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Abstrakt 

 
Författare: Ulrika Thorén 

Bedömning i förskolan 
 

- En studie om relationen mellan bedömning av verksamheten och individuell 
bedömning i förskolan. 

 
Assessment of preschool 
 

- A study of the relationship between assessment activities and individual assessment in 
preschool. 

 
Bedömning är något som barn blir utsatta för från första stund i livet. Enligt Läroplanen för 

förskolan ska pedagogerna i förskolan dokumentera, utvärdera och utveckla verksamheten, 

utan att bedöma det enskilda barnet. Men hur gör man för att bedöma verksamheten utan att 

bedöma barnen? Syftet med denna studie är att undersöka hur relationen mellan bedömning 

av verksamheten och bedömning av barn ser ut i förskoleverksamheten. I 

litteraturgenomgången beskrivs olika typer av bedömning, såsom formativ och summativ 

bedömning, bedömning i förskolan ur ett historiskt perspektiv, dokumentation, 

utvecklingssamtal samt individuella utvecklingsplaner (IUP). I arbetet används kvalitativ 

metod där tre pedagoger och en rektor på samma förskolenhet intervjuades.  

 

Studien visar att det inte finns några individuella utvecklingsplaner (IUP) på enheten men att 

alla de fyra intervjuade anser att det är svårt att bedöma verksamheten utan att titta på det 

enskilda barnet, då de anser att bedömningen av barnen och verksamheten hänger ihop och 

inte går att skilja åt. Det som kan hända när pedagogerna börjar bedöma barnen på ett sätt som 

nu inte finns på enheten alltså att de gör en IUP fast de inte ska. Detta kan göra att barnen 

troligtvis kommer känna av stressen av något slags bedömning och på det sättet känna sig 

obekväma i det. Det kommer möjligtvis bli vanligare att barnen säger att de inte kan då det 

märker av bedömning av de aktiviteter de gör på förskolan. 

Nyckelord: Bedömning, förskolan, individuell bedömning, bedömning av verksamheten. 
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1.  Inledning 

I förskolan bedöms inte barnen utan verksamheten, framhålls det på förskollärarutbildningen. 

Men hur förhåller det sig egentligen i praktiken? Mina erfarenheter från den 

verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, säger dock att någon form av bedömning ändå sker 

av barnen.  Pedagoger använder till exempel uttryck som ”Barnen har inte den kunskapen 

ännu” eller ”hon/han kan inte det” eller när pedagogen inte tror på barnets förmåga att klara 

något ”hon/han är för små för att klara denna aktivitet”. 

När jag berättade för en VFU-lärare att jag skulle skriva om bedömning i mitt examensarbete 

så uttryckte sig pedagogen såhär: ”Men vi bedömer inte barnen!” Det finns uppenbart ett 

dilemma mellan förskolans tradition och ideal att inte bedöma barn och nya krav på 

uppföljning, dokumentation och analys av barns utveckling.  

Jag började först bli intresserad utav detta ämne när jag hade min VFU på en Montessori- 

förskola. Där såg jag att de hade ett triangelmönster som pedagogerna hade prickat i vad 

barnen hade börjat med och fått gå igenom och till slut blev det en triangel när barnet hade 

klarat det momentet. Efter den VFU- perioden började jag fundera mer på vad bedömning 

betyder för pedagoger och hur barnen uppfattar olika sorters moment i verksamheten och hur 

de bedöms utefter vad de kan och gör.  
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2. Bakgrund 
År 1998 övergick huvudmannaskapet för förskola och förskoleklass från Socialstyrelsen till 

Skolverket och förskolan fick en egen läroplan (Lpfö98/10).  Detta innebar att förskolans 

verksamhet mer än tidigare kom att inriktas mot barns lärande. Förskolan kom att närma sig 

skolan och dess krav på uppföljning och utvärdering av barn och elever. Skolan skall dock 

vara mer inriktad på att bedöma elevernas lärande medan förskolan har ett mer 

utvecklingspsykologiskt perspektiv på barns utveckling och lärande. Läroplanen för förskolan 

betonar dock att när det gäller bedömning i förskolan så är det dess verksamhet som ska 

bedömas och inte det enskilda barnet.  

Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet 

med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för 

barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. (Skolverket, Lpfö98/10, s. 14.) 

År 2008 var det tio år sedan läroplanen infördes. Under dessa tio år har fokuseringen på 

individuell utveckling och en stark betoning på lärandet blivit viktig. Många förskolor har 

infört egna individuella utvecklingsplaner även om det inte finns krav på sådana i läroplanen 

så har det ändå kommit från politiska beslut eller krav från skolledningen (Carlsson Ericsson 

& Åsén med flera, 2008).  

Av den nya läroplanen Lpfö98/10 framgår att pedagogerna ska utvärdera verksamheten och 

inte det individuella barnet. Även om pedagogen främst ska bedöma och granska 

verksamheten så ska pedagogen göra detta genom att analysera det individuella barnets 

framsteg. Detta innebär att pedagogerna får problem när de nu ska utvärdera verksamheten 

utifrån barnen samtidigt som de inte ska bedöma det enskilda barnet (Bjervås, 2011). 

Förskolan har inte samma krav som skolan att använda IUP men användningen utav 

individuella utvecklingsplaner i förskolan har ökat från 10 procent till 48 procent mellan 2002 

och 2007 (Nilsson, 2008). 

I mitten av 1970- talet bestämde regeringen att det skulle finnas obligatoriskt 

utvecklingssamtal i förskolan. På detta sätt höjdes kraven på förskolan när det gällde 

dokumentation och bedömning när förskolan började ha utvecklingssamtal då pedagogerna 

behövde material för att visa föräldrarna hur barnet låg till i utvecklingen (Markström, 2006).  

Här ser vi också ett dilemma för pedagogerna i förskolan. Ska de bedöma barnet på 

utvecklingssamtalen eller ska de enbart säga hur de jobbar med barnet i verksamheten? 

Problemet som kan bli utav att pedagogen bedömer barnet mer än verksamheten är att det går 
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emot vad läroplanen säger och att verksamheten kommer i skymundan då fokusen blir på att 

bedöma barnet och inte verksamhetens aktiviteter. 

 

2.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagogerna ser på relationen mellan bedömning 

av verksamheten och bedömning av barn ser ut i förskoleverksamheten.  

Arbetets frågeställning 

• Hur hanterar förskolan relationen mellan bedömning av verksamheten och bedömning 

av barnet?  
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3. Litteraturgenomgång 

I detta kapitel beskrivs bedömning av olika slag, såsom formativ och summativ bedömning. 

Bedömning tas också upp ur ett historiskt perspektiv. Till sist redogörs det för begreppen 

dokumentation, individuella utvecklingsplaner och utvecklingssamtalet. 

3.1 Bedömning 

Bedömning är ett begrepp som inte är entydigt och som kan innebära olika saker exempelvis 

värdering, att granska något, betygsätta något eller någon, avvägning, utvärdera eller att 

uppskatta något. Bedömning av mindre barn kan se ut på två olika sätt, den formaliserade 

bedömningen respektive den icke-formaliserade bedömningen. Den formaliserade 

bedömningen innebär att olika aktörer i och utanför skolan såsom lärare, politiker, föräldrar 

och media är involverade i skolan och står i centrum. Där är bedömningen textbunden i form 

av lagar, planer, regler, kriterier eller kontakter. Det andra sättet är den icke-formaliserade 

bedömningen som inte är nedskriven utan outtalad utan specifika normer och kriterier 

(Skolverket, 2010). Som Bjervås (2011) skriver så möts barnen i dagens samhälle av 

bedömning, granskning, dokumentation även utanför förskolan genom massmedia, spel och 

tv-program. Samhället förändras precis som människorna i det (Bjervås, 2011). 

3.2 Formativ och summativ bedömning 

Enligt Bjervås (2011) så borde det vara processen och inte resultatet som ses som det viktiga i 

en bedömningssituation, eftersom pedagogen kan se barnets utveckling i aktiviteten. När man 

bedömer utvecklingsprocessen kallas detta för formativ bedömning. Bjervås menar vidare att 

processen ofta glöms bort när man bedömer något. Hur barnet svarar på en aktivitet kan 

variera på grund av vem som håller i den, vilken tid det är och vilken situation som barnet är i. 

Enligt Pettersson i Bjervås (2011) så är formativ bedömning något som ska forma lärandet. 

Hon menar att formativ bedömning är något som är framåtsyftande och ger personen det stöd 

som den behöver i fortsättningen.  

Summativ bedömning är något som man använder för att se vad en person kan vid ett visst 

tillfälle, summativ summerar det som personen kan här och nu (Bjervås, 2011). I 

kunskapsöversikten Perspektiv på barndom och barns lärande: en kunskapsöversikt om 

lärande i förskolan och grundskolans tidigare år (2010) framhålls att formativ och summativ 

bedömning kan ses som komplement till varandra och att det inte finns någon helt renodlad 

formativ eller summativ bedömning, utan att de går hand i hand (Skolverket, 2010). 
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3.3 Bedömning i förskolan ur ett historiskt perspektiv 

I Barnstugeutredningen 1972 formulerades förslag om en allmän förskola. Där lanserades 

pedagogiska idéer som åldersblandande grupper, arbetslag och ett dialogpedagogiskt 

arbetssätt, som därefter kom att betyda mycket för den framtida inriktningen med förskolan. 

Utredningen skulle ge en sammanhållen förskola som skulle tillgodose både barns och 

föräldrars behov. Verksamheten skulle innehålla både pedagogiskt innehåll och omsorg för 

barnet.  Enligt de pedagogiska målen skulle hemmet och förskolan skapa goda villkor för att 

bli goda samhällsmedborgare och skapa goda villkor för barnens utveckling. Utredningens 

förslag gjorde att en allmän förskola infördes 1975. Bland annat beordrades kommunerna att 

erbjuda 525 timmars förskola för sexåringar (http://www.ne.se/lang/förskola, 

Nationalencyklopedin, hämtad 2013-01-08). 

Den förskolan som infördes på 1970-talet började med så kallade kvartsamtal (numera 

utvecklingssamtal) där pedagogerna och föräldrarna hade samtal om barnet. På det sättet blev 

föräldrarna mer medvetna om tolkningarna och bedömningarna som pedagogerna gjorde på 

förskolan. Dessa bedömningar och tolkningar fick inte lämnas över till skolan om inte 

föräldrarna gav sitt samtycke till det. Kraven på förskolan när det gällde dokumentation och 

bedömning höjdes när förskolan började ha utvecklingssamtal då de behövde material för att 

visa föräldrarna hur barnet låg till i utvecklingen (Wehner-Godeé i Lindström & Lindberg, 

2005). 

3.4 Dokumentation, utvecklingssamtal och individuella 

utvecklingsplaner (IUP) 

3.4.1 Dokumentation 

Precis som med ordet bedömning så är inte heller dokumentation något entydigt begrepp utan 

kan betyda många olika saker så som sammanställa insamlad information. Som Åberg och 

Lenz Taguchi (2009) skriver i Lyssnandets pedagogik-etik och demokrati i pedagogiskt arbete 

så är dokumentation ett sätt att förstå världen på många olika sätt. Dokumentation kan vara 

anteckningar, foto, intervjuer, utvecklingsplaner, loggbok, videofilm, veckobrev med mera. 

Dokumentation kan både vara analog och digital och kan på det sättet användas som underlag 

för pedagogerna när det kommer till att synliggöra verksamheten och det enskilda barnets 

läroprocess. Det är även något att visa föräldrar vid utvecklingssamtal. Dokumentationen kan 

även användas som en berättelse, beskrivning, personbeskrivning eller en självbedömning 

(Vallberg Roth i Skolverket, 2010).  Som William Parnell och Jackie Bartlett (2012) skriver i 



   

 

6

sin artikel How Smartphones and Tablets are Changing Documentation in Preschool and 

Primary Classrooms så är dokumentation en process för att se barnets lärande och utveckling. 

Genom att ha en kontinuerlig dialog genom att prata med kollegor, barn och föräldrar hjälper 

det till att förstå och följa barnens utveckling och lärande (Panell & Bartett, 2012).  

3.4.2 Utvecklingssamtal 

 

Från och med mitten av 1970-talet bestämde regeringen att förskolan och skolan ska ha 

obligatoriska utvecklingssamtal (Markström 2006). Skillnaden mellan förskolan och skolan är 

att pedagogerna och föräldrarna för ett dagligt samtal då barn lämnas och hämtas från 

förskolan. Då berättar pedagogen i snabba drag vad som har skett under dagen. Åberg och 

Lenz Taguchi (2009) skriver om hur föräldrar uppskattar månadsbrev och hur de uppskattar 

att se dokumentationer på förskolan för att på så sätt få en inblick i vad deras barn gör på 

förskolan (Åberg och Lenz Taguchi, 2009). Utvecklingssamtal i förskolan är en länk mellan 

hemmet och förskolan där föräldrar och pedagoger möter varandra för att samtala på ett 

djupare plan om barnet. Utvecklingssamtalet är ett slags arena där olika åsikter, ansvar, 

kontroll och makt används. Under utvecklingssamtalet knyts det gemensamma ansvaret ihop 

och bildar på det sättet en relation mellan föräldern och pedagogen/förskolan (Markström, 

2006).   

3.4.3 Pedagogisk dokumentation 

Enligt Bjervås (2011) handlar pedagogisk dokumentation om ett arbetsverktyg och 

arbetsmaterial som man ska reflektera över. Enligt Lenz Taguchi (Bjervås, 2011) så är det 

processen som är viktig och hur barn och pedagoger samspelar i lärandet i den pedagogiska 

dokumentationen, men även att pedagogen synliggör barnens strategier och deras läroprocess. 

Lenz Taguchi menar också att det måste finnas reflektioner runt dokumentationerna för att det 

ska vara pedagogisk dokumentation (Bjervås, 2011). I förordet i Lpfö98/10 står det om 

pedagogisk dokumentation och hur den ska används i verksamheten, dels hur den ska 

synliggöra verksamheten men även vara underlag för bedömning av verksamhetens 

utvecklingsbehov och kvalitet. Enligt vissa så blir dokumentation pedagogisk när 

pedagogerna använder dokumentation som underlag för gemensam reflektion. Därför är det 

en skillnad på individuell utvecklingsplan som ser det individuella barnet och inte 

verksamheten. Enligt Skolverket (2008) så kan den pedagogiska dokumentationen synliggöra 

barnens och verksamhetens läroprocess och även visa hur effektiv miljön är för barns lärande, 
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lek och samarbete. Det har kommit ett förslag till ny lag som trädde i kraft den 1 juli 2011 

som säger att pedagogisk dokumentation och portfolio kan synliggöra barnens läroprocess och 

utvärdera verksamheten för barnen, föräldrarna och pedagogerna (Skolverket, 2010). Elfström 

med flera (2011) skriver att det är viktigt att vara fler i något skede som får se 

dokumentationen när den är gjord så de kan skriva ner hur de tyckte det var och gick. Men det 

är även viktigt att visa barnen dokumentationen och utveckla resultatet till ett underlag för nya 

undersökningar och samtal (Elfström m.fl., 2011). 

Wallberg Roth (2010) i Skolverket skriver att Reggio Emilia-filosofin är en förebild för 

många när det kommer till pedagogisk dokumentation. Det sägs att Reggio Emilias syn på 

bedömning synliggör lärandet där pedagoger har ett starkt synligt intresse för vad som sker i 

processen.  Det pedagogerna kan behöva är handledning för att utveckla dokumentationen så 

att det blir en pedagogisk dokumentation där pedagoger möts i lärandet tillsammans med 

barnen. Att reflektera med sina kollegor över både sin och barnens läroprocess (Skolverket 

2010). Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt med pedagogisk dokumentation handlar om enligt 

författaren Lenz Taguchi (1997) i Skolverket (2010) om att kunna förändra både den 

pedagogiska praktiken och det pedagogiska förhållningssättet i verksamheten och på det sättet 

använda pedagogisk dokumentation som ett verktyg. Då är barnen och pedagogerna på 

samma nivå genom att lära tillsammans med varandra (Skolverket, 2010). Loris Malaguzzi 

(1993) säger i en föreläsning att barn behöver känna sig viktiga och belönas för sina 

ansträngningar, sin intelligens och sin energi först då blir det en källa med styrka till barnet. 

Barnet känner då glädje att jobba med vuxna som då värdesätter barnets lärande (Loris 

Malaguzzi, 1993).  

 3.4.4 Individuell utvecklingsplan  

En skriftlig formulering om det enskilda barnets utveckling görs i den individuella 

utvecklingsplanen, IUP. Enligt grundskoleförordningen ska alla elever i skolan ha en 

individuell utvecklingsplan från och med 2006. Enligt Skolverket så ska IUP vara till hjälp 

vid utvecklingssamtalet. Även om förskolan inte har samma krav så har bruket av IUP i 

förskolan ökat från 10 procent till 48 procent mellan 2002 och 2007 (Nilsson, 2008). Elfström 

(2005) skriver att det inte finns några krav eller bestämmelser att förskolorna ska göra IUP, 

men att det finns många som gör dem ändå på lokalt plan. De förskolor som inte har IUP har 

velat ta steget att införa dem speciellt om det kommer ett krav från ledningen (Elfström, 2005) 
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Efter att Lpfö98 infördes så har det blivit vanligare med olika sorters dokumentation på 

förskolan. Mycket av dokumentationen handlar om att se det enskilda barnets utveckling 

genom portfolio, utvecklingsplaner, anteckningar och bilder med mera. Förskolan har denna 

dokumentation för att visa föräldrarna hur verksamheten arbetar (Skolverket, 2004). 

Det vanligaste sättet att följa barnens utveckling i förskolan är numera genom barnens 

portfolio, som innehåller barns teckningar, fotografier, barnintervjuer och annat material som 

man kan se barnets utveckling. Det kan till exempel handla om att pedagogen fotograferar 

barnet när den gör något och som sen sätts upp på väggen tillsammans med en skriftlig 

förklaring (Skolverket, 2008). 

En studie som gjorts på uppdrag av Skolverket (2008) visar att förskolan skapar individuella 

uppnåendemål för varje enskilt barn och på det sättet bedömer barnet utifrån de krav som 

läroplanen inte har. Individuella utvecklingsplaner som visar i vilka situationer barn visar sina 

förmågor och styrkor är inte lika vanligt. Men att även rikta sin uppmärksamhet på miljön, 

barngruppen, pedagogerna och inte bara det enskilda barnet, är ett alternativ till individuella 

utvecklingsplaner. Det finns de som menar att det inte är något nytt med uppföljningar och 

bedömningar utav barn utan att det nu finns nya vägar att gå. Då leder utvecklingssamtalet till 

en individuell utvecklingsplan där pedagoger och föräldrar arbetar mot samma mål att skapa 

förutsättningar för barnen att utvecklas (Skolverket, 2008).  

När det kommer till Individuella utvecklingsplaner (IUP) för yngre barn så har det visats att 

bedömning utgår från kunskaps- och betygsliknande bedömningar samt prestations- och 

personinriktade bedömningar (Skolverket, 2010). Elfström (2005) menar att pedagogerna 

började använda IUP på grund av att Lpfö98/10 uppkom och att de då kände kravet att göra 

dokumentation. Från att förskolans bedömning skett utifrån ett utvecklingspsykologiskt 

perspektiv så sågs nu det mer och mer utifrån ett mer skolrelaterat perspektiv.  

Christina Wehner-Godeé (2005)  menar att förskolläraren bedömer var barnet befinner sig i 

sin individuella utveckling från första dagen barnet är i förskolan. Hon skriver också att 

bedömningar är oundvikligt men att det kan vara en bra hjälp för förskolläraren för att se 

barnets utveckling. Dock ska man vara uppmärksam om bedömningen är negativ, då detta kan 

påverka barnets utveckling i negativ riktning (Wehner-Godeé, 2005). 
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4. Metod  

4.1 Val av metod 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur relationen mellan bedömning av verksamheten 

och bedömning av barn ser ut i förskolan. Det finns en tradition och ideal som handlar om 

bedömning av verksamheten samtidigt som nya krav på uppföljning, dokumentation och 

analys av barns utveckling som blir allt starkare. Jag valde kvalitativ metod för att få svar på 

min frågeställning. Kvalitativ forskning innebär att tonvikten ligger mer på ord än på en mer 

kvantifiering av insamling av material (Bryman, 2012). Bryman fortsätter att skriva att den 

största skillnaden på kvalitativ och kvantitativ metod är att kvalitativ metod syftar till att 

förstå människors tankar och känslor på ett fördjupat sätt. Bryman menar att den kvalitativa 

metoden får ofta kritik från den kvantitativa metoden då man tycker att den kvalitativa 

undersökningen är för subjektiv.  Även om metoden får kritiseras för att vara subjektiv har jag 

ansett att det var rätt metod för mitt arbete om bedömning i förskolan.  

4.2  Intervju som metodiskt verktyg 

Jag valde intervju som metodiskt verktyg då jag ville få veta hur de intervjuade tyckte och 

tänkte om ämnet spelade jag in intervjuerna med hjälp av mobilen. Kvale och Brinkmann 

(2009) skriver i Den kvalitativa forskningsintervjun att många intervjuare tar lätt på att 

genomföra intervjuer. I dessa fall riskerar viktig information att komma bort. Men det kan 

också vara så att man analyserar och gör nya tolkningar när man sedan skriver ut intervjun 

och ser saken på ett nytt sätt (Kvala & Brinkmann, 2009). När jag intervjuade pedagogerna 

hade jag åtta frågor som handlade om bedömning av olika slag och tre frågor som handlade 

om förskolans verksamhet. Jag ser denna intervju som en semistrukturerad intervju med lite 

utav den strukturerade intervjumetoden. På grund av att jag hade en uppsättning av frågor där 

jag kunde ställa uppföljningsfrågor om det behövdes (Bryman 2012).  

4.3  Urval 

Jag använde mig av bekvämlighetsurvalet när jag gjorde mina intervjuer då jag ville använda 

mig av intervjupersoner från en och samma enhet. Att jag valde den enheten var på grund av 

att jag inte kände någon på denna enhet. Bryman skriver att bekvämlighetsavalet går ut på att 

man tar de personer som finns på plats när man ska göra sin forskning (Bryman, 2012).  Jag 

mejlade rektorn som sedan mejlade ut förfrågningar tills sina kollegor om det var någon som 

ville bli intervjuad av en student. De pedagogerna som sedan var intresserade mejlade tillbaka 

till mig. Det var tre stycken som tackade ja till att bli intervjuade och sen valde jag att 
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intervjua rektorn för att se om det fanns några skillnader mellan förskollärarnas och rektorns 

svar. Pedagogerna arbetar inte på samma förskola utan enbart inom samma enhet. Alla 

intervjupersonerna har arbetat inom förskolan olika länge, allt mellan 4 och 34 år. De fyra 

kommunala förskolorna har ingen speciell pedagogikinriktning förutom att de är inspirerade 

av Reggio Emilia-pedagogiken. 

4.4 Genomförandet 

I min undersökning valde jag att intervjua tre förskollärare och deras rektor. Jag valde att 

spela in intervjuerna med min mobil för att få med exakt allt som de sa. Jag berättade innan 

jag började intervjuerna att jag skulle spela in dem och att de skulle förbli helt anonyma. Jag 

skickade inte ut mitt frågeformulär innan utan skickade bara ut vad jag skulle intervjua om. 

De var alltså inte pålästa om ämnet och var inte heller beredda på de exakta intervjufrågorna. 

Jag intervjuade rektorn först, då jag ville få reda på hur de arbetar med bedömning på hennes 

enhet. Därefter intervjuade jag pedagogerna då jag ville ta reda på hur de ser på bedömning 

både av verksamheten och bedömning på individnivå. Jag och intervjupersonerna satt i ett 

enskilt rum eller på ett kontor på förskolorna där vi kunde prata ostört. Intervjuerna tog 

mellan 45 minuter och 1,5 timme att göra. 

4.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) nämner att forskning är nödvändigt och viktigt för samhället och 

individens utveckling. När det kommer till etiska ställningstaganden så finns det 

individskyddets fyra huvudkrav som man går efter. När man utför en forskning är det viktigt 

att se till individen, så personen inte känner sig kränkt, förödmjukad eller tar psykisk eller 

fysisk skada. Dessa fyra utgångspunkter kallas för de forskningsetiska övervägandena. 

Informationskravet handlar om att intervjupersonen ska veta vad forskningen handlar om och 

vad som gäller för personen i fråga och att personen får avbryta sin medverkan. Det är även 

viktigt att ge information om att det är frivilligt. Likaså är det viktigt att nämna hur 

informationen ska redovisas och vad som kommer hända med den information som personen 

har gett. Jag berättade också att deras svar skulle användas till mitt examensarbete. 

Samtyckeskravet handlar om att undersökningspersonen får bestämma själv på vilka villkor 

och hur länge den är med i undersökningen. Jag berättade att de fick avbryta mig när de ville 

och att de inte var tvingade till något. Konfidentialitetskravet betyder att alla uppgifter om 

personen och om uttalanden som den har gjort har avidentifierats. Jag berättade att jag skulle 

döpa om dem i arbetet så att ingen kan spåra deras svar tillbaka till dem. Det sista, 
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nyttjandekravet, innebär att allt som personen har sagt och gjort enbart ska användas till 

forskningsändamålet. Informationen får heller inte lämnas eller utlånas till någon annan 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

4.6 Bearbetning  

Efter intervjuerna lyssnade jag igenom dem och transkriberade dem för att på så vis får en 

struktur över intervjuerna. Jag läste sedan igenom intervjuerna för att uppmärksamma det som 

jag ansåg vara viktigt för mitt arbete, mitt syfte och min frågeställning. Då jag spelade in 

intervjuerna med min mobil så har jag kunnat sätta fokus på det intervjumaterial där de 

berättade om bedömning, verksamheten, individuella utvecklingsplaner, utvecklingssamtal 

med mera som jag tyckt varit relevant för mitt arbete. Eftersom jag även har skrivit ner 

intervjuerna så har jag kunnat lyssna flera gånger på inspelningen och på det sättet kunnat ta 

ut den viktigaste informationen genom att lyssna och läsa vad de har sagt under intervjuerna. 

Av intervjuerna framgick att bedömning är ett mångtydligt begrepp, vilket också litteraturen 

diskuterar. Detta såg jag tydligt när jag frågade om just bedömning. Genom bearbetningen av 

intervjuerna fick jag fram olika innehållsliga teman som jag sedan har delat upp i olika 

rubriker i mitt resultat för att på det sättet få en bättre struktur över mitt arbete. 
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5  Resultat  

Under denna rubrik kommer jag redovisa mitt empiriska material som består av intervjuer 

med de tre pedagogerna och rektorn. Min övergripande frågeställning var: Hur hanterar 

förskolan relationen mellan bedömning av verksamheten och bedömning av barn? 

Jag kommer att presentera svaren som jag fått under fyra rubriker. Dessa rubriker är 

formulerade utifrån de innehållsliga teman som uppstod vid bearbetningen av intervjuerna. 

Läsningen blir på det sättet lättare och läsaren en bättre överblick. Rubrikerna är följande: 

Betydelsen i begreppet bedömning, Individuell bedömning, Utvecklingssamtal, Förhållandet 

mellan bedömning av verksamheten och individuell bedömning av barn. 

 

De fyra intervjupersonerna består av en rektor och tre förskollärare de har arbetat i förskolan 

mellan 4 och 34 år och har på det sättet olika erfarenheter och tankar kring bedömning.  

5.4 Bedömning i förskolan 

Rektor 

Rektor säger att förskolan är i en målstyrd verksamhet. Hon tycker att man måste ha ett mål 

och man måste ha målkriterier att bedöma verksamheten utifrån annars blir det bara 

uppfattningar som pedagogen har. 

Pedagoger 

Pedagogerna har på ett ungefär samma uppfattning om vad bedömning står för. De tycker att 

det är när man bedömer någon. De tycker också att begreppet bedömning handlar om att få en 

helhetsbild av vad barnen kan och behärskar. Att se skillnaden på nu och efter ett halvår med 

exempelvis påklädningen. Just för att kolla att just nu kan dom inte ta på byxorna själva men 

om ett halvår kan dom. Dels se skillnaden. De tycker också att det är viktigt att visa barnen 

deras utveckling och att barnen kan se på bilder/film att en förändring har skett. 

5.5 Individuell bedömning 

Rektor 

Rektorn anser att det trots allt sker en bedömning av det enskilda barnet. Men det sker ju en 

individuell bedömning så är det ju, det kan vi inte blunda för. Däremot menar hon att de ser 

det kompetenta barnet. De lyfter fram och synliggör allt som barnet kan. När det kommer till 

ren individuell bedömning säger hon att det är viktigt att man vet syftet, vad, hur och varför, 
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och sedan att koppla till läroplanen. Hon menar att det naturligtvis finns en fara i att man 

bedömer och att man nästan betygsätter barn. Jag vill ju inte att vi ska betygsätta barn eller 

jämföra barnen med varandra för det tror jag är en press. 

Hon fortsätter och berättar att den individuella bedömningen är något som man har genom att 

man följer barnets progression från det lilla barnet till när barnet slutar förskolan. Genom att 

ha en portfolio för varje barn kan pedagogerna alltid gå in och titta i den för att se hur det går 

för barnen i verksamheten. Portfolion visar också föräldrarna vilken slags verksamhet som 

förskolan erbjuder barnet. 

Pedagoger 

Pedagogerna säger att de inte har någon individuell bedömning på förskolan men att de gör en 

skattning av barnet alltså i förhållande till alla målen i läroplanen. De menar att det ändå sker 

en individuell skattning, bedömning eller uppfattning av barnet inom alla aspekter. Men de 

säger också att man inte kan undvika individuell bedömning om man vill utveckla 

verksamheten. En tycker att bedömning av individen och verksamheten går hand i hand. Hon 

tycker inte att man kan undvika att bedöma det enskilda barnet då, exempelvis barnets 

föräldrar inte bara vill veta hur deras barn fungerar i grupp utan även veta hur deras barn 

utvecklas.  

Nackdelarna kan ju vara mycket det att man jämför barn att när du är så 

gammal ska du kunna detta och det här och det här. Att många föräldrar kan bli 

oroliga för sina barn. Han är ju såhär gammal och han pratar inte ännu.  

(Annie)  

En annan berättar om att de har ansvarsbarn som de har extra koll på när det kommer till deras 

utveckling och det kan hon tycka är en slags bedömning. Men hon säger också att de inte 

jämför barnen med varandra eller syskon med syskon. Vi måste ju se varje barn för sig, alla 

barn är ju olika tack och lov. Fördelen med individuell bedömning är att man ser just det 

barnet. Nackdelen kan ju vara det att man får tänka lite på vad man skriver i portfolion som 

varje barn har. Om man gör på rätt sätt med individuell bedömning så tror hon det kan vara en 

fördel att arbeta så. Nackdelen som hon ser är att man kan ”stjälpa mer än hjälpa” barnet i sin 

utveckling med den individuella bedömningen. 
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5.6 Utvecklingssamtal 

Rektor 

Hon tycker att pedagogerna kan svara bäst på det då hon själv inte har några 

utvecklingssamtal med föräldrar utan bara medarbetarsamtal. Men hon säger att de kan se 

olika ut. Rektor nämner att underlaget som man utgår ifrån är barnens portfolio. Och att man 

sen visar på dokumentation som synliggör barnens utveckling. Det ger resultat när man har 

dessa möten.  

Pedagoger 

När det kommer till utvecklingssamtalen så använder sig intervjupersonerna ett material som 

utgår från förmågorna i läroplanen. Ofta pratar de i arbetslaget om samtalet innan de har det 

med föräldrarna. Vid samtalet utgår pedagogen ifrån den dokumentation som gjorts om vad 

som fungerar bra eller mindre bra. Det är inte resultatet utan processen. Ibland lägger man 

fram en plan för föräldrarna. Eftersom pedagogerna och föräldrarna har en ständig dialog när 

de kommer och hämtar och lämnar så är det alltid någon som pratar med föräldrarna om hur 

dagen har varit. Detta gör att föräldrarna har en ganska klar bild av hur barnen har det på 

förskolan när de kommer till utvecklingssamtalet. Då har jag alltid med mig en läroplan 

eftersom jag tycker det är viktigt att visa eftersom det är långt ifrån alla föräldrar som vet att 

det finns en läroplan. När barnen börjar närma sig 2–3 år så vill föräldrarna veta lite mer om 

deras språkliga utveckling och hur de fungerar socialt. De har alltid med sig barnets portfolio 

till utvecklingssamtalet. Sen får föräldrarna veckobrev varje vecka där de berättar vad som 

händer på förskolan. 

På en annan förskola har de ett inbjudningspapper som föräldrarna kan ta med hem och fylla i 

innan de går på utvecklingssamtalet. Det är inget måste men pedagogen har det som underlag 

när de har utvecklingssamtal så om det är något som föräldrarna tar upp skriver de upp det 

också. Sen har man en rak dialog med föräldrarna så om det är något så ber vi dem säga det. 

De erbjuder utvecklingssamtal på hösten och på våren. Men om föräldrarna vill ha fler samtal 

så är de välkomna på det. De har också ett resursteam som har hand om tal och motorik.  De 

har även psykolog som kan komma ut och stödja pedagogerna i arbetet med barnen. Det är en 

stor trygghet för pedagogerna att ha dem. Om de har ett barn med svårigheter så kan en från 

resursteamet vara med på utvecklingssamtalet. 
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5.7 Förhållandet mellan bedömning av verksamheten och individuell 

bedömning av barn. 

Här kommer en sammanfattning av svaren som jag har fått från intervjuerna.  

Rektorn 

Rektorn tycker att när det handlar om bedömning av verksamheten ser förskolans personal 

vilka förutsättningar som finns och vilka utmaningar som ges för att barnen skall kunna 

utvecklas i verksamheten.  

Vi måste kunna visa att det finns progression i barnets lärande. Då måste vi titta på vad det är för verksamhet vi 

erbjuder barnet för att det ska bli för att det ska finnas förutsättningar, utmaningar att barnet ska utvecklas 

vidare. 

Men i det stora hela är det verksamheten, pedagogen och miljön som ska göra det möjligt för 

barnet med att få den här optimala utvecklingen. Individuell bedömning och bedömning av 

verksamheten ser hon som något som hänger ihop med varandra. 

Pedagoger  

En utav intervjupersonerna säger att de gör en bedömning av hur de organiserar miljön och 

verksamheten för att det ska gynna barnen som de har just nu. Sedan tycker hon att man får gå 

tillbaka till verksamheten och titta på om de har de möjligheter att utmana det enskilda barnet 

i verksamheten. När det kommer till att bedöma verksamheten utan att bedöma barnen säger 

hon att det går hand i hand då hon tycker man kan bedöma verksamheten men det beror alltid 

på vilken barngrupp man har. Du organiserar din verksamhet utifrån hur barngruppen ser ut. 

Hon tror däremot inte att man kan utveckla verksamheten utan att bedöma barnen. Hon menar 

att för att kunna se utvecklingen i verksamheten så måste man kolla på de enskilda barnen. 

Hon menar också att de inte sätter barnen i fack utan att de måste ge alla barnen samma 

utvecklingsmöjligheter i verksamheten. Hon säger också att barnen är ett slags måttstock om 

de har lyckats med verksamheten eller inte. 

En annan tycker att bedömning av verksamheten är ett övergripande sätt för dem att se att de 

ger barnen allt från Lpfö98/10 som de ska, att de har med allting i verksamheten som 

Lpfö98/10 vill. Får vi med allting som är med i lpfö98 och hur kan vi jobba mot den. Den 

individuella bedömningen tycker hon utgår mycket från bilder, då bilder säger väldigt mycket. 

När det kommer till det enskilda barnet så får de vara med och vara delaktiga och erbjudas allt 

i Lpfö98/10.  Hon tycker det är viktigt att se framåt genom att visa barnet hur de såg ut då och 
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vad de tyckte då. Det blir lite mer konkret för barnet. Barnet ser att då var hon/han liten 

medan nu är hon/han större. 

Den tredje tycker att man måste tänka att barnen är olika och att man ser till varje barn och att 

en del barn ligger väldigt långt fram och tvärtom. Hon menar att pedagogen måste se till det 

enskilda barnet. Verksamheten är ju att vad vi gör med barnen. Och sedan är det ju vad 

barnen är med på. Går man bara in på barngruppen så är det lätt att man missar något barn. 

När vi pratar om att bedöma verksamheten utan att bedöma barnet tycker hon det är svårt Vi 

är ju ingenting utan barnen. 

För att ge de bästa förutsättningarna för verksamheten måste pedagogerna ha med barnen 

annars tycker hon inte att man vet vad som fungerar i verksamheten. Hon berättar att 

pedagogen måste se barnen för att ge dem de bästa förutsättningarna i verksamheten. 

Kärnan i resultatet är att både rektorn och pedagoger tycker det är svårt att göra skillnad på 

individuell och verksamhets bedömning då de tycker att det går mycket i hand i hand. Man 

kan inte riktigt bedöma verksamheten utan att titta på det enskilda barnet. Både rektor och 

pedagoger tycker det sker någon slags bedömning av barnen men att de är noga med att fråga 

sig vad? hur? varför? De tycker även att det är viktigt att barnen erbjuds allt som står i 

Lpfö98/10. Men också att miljön spelar stor roll hur barnen får den utmaningen som de 

behöver genom hur de organiserar miljön. De nämner alla portfolion där pedagogerna, 

föräldrarna och barnet kan se sin progression från det att barnet börjar till det är de slutar. 

Portfolion har pedagogerna med sig när de har utvecklingssamtal.  
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6 Analys  
 

I avsnittet analyseras resultatet genom att resultatet av min undersökning med hjälp av det 

som tagits upp i litteraturgenomgången. 

6.1 Bedömning  

Resultatet av intervjuerna visar att rektorn tycker att förskolan är en målstyrd verksamhet där 

man måste ha ett mål och målkriterier att bedöma verksamheten utifrån. Annars blir det lätt 

uppfattningar som pedagogerna har. 

Pedagogerna ser bedömning som när man dömer någon, får en helhetsbild av vad någon kan 

och att förskolan är en målstyrd verksamhet. När det kommer till förhållandet mellan 

bedömning av verksamheten och individuell bedömning av barn säger alla de intervjuade att 

de måste se vad de erbjuder barnen i verksamheten men även vad Lpfö98/10 säger. De två 

som jobbat längst inom förskolan säger att bedöma individuellt och bedöma verksamheten går 

ihop. En pedagog säger att de alltid organiserar verksamheten efter barngruppen. En annan 

pedagog säger att de inte enbart kan bedöma verksamheten då verksamheten är till för barnet. 

De måste alltså se barnet för att få en fungerande verksamhet.  

Som jag har visat så är bedömning ett begrepp som inte är entydigt och som kan innebära 

olika saker exempelvis värdering, att granska något, betygsätta något eller någon, avvägning, 

utvärdera eller att uppskatta något/någon. Som jag har visat på är bedömning av mindre barn 

kan se ut på två olika sätt, den formaliserade bedömningen respektive den icke-formaliserade 

bedömningen (Skolverket 2010). Det som blir tydligt är att trots att begreppet bedömning inte 

är entydigt så visar det sig ändå att bedömning för informanterna handlar om när någon blir 

genom bedömd, värderad för vad den kan eller inte. Som Bjervås (2011) skriver så möts barn 

av bedömning, granskning och dokumentation även utanför förskolans verksamhet genom 

massmedia, spel de spelar och program de tittar på.   

6.2 Formativ och summativ bedömning  

Rektorn menar att man bedömer barnen genom bedöma verksamheten och hur pedagogerna 

skapar exempelvis en bra miljö för barnen.  

Pedagogerna vill visa barnens utveckling genom exempelvis teckningar som barnen under 

olika perioder har gjort som de sedan kan se tillbaka på själva och som de samlar i en 

portfolio. Detta blir alltså ett slags formativ bedömning genom att de ser på barns olika 
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teckningar över tid för att se vad de kan jobba vidare med. Men även en summativ bedömning 

sker då de ser vad barnen kan vid ett speciellt tillfälle.  De nämner också att de får tänka på 

vad de skriver i portfolion så det inte blir för mycket bedömning i deras anteckningar i 

portfolion.  Pedagogerna säger dock inte summativ eller formativ när de pratar om exempelvis 

portfolion. Men de nämner den som ett hjälpmedel för att se vad barnen kan och inte kan 

genom att titta på deras utveckling i verksamheten genom portfolion.  

Som jag har visat på så är det är således två olika sorters bedömning såväl formativ som 

summativ bedömning som pedagogerna använder i verksamheten, där formativ bedömning är 

när pedagogen ser processen i utvecklingen istället för resultatet. Den summativa bedömning 

är när pedagogen ser resultatet i barnets utveckling här och nu (Skolverket, 2010). Enligt 

Bjervås (2011) så är formativ bedömning något som ska forma lärandet. Hon menar att 

formativ bedömning ska vara framåtsyftande och ger barnet det stöd den behöver för en 

fortsatt utveckling (Bjervås, 2011) 

6.3 Dokumentation  

Rektor berättar att de håller på att utveckla den pedagogiska dokumentationen på hela 

enheten. Förskolan ska vara i framtiden. Hon säger att förskolan ska vara steget före. Att låta 

både barnen och pedagogerna reflektera och sen arbetslaget vad de har gjort i verksamheten. 

Rektor nämner också att genom att ha en portfolio för varje barn kan pedagogerna alltid gå in 

och titta i den för att se hur det går för barnen i verksamheten. Portfolion visar också 

föräldrarna vilken slags verksamhet som förskolan erbjuder barnet. 

 Rektor nämner att de har haft pedagogiska möten där pedagoger och hon själv har träffats 

och diskuterat hur de olika arbetslagen jobbar med pedagogisk dokumentation. Där de har 

pratat om hur barnen reflekterar i dokumentationerna i verksamheten. Att de både ser hur 

barnen reflekterar och sen hur man själv reflekterar och sen sist hur arbetslaget reflekterar. 

Hon säger också att hon vill veta hur hennes pedagoger tänker när det kommer till 

dokumentation och vill då att de ska veta hur deras barn tänker så de kan utmana barnen i 

verksamheten. Hon vill synliggöra läroprocessen mer.  

 

Pedagogerna nämner alla att de använder sig utav portfolion för att reflektera i arbetslaget 

men även visa barnen sin portfolio där de samlar saker barnen har gjort och sagt. Resultatet 

nämner här portfolion som en utvärdering, reflektion men även som ett stöd vid 

utvecklingssamtalet med föräldrarna.  
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Som jag har visat på så är dokumentation inte något entydigt utan kan betyda många olika 

saker som innebär att sammanställa insamlad information. Dokumentationen kan vara i form 

av anteckningar, foto, intervjuer, utvecklingsplaner, loggbok, videofilm, veckobrev med mera. 

Den kan både vara analog och digital och kan på det sättet användas som underlag för 

pedagogerna när det kommer till att synliggöra verksamheten och det enskilda barnets 

läroprocess. Dokumentationen kan även användas som en berättelse, beskrivning, 

personbeskrivning eller en självbedömning (Vallberg Roth, 2010) 

 

6.4 Individuell bedömning 

Rektor tar upp att det sker en individuell bedömning och att de inte kan blunda för det, men  

att hon och hennes kollegor ser det kompetenta barnet. Hon säger också att det är viktigt att 

veta syftet (vad, hur och varför) när det kommer till ren individuell bedömning. Hon säger 

också att den individuella bedömningen sker genom att följa barnets progression från det lilla 

barnet till när barnet slutar förskolan.  

En utav pedagogerna säger att de inte har någon individuell bedömning på förskolan men att 

de gör en skattning av barnet i förhållande till alla målen i läroplanen. Hon menar också att 

man inte kan undvika individuell bedömning om man vill utveckla verksamheten. En annan 

pedagog tycker att bedömning av individen och verksamheten går hand i hand. Hon tycker 

inte att man kan undvika att bedöma det enskilda barnet. Hon menar att man inte kan undvika 

individuell bedömning helt och hållet med det är viktigt att bedömning inte blir betygsättning. 

Den tredje pedagogen berättar om att de har ansvarsbarn vilket innebär att de har extra koll på 

när det kommer till deras utveckling och det kan hon tycka är en slags bedömning. Fördelen 

med individuell bedömning är att man ser just det barnet. Nackdelen kan ju vara det att man 

får tänka lite på vad man skriver i portfolion som varje barn har. Om man gör på rätt sätt med 

individuell bedömning så tror hon det kan vara en fördel att arbeta så. Nackdelen som hon ser 

är att man kan stjälpa mer än hjälpa barnet i sin utveckling med den individuella 

bedömningen.  

Som jag har visat på så även om förskolan inte har samma krav så har bruket av IUP i 

förskolan ökat från 10 procent till 48 procent mellan 2002 och 2007 (Nilsson, 2008). Det finns 

inte några krav eller bestämmelser att förskolorna ska göra IUP, men att det finns många som 

gör dem ändå på lokalt plan. De förskolor som inte har IUP har velat ta steget att införa dem 
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speciellt om det kommer ett krav från ledningen (Elfström, 2005). Efter att Lpfö98 infördes så 

har det blivit vanligare med olika sorters dokumentation på förskolan. Mycket av 

dokumentationen handlar om att se det enskilda barnets utveckling genom portfolio, 

utvecklingsplaner, anteckningar och bilder med mera (Skolverket, 2004). Även om 

förskolorna inte har IUP så tycker de intervjuade att de inte kan skilja på bedömning av barn 

och bedömning av verksamheten då det går hand i hand med varandra. Bjervås menar att när 

man bedömer något är det lätt att glömma bort processen och fokusera på resultatet (Bjervås, 

2011). 

6.5 Utvecklingssamtal 

I resultatet nämner rektorn att hon inte håller i några utvecklingssamtal med föräldrarna om 

barnen utan att det är pedagogerna som gör det. Men hon nämner att de kan se olika ut. Hon 

nämner att underlaget, det man utgår ifrån, är barnens portfolio. Och att man sedan visar på 

dokumentation som synliggör barnens utveckling. 

Pedagogerna nämner inskolningssamtal och utvecklingssamtal. En utav pedagogerna nämner 

också inbjudningspapper som hon använder sig utav i utvecklingssamtalet som mall där 

föräldrarna får fylla i om de vill. En annan pedagog säger att de har samtal med sina kollegor 

för att checka av om de har något som de vill säga om barnet. Pedagogerna nämner att de har 

en vardaglig kontakt med föräldrarna om barnet när föräldrarna lämnar och hämtar. En utav 

pedagogerna nämner ett resursteam som de kan få stöd utav i utvecklingssamtalet.  

Som jag har visat så finns skillnaden mellan förskolan och skolan är att pedagogerna och 

föräldrarna för ett dagligt samtal då barn lämnas och hämtas från förskolan. 

Utvecklingssamtal i förskolan är en länk mellan hemmet och förskolan där föräldrar och 

pedagoger möter varandra för att samtala på ett djupare plan om barnet (Bjervås, 2011). 

Under utvecklingssamtalet knyts det gemensamma ansvaret ihop och bildar på det sättet en 

relation mellan föräldern och pedagogen/förskolan. Åberg och Lenz Taguchi (2009) nämner 

att det uppskattas utav föräldrarna att ha kontakten men också månadbreven som föräldrarna 

får från förskolan då de får en inblick vad deras barn gör på förskolan (Åberg och Lenz 

Taguchi, 2009). 

6.6 Pedagogisk dokumentation  

Rektor berättade att de just nu håller på att utveckla den pedagogiska dokumentationen. De 

intervjuade nämner inte den pedagogiska dokumentationen i sina svar. Men alla nämner 
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barnens portfolio som något som de använder för att visa föräldrarna vid utvecklingssamtal 

men också att visa barnen deras utveckling med exempelvis teckningar. 

Bjervås (2011) menar att det måste finnas reflektioner runt dokumentationerna för att det ska 

vara pedagogisk dokumentation. Lenz Taguchi skriver att det är processen som är viktig och 

hur barn och pedagoger samspelar i lärandet i den pedagogiska dokumentationen, men även 

att pedagogen synliggör barnens strategier och deras läroprocess (Bjervås, 2011). Därför är 

det en skillnad på individuell utvecklingsplan som ser det individuella barnet och inte 

verksamheten. Enligt Skolverket (2008) så vill den pedagogiska dokumentationen synliggöra 

barnens och verksamhetens läroprocess men även visa en grund på hur miljön har inverkan på 

barns lärande, lek och samarbete är. Det har kommit ett förslag till ny lag som trädde i kraft 

den 1 juli 2011 som säger att pedagogisk dokumentation och portfolio kan synliggöra barnens 

läroprocess och utvärdera verksamheten för barn, föräldrarna och pedagogerna (Skolverket, 

2010).  

6.7 Slutsatser 

Hur hanterar förskolan relationen mellan bedömning av verksamheten och bedömning av 

barn? Som det ser ut finns inte individuella utvecklingsplaner på de tre förskolorna där 

intervjupersonerna arbetar. Men de flesta utav informanterna tycker inte de kan bedöma 

verksamheten utan att titta på det enskilda barnet, eftersom att titta på det enskilda barnet och 

verksamheten går hand i hand med varandra. En pedagog nämner att man inte kan undvika 

individuell bedömning om man vill utveckla verksamheten. En annan pedagog berättar att de 

har ansvarsbarn som de har lite extra koll på när det kommer till barnets utveckling och det 

kan hon tycka kan vara en bedömning. Det framkommer också att de kan missa något barn 

om de bara kollar på barngruppen och inte varje individ.  En utav de intervjuade pratar om 

skattning av barnen alltså att man bedömer vad någon kan eller inte. Även portfolion tas upp 

som något där barnen tillsammans med pedagogerna skriver och samlar material för 

exempelvis utvecklingssamtalen. En tolkning är att pedagogerna bedömer barnen på ett eller 

annat sätt även om de säger at de inte gör det eller vill göra det. Hon säger också att den 

individuella bedömningen sker genom att följa barnets progression från det lilla barnet till när 

barnet slutar förskolan. 
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7 Diskussion  

7.1 Metoddiskussion 

Då jag använde mig utav den kvalitativa metoden i min undersökning fick jag fram 

intervjupersonernas reflektion, tankar, värderingar och inställningar om det ämnet jag valt. De 

intervjuade pedagogerna och rektorn hade jag aldrig träffat förut men jag hade haft 

mejlkontakt med alla fyra. På det sättet fick jag en viss personlig koppling till dem. Bryman 

(2002) menar att kvalitativ forskning studerar människor i deras naturliga omgivning, alltså 

förskolan där jag intervjuade dem (Bryman, 2002). Att intervjua dem på deras arbetsplats fick 

dem att slappna av och känna sig trygga.  

Det som var positivt var att alla intervjuer utfördes på förskolan där pedagogerna arbetade och 

att vi satt enskilt utan att någon annan pedagog eller barn störde. Det jag kan ångra nu i 

efterhand är att jag skulle haft någon mer pedagog att intervjua så jag skulle haft lite mer 

information att gå på då jag tror jag skulle se fler likheter och skillnader mellan hur de tänker.  

Jag hade velat ha intervjuat någon barnskötare också för att se skillnader och likheter på hur 

förskollärare och barnskötare ser på bedömningar i förskolan. Det som jag kan komma på är 

att några utav de intervjuade svarade på frågorna men efter ett tag frågade hur frågan löd igen. 

Och på det sättet ändrade sitt svar. Det är mycket möjligt att jag inte var tydlig nog med mina 

frågor när jag ställde dem eller så svävade personen ut så pass mycket i sitt svar att de glömde 

bort vad jag frågade om. På det sättet var det svårt för mig att hinna med i deras svar. Det 

kanske skulle varit bättre om det hade haft frågorna framför sig precis som jag hade. Ibland 

kunde det även bli en del långa pauser där jag inte riktigt visste om jag skulle fråga en ny 

fråga eller om jag skulle vänta. Det jag kan känna nu i efterhand är att jag kunde ha gett ut 

frågorna lite innan så hade de intervjuade haft tid på sig att tänka på hur de arbetar i 

verksamheten med dessa frågor. Då kanske jag hade fått ut mer utav det jag hade tänkt mig. 

Jag har förstått vad de har förklarat för mig och hur de har menat med sina svar men vissa 

gånger har jag tyckt att deras svar har varit svårtolkade då det har känts som de inte riktigt 

visste hur de skulle svara på frågorna. Jag hoppas att jag har förstått och tolkat informanternas 

svar så bra som möjligt. Under intervjuerna försökte jag vara så professionell som möjligt så 

jag inte fick dem att säga något som kändes fel för dem. Jag tycker att jag har fått svar på min 

fråga och nått mitt syfte med detta arbete. 
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7.1 Resultatdiskussion  

Min studie ville ha svar på hur förskolan hanterar relationen mellan bedömning av 

verksamheten och bedömning av barn. När jag frågade om förhållandet mellan bedömning av 

verksamheten och individuell bedömning av barn så säger alla att det är svårt att bedöma 

verksamheten utan att titta på det enskilda barnet. En utav pedagogerna nämnde att de gör en 

skattning av barnet så har enligt min tolkning skattning och bedömning samma innebörd. Min 

slutsats på detta är att pedagogerna gör någon slags bedömning av barnen för att utveckla sin 

verksamhet på förskolorna. Fastän pedagogerna inte ska bedöma det enskilda barnet så 

upplever de att det är svårt att planera verksamheten för barnen om de inte bedömer barnen. 

Fast de säger också att de inte jämför barnen med varandra. De konsekvenserna som jag kan 

se i detta är att barnen säkert kan känna av denna slags bedömning men även att föräldrarna 

kan bli mer stressade utav att veta att bedömning sker med deras 1-5 åringar. Eller så blir det 

en positiv sak att föräldrarna vill veta hur det går utvecklingsmässigt för deras barn. Det kan 

gå åt båda hållen när det kommer till bedömning. En annan konsekvens som jag ser det är att 

pedagogerna kan missa vissa barn när de ser verksamheten och inte de enskilda barnen. Sedan 

tror jag att detta med individuell bedömning är väldigt nytt på många platser och att det är 

många pedagoger som inte vet hur de ska skriva, reflektera, diskutera om det. Då blir det 

också något som ses som något jobbigt och onödigt och blir något som man inte bryr sig om 

att göra. Det som har förvånat mig under detta arbete är att individuell bedömning och 

verksamhetsbedömning är så nära varandra. Att de går ihop så mycket som det verkar göra.  

Som jag ser det bedömer pedagogerna barnen på ett eller annat sätt. Även om de är noga med 

att titta på verksamheten så är det svårt för pedagogerna att inte se på det enskilda barnet när 

de ska bedöma verksamheten. Jag hoppas jag har bidragit med att detta arbete fått 

pedagogerna att tänker mer på hur de bemöter barnen i verksamheten och att de ser mer på 

verksamheten än på det enskilda barnet.  

Under arbetets gång och efteråt så har jag förstått hur viktigt det är att se verksamheten utifrån 

barnen men även att bemöta barnen individuellt för att på så sätt hjälpa dem framåt i sin 

utveckling och på det sättet utveckla verksamheten till en så bra och innehållsrik verksamhet 

som det bara går. Men jag har också fått erfarenheten utav att det är viktigt att vänta in barnen 

och inte bara arbeta utifrån mina egna idéer och spontan aktiviteter. Att se och lyssna på 

barnens tankar och idéer. Att barn i samma ålder är väldigt olika i utvecklingen och att 

försöka hitta var just det barnet är så jag som pedagog kan börja där i stället för att skjuta alla 

framför mig på samma sätt. Då jag har märkt att det är lätt hänt om man inte tänker sig för.   
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Det som fortfarande kvarstår är att Lpfö98/10 säger att vi inte ska bedöma barnet utan 

verksamheten och pedagogerna. Men det finns fortfarande modeller/mallar för barnen som 

pedagogerna kan fylla i. Det gamla och det nya fortgår parallellt (Skolverket, 2010). Det 

innebär till en del att vi går emot läroplanen som säger att vi inte ska göra enskilda 

bedömningar och värderingar utifrån barnets presentationer i förskolan (Skolverket, 2008).  
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Bilaga  

Intervjufrågor till rektor och pedagoger  

1. Hur länge har du arbetet inom förskolan? 

2. Vad innebär begreppet bedömning för dig? 

 

3. Hur ser du på förhållandet mellan bedömning av verksamheten och individuell 

bedömning av barn? 

4. I vilka avseende sker individuell bedömning? 

 

5. Kan man bedöma verksamheten utan att bedöma barnet? 

 

6. Kan man undvika individuell bedömning? 

 

7. Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med individuell bedömning? 

 

8. Vilken typ av bedömning görs på denna förskola? 

 

9. Hur jobbar ni med dokumentation, värdering i förskolan? 

 

10. Hur jobbar ni med individuella utvecklingsplaner? 

 

11. Berätta om hur ni lägger upp utvecklingssamtalet?  

 

 

 

 


