet - krav på att intervjupersonerna informeras om varför och 

hur en studie ska genomföras (Vetenskapsrådet, 2002).  

 Samtyckeskravet - samtliga inblandade i en studie ska samtycka till 

medverkan och har rättigheter att avbryta när de inte vill fortsätta att delta.  

 Konfidentialitetskravet - deltagarna utlovas anonymitet och att uppgifterna 

behandlas konfidentiellt.  

 Nyttjanderätten - all information ska enbart användas till tänkt undersökning 

och inte i något annat sammanhang (a.a.).   

 

Intervjufrågor 

Kan du berätta hur du bedömer verksamheten utifrån observationer av barn?  

Kan du berätta vad som kan tänkas leda till förändring av verksamheten?   

Hur kan förändring av verksamheten påverka det enskilda barnets utveckling?  

Kan du berätta om när du reflekterar, samtalar och skriver om ett barn? Vad är 

viktigt? Varför?   

Kan du berätta hur du uppfattar dokumentation?  

Vad använder du dokumentationen till?  

För vem synliggör du dokumentationen? Varför? 

Hur definierar du begreppet bedömning?  

Finns det något mer du vill tillägga?  


