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1 Inledning och problemområde 
Under min utbildningstid till förskollärare har jag insett att pedagoger i förskolan har många 

viktiga uppdrag. Ett av de kanske mest centrala uppdragen som Läroplan för förskolan (Lpfö 

98) lyfter fram är att förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande (s. 4). Det innebär 

bland annat att verksamheten ska ge varje barn möjlighet att utvecklas utefter sina egna 

förutsättningar. För att möjliggöra detta är det enligt Skolverket (2005) viktigt att den 

pedagogiska verksamheten planeras med utgångspunkt från barnen och deras behov. Vidare 

förutsätter detta att förskolan följer varje barns utveckling och lärande. Det är dock inte tillåtet 

i enlighet med inledningen till förskolans läroplan att utvärdera enskilda förskolebarns resultat 

samt ge betyg eller omdömen (Lpfö 98). Men enligt Skolverket (2005) är det skillnad på att 

följa ett barns utveckling och att bedöma ett barns utveckling, varpå det sistnämnda 

följaktligen inte är acceptabelt i förskolan. 

 

Hur läroplanens bestämmelser följs i praktiken ter sig däremot problematiskt. En rapport från 

Skolverket (2008) visar att det under senare år har skett en ökning i användandet av olika 

diagnos- och bedömningsmaterial i förskolan. Utvärderingen visar även att användningen av 

materialet i flera fall leder till att enskilda barns prestationer bedöms, vilket enligt Skolverket 

strider mot läroplanens intentioner. Det här är ett dilemma som har blivit föremål för debatt, 

till exempel i tidningen Dagens Nyheter. Thullberg, Åsén och Olsson (2008) som arbetar för 

Skolverket har i en debattartikel försvarat sig efter att ha blivit kritiserade av ett antal 

kommunpolitiker. Politikerna påstår bland annat att läroplanen kan ge stöd åt bedömningar 

som görs av enskilda barns prestationer i förskolan samt att detta är en tolkningsfråga. Men 

Skolverket hävdar bestämt att så inte är fallet. 

 

Utifrån ovannämnda perspektiv går det att ställa sig frågande till huruvida de i förskolan 

förekommande diagnos- och bedömningsmaterialen är lämpliga verktyg att använda sig av för 

att följa barns utveckling. Går det egentligen att följa ett barns utveckling utan att göra 

bedömningar av det enskilda barnet? En annan viktig fråga är om bestämmelsen mot att 

bedöma enskilda barn kan ha en negativ inverkan på pedagogers professionella arbete. Enligt 

mig är detta ett viktigt område att belysa eftersom det har visat sig vara ett problem som 

många förskolor försöker hantera. Genom att studera hur pedagoger i förskolan arbetar för att 

följa barns utveckling och undersöka vilken syn de har på bedömning i den dagliga 

verksamheten i förskolan hoppas jag kunna bringa klarhet i detta komplexa problemområde. 
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka pedagogers syn på bedömning i den dagliga verksamheten 

i förskolan samt söka svar på hur pedagoger arbetar för att följa barns utveckling. Vidare har 

jag för avsikt att i en del av studien även belysa detta ämnesområde ur ett historiskt 

perspektiv. 

 

1.1.1 Frågeställningar 
- Hur följer pedagoger i förskolan barns utveckling? 

- Hur uppfattar pedagoger i förskolan begreppet bedömning och i vilken utsträckning 

använder de sig av bedömningar i den aktuella verksamheten? 

- Hur upplever pedagoger i förskolan sitt arbete med att följa barns utveckling nu i 

jämförelse med hur det var förr? 
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2 Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och aktuell litteratur för det gällande 

undersökningsområdet samt relevant teori. Eftersom det finns begränsat med forskning som 

handlar om bedömning i förskolan fokuserar litteraturgenomgången även på att beskriva 

närliggande områden som dokumentation, utvecklingssamtal, barns lärande och utveckling. 

För att ytterligare belysa studiens ämnesområde ges en bild av förskolan ur ett historiskt 

perspektiv med inriktning mot en utvecklingspsykologisk syn. 

 

2.1 Synen på barns lärande och utveckling ur ett historiskt perspektiv 
Förskolan har, enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) under lång tid intresserat sig 

för att följa barns utveckling. Tidigare var det ett utvecklingspsykologiskt tänkande som låg 

till grund för hur pedagoger bedömde barns utveckling. Wehner-Godée (2005) menar att 

bedömningar av barn som grundades på utvecklingspsykologiska idéer började göras redan på 

1950-talet. Det pedagoger fokuserade sina bedömningar på var barns motoriska, språkliga, 

sociala och emotionella utveckling. Enligt Sommer (2005) existerar det en syn på barnet som 

natur inom utvecklingspsykologin. Med det menas att barnet mognar och utvecklas i naturliga 

steg utefter bestämda utvecklingsstadier. Det finns tankar om en normal och god utveckling 

som barnet ska följa. Utveckling associeras till något positivt i termer av att barnets förmågor 

förbättras. Om barnet däremot inte följer den förväntade utvecklingen nämns begrepp som 

utvecklingsstörning och felutveckling. I och med att pedagoger såg på barns utveckling som 

en mognadsprocess menar Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) att barnen gavs tid till 

utveckling i förskolan. Pedagogerna tog hänsyn till att barn utvecklas i olika takt. 

 

Under 1970-talet beskriver Wehner-Godée (2005) att förskolan inte bara skulle koncentrera 

sig på att göra observationer för att följa enskilda barns utveckling. Pedagogernas 

observationer skulle även ligga till grund för genomförande av förändringar i verksamheten. 

Senare kom förskolan, enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) att förändra sin syn 

på barns utveckling och lärande. Istället för ett utvecklingspsykologiskt perspektiv intog 

förskolan en syn på barns utveckling utifrån ett mer kulturrelaterat perspektiv. Sommer (2005) 

framställer detta som ett paradigmskifte. Han menar att införandet av förskolans läroplan år 

1998 innebar en förändring i synen på barns utveckling. De tidigare tankarna om att barn 

utvecklas utefter bestämda mognads- och utvecklingsstadier övergick till att handla om 

barnets utveckling som kontextberoende. Sommer menar vidare att barnet numera ses som 
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kompetent och att pedagoger utgår från vad barn kan istället för att se till vad de inte kan. 

Enligt Wehner-Godée (2005) är det således pedagogens teoretiska perspektiv och 

föreställning om barns utveckling och lärande som avgör hur barnet bedöms. Även Folke-

Fichtelius (2008) har i sin studie beskrivit att förskolans uppgifter har förändrats efter 

införandet av läroplanen Lpfö 98. Det tidigare fokuset på omsorg och omvårdnad har inte 

längre lika stort utrymme i förskolan. Istället är det barns lärande och kunskapstillägnande 

som numera står i centrum.  

 

2.2 Sociokulturell teori 
Synen på hur människor lär och utvecklas kan beskrivas på många olika sätt. Det är valet av 

teoretisk utgångspunkt som avgör vilken syn som beskrivs. Teorin som ligger till grund för 

denna studie är den sociokulturella. Enligt Säljö (2000) är kulturella aktiviteter och 

människors samspel centralt för lärandet inom det sociokulturella perspektivet. Människor lär 

och utvecklas när de deltar i kulturella aktiviteter. I ett sådant sammanhang blir även 

kommunikationen mellan människor viktig. Kommunikation ses som ett redskap för lärande 

inom den sociokulturella teorin. Enligt Säljö har psykologen Vygotskij och hans idéer om 

lärande haft stor betydelse för den sociokulturella teorin. Därför ges nedan en mer ingående 

redogörelse om Vygotskij och hans tankar. 

 

2.2.1 Vygotskij 
Psykologen och filosofen Lev Semjonovitj Vygotskij kommer från Vitryssland och levde 

mellan åren 1896-1934. Enligt Vygotskij är lärande någonting som ständigt sker genom att 

människan interagerar med omgivningen. På så sätt lär människan av omgivningen samtidigt 

som omgivningen även påverkas av den enskilda människan. I samspelet med omvärlden är 

kommunikation en viktig del. Det är framförallt genom kommunikation som Vygotskij menar 

att kunskaper förs vidare. Genom att kommunikation spelar en viktig roll är också språket 

centralt i Vygotskijs teori. Språket fungerar som ett verktyg som hjälper barnet att förstå sin 

omvärld. Det är inte bara språket som Vygotskij klassificerar som ett verktyg, utan alla former 

av hjälpmedel som människan använder sig av i syfte att förstå världen kallas verktyg. Det 

innebär att verktygen kan vara av både fysisk och intellektuell art. Vygotskij benämner även 

verktygen som artefakter. Hur människan förstår sin omvärld är således beroende av vilken 

kultur hon lever i och vilka artefakter som finns att tillgå (Säljö, 2000). 
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Vidare menar Vygotskij att verkligheten är föränderlig. För att förstå verkligheten ger han en 

beskrivning av dess uppkomst utifrån fyra olika genes. Han benämner genesen fylogenes, 

sociogenes, ontogenes och mikrogenes. Fylogenes beskriver människans utveckling i 

egenskap av att vara en biologisk art. Människan uppkom genom en biologisk process. Inom 

detta genes beskrivs människan sedan ha utvecklats genom samspel med andra och med hjälp 

av olika artefakter. (Stensmo, 2007). 

 

Sociogenes menar Vygotskij beskriver hur kultur och gemensamma beteenden uppstår och 

utvecklas. Han hävdar att kultur och kollektiva beteenden skapas i sociala sammanhang. De 

sociala sammanhangen är starkt kopplade till arbete och människans användning av olika 

verktyg. Vygotskij menar att arbetsprocesser skapar kultur mellan människor eftersom de 

olika individerna är tvungna att kommunicera på samma språk och komma på gemensamma 

namn och användningsområden för redskap för att förstå varandra. På så sätt skapas 

kollektiva beteenden och en gemensam kultur för människor (Stensmo, 2007). 

 

Ontogenes förklarar enligt Vygotskij varje människas utveckling från det att den föds till 

vuxen ålder. Han menar att ett barn som föds in i en kultur lär sig dess innehåll och hur man 

som människa ska leva i den genom lek, utbildning och arbete. På detta sätt fyller alltså både 

fylogenes och sociogenes en funktion inom ontogenesen (Stensmo, 2007). 

 

Tillsist beskriver Vygotskij mikrogenes likt processer som gör att människan utvecklas inom 

ontogenes. Det är utvecklingsprocesserna inom mikrogenes som gör att människan utvecklas 

från barn till vuxen. Genom varje utvecklingsprocess lär sig individen någonting nytt. Dessa 

processer kallar Vygotskij utveckling inom den proximala utvecklingszonen. Med begreppet 

proximal utvecklingszon menar han den närmaste utvecklingsnivån som barnet strävar efter 

att nå härnäst. Vygotskij menar att barn utvecklas och lär sig nå upp till nästa utvecklingszon 

med hjälp av andra. Det handlar alltså om att utgå från den befintliga zonen som barnet 

befinner sig i och försöka se vad barnet är kapabelt att lära sig härnäst. Med hjälp av andra tar 

sig sedan barnet till nästa zon. När väl nästa zon är nådd klarar barnet av att göra dess innehåll 

på egen hand. På så sätt menar Vygotskij att barn lär och utvecklas (Stensmo, 2007). 
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2.3 Dokumentation 
Ett tillvägagångssätt som pedagoger i förskolan ofta använder sig av för att följa barns 

utveckling och lärande är enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) dokumentation. 

Genom dokumentation synliggör pedagogerna vad som sker i förskolan och får på så sätt en 

överblick av barns lärprocesser. Detta väcker även tankar hos pedagogerna kring hur de kan 

bidra till barnens fortsatta utveckling. Samtidigt används dokumentation även som ett sätt att 

följa och utveckla förskolans verksamhet. Vid dokumentation är det vanligt att observationer 

av barn görs, varpå pedagoger enligt Wehner-Godée (2000) med fördel kan använda sig av 

olika tekniska hjälpmedel. Några exempel på hjälpmedel är bandspelare, digitalkamera, 

videokamera och dator. Fördelen med dessa metoder är framförallt att pedagoger har 

möjlighet att gå tillbaka och titta eller lyssna på dokumentationen efter att den genomförts.  

 

Enligt Carr (2001), som är en internationell forskare från New Zeeland, handlar 

dokumentationsprocesser om att beskriva, diskutera, dokumentera och besluta. De här delarna 

pågår ofta parallellt i en dokumentationsprocess. Mer konkret går processen med att beskriva 

ut på att pedagogerna försöker förstå och precisera vad barnen gör i lärandeprocesserna. 

Diskutera innebär att pedagogerna pratar med varandra, barnen och barnens föräldrar om 

lärandeprocesserna som har observerats. Detta görs för att stärka eller förbättra pedagogernas 

tolkning av situationen. Vidare handlar dokumentera om att pedagogerna på olika sätt sparar 

observationerna. Till exempel kan pedagogerna skriva ner observationerna eller spara 

teckningar och dylikt som barnen producerar. Tillsist innefattar beslutsprocessen att 

pedagogerna utifrån det de har sett bestämmer sig för hur de ska arbeta vidare med den 

pedagogiska verksamheten. Carr (2001) menar att en dokumentationsprocess som följer dessa 

steg medverkar till att generera berättelser om lärande och ger en bild av det enskilda barnet i 

en given kontext. 

 

Karlsdóttir och Garðarsdóttir (2010) har skrivit en artikel som beskriver en internationell 

studie som är genomförd på en isländsk förskola av två forskare och två förskollärare. Syftet 

med studien var att undersöka huruvida en gemensam metod för att bedöma barns 

lärprocesser skulle kunna användas av både förskollärare och forskare för att dels generera 

data till forskning och dels kunna användas i praktiken av förskolor. Metoden de använde sig 

av kommer från New Zeeland och handlar om att dokumentera barns lärandeberättelser. 

Barnen observeras under en period i den vardagliga miljön och varje observation sparas sedan 

i en speciell mapp. Mappen kan innehålla skriftliga beskrivningar av olika situationer, 
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fotografier, barnens arbeten, bilder och kommentarer. Därefter analyseras och jämförs 

materialet i mappen i syfte att till exempel urskilja mönster. Även barnen görs delaktiga i 

denna del av arbetet. Med hjälp av den valda metoden kunde forskarna fokusera på barnens 

styrkor och förskollärarna fick kunskap om de enskilda barnen och barngruppen. De kom 

tillsammans fram till att det här var en bra metod att använda sig av för att få syn på barns 

lärprocesser. Däremot anser de att de hade behövt mer förberedelsetid för att lära känna 

barnen och för barnen att lära känna metoden. 

 

Att använda sig av portfolio är enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) ännu ett sätt 

att dokumentera barns utveckling och lärande på. Portfoliometoden innebär att dokumentation 

om ett barn samlas i en portfolio under hela förskoletiden. Dokumentationen ska vara av 

sådan karaktär att den ger en uppfattning om barnets utveckling och lärande ur olika aspekter 

över tid. Ofta är det barnets egna arbeten, teckningar och fotografier som framställs i 

portfolion. 

 

2.3.1 Individuell utvecklingsplan 
Dokumentation av barn kan i en del förskolor, enligt en studie av Elfström (2005) även ligga 

till grund för upprättandet av individuella utvecklingsplaner. Elfströms studie syftar bland 

annat till att beskriva varför det skett en ökning i användandet av individuella 

utvecklingsplaner i förskolan och skolan samt ge en bild av vad dessa planer innehåller och 

vad de syftar till. I studien framkommer det att det enligt förskolans läroplan inte finns något 

krav på att förskolor ska upprätta individuella utvecklingsplaner. Besluten om detta tas i flera 

fall istället genom kommunpolitiker eller tjänstemän i skol- och förskoleförvaltningen. Men 

det finns också förskolor och skolor som själva bestämmer sig för att de vill använda sig av 

individuella utvecklingsplaner. 

 

I Elfströms (2005) studie beskrivs flera olika syften med individuella utvecklingsplaner. Ett 

syfte är att planerna ska beskriva det aktuella läget för barns utveckling för pedagoger och 

föräldrar samt vara en hjälp i barnets fortsatta utveckling. Planerna syftar även till att bilda en 

röd tråd i synen på kunskap och människan från förskolan till gymnasiet, då tanken är att den 

individuella utvecklingsplanen ska följa med barnet genom de olika skolformerna. Syftet är 

även att synliggöra utvecklingen för barnet självt. I utvecklingsplanerna är det därför det 

individuella barnet som fokuseras och ofta ges en bild av att det är barnet som ska åtgärdas.  
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Som en grund för utvecklingsplanerna används, enligt Elfström (2005) en utarbetad checklista 

eller ett samtalsunderlag som syftar till att beskriva barnets aktuella utveckling. Vidare 

utformas det dokument som blir den individuella utvecklingsplanen utifrån de beskrivna 

områdena i checklistan eller samtalsunderlaget. Elfström menar att den individuella 

utvecklingsplanen som utvärderingsinstrument är någonting som ligger i tiden. Planen gör 

barnet delaktigt i sitt eget lärande. Barnet får även ta ansvar för sin egen utveckling och för 

tillägnandet av ny kunskap. Enligt Elfström är dessa förmågor viktiga i dagens samhälle vilket 

gör den individuella utvecklingsplanen till ett populärt instrument i förskolan och skolan. 

 

Vallberg Roth och Månsson (2008) har skrivit en artikel som beskriver individuella 

utvecklingsplaner i förskola och skola. De menar att individuella utvecklingsplaner ger 

uttryck för bedömningar av barn. En del planer fokuserar på bedömning av barnets kunskaper, 

varpå omdömena liknar betyg. Andra fokuserar på fostran och omsorg vilket leder till mer 

personliga bedömningar. De personliga omdömena som handlar om hur barnet är som person 

dominerar i förskolans utvecklingsplaner. Vallberg Roth och Månsson beskriver även att de 

individuella utvecklingsplanerna i många fall skildrar självreglering och ansvar hos barnet 

kopplat till innehållet. Elfström (2005) som också noterat detta i sin studie anser att 

individuella utvecklingsplaner istället borde fokusera mer på hur pedagoger och den 

pedagogiska verksamheten bidrar till barns lärande och utveckling. Hon vill lyfta fram 

sammanhangets betydelse för barns lärande istället för att se barnet som ägare av problemet. 

 

2.3.2 Pedagogisk dokumentation 
En dokumentationsmetod som både syftar till att utgå från den pedagogiska verksamheten och 

barns tankar och åsikter är enligt Lenz Taguchi (2000) pedagogisk dokumentation. I sin 

avhandling undersökte Lenz Taguchi hur pedagogisk dokumentation kunde användas som 

metod i ett förändringsarbete på en förskola. Hon menar att pedagogisk dokumentation kan 

användas både för att utveckla en verksamhet, pedagogerna i verksamheten samt barnen. I 

arbetet med pedagogisk dokumentation är det viktigt att samtala om vad som sker och se på 

situationer ur olika perspektiv. Därför är allas tankar och åsikter av stor betydelse, både barn 

och vuxnas. Lenz Taguchi (1997) menar att det är när en dokumentation blir till föremål för 

reflektion som den övergår till att vara pedagogisk. Därför är samtal och reflektion viktiga 

delar i ett pedagogiskt dokumentationsarbete. När pedagoger reflekterar kring barns 
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lärprocesser och det som sker i verksamheten behöver de enligt Lenz Taguchi (2000) betrakta 

dessa situationer med öppna ögon. Vidare anser hon att det är en frigörande process att arbeta 

med pedagogisk dokumentation eftersom det leder till att pedagoger och barn blir de som 

bestämmer över sin egen praktik. Barnets intresse är centralt för den här sortens 

dokumentation och genom att uppmärksamma vad barn tänker och är intresserade av kan 

pedagogerna utmana dem vidare i deras lärande samt utveckla den pedagogiska praktiken. 

 

Pedagogisk dokumentation handlar enligt Dahlberg, Moss och Pence (2001) framförallt om 

att pedagogen observerar barnen. Samtidigt poängterar de att dokumentationen inte handlar 

om att observera barn utifrån bestämda utvecklingsnivåer genom att klassificera och 

kategorisera vad de kan och inte kan. Istället är det barns lärprocesser som ska fokuseras. Det 

är i den meningen viktigt att pedagoger har ett öppet förhållningssätt gentemot barnen där de 

försöker se och förstå vad varje barn gör och lär i den pedagogiska processen. 

 

Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) är pedagogisk dokumentation en 

metod som ursprungligen kommer ifrån Reggio Emilia pedagogiken. Grundaren till den 

nämnda pedagogiken är Loris Malaguzzi. Inom Reggio Emilia pedagogiken ses barnet som 

kompetent och behandlas därför med stor respekt. Det är det aktiva barnet som i samspel med 

andra skapar en förståelse för sin omvärld. Pedagogens uppgift blir i det här sammanhanget 

framförallt att vara uppmärksam och lyssna på barnet. Samtidigt bör pedagogen tillsammans 

med miljön även stimulera barnet till att kommunicera och uttrycka sig på olika sätt. Mottot 

inom Reggio Emilia är att ett barn har hundra olika språk. 

 

2.4 Utvecklingssamtal 
Ett moment i förskolan som enligt Markström (2005) fokuserar på barns lärande och 

utveckling är utvecklingssamtalet. Markströms studie syftar till att beskriva hur människor, 

som på olika sätt är en del av förskolan, via sociala praktiker medverkar till att skapa 

verksamheten samt utformar barndom. Ett av undersökningsområdena som Markström 

studerar är förskolans utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalet är ett möte som förskolan 

måste erbjuda varje barns föräldrar. Vid mötet träffar en pedagog från förskolan föräldrarna 

till ett barn för att diskutera barnet. Inför mötet brukar pedagogen enligt Markström samla 

information om barnet genom till exempel samtal med kollegor, observationer och 

anteckningar. Föräldrarna och ibland även barnet görs också ofta delaktiga i förberedelserna 
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inför utvecklingssamtalet genom att de får fylla i en blankett. Blanketten handlar om barnet 

och utgör ofta underlag för samtalet. 

 

Vad ett utvecklingssamtal fokuserar på menar Markström (2005) kan skilja sig åt mellan olika 

pedagoger. Ofta innehåller mötet både inslag från förskolan och från barnets hemmiljö. Något 

som däremot står klart är att pedagoger i förskolan inte får betygsätta barn eller ge omdömen. 

Det är inte heller enskilda barns resultat som ska fokuseras eftersom förskolan endast har mål 

att sträva mot till skillnad från skolan som har mål att uppnå. Detta menar Markström gör 

utvecklingssamtalet problematiskt och frågan om vad ett sådant möte egentligen ska innehålla 

blir central i detta sammanhang. 

 

Utifrån sin studie har Markström (2005) kommit fram till ett antal områden som ofta 

synliggörs i samband med utvecklingssamtal. Det mest centrala är att samtalet handlar om det 

enskilda barnet. Pedagogen och föräldern diskuterar hur barnet har utvecklats och om 

framsteg gjorts. Markström menar att framförallt den här delen av samtalet anger en ton för 

vad som är normalt och vilka förväntningar som finns på barnet. Ofta uttrycker också 

pedagogen värderande omdömen om barnets förmågor genom att beskriva dessa med hjälp av 

olika adjektiv. Med andra ord görs en kategorisering av barnet. Pedagogen gör även 

kopplingar till verksamheten genom att beskriva hur barnet fungerar i olika aktiviteter och 

moment i förskolan. Likaså ger samtalet enligt Markström föräldrarna chansen att förklara hur 

barnet är i hemmiljön och hur föräldrarna själva agerar i olika situationer gentemot barnet. 

 

Enligt Markström (2005) är den grundläggande anledning till varför föräldrar och pedagoger 

delger varandra sina bilder av barnet att en helhetsbild ska skapas av barnet samt att 

konsensus ska uppnås i relationen dem emellan. Hon menar att det är viktigt att föräldrarna 

och pedagogerna strävar efter att utjämna skillnaderna mellan varandra eftersom de har ett 

delat ansvar i uppfostran av barnet. Ytterligare ett samtalsämne som ofta uppkommer handlar 

om framtiden för barnet och hur de vuxna ska arbeta för att utveckla barnet. Detta görs i syfte 

att förbereda barnet för en framtid inom skolans värld. Genom dessa olika ämnesområden 

anser Markström att samtalet blir ett verktyg som leder barnet framåt i utvecklingen. 

  

2.5 Bedömning 
Ordet bedöma innebär att fälla ett värderande utlåtande över något (Nationalencyklopedin, 

1995, s.109). Enligt Pettersson (2010) är bedömning vanligt förekommande i skolans värld. 
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Detta genom att lärare bedömer och värderar elevers kunskaper i förhållande till de uppsatta 

mål och kriterier som finns i skolans läroplan och kursplaner. Bedömning av elever ska 

följaktligen fungera som en hjälp för lärare när de ska sätta betyg. Ett annat syfte som 

Pettersson lyfter fram är att bedömning kan leda till fortsatt lärande och utveckling hos 

eleverna. Detta är särskilt gynnsamt då eleverna själva görs delaktiga i bedömningsprocessen. 

 

Nordin-Hultman (2004) har studerat den pedagogiska miljön i förskolan och skolan och 

menar att den har betydelse för hur barn är och uppfattas vara. I studiens bakgrund beskriver 

Nordin-Hultman att förskolan i allt större utsträckning än tidigare bedömer barns lärande och 

utveckling. På så sätt har både skolan och förskolan bidragit till en ökad diagnostiserande 

kultur. Vidare hävdar hon att det är vanligt att dessa bedömningar ger uttryck för att 

problemet ligger hos barnet och att det är barnet som ska åtgärdas. Nordin-Hultman vill med 

sin studie istället belysa miljöns betydelse för barns möjligheter att lära och utvecklas. Hon 

anser att det är viktigt att pedagoger i förskolan och skolan fokuserar på hur de kan anpassa 

miljön till barnen i syfte att de ska utvecklas. 

 

Christensson (1995) har forskat kring fenomenet subjektiv bedömning. I sin studie utgår han 

från ett marxistiskt synsätt. Christensson menar att all bedömning förutom objektiv 

bedömning är subjektiv. En subjektiv bedömning grundar sig på en persons bedömning av 

någonting medan en objektiv bedömning sker genom maskinell behandling av data. Vidare 

menar Christensson att en subjektiv bedömning delvis kan bestå av en objektiv bedömning. 

Men eftersom det från grunden är en person som står för bedömningen förblir den därför 

subjektiv. I sin beskrivning av en subjektiv bedömning påstår Christensson att en 

arbetsprocess, arbetsprocessens institutionella miljö samt attityder och ideologier har stor 

betydelse för den enskilda personens bedömning av något. På så sätt är alltså bedömningens 

resultat beroende av den bedömande personen och dess livsvärld. 

 

Objektiv bedömning och subjektiv bedömning har även blivit föremål för diskussion i en 

forskningsrapport av Haug (2003). I en del av forskningsrapporten problematiseras 

fenomenen standardiserad bedömning och anpassad bedömning som metoder för 

kvalitetssäkring i förskolan. Den standardiserade bedömningen är enligt Haug objektiv och 

externt grundad. Det innebär i det här sammanhanget att det är personer utanför den aktuella 

verksamheten som har fastställt bedömningsgrunderna och som utför bedömningarna. Den 

anpassade bedömningen är däremot subjektiv och internt grundad. Med det menas att det är 
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personerna i den aktuella verksamheten som står för beslutandet om vad som ska bedömas 

och genomförandet av bedömningarna. Haug lägger i sin forskningsrapport fram olika 

argument för både positiva och negativa aspekter av dessa två tillvägagångssätt samt 

diskuterar möjligheten till att kombinera användningen av metoderna. 

 

Ett annat sätt att se på bedömning kan enligt Pettersson (2010) vara genom att beskriva 

begreppet utifrån en summativ och en formativ mening. Det som skiljer dessa synsätt åt 

grundar sig på vilket syfte bedömningen har och vilka konsekvenser den får. En summativ 

bedömning menar Pettersson endast syftar till att ge en bild av vad någon kan. I skolan visar 

sig detta genom resultaten på olika prov och tester som ofta sammanställs i poäng. Till 

skillnad från en summativ bedömning syftar den formativa bedömningen till att lägga grunden 

för en fortsatt utveckling och lärande. Detta sker i tre steg. Det första steget innebär att 

elevens aktuella kunskaper fastställs. I det andra steget bestäms det vad eleven ska uppnå för 

nya kunskaper. Tillsist diskuteras det hur eleven ska gå tillväga för att kunna ta till sig den 

nya kunskapen. Enligt Pettersson sker det alltså en återkoppling till eleven inom den 

formativa bedömningen som sedan leder till att eleven vidareutvecklas. 

 

2.5 Utvärdering 
Förutom begreppet bedömning framställs ofta utvärdering som något väsentligt inom 

förskolans värld. Utvärderingsbegreppet har enligt Dahlberg, Moss och Pence (2001) blivit 

allt viktigare i samband med det ökade kravet på kvalitetssäkring i förskolan. De framhäver 

att vi numera lever i kvalitetens tidevarv. Även Åsén (2002) menar att utvärdering har blivit 

ett centralt ämne i förskolan. Han beskriver att det är förskolans övergång från regelstyrning 

till målstyrning som har varit avgörande för utvärderingens betydande framväxt. Vidare 

redogör Åsén för tre olika syften som motiverar varför utvärdering bör göras i förskolan. Det 

första syftet benämner han kontrollmotivet. Det innebär att utvärderingar syftar till att ge 

beslutsfattare information om verksamheter, vilket i sin tur hjälper dem i deras arbete att 

kontrollera och styra organisationerna som de ansvarar för. Det andra syftet är förändrings- 

och utvecklingsmotivet. Inom det här motivet ligger utvärderingarna till grund för förbättring 

och utveckling av verksamheterna. Det sista syftet kallas upplysnings- eller kunskapsmotivet. 

Meningen med detta motiv är att utvärderingarna ska skapa förståelse och förklaring kring det 

som sker i förskolan och på så sätt bidra till ökad kunskap inom ämnesområdet. Alla dessa 

motiv menar Åsén är nödvändiga för att ett målstyrningssystem ska fungera. 
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En viktig fråga när det gäller kvalitetssäkring i förskolan handlar om vad som ska utvärderas. 

Dahlberg, Moss och Pence (2001) beskriver tre olika kriterier som är centrala områden att 

studera i samband med kvalitetssäkring av förskolan. Det första kriteriet handlar om 

förskolans strukturella kvalitet. Det vill säga verksamhetens yttre förutsättningar, vilka 

resurser som finns och organisationens uppbyggnad. Med andra ord beskrivs till exempel 

förskolans ekonomiska resurser, barngruppens storlek, personaltätheten, personalens 

utbildningsnivå och närvaron av styrdokument. Det andra kriteriet synliggör kvaliteten i de 

processer som förekommer i förskolan. Fokus ligger på den pedagogiska verksamhetens 

innehåll, hur personalen arbetar samt vad de har för förhållningssätt. Men även samspelet och 

relationen mellan barn och pedagog studeras. Det tredje kriteriet belyser kvaliteten på de 

resultat som går att se i förskolans arbete. Här ska pedagogerna granska i vilken mån deras 

arbete lever upp till och möjliggör en utveckling hos barnen kopplat till de strävansmål som 

står i läroplanen. Alltså måste barnens lärande och utveckling ligga till grund för 

granskningen av detta kriterium. En annan aspekt av detta kriterium som också är viktigt att 

kartlägga innefattar resultatet av hur nöjda barnens föräldrar är med förskolans verksamhet. 

Detta kriterium är enligt Dahlberg, Moss och Pence emellertid det kriterium som är svårast att 

utvärdera. Orsaken till det beror på att det är problematiskt att bedöma varifrån resultatet av 

barns utveckling och prestationer härrör. Eftersom barn ofta vistas på flera olika platser och 

institutioner under sina första levnadsår blir det en utmaning för pedagoger att urskilja vad av 

barnens resultat som beror på verksamheten och vad som härstammar från andra miljöer. 

 

Pramling Samuelsson och Pramling (2010) har också uppmärksammat att pedagoger i 

förskolan förväntas utvärdera den pedagogiska verksamhetens innehåll. De anser att detta 

förutsätter att pedagoger i förskolan även undersöker barnens utveckling och lärande eftersom 

de är centrala för verksamheten. I detta avseende är det även av stor vikt att pedagogerna 

utgår från barns perspektiv för att kunna stötta dem i deras utveckling. Det innebär att 

pedagogerna måste vara lyhörda för vad barn uppfattar, förstår och erfar av miljön omkring 

dem. För att pedagogerna ska få tillgång till barns perspektiv krävs även att barnen görs 

delaktiga i verksamheten samt ges möjlighet att uttrycka sina åsikter, tankar och synpunkter. 

Genom ett sådant förhållningssätt menar Pramling Samuelsson och Pramling att både 

utvärdering av verksamheten och förståelse för barns utveckling och lärande möjliggörs. 
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3 Metod 
I denna del kommer studiens metod och val av undersökningsgrupp att beskrivas. Etiska 

ställningstaganden samt studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet belyses. Tillsist 

ges en redogörelse över studiens analysmetod följt av en metoddiskussion. 

 

3.1 Val av metod 
Denna studie är av kvalitativ karaktär eftersom jag ämnar ta reda på pedagogers syn på 

bedömning samt hur de följer barns utveckling. Stukát (2005) menar att en kvalitativ metod 

handlar om att man som forskare försöker tolka och förstå sin studies resultat. I detta fall är 

det alltså pedagogernas synsätt och beskrivningar som ska tolkas och förstås. Vidare anser 

Trost (2010) att den kvalitativa metoden går ut på att förstå människor samt finna mönster i 

olika individers tankesätt. Likaså beskriver Larsson (1986) den kvalitativa metoden som ett 

sätt att karaktärisera och gestalta ett visst fenomen. Således syftar denna studie till att försöka 

gestalta pedagogers sätt att följa barns utveckling samt deras tankar kring fenomenet 

bedömning genom att hitta mönster och karaktärisera de olika individernas beskrivningar. 

 

3.1.1 Kvalitativ intervju 
För att undersöka pedagogernas synsätt användes kvalitativa intervjuer. Enligt Trost (2010) 

kännetecknas den kvalitativa intervjumetoden av att frågorna är enkla och ger rikt material 

med omfattande innehåll. Vidare menar Kvale och Brinkmann (2009) att en kvalitativ intervju 

beskriver människors livsvärldar genom att informanterna berättar om hur de upplever sitt 

vardagsliv. Det är sedan individens livsvärld som tolkas genom att intervjuaren försöker förstå 

meningen i det som sägs. Alltså söker denna intervjumetod efter kvalitativ kunskap. Med det 

menar Kvale och Brinkmann att intervjuaren arbetar med orden i intervjuerna istället för att 

kvantifiera dem med hjälp av siffror. Intervjuerna som användes i denna studie är följaktligen 

kvalitativa eftersom informanterna berättade om sina vardagserfarenheter, vilket sedan har 

tolkats och försökt att förstås. 

 

Kvalitativa intervjuer var den metod som tycktes vara mest lämplig för denna studie. En 

enkätundersökning hade också varit möjlig men det kan tänkas att materialet inte skulle ha 

blivit lika innehållsrikt då, varpå den metoden uteslöts. Dessutom menar Stukát (2005) att det 

vid en enkätundersökning inte går att kontrollera huruvida frågorna uppfattats på ett korrekt 

sätt eller inte av informanterna eftersom det inte finns något verbalt utbyte mellan intervjuaren 
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och deltagarna. Detta går det däremot att göra vid intervjuer vilket kan tänkas ge ett säkrare 

resultat. Observationer är ett annat alternativ på metod. Men den metoden uteslöts också 

snabbt med tanke på att studien framförallt syftar till att undersöka pedagogernas tankar och 

upplevelser. Stukát menar att observationer nyttjas när syftet är att ta reda på vad någon gör. 

Med tanke på det hade observationer förvisso kunna gjorts för att undersöka hur pedagogerna 

följer barnens utveckling i verksamheten. Men eftersom detta inte är någonting som görs på 

specifika tider under en dag så hade det troligtvis varit svårt att få syn på det. Speciellt med 

tanke på den begränsade tidsram som förekom vid genomförandet av denna studie. Med dessa 

aspekter i åtanke gjordes därför bedömningen att intervjuer var den mest lämpliga metoden 

för denna studie. 

 

De kvalitativa intervjuerna som genomfördes i denna studie hade en låg grad av 

standardisering. Med det menar Trost (2010) att formuleringen av intervjufrågorna samt dess 

ordning kan anpassas utefter varje specifik intervjusituation. Det är även möjligt att ställa 

följdfrågor utifrån informanternas svar.  Vidare hade frågeformuläret som hör till denna 

undersökning en hög grad av struktur. Detta innebär enligt Trost att frågorna är 

välstrukturerade och belyser studiens valda ämne. Dock kan själva frågorna i denna studies 

frågeformulär karaktäriseras som lågt strukturerade eftersom de var öppna. Öppna frågor 

menar Trost kännetecknas av att informanterna är fria att svara hur de vill på frågorna, det 

finns alltså inga fasta svarsalternativ. Studiens frågeguide går att finna i bilaga 1. 

  

De kvalitativa intervjuerna i denna studie genomfördes i form av parintervjuer. Det har alltså 

varit två informanter som intervjuats samtidigt vid varje intervjutillfälle. Enligt Stukát (2005) 

kan det vara fördelaktigt att intervjua flera personer samtidigt för att spara tid. Detta var en av 

anledningarna till valet av parintervjuer. Samtidigt menar Wibeck (2010) att en intervju med 

flera personer kan leda till att fler aspekter och idéer kring fenomenet framkommer eftersom 

det sker en interaktion mellan informanterna. Interaktionen framkallar alltså fler tankar hos 

deltagarna jämfört med om de varit själva. Även detta var en stor anledning till valet av 

parintervjuer. Förhoppningen var att på detta sätt få fram ett så fylligt material som möjligt. 

Vidare menar Stukát (2005) att det går att få fram individuella svar från deltagarna trots att 

det är flera som intervjuas samtidigt. Detta var viktigt för denna studie eftersom meningen 

med intervjuerna var att få fram varje pedagogs syn. Med tanke på detta lades det under 

intervjuernas gång stor vikt vid att se till att alla deltagare fick komma till tals. 
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3.2 Val av undersökningsgrupp 
Vid en kvalitativ undersökning menar Trost (2010) att det är viktigt med en variation i urvalet 

av undersökningsgrupp. I denna studie har variationen framförallt fokuserat på 

områdesfördelningen av förskolorna. Eftersom pedagogerna på en och samma förskola kan 

tänkas arbeta på ett likartat sätt var det variationen av förskolor som styrde urvalet i hopp om 

att undersökningsmaterialet då skulle bli så innehållsrikt som möjligt. Totalt var det 

pedagoger från tre olika förskolor som valdes ut. Förskolorna låg i olika områden i en 

mellanstor svensk stad. Från varje förskola valdes två pedagoger ut. Totalt har alltså sex 

pedagoger intervjuats vid tre parintervjuer. Pedagogerna som var från samma förskola 

intervjuades i samma intervju. Vid två av intervjuerna tillhörde pedagogerna samma 

avdelning och vid den tredje intervjun kom pedagogerna från olika avdelningar. Fyra av 

pedagogerna var förskollärare och två var barnskötare. 

 

Hur stort antalet informanter bör vara menar Trost (2010) beror på vilken sorts undersökning 

som görs. Vid kvalitativa intervjuer rekommenderas ett mindre antal personer eftersom 

materialet då blir lättare att hantera. Mellan fyra och åtta stycken informanter föreslås av 

Trost. Vidare menar Trost att det är mer givande att ha ett färre antal och välgjorda intervjuer 

än att ha många och inte speciellt väl genomförda intervjuer. Samtidigt påpekar han att man 

som forskare måste ta hänsyn till den tidsaspekt som råder för genomförandet av studien. 

Antalet informanter i denna studie ligger inom ramen för vad Trost rekommenderar är 

hanterbart vid kvalitativa studier. Dessutom är antalet valt utefter den begränsade tidsåtgång 

som rådde vid studiens genomförande. 

 

3.3 Genomförande 
Efter det att studiens ämnesområde var bestämt blev nästa steg att ta kontakt med 

informanterna. Detta gjordes per telefon där en förfrågan om intresse för deltagande i denna 

studie skickades ut till respektive förskola. De två pedagogerna från varje förskola som sedan 

anmälde sitt intresse erhöll därefter ett varsitt missivbrev (se bilaga 2). I brevet informerades 

de berörda om studiens syfte, tillvägagångssätt, sina rättigheter samt var de skulle vända sig 

med frågor. Därefter bestämdes tid och plats för intervjuerna. Det var deltagarna själva som i 

största möjliga mån fick bestämma tid och plats. Trost (2010) menar att en intervju ska ske i 

en så ostörd miljö som möjligt samt att det är viktigt att informanterna känner sig trygga i 

miljön. Därför kan det vara en fördel att informanterna ges möjlighet att själva välja plats för 
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intervjun. I det här fallet skedde intervjuerna på deltagarnas respektive arbetsplats i enskilda 

rum. 

 

Innan intervjuerna skickades intervjufrågorna ut till informanterna. Detta gjordes dels för att 

vissa av informanterna efterfrågade dem och dels för att undersökningsmaterialet skulle bli så 

innehållsrikt som möjligt. Tanken var nämligen att detta skulle göra deltagarna mer 

förberedda och trygga inför intervjun, vilket förhoppningsvis ledde till ett mer gediget 

material. Det var dock frivilligt för deltagarna att läsa in sig på frågorna i förväg, men den 

huvudsakliga tanken var att alla skulle ges samma chans och förutsättningar. Innan 

genomförandet av intervjuerna genomfördes även en pilotintervju för att testa om 

intervjufrågorna var välformulerade och gav svar på det studien ämnade undersöka. Resultatet 

från denna intervju visade att frågeguiden var bra och därför gjordes inga ändringar. Genom 

pilotintervjun gavs också en bild av hur tidsåtgången skulle komma att se ut för de riktiga 

intervjuerna. 

 

Vid genomförandet av intervjuerna användes en diktafon i syfte att underlätta bearbetningen 

av den insamlade datan. Trost (2010) menar att fördelarna med en diktafon är att man som 

forskare kan koncentrera sig mer på det som sägs under intervjun samt att intervjuerna kan 

skrivas ut ordagrant efteråt. Men det finns även nackdelar. Trost menar att en del informanter 

kan känna obehag och hämmas av att bli inspelade. Dock var detta ingenting som märktes vid 

genomförandet av denna studies intervjuer. Istället tycktes det som om diktafonen glömdes 

bort efter en stund och intervjuerna utformades mer likt ett samtal där alla tog del. Även 

stödanteckningar gjordes för att säkra och förstärka undersökningsmaterialet. 

 

Förutom att se till att alla kom till tals under intervjun gav också ordentligt med tid för 

informanterna att svara. Detta skedde framförallt genom att tillåta tystnad. Trost (2010) menar 

att om forskaren tillåter det att vara tyst en stund kan det hända att informanterna ger ett 

utökat svar på frågan eftersom de då ges tid för eftertanke. Under intervjuerna bekräftades 

även informanterna genom att jag som forskare till exempel nickade för att visa förståelse för 

vad som sades. Totalt tog varje intervju cirka en timme. 
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3.4 Etiska ställningstaganden 
Som forskare är man skyldig att följa ett antal forskningsetiska regler då man bedriver 

forskning. Dessa regler kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Med informationskravet menas att de som deltar i undersökningen ska 

informeras om studiens syfte samt tillvägagångssätt. De ska även få vetskap om att det är 

frivilligt att delta, vilket även innebär att varje informant när som helst kan välja att avbryta 

sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien måste samtycka till detta. 

Vidare handlar konfidentialitetskravet om att de som deltar ska få vara anonyma samt 

försäkras om att den insamlade informationen kommer att behandlas konfidentiellt. Tillsist 

innebär nyttjandekravet att den insamlade datan endast får användas i forskningsändamål för 

den aktuella studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

I denna studie har hänsyn tagits till dessa regler, framförallt med hjälp av informationsbrevet 

som delades ut till alla deltagarna. Genom brevet informerades de medverkande om studiens 

syfte, tillvägagångssätt, att deltagandet var frivilligt samt att deras integritet skyddades genom 

anonymitet och en konfidentiell behandling av materialet. De fick även vetskap om att 

undersökningsmaterialet endast skulle användas i den här studien. Hänsyn till 

samtyckeskravet togs genom att deltagarna i samband med utlämnandet av missivbrevet 

muntligt tillfrågades om de ville vara med i studien, varpå alla gav sitt godkännande. 

 

3.5 Analysmetod 
Eftersom den här studien är av kvalitativ karaktär har undersökningsmaterialet bearbetats och 

analyserats utefter en kvalitativ analysmetod. Generellt beskrivet går en kvalitativ 

analysmetod enligt Fejes och Thornberg (2009) ut på att undersökningsmaterialet organiseras 

och bryts ner till en mer överskådlig och hanterbar mängd som sedan går att koda och finna 

mönster i. Vidare är det genom de mest betydelse- och meningsfulla koderna eller mönstren 

som studiens resultat framträder. Trost (2010) menar att en kvalitativ analysmetod kräver att 

forskaren använder sig av kreativitet eftersom det inte finns några utarbetade tekniker att 

använda sig av som hjälp vid bearbetningen av datan. Enligt Trost är det på så sätt svårare att 

analysera och bearbeta kvalitativa undersökningar jämfört med kvantitativa. I kvantitativa 

studier finns det nämligen en rad uppsatta regler som ska följas i analysarbetet och det finns 

även utarbetade datorprogram som kan användas som hjälpredskap vid bearbetningen av ett 

sådant material. 

18 
 



 

3.5.1 Fenomenografisk analysmetod 
Vid bearbetningen av denna studies undersökningsmaterial har inspiration tagits från en 

fenomenografisk analysmetod. Den fenomenografiska analysmetoden handlar enligt Dahlgren 

och Johansson (2009) om att ge en beskrivning av och analysera individers tankar kring ett 

visst fenomen. Som forskare utgår man alltså från hur människan uppfattar och förstår 

fenomen i omvärlden. Vidare menar författarna att eftersom människor vanligtvis uppfattar 

fenomen på olika sätt så fokuserar den här metoden framförallt på skillnaderna i olika 

människors sätt att förstå sin omvärld. Eftersom denna studie har fokus på hur pedagoger 

uppfattar begreppet bedöma samt hur de ser på företeelsen att följa barns utveckling ansåg jag 

att det här var en passande analysmetod. 

 

Dahlgren och Johansson (2009) beskriver den fenomenografiska analysmetoden i form av en 

process som inledningsvis går ut på att forskaren bekantar sig med sitt undersökningsmaterial. 

Därefter urskiljs de mest betydelsefulla delarna av intervjuerna, varpå dessa delar jämförs 

med varandra. Vidare försöker forskaren finna likheter och skillnader i materialet i syfte att 

upptäcka informanternas olika uppfattningar kring fenomenet. De funna likheterna och 

skillnaderna grupperas sedan och relateras till varandra för att slutligen kategoriseras. Därefter 

namnges varje kategori. När kategorierna är funna är det viktigt att forskaren granskar dem 

för att se till att det som står i en kategori inte skulle kunna passa in i någon annan. Vidare 

menar Dahlgren och Johansson att det är viktigt att studiens teori, aktuella forskning samt 

forskarens analytiska tankar relateras till resultatet. 

 

Undersökningsmaterialet i denna studie bearbetades alltså genom att intervjuerna först 

transkriberades. Intervjuerna skrevs i stort sätt ut ordagrant med undantag från att 

upprepningar togs bort för att underlätta läsningen och förståelsen av dessa. Därefter lästes 

materialet in. När jag som forskare kände att jag hade fått en förståelse för mitt material togs 

de enligt mig mest väsentliga delarna ut. Dessa delar jämfördes med varandra för att likheter 

och skillnader skulle upptäckas. När detta var gjort relaterades de olika delarna till varandra 

och kategorier utkristalliserade sig. Totalt framkom fyra stycken huvudkategorier som 

namngavs Förändrat synsätt på barn och utveckling, Olika sätt att följa barns utveckling, 

Olika anledningar till att följa barns utveckling samt Bedömning i förskolan – en 

tolkningsfråga. Vidare skapades även ett antal underkategorier till varje huvudkategori. 
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Underkategorierna beskriver huvudkategorierna samt variationerna i pedagogernas 

uppfattningar och tillvägagångssätt. Därefter har kategorierna gåtts igenom ett antal gånger 

för att försäkra att varje kategoris innehåll är unikt för den specifika kategorin. I studiens 

resultatdel förstärks innehållet i kategorierna med hjälp av citat från de i undersökningen 

intervjuade pedagogerna. Pedagogerna benämns med betäckningen P och därefter ett nummer 

beroende på vilken pedagog det är som säger vad. Analysen har även kopplats till studiens 

teori, tidigare forskning samt mina egna analytiska reflektioner. 

 

3.6 Metoddiskussion 
Den kvalitativa intervjumetoden visade sig vara lämplig att använda utifrån mitt syfte med 

studien. Frågorna i intervjuguiden gav informanterna möjlighet att berätta om hur de 

uppfattade det aktuella ämnesområdet. Det går dock att fråga sig i vilken utsträckning 

informanterna påverkade varandra vid parintervjuerna. Ofta bekräftade de varandras tankar 

genom att till exempel nicka instämmande eller på annat sätt ge uttryck för att de tyckte 

likadant. Men för att på ett tydligt sätt få fram varje deltagares enskilda uppfattning var jag 

som forskare noga med att ställa om samma fråga till den person som nickade instämmande 

för att säkerställa denna persons tankar. Många gånger framkom då en ytterligare utveckling 

av svaret. På så sätt tycker jag mig kunna se att informanterna ändå i stor utsträckning svarade 

utefter sina egna tankar och inte enbart höll med varandra. 

 

Vidare kan min roll som intervjuare diskuteras och problematiseras i samband med 

intervjuerna. Kan mitt handlande under intervjuerna på något sätt ha påverkat resultatet? Som 

forskare försökte jag att inta ett så öppet förhållningssätt som möjligt vid intervjuerna och inte 

ha några förutfattade meningar. Detta för att undvika att ta parti för det ena eller andra 

synsättet och på så sätt försöka att inte påverka informanternas svar. Jag bekräftade endast att 

jag tog in det som sades genom att nicka eller göra ”mm” ljud. Även frågeguidens utformning 

var väldigt öppen i syfte att informanterna skulle vara fria att kunna svara hur de ville inom 

ramarna för ämnet utan att påverkas åt något håll. Som forskare försökte jag även vara 

följsam och ställa frågorna i den ordning som situationen bjöd in till. På så sätt blev det ett 

mer avslappnat samtal eftersom frågorna föll sig mer naturliga. Dock kan det tänkas att min 

roll som forskare kan ha fått informanterna att vilja svara så bra som möjligt och därför kan 

det inte med säkerhet sägas att all information har framkommit. Om informanterna velat ge en 

så bra bild som möjligt av sig själva och sin verksamhet kan aspekter som speglar motsatsen 
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ha uteslutits. Men detta är svårt att säga och som forskare kan jag endast utgå från vad som 

sagts och inte det som ej framförts. 

 

En annan aspekt som kan ha påverkat resultatet är det faktum att informanterna i förväg fick 

ta del av intervjuguiden. Min förhoppning var att om informanterna var förberedda skulle 

detta bidra till ett rikare undersökningsmaterial och på så sätt även ett mer omfattande resultat. 

Efter intervjuernas genomförande är min åsikt att så även var fallet. Vid en av intervjuerna 

hade nämligen informanterna valt att inte titta alls på frågorna eller endast läst igenom dem 

men ej reflekterat speciellt mycket över dem. Min upplevelse var att informanterna vid denna 

intervju var mer osäkra på vad de skulle svara än övriga informanter. Även sidantalet vid 

transkriberingen av denna intervju blev betydligt färre än övriga intervjuers transkriberingar 

trots att tidsaspekten för alla tre intervjuerna var ungefär densamma. Detta kan tänkas styrka 

påståendet att förberedda informanter gav ett mer omfattande undersökningsmaterial. Dock 

måste det påpekas att detta inte har med någon kvalitetsaspekt att göra, utan endast 

omfattningen av innehållet. 

 

Användningen av en diktafon var ett bra hjälpmedel vid transkriberingen och bearbetningen 

av materialet. Det var lätt att uppfatta vad informanterna sade och varje intervju kunde med 

fördel skrivas ner i sin helhet. På så sätt kunde jag vid bearbetningen av materialet ta hänsyn 

till allt som framkommit. Dock fanns det vid vissa delar av inspelningarna vissa ord som föll 

bort på grund av störande ljud. Till exempel kunde det bero på att någon av informanterna 

hostade eller att fordon körde förbi utanför. Detta skedde alltså trots att intervjuerna 

genomfördes i enskilda rum. Dessa nämnda ljud är svåra att undvika eftersom det inte går att 

styra dem. Men det förekom även att ord blev ohörbara på grund av att informanterna pratade 

samtidigt. Detta hade däremot kunnat undvikas om jag som intervjuare i förväg bett 

informanterna att tänka på att inte prata samtidigt under intervjun. Men eftersom detta inte 

upptäcktes förrän intervjuerna var genomförda var det försent att ändra på. Emellertid var det 

ingenting som störde intervjuerna i sin helhet varpå min bedömning är att detta ej hade någon 

nämnvärd inverkan på resultatet. 

 

3.6.1 Studiens tillförlitlighet 
För att redogöra för denna studies kvalité och tillförlitlighet diskuteras här dess reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet. Enligt Stukát (2005) beskriver reliabiliteten hur bra kvaliteten 
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är på mätinstrumentet. Den kvalitativa intervjumetoden som var denna studies mätinstrument 

anser jag var ett bra redskap att använda sig av för att undersöka pedagogernas syn kring det 

för studien aktuella ämnet. Dock är det inte säkert att mina tolkningar av resultatet skulle 

stämma överens med andras tolkningar då alla människor tolkar fenomen utefter sina egna 

erfarenheter. Detta medför att studiens resultat kanske hade blivit annorlunda om någon annan 

analyserat denna studies undersökningsmaterial. Med tanke på detta bedömer jag denna 

studies reliabilitet som låg trots att de kvalitativa intervjuerna i sig inte innehöll några 

nämnvärda brister. 

 

Validitet menar Stukát (2005) beskriver huruvida ett mätinstrument mäter det som 

undersökningen avser att mäta. I detta fall anser jag att de kvalitativa intervjufrågorna har 

bidragit till att det som var avsett att ta reda på i undersökningen blev synliggjort. 

Intervjufrågornas utformning gjorde att informanterna höll sig till ämnet samtidigt som de 

ganska fritt kunde ge uttryck för sina tankar. Därför vill jag påstå att den här studien har hög 

validitet. 

 

Att ange en studies generaliserbarhet innebär enligt Stukát (2005) att beskriva i vilken 

utsträckning resultatet gäller en stor mängd människor eller endast den för studien aktuella 

undersökningsgruppen. Eftersom denna studie bygger på ett mycket litet antal pedagoger 

anser jag att det inte går att generalisera dess resultat. Det är dock troligt att det finns fler 

pedagoger som känner igen sig i resultatet, men att säga att det gäller en större massa vore 

inte speciellt trovärdigt eftersom det inte finns belägg för detta. 
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4 Resultat och analys 
I denna del av studien presenteras undersökningens resultat och analys. Analyserna kommer 

att kopplas till studiens litteraturavsnitt och den sociokulturella teorin. För att få struktur i och 

en förståelse för resultatet beskrivs empirin utifrån fyra huvudkategorier. Dessa kategorier 

sammanfattar de centrala delarna i resultatet. Kategorierna belyser områdena Förändrat 

synsätt på barn och utveckling, Olika sätt att följa barns utveckling, Olika anledningar till att 

följa barns utveckling samt Bedömning i förskolan – en tolkningsfråga. 

 

4.1 Förändrat synsätt på barn och utveckling 
I undersökningsmaterialet framkommer det att pedagogerna upplever en skillnad i sättet att se 

på barn och dess utveckling nu jämfört med förr. Även förhållningssättet till hur barn lär 

beskrivs som förändrat. För att på ett tydligt sätt lyfta fram pedagogernas upplevelser av förr 

och nu delas denna kategori upp i de två underkategorierna Den dåtida synen och Den nutida 

synen. I dessa underkategorier beskrivs informanternas tankar närmare. 

 

4.1.1 Den dåtida synen 
När pedagogerna beskriver sina upplevelser av hur de arbetade med att följa barns utveckling 

innan läroplanen för förskolan kom 1998 framkommer det tankar om att barnet ansågs följa 

en normal utvecklingskurva. Pedagogerna hade observationsmallar som de observerade 

barnen utifrån och det fanns föreställningar om att barnen skulle kunna vissa saker vid 

specifika åldrar. Informanterna menar på att föreställningarna om hur barn var i olika åldrar 

framstod som stereotypa. Vidare var fokus riktat mot vad barnen inte kunde och det utfördes 

tester i syfte att kontrollera vad barnen klarade av. De områden som ofta låg till grund för 

bedömningar av barn var fin- och grovmotoriska förmågor, kognitiva förmågor och sociala 

förmågor. Följande citat visar hur en pedagog upplevde dåtidens förskola: 

 

Ja men alltså jag minns ju med fasa hur man ibland i perioder satte barn på att klippa efter 

en linje eller hoppa på ett ben på jympan för att se om alla klarade det och så fick de ett litet 

kryss om de klarade det eller inte. (P5) 

 
Synen på barns utveckling framställs som enformig. Det fanns alltså mallar som barnet skulle 

passa in i vilket förutsätter att alla barn utvecklas lika. Hur kommer det sig att merparten av 

pedagogerna beskriver en sådan syn på barns utveckling? Ett möjligt svar kan vara att det är 

dåtidens, enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) dominerande 
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utvecklingspsykologiska tankar som har haft en inverkan på pedagogernas syn. Sommers 

(2005) beskrivning av utvecklingspsykologins tankar om den normala och goda utvecklingen 

samt utveckling utefter bestämda stadier stämmer väl överens med pedagogernas upplevelser 

från förr. Utifrån denna tanke är det rimligt att tro att pedagogernas syn på barn förr beror på 

dåtidens rådande teorier. Även Wehner-Godée (2005) menar att pedagogers syn på barn och 

hur dessa bedöms grundar sig på olika teorier. 

 

En del av pedagogerna framhäver även en skillnad i synen på lärande. De menar att förr 

existerade tankar om att det var pedagogen som hade all kunskap och att kunskapen skulle 

förmedlas till barnen. Lärandet ansågs även vara mest framträdande vid vissa specifika 

tillfällen i förskolan. Samlingarna är ett exempel på en situation då man som pedagog ansåg 

att lärandet var i fokus. För övrigt var det mer fokus på omsorg i förskolan än lärande. En 

pedagog utrycker detta på följande sätt: 

 

Samlingarna var ju lite heliga förr. Det var ju där lärandet skedde, under samlingarna. Det 

var där man satt och förmedlade allt man skulle. (P6) 

 

Pedagogen ger i detta citat utryck för att lärande skedde vid bestämda tillfällen i förskolan och 

att det var pedagogens uppgift att förmedla kunskap till barnen. Det här är tankar som strider 

mot Vygotskijs idéer om att barn lär i alla situationer (enligt Säljö, 2000). Vygotskij menar 

även att människor lär av varandra, vilket det nämnda citatet inte stödjer. Informanternas 

tankar om att kunskapen förr förmedlades genom vuxna kan tolkas som att barnen inte var 

likställda de vuxna. Den vuxna personen står i det här fallet högre än barnet genom att den 

besitter all kunskap. 

 

Förutom ovanstående beskrivningar existerade det även en uppfattning av att skillnaden på 

förr och nu inte var så stor. Denna uppfattning grundades på upplevelsen av att pedagoger rent 

konkret gjorde samma saker då som nu. Det enda som enligt den aktuella pedagogen skiljde 

mellan förr och nu är att pedagogens och förskolans uppgifter numera finns nedskrivna i 

Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Den sistnämna uppfattningen var det även flera av 

pedagogerna som framhävde. En pedagog uttryckte detta på följande sätt: 

 

Jag tror inte skillnaden egentligen är så stor för jag tror man gjorde det då också och man 

hade ju utvecklingssamtal med föräldrar och man pratade mycket runt barnen och man 
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gjorde mycket observationer på barn. Både gruppobservationer och individuella 

observationer. Det ingick liksom i arbetet. Men alltså det är bara det att sedan kom det 

äntligen på pränt när läroplanen kom. Det finns som ett underlag så att säga. (P4) 

 

Att det finns en uppfattning om att skillnaden inte är så stor mellan förr och nu kan te sig 

märkligt eftersom merparten av pedagogerna inte anser detta. Även Folke-Fichtelius (2008) 

beskrivning av att det har skett en uppgiftsförskjutning i förskolan sedan införandet av 

läroplanen talar också för att denna pedagogs uppfattning är av udda karaktär. Vad är det som 

gör att pedagogernas uppfattningar skiljer sig åt på ett sådant markant sätt? Kan en möjlig 

förklaring vara att denna pedagog inte har förändrat sitt arbetssätt eftersom dennes åsikt var 

att läroplanen beskrev det som redan gjordes i förskolan, varpå en förändring inte var 

nödvändig? Kanske kan det vara ett tänkbart svar. 

 

En annan möjlig förklaring kan vara att denna pedagog menar att det som konkret gjordes i 

förskolan förr fortfarande görs. En sådan förklaring skulle både stödja övriga pedagogers 

åsikter och innehållet i citatet. De andra pedagogernas beskrivningar utgår nämligen från att 

skillnaden handlar om ett förändrat synsätt och förhållningssätt gentemot barnen. Denna 

förändrade syn avspeglas i pedagogernas val av fokusering i dokumentationsmetoderna. De 

menar alltså inte att det är det konkreta innehållet i förskolan som nämnvärt har förändrats. 

Denna förklaring stödjer citatet genom att det pedagogen säger i utdraget inte ger utryck för 

hur dennes förhållningssätt har påverkats av läroplanens införande, endast arbetssättet. 

 

Detta skulle medföra att pedagogerna trots allt kan vara av samma åsikt även om citatet vid en 

första anblick inte ger belägg för det. Men oavsett vilken förklaring som är den ’rätta’ tycks 

det som om de flesta pedagogerna är av den uppfattningen att det har skett en förändring över 

tid i synen på barns utveckling och lärande. De verkar även vara överens om att det är 

införandet av Läroplan för förskolan, Lpfö 98 som ligger till grund för förändringen. Synen på 

att det skett en förändring i och med införandet av läroplanen stöds även av Sommer (2005) 

som menar att det har skett ett paradigmskifte i och med läroplanens införande. 

 

4.1.2 Den nutida synen 

Efter införandet av förskolans läroplan 1998 beskriver pedagogerna uppfattningar om att de 

fick ett förändrat förhållningssätt och synsätt på barn och barns utveckling och lärande. Den 

största förändringen handlar enligt pedagogerna om att barnen numera ses som kompetenta 
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och att observationerna fokuserar på vad barn kan istället för vad de inte kan. Pedagogerna 

har på så sätt ett öppet förhållningssätt när de tittar på barnen och försöker se vad de är 

intresserade av och hur varje individ utvecklas. Citatet som följer visar på pedagogernas 

förändrade syn: 

 

Att man fokuserade mer på det man inte kunde förr och idag på det kompetenta barnet, att 

man fokuserar på det de kan istället. Det är den stora skillnaden. (P6) 

 

Det verkar också som om förskolan nu är mer tillåtande till att barn utvecklas i olika takt. 

Pedagogerna lägger heller ingen vikt vid sådant som barn inte kan utan försöker se 

utvecklingen här och nu: 

 

För vi kan ju titta på dem utan att se vad de håller på att lära sig. Men öppna de här 

lärögonen. Ja men titta hur hon löser det här idag, för två veckor sedan gick det inte alls, 

hon var inte alls intresserad av det här, utan det här är nästa steg som jag ser nu. (P6) 

 

Citatet visar på att pedagogerna i studien observerar barns lärprocesser och att de utifrån dessa 

kan se den aktuella utvecklingen. Vidare är det barnens intressen och styrkor som uppmuntras 

och lyfts fram. Även Sommer (2005) menar att det efter införandet av förskolans läroplan 

blivit mer fokus på vad barn kan och de ses som kompetenta. Det här synsättet stämmer väl 

överens med den syn på barn som Lenz Taguchi (2000) beskriver att den pedagogiska 

dokumentationen grundar sig på. Där är barnets intressen och tankar det centrala och 

pedagogen utgår från barnens lärprocesser. Pedagogen observerar alltså vad barnen kan och 

lär och använder sedan dessa kunskaper i verksamhetens fortsatta arbete. 

 

Undersökningsmaterialet framhäver också skillnader i pedagogers syn på hur barn lär. Flera 

pedagoger menar att lärandet är ett växelspel mellan barn och vuxna. Enligt detta synsätt lär 

individen i samspel med andra. Vidare vill pedagogerna att barnen ska tänka själva. Därför 

framställs pedagogens roll i intervjuerna som medforskande. Det är även barnens egna 

intressen som pedagogerna menar ligger till grund för vad som ska läras i förskolan. Vidare är 

det utifrån barnens intressen som pedagogerna utmanar dem i deras lärande, vilket leder till 

utveckling. En pedagog uttrycker sig på följande sätt om skillnaden på barns lärande förr och 

nu: 
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Och att det är lärande tillsammans med andra känner jag. Det känner jag är, om man tänker 

tillbaka när man började jobba för massor med år sedan, det här att man inte skulle titta på 

varandra och nu är det liksom gruppen som står i fokus. (P1) 

 
Citatet visar att det bland pedagogerna finns uppfattningar om att människan lär i samspel 

med andra. Denna syn kan tänkas vara inspirerad av den sociokulturella teorin med Vygotskij 

i spetsen. En stor del av Vygotskijs idéer grundar sig på tanken att lärande sker i interaktion 

mellan människor (enligt Säljö, 2000). Detta kan även tänkas möjliggöra en syn på barnet 

som kunskapsbärande. En annan syn som framkom i intervjuerna var att pedagogen kan 

fungera som en vägledare i barnets lärande: 

 

Man kan bygga och så kan man ha en mall, ett mönster att titta på så. Lite tråkigt på ett sätt, 

men han ville verkligen bygga och det fungerade inte alls första gången, svårt. Men när 

man satt tillsammans och några tittade och jag gjorde, och så gjorde en kollega här, hon 

gjorde också ett annat mönster, en papegoja tror jag och hon gjorde en båt. Så att några utav 

dem sedan började förstå principen att en ruta motsvarade en ruta i verkligheten och sådana 

saker liksom. De fixade det inte men de var på g i alla fall. Så att sitter du med dem och har 

inte så många så att säga och gör det ett par gånger så, en del fortsätter bygga på egen hand 

alltså och då gör man ju det. (P3) 

 

Citatet visar hur två pedagoger som gör mönster och bilder utifrån en mall vägleder barnen i 

deras lärande. Genom att pedagogerna först visar hur materialet är tänkt att användas kan 

sedan barnen lära sig använda materialet. Detta tillvägagångssätt är samma som Vygotskij 

(enligt Säljö, 2000) visar på i sin beskrivning av den proximala utvecklingszonen. Han menar 

att det barnet kan klara av att göra idag med hjälp av en vuxen, det klarar barnet av att göra på 

egen hand i morgon. Detta synsätt tycks alltså leda till att det sker en utveckling hos barnet. 

Men vems ansvar är det att se till att utveckling pågår hos barnen? I intervjuerna framkom det 

tankar om att det är pedagogernas ansvar att se till att barnen utvecklas. Pedagogerna menar 

att det är de själva som genom sitt förhållningssätt och sitt ansvar för verksamheten och 

miljön ansvarar för att påverka barnens utveckling i en positiv riktning. Miljön och den 

pedagogiska verksamheten måste alltså organiseras utefter barnen och deras behov. På så sätt 

framställs miljön som viktig för barns utveckling och lärande. 

 

Det är enligt informanterna upp till pedagogerna att se till att miljön, verksamheten samt de 

själva tillåter barn att utvecklas. Enligt Sommer (2005) har förskolan i och med införandet av 

Läroplan för förskolan, Lpfö 98 anammat en syn på barns utveckling som kontextberoende. 
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Detta synsätt kan tänkas förutsätta att pedagogerna alltid i första hand måste granska sig 

själva och verksamhetens organisation om ett barn inte går framåt i utvecklingen. Det är i det 

avseendet inte barnet som problemet beror på, utan det är pedagogerna. Detta synsätt kan 

även kopplas till det Nordin-Hultman (2004) menar i sin studie med att miljön ska anpassas 

efter barnen i syfte att den ska stödja barnens utveckling. 

 

Nutidens förskola karaktäriseras enligt pedagogerna således av en syn på barn som 

kompetenta. De menar även att fokuset i observationer belyser vad barn kan. Verksamheten i 

sin tur utgår från barnens intressen och lärandet sker i interaktion med omgivningen. Miljön 

och pedagogernas förhållningssätt anses alltså ha betydelse för barns utveckling och lärande. 

 

4.2 Olika sätt att följa barns utveckling 
En stor del av undersökningen handlar om hur pedagoger gör för att följa varje barns 

utveckling. Bortsett från vilka metoder pedagogerna använder sig av är det även intressant att 

analysera vad pedagogerna fokuserar på att följa hos barnen genom de olika metoderna. 

Därför delas denna kategori upp i underkategorier som ringar in pedagogernas fokus. De 

fokusområden som framkommit är Lärprocesser, Det enskilda barnets förmågor och Särskild 

anledning. 

 

4.2.1 Lärprocesser 
Inom denna kategori beskriver pedagogerna att det är vad barnen gör och vad de är 

intresserade av som fokuseras. Det är lärprocesserna som finns i förskolans vardag som 

pedagogerna utgår ifrån. Metoder som pedagogerna nämner att de använder sig av för att få 

syn på barnens utveckling inom den här kategorin är pedagogisk dokumentation, portfolio, 

observationer och anteckningar. Inom den pedagogiska dokumentationen använder sig 

pedagogerna av så kallad spaltdokumentation när de observerar barnen. Vid sådana 

observationer dokumenterar de till exempel vad barnen gör och säger. Utifrån det reflekterar 

pedagogerna över situationen och försöker på så sätt urskilja vad barnen kan, lär och är 

intresserade av. Även arbetet med portfolio beskriver pedagogerna synliggör barnens 

utveckling genom att de dokumenterar lärprocesser. Pedagogerna ger i intervjuerna exempel 

på att de brukar fotografera lärprocesser som de sedan sparar i varje barns portfolio. Även 

teckningar som barnen gör och som visar på utveckling sparas. Sedan finns det en del 

pedagoger som i en mer generell mening beskriver att de observerar de enskilda barnen och 
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barngruppen i förskolans vardag. Även här är det lärprocesser i form av vad barnen gör, säger 

och vilka de leker med som står i fokus. En del pedagoger uttrycker även att de för 

anteckningar av sådant de uppmärksammar sker i vardagen. Citatet som följer visar på hur en 

pedagog genom användandet av pedagogisk dokumentation fokuserar på barns lärprocesser 

för att följa deras utveckling: 

 

Men även att vi som, vi har bestämt oss för nu att vi ska ha pedagogisk dokumentation 

nedskriven från olika situationer. Och där blir det ju liksom svart på vitt när man tittar på 

det. För då skriver man ju ner sina tankar och sina funderingar och på vad barnen gör och 

säger, som man sedan diskuterar med sina arbetskamrater. Och ser vad man ser där, jaha 

vad var det som var intressant här, jo det var det här, jo men då gör vi det nästa vecka, då 

tar vi med det här intressanta i deras arbete. Och då får vi ju syn på det enskilda barnet där 

också. (P6) 

 

Det finns alltså olika metoder som fokusera på vad barn gör i olika lärprocesser och som 

pedagoger använder sig av för att synliggör barns utveckling. Ur ett sociokulturellt perspektiv 

är en sådan fokusering central för att få syn på barns lärande och utveckling. Enligt Säljö 

(2000) utgår nämligen den sociokulturella teorin från att lärande påverkas av kulturella 

aktiviteter. Även Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) menar att det centrala för 

dokumentation är att dokumentera lärprocesser för att få syn på barns utveckling. Men varför 

är det egentligen viktigt att dokumentera lärprocesser för att få syn på barns utveckling? 

Räcker det inte att pedagoger konstaterar vad barnen kan och inte kan? En aspekt skulle 

kunna vara att grunden till dessa resonemang bygger på att pedagoger på det här sättet kan få 

en mer fyllig bild av barnet. Det är inte enbart vad barnet lär som tycks belysas, utan även hur 

och i vilket sammanhang lärandet sker. En annan tolkning är att en metod som enbart 

synliggör det enskilda barnet inte fullt ut kan ge en korrekt bild av barnets utveckling och 

lärande, varpå en av ovanstående nämnda metoder kan vara att föredra. 

 

2.4.2 Det enskilda barnets förmågor 
Andra metoder som pedagogerna beskriver att de använder för att följa barns utveckling 

fokuserar på det enskilda barnets förmågor. Det är framförallt barnets språkliga och sociala 

förmågor som studeras. Dokumentationsmetoderna består enligt pedagogerna till största delen 

av olika bedömningsmaterial. Material som nämns för att bedöma barnens språkliga förmågor 
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är SIT1 och TRAS2. SIT materialet går enligt pedagogerna ut på att barnens språkliga 

förmågor testas på olika sätt. TRAS materialet beskriver var barn i olika åldrar normalt 

befinner sig inom olika språkliga områden, varpå pedagogen fyller i hur det enskilda barnet 

ligger till i utvecklingen. IUP, även kallat individuell utvecklingsplan är ett annat material 

som det framkom att någon enstaka informant använde sig av. Den individuella 

utvecklingsplanen upprättas i samarbete med barnet och fokuserar på att beskriva vad barnet 

är bra på och vad barnet vill lära sig. Dessa aspekter kopplas till situationer i verksamheten 

och även sociala delar belyses. Ett exempel som en pedagog nämnde var att de frågar barnet 

hur den är mot sina kompisar. Flera av informanterna upplever de nämnda test- och 

bedömningsmaterialen som arbetsverktyg som är till hjälp för pedagogerna när de följer barns 

utveckling. Materialen kan antingen styrka pedagogernas redan befintliga uppfattningar om 

barnen eller visa på ett motsatt synsätt. Följande citat visar hur en pedagog beskriver 

användningen av SIT-testet: 

 

Ja, det är språktester. Och det är väldigt bra, för att ibland kan man ju tro att ett barn förstår. 

Och sen visar det sig i testet att nej den här hänger inte alls med. Så att då blir det en liten 

väckarklocka. (P2) 

 

I citatet ovan blev SIT-testet en tankeställare för pedagogen, vilket visar på testens positiva 

aspekter. Flera av testen kan dock tyckas spegla det utvecklingspsykologiska perspektivets 

tankar som Sommer (2005) redogör för i form av utvecklingsstadier som framhäver vad som 

är normalt för barn att kunna vid vissa åldrar. Att dessa metoder ger en bild av barnets 

utveckling ter sig tydligt. Pedagogerna beskriver även i intervjuerna att dessa tester ligger till 

grund för barnens utvecklingssamtal. Markström (2005) menar att det ofta är enskilda barns 

utveckling som lyfts i samband med utvecklingssamtal. Det är även vanligt att pedagogerna 

uttrycker värderande omdömen om barnens förmågor. Vidare menar Markström att detta 

                                                 
1 SIT står för språkligt impressivt test och är ett grammatiskt test som syftar till att bedöma 

barns språkförståelse. Hellquist, Britt. Nya SIT: språkligt impressivt test för barn. Pedagogisk 

design, Löddeköpinge, 1989. 

 
2 TRAS står för tidig registrering av språkutveckling och är ett observationsmaterial som 

avser att följa två- till femåringars språkutveckling. Espenakk, Unni. TRAS: tidig registrering 

av språkutveckling: handbok om språkutveckling hos barn. Special-pedagogisk Förlag, 

Herning, 2005. 
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strider mot läroplanens intentioner som endast beskriver mål att sträva mot, vilket gör att 

pedagoger inte får utfärda omdömen om enskilda barns resultat. Detta ser Markström som 

problematiskt i förhållande till utvecklingssamtalens ofta förekommande innehåll och fokus. 

 

Men hur rättfärdigar pedagogerna användningen av dessa resultat i utvecklingssamtalen? En 

pedagog ger i studien uttryck för att föräldrar ofta är angelägna om att få veta huruvida barnen 

utvecklas normalt eller inte. Kanske kan detta vara en anledning till att de flesta 

utvecklingssamtalen kommer att handla om det enskilda barnet. En annan aspekt kan vara att 

pedagogerna på något sätt måste få reda på hur barnen ligger till utvecklingsmässigt för att de 

ska kunna hjälpa dem vidare, varpå dessa metoder kanske anses vara användbara. Tidigare i 

resultatet har det nämligen framkommit att pedagogerna anser det vara deras ansvar att se till 

att utveckling pågår hos barnen. Men oavsett anledning till användandet av dessa metoder är 

det ett faktum att pedagoger följer enskilda barns utveckling och att detta ofta sker genom 

olika bedömnings- och testmaterial. 

 

4.2.3 Särskild anledning 
Ibland kan det enligt en del pedagoger finnas speciella anledningar till att följa ett barn lite 

extra jämfört med vad man inom arbetslaget brukar göra. Detta gör pedagogerna om de är 

särskilt oroliga för något barn. Anledningarna till varför man som pedagog är orolig kan enligt 

dem själva vara många. En pedagog ger exempel på att det kan bero på att ett barn är 

utåtagerande eller kanske tyst. Det är då det specifika barnet med dess utmärkande drag som 

fokuseras. Metoden som används av ett fåtal av pedagogerna för detta är veckoavstämning. 

Det är en metod som innebär att pedagogerna på veckobasis stämmer av det aktuella läget och 

försöker hitta strategier för att komma tillrätta med problemet. Perioden för detta är 

tidsbestämd och när den avtalade tiden är över träffas man i arbetslaget för att följa upp 

arbetet. I följande citat redogör en pedagog för detta arbetssätt. 

 

Ja en veckoavstämning, tack det heter det jag kom inte på vad det hette, gör vi då. Och då 

kanske man är orolig för något specifikt som man vill titta lite extra på. Och då sätter man 

sig ju ner i arbetslaget och tittar på det, och att vi kallar det kryss, att man kanske då kan 

hitta olika strategier för hur man ska hjälpa det här barnet vidare. Och så tidsbestämmer 

man hur länge den ska, kanske till nästa vecka. Jag som jobbar med mindre eller yngre 

förskolebarn, vi har faktiskt satt, när vi har gjort det här några gånger så har vi satt tre 

veckor eller två veckor för att varje vecka, det är lite kort om tid tänker vi. Så då kanske 

man följer upp och så ser man hur det går och jobbar lite extra och försöker hitta några 
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strategier. Så det är ju också ett sätt att följa utvecklingen. Men det är ju mer om man är lite 

orolig för någonting eller funderar på någonting. (P1) 

 

Även andra pedagoger ger uttryck för att de ibland följer vissa barn lite extra om de är oroliga 

för någonting. Men detta görs då genom observationer i vardagen. Även detta resultat går att 

tolka som att pedagogerna ser det som sitt ansvar att hjälpa barnen framåt i utvecklingen. 

Denna uppfattning skiljer sig från det Elfström (2005) beskriver angående synen som finns på 

barn i många individuella utvecklingsplaner. Där framställs barnet som ägare av problemet, 

vilket leder till att det är barnet som ska åtgärdas. Men enligt undersökningsresultatet i den 

här studien är det pedagogerna som ska finna strategier som gör att barnet utvecklas vidare. 

Ofta är det då pedagogerna som ändrar sitt förhållningssätt eller verksamheten och dess miljö, 

vilket tidigare redovisat resultat redogjort för. Åtgärden hamnar alltså i det avseendet på 

pedagogen och inte på barnet. 

 

4.3 Olika anledningar till att följa barns utveckling 
Varför pedagoger följer barns utveckling och vad deras uppföljningar används till har visat sig 

vara en fråga med flera svar. De olika anledningarna redovisas i de fyra nedanstående 

kategorierna som rubriceras För barnens skull, Anpassa verksamheten, Ingår i uppdraget och 

Delge föräldrar. 

 

4.3.1 För barnens skull  
Den anledning som alla pedagoger lyfter fram handlar om att de följer utvecklingen i syfte att 

kunna hjälpa barnen vidare. Det är alltså för barnets skull som pedagogerna arbetar med detta. 

I intervjuerna framkommer det uppfattningar om att pedagogerna först måste ta reda på var 

barnen står utvecklingsmässigt för att sedan kunna hjälpa dem vidare i deras utveckling. Det 

tycks alltså som om pedagogerna utgår från varje barns aktuella utveckling och tar hänsyn till 

den inför arbetet med att stimulera en fortsatt utveckling. Nedanstående citat visar på hur 

pedagogerna resonerar kring denna anledning: 

 

Det är för att man ska kunna se var de står och se att det går framåt, precis, och hur kan jag 

hjälpa dem vidare så att de kan utvecklas ännu mer. Så att man kan fokusera på det som de 

kan och lära sig och gå vidare utifrån där man står, inte efter ålder, utan där man verkligen 

är idag. (P1) 
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Utifrån pedagogernas tankar verkar det som om deras arbete med att hjälpa barnen framåt i 

utvecklingen förutsätter att de har kunskap om varje barns aktuella utvecklingsnivå. Likaså är 

detta en förutsättning inom den sociokulturella teorin med tanke på det Vygotskij kallar 

utveckling inom den proximala utvecklingszonen. Med det menas att en pedagog först måste 

försäkra sig om var barnet befinner sig i utvecklingen för att sedan kunna ge lagom svåra 

utmaningar som gör att barnet når upp till nästa steg i utvecklingen. Den nya nivån benämner 

Vygotskij barnets närmaste utvecklingszon och det är dit pedagogen vill att barnet ska komma 

(enligt Stensmo, 2007). Att ge barn utmaningar är även någonting som pedagogerna i 

intervjuerna berättar om att de gör i det här sammanhanget. En pedagog uttrycker att Vi 

iakttar ju barnen för att se var de står för att kunna utmana dem och gå vidare (P6). 

Utmaningar tycks alltså vara ett tillvägagångssätt som hjälper barnen framåt i utvecklingen. 

Fokus på att barn ska gå framåt i utvecklingen är också centralt för det Pettersson (2010) 

beskriver som formativ bedömning. En formativ bedömning förutsätter också att pedagogen 

först bedömer var barnet står i utvecklingen. Detta görs i syfte att barnet ska utvecklas vidare. 

I undersökningsmaterialet verkar det alltså som om pedagogerna värnar om barnens 

utveckling och följer den i syfte att barnen ska vidareutvecklas och gå framåt. 

 

4.3.2 Anpassa verksamheten 
En annan åsikt som tydligt framkommer i samtliga intervjuer beskriver att syftet med att följa 

barns utveckling är att pedagogerna ska kunna anpassa verksamheten utefter barnen. 

Innehållet i verksamheten beror alltså på barnens utveckling. Pedagogerna uppger att de 

planerar verksamheten utifrån barnen. Likaså berättar pedagogerna om att de ibland får ändra 

sitt redan planerade pedagogiska innehåll om de märker att det inte fungerar i barngruppen. 

Citatet nedan beskriver en pedagogs tankar kring detta: 

 

Det kan ju hända att man behöver ändra sin veckoplanering eller vad man nu har, för att det 

visar sig att oj de här barnen hänger inte alls med när det gäller det här. Som vi till exempel, 

jag kan ge ett exempel, vi har delat på vår läsvila som vi kallar det då. I början av terminen 

så läste en person för alla barnen för att det skulle, ja, praktiskt. Men det var lite oroligt 

under stunden så sen efter ett tag så delade vi barngruppen så att de som vi vet och de som 

vill, orkar lyssna på en kapitelbok får sitta i ett rum och en lite enklare bok i ett annat rum. 

För att ge alla barn optimalt. Det är bara ett litet exempel på. (P2) 
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En dokumentationsmetod som gynnar dessa synpunkter är den som Lenz Taguchi (2000) 

beskriver som pedagogisk dokumentation. En pedagogisk dokumentation ligger ofta till grund 

för förändringar i verksamheten och den utgår även från barnen, vilket gör den central i det 

här sammanhanget. Som resultatet tidigare redogjort för är det även flera av studiens 

pedagoger som använder sig av denna metod. Kanske beror det på att de har som 

förhållningssätt att verksamheten ska anpassas efter barnen. 

 

I intervjuerna framkommer det även tankar om att den fysiska miljön på förskolan ska vara 

anpassad efter barnen. Pedagogerna menar att miljön måste vara utformad utefter barnen, 

annars möjliggör den inte för utveckling och lärande hos varje barn. Dessa tankar speglar det 

Nordin-Hultman (2004) kom fram till i sin studie, nämligen att miljöns utformning påverkar 

vilka möjligheter barnet har att lära och utvecklas. Därför är det viktigt att miljön är anpassad 

efter barnen, varpå det tycks vara tvunget för pedagoger att följa barns utveckling. Även 

Vygotskij (enligt Säljö, 2000) lyfter fram de så kallade artefakternas betydelse för barns 

utveckling när det gäller förståelsen av omvärlden. Han menar att alla verktyg, såväl fysiska 

som mentala är en hjälp för människans förståelse. 

 

Pedagogerna använder alltså uppföljningarna av barnens utveckling som en grund för 

utformningen av verksamheten. Detta förfarande kan tänkas förutsätta ett öppet och flexibelt 

förhållningssätt hos pedagogerna eftersom de när som helst måste vara beredda på att kunna 

förändra sin verksamhet och den fysiska miljön. Om detta inte görs kan det tänkas att barnens 

utveckling riskerar att avstanna. Därför förefaller denna åsikt vara av stor betydelse för 

barnens utveckling. 

 

4.3.3 Ingår i uppdraget 
Av några pedagoger anges arbetet med uppföljning av barns utveckling bero på innehållet i 

Läroplan för förskolan, Lpfö 98. De menar att det ingår i deras uppdrag att följa varje barns 

utveckling. Vidare framhävs målen i läroplanen som centrala då de beskriver vissa områden 

som pedagogerna förväntas sträva efter att utveckla hos barnen. I en av intervjuerna uttrycker 

en pedagog följande: 

 

Det är det, återigen, det är det vårt jobb handlar om. Vi ska bedriva utveckling. Enligt 

läroplanen är vi ju ålagda, om vi nu ska vara riktigt korrekta. (P2) 
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Det är således ett måste för pedagogerna att bedriva utveckling och fokusera på hur barnen 

utvecklas. Dahlberg, Moss och Pence (2001) menar att observationer av barns utveckling 

även ingår i pedagogernas arbete med att kvalitetssäkra förskolan. De framhäver att kravet på 

att kvalitetssäkra förskolan har ökat under senare år. Kvalitetssäkringar görs med hjälp av 

utvärdering av verksamheten. Åsén (2002) påstår att arbetet med att utvärdera har blivit 

alltmer centralt sedan förskolan blev målstyrda istället för regelstyrd. Som ovan nämns är det 

även målen i läroplanen som en del pedagoger menar styr deras arbete. 

 

4.3.4 Delge föräldrar 
Ett syfte som inte lyfts fram så tydligt i intervjuerna men som indirekt kan urskiljas är syftet 

med att delge föräldrar information om barnens utveckling. Många pedagoger berättar att de 

använder sig av sin dokumentation över barns utveckling i samband med utvecklingssamtal. 

Med hjälp av dokumentationen delges således föräldrarna information om barnens utveckling. 

Pedagogerna beskriver också att de i den dagliga kontakten med föräldrarna brukar berätta om 

barnens utveckling. Citatet som följer visar på hur pedagogerna brukar delge föräldrarna det 

de vet om barnens utveckling: 

 

Dels är det ju, man försöker väl säga någonting i hallen och ibland kommer det ju liksom 

fram sådana här saker, att idag vet du då har han tagit på sig skorna själv då om man nu tar 

det som ett exempel eller något sådant då. Sedan är det ju vid utvecklingssamtal och så som 

man pratar med föräldrarna också och delger hur det är. (P4) 

 
Det kan tolkas att ett underliggande syfte med att följa barns utveckling handlar om att 

pedagogerna ska kunna delge föräldrarna information om det enskilda barnet. Markström 

(2005) menar ett utvecklingssamtal är ett obligatoriskt inslag i förskolan där pedagoger med 

hjälp av insamlad information om varje barn delger föräldrarna barnets utveckling. Eftersom 

den här sortens möte är obligatoriskt kan det vara möjligt att pedagoger i förskolan upplever 

det extra viktigt att finna metoder som dokumenterar barns utveckling över tid. En metod som 

Karlsdóttir och Garðarsdóttir (2010) framhäver som användbar för att få syn på barns 

utveckling är att dokumentera barns lärandeberättelser. Just denna dokumentationsmetod är 

det dock ingen informant i den aktuella undersökningen som använder sig av. Istället visar 

studiens tidigare redovisade resultat på flera andra användbara metoder som pedagogerna 

nyttjar. 
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4.4 Bedömning i förskolan – en tolkningsfråga 
En av de största delarna i den här undersökningen fokuserar på att belysa hur pedagoger ser 

på bedömning i förskolan. Undersökningsmaterialet visar att det finns delade meningar bland 

pedagogerna angående innebörden i ordet bedöma. Även åsikterna som handlar om huruvida 

pedagogerna anser att bedömning förekommer i deras verksamheter eller inte är splittrade. 

Nedan kommer undersökningsresultatet kring dessa åsikter att redogöras genom kategorierna 

Negativa associationer, Positiva associationer och Fastställda mål eller kriterier. 

 

4.4.1 Negativa associationer 
Det som utmärker sig i intervjuerna är att samtliga pedagoger spontant tolkar ordet bedöma 

som någonting negativt och fult. De nämner att de associerar ordet till att leta fel och brister 

hos barn, kategorisera, placera i fack, sätta betyg och värdera förmågor. En pedagog säger Ja, 

det är negativt för mig med. Det är liksom att jag placerar barnet i ett fack på något sätt. Det 

här kan inte Olle (P6). Vidare är det en del pedagoger som utifrån dessa tolkningar menar att 

de inte bedömer barnen i verksamheten. Det grundar de på att de inte betyg- eller poängsätter 

barn. 

 

Samtidigt påstår andra pedagoger att de visst bedömer barn. De anser nämligen att de 

bedömer i samband med att de använder sig av en del av dokumentationsmaterialet. Exempel 

på det är TRAS- och SIT-materialet. En pedagog uttrycker följande angående SIT-materialet: 

 

Men sätter man sig ner och tittar som när vi gör SIT-testet, det beror ju på om man, det är ju 

en bedömning, det är ju absolut en bedömning för det kategoriseras om du är mellan 4-5 år 

och hur många fel du får ha och så. (P1) 

 
En tolkning av detta kan vara att dessa material klassas som bedömningsmaterial av 

pedagogerna eftersom de beskriver vad barn bör kunna i vissa åldrar. Detta leder till att 

pedagogerna anser att de bedömer barn i verksamheten eftersom de klassificerar och 

kategoriserar vad de kan och inte kan utefter materialets bestämda kriterier. Den här sortens 

bedömning kan enligt Pettersson (2010) klassas som summativ bedömning då den endast 

syftar till att lyfta fram barnets aktuella utveckling. Summativ bedömning förekommer ofta i 

skolans värld genom att läraren testar elevernas kunskaper och på så sätt får reda på vad de 

kan. Det är den här sortens bedömning som ofta ligger till grund för betygssättning i skolan. 

Dock anser pedagogerna i denna studie att de inte betygsätter barnen. Men de menar ändå att 
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de här bedömningsmaterialen leder till en sorts bedömning. Materialet visar även på ett 

innehåll av utvecklingspsykologisk karaktär då det utgår från att barnets utveckling följer 

olika stadier, vilket Sommer (2005) menar på är ett utvecklingspsykologiskt tankesätt. 

 

4.4.2 Positiva associationer 
En annan tolkning som flera pedagoger gör av ordet bedöma är av positiv karaktär. De menar 

att ordet associeras i positiv bemärkelse om en bedömning till exempel syftar till att hjälpa 

barnet vidare i dess utveckling. Pedagogerna hävdar då att bedömningen görs för en god saks 

skull och inte för att betygsätta barn eller klassificera dem som mindre kunnande. Följande 

citat visar hur en pedagog resonerar kring bedömning i en positiv mening: 

 

Men om jag tänker utefter det vi gör här och hur vi använder oss av vårt material så är det 

ju att bedöma fast som sagt för att komma vidare och då blir det mer positivt. (P1) 

 

Citatet visar att det bland pedagogerna finns uppfattningar om att de gör bedömningar av 

barnen i förskolan, trots att Markström (2005) lyfter fram att förskolan inte får utfärda 

omdömen om barn. Samtidigt uttrycker en pedagog att Bedömningar är inte av ondo (P2) och 

menar, likt flera andra av pedagogerna, på att bedömningar görs för barnens skull. Om 

bedömningarna syftar till att ta barnet vidare i utvecklingen, såsom Pettersson (2010) menar 

med formativ bedömning, så förefaller det vara positivt. Dock gör troligtvis inte den aspekten 

det mer tillåtet att använda bedömningar i förskolan. Mot denna bakgrund går det att fråga sig 

hur pedagoger egentligen ska gå tillväga för att följa barns utveckling utan att bedöma. Går 

det i själva verket att följa barns utveckling utan att göra bedömningar? Nästa kategori 

kommer att belysa denna frågeställning ytterligare. 

 

4.4.3 Fastställda mål eller kriterier 
En del av studiens informanter tolkar att ordet bedöma handlar om att man som pedagog gör 

bedömningar utifrån fastställda mål eller kriterier. De menar alltså att en bedömning av ett 

barns kunskaper och förmågor måste jämförs med mål eller kriterier för att det ska 

klassificeras som en bedömning. En av studiens informanter säger att Alltså det här att 

bedöma, då måste man ju ha något slags underlag så att säga för det man bedömer (P4). 

Utifrån detta yttrande verkar det som att det inte går att bedöma barn om det inte finns något 

underlag att utgå ifrån. Vidare menar informanterna att eftersom förskolan inte har 

uppnåendemål, utan endast strävansmål går det att undvika att göra bedömningar av 
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förskolebarn. Enligt Pettersson (2010) står det klart att bedömningar av elever är något som 

förekommer i skolans värld. Men till skillnad mot förskolan har skolan uppnåendemål att 

bedöma elevers prestationer mot, vilket även informanterna i denna studie förklarat att 

förskolan inte har. Därför kan det tyckas att bedömningar av barn är omöjliga att göra i 

förskolan. 

 

Det går dock att fråga sig hur pedagogerna gör för att följa barns utveckling utan att göra 

bedömningar eftersom det tidigare i resultatet redogjort för att vissa informanter visst anser att 

bedömningar görs. Nedanstående citat belyser en informants uppfattning kring skillnaden på 

att följa barns utveckling och att bedöma barns utveckling: 

 

Nej det är inte samma sak. Om man bedömer är det ju liksom några fasta kriterier, då 

bedömer man ju hur de har uppnått något mål som ska gälla för en viss åldersgrupp. Men 

att följa ett barns utveckling alltså. Jag har de här möjligheterna från start eller när jag kom 

hit, då följer man utvecklingen, det är som en kurva från BVC eller vad som helst. Väger 

man 4,2 när man föds så följer man ju en kurva. (P3) 

 

Citatet visar på att pedagogen ser en skillnad på att bedöma barn och att göra uppföljningar av 

barn. I citatet beskrivs att bedömningar görs utefter hur ett barn har uppnått ett visst mål, 

medan en uppföljning görs likt en BVC-kurva som endast är till för att följa utvecklingen. Det 

går på så sätt att följa barns utveckling utan att göra bedömningar. 
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5 Diskussion 
Studien visar att det finns en variation av uppfattningar kring ordet bedöma bland pedagoger i 

förskolan. De flesta ser på ordet som någonting negativt i termer av att leta fel och brister hos 

barn samt att kategorisera, värdera och betygsätta deras förmågor. Men det förekommer även 

positiva aspekter kring tolkningen av ordet i form av att man som pedagog gör bedömningar 

för barnens skull och för att kunna hjälpa dem framåt i utvecklingen. På så sätt blir 

bedömning någonting bra. En annan uppfattning som existerar är att bedömning endast kan 

ske mot bakgrund av fastställda mål och kriterier. 

 

Vidare finns det delade meningar bland pedagogerna om huruvida de anser sig göra 

bedömningar av barn i förskolan eller inte i samband med att de följer barns utveckling. Vissa 

menar att de inte gör detta eftersom de inte har några uppnåendemål i förskolan som de kan 

jämföra barnens aktuella kunskaper och förmågor med. Andra påstår att bedömningar visst 

görs i och med att de som pedagoger bedömer barnens förmågor utifrån vad de kan och inte 

kan. Ofta sker dock detta i syfte att hjälpa barnen vidare i sin utveckling. Men en del 

pedagoger anser ändå att detta är att bedöma barn, trots att bedömningen inte är av ondo. 

Dock är de flesta av studiens informanter överens om att bedömningar i större utsträckning 

gjordes förr innan dess att Läroplan för förskolan, Lpfö 98 kom. Detta grundas på 

pedagogernas åsikter om att de förr fokuserade på vad barn inte kunde och värderade deras 

förmågor i termer av bra eller dåligt. Detta anser många av pedagogerna är att bedöma och 

hänvisar till den negativa tolkningen av ordet. De menar även att det fanns vissa tankar om 

vad barn skulle kunna i olika åldrar som deras kunskaper och förmågor jämfördes med. Denna 

syn stämmer till viss del även överens med informanternas tolkning av ordet bedöma i form 

av att jämföra kunskaper och förmågor med fastställda mål och kriterier. 

 

Men hur kan det som pedagogerna skildrar att de gör i verksamheten förstås mot bakgrund av 

deras uppfattningar av ordet bedöma? I studien beskriver pedagogerna olika tillvägagångssätt 

för att följa barns utveckling. En del dokumenterar barns lärprocesser för att på så sätt 

synliggöra barnens utveckling över tid. Detta kan till exempel ske genom portfolioarbete, 

pedagogisk dokumentation eller observationer. Andra pedagoger gör olika tester för att få syn 

på barnens förmågor och kunskaper, vilket enligt dem ger en bild av barnens utveckling. 

Exempel på tester som används är TRAS-test och SIT-test. Sedan finns det några pedagoger 

som menar att de ibland följer vissa barns utveckling lite extra om det finns anledning att vara 

oroliga över hur barnet utvecklas. Detta görs ofta med hjälp av observationer. I samband med 
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att pedagogerna är extra observanta på ett barn försöker de även att finna strategier för att 

hjälpa barnet framåt i utvecklingen. 

 

I en jämförelse mellan pedagogernas uppfattningar av ordet bedöma och de tillvägagångssätt 

som används för att följa barns utveckling kan det tyckas som om bedömningar av barn görs i 

samtliga fall. De tester som utförs för att få syn på barnens kunskaper och förmågor kan ses 

som bedömningar av barn eftersom barnen kategoriseras utefter vad de kan och inte kan. Att 

kategorisera barns kunskaper och förmågor är således även en uppfattning som pedagogerna 

ger uttryck för när de beskriver ordet bedöma. Samtidigt ger testerna en bild av vad barn 

borde kunna i vissa åldrar, vilket även det i viss mån kan relateras till pedagogernas 

uppfattningar av ordet bedöma. En tolkning är nämligen att bedömningar görs när barns 

förmågor och kunskaper jämförs med mål och kriterier, vilket testerna till viss del gör. Vidare 

kan det tyckas att även de observationer som görs av pedagogerna på barn som de är speciellt 

oroliga för kan klassificeras som bedömningar. Observationerna görs nämligen i syfte att 

utveckla barnen vidare, vilket pedagogerna anger som en positiv aspekt av innebörden i ordet 

bedöma. Eftersom grunden till observationerna är att pedagogerna är oroliga för barnets 

utveckling kan det även tolkas som att de har sett ett ”fel” eller en ”brist” i barnets utveckling. 

Ett sådant synsätt beskrivs också av pedagogerna som bedömning men ur en negativ 

synvinkel. Även den metod där pedagogerna tittar på barnens lärprocesser kan sägas vara en 

bedömning av barn eftersom den enligt pedagogerna syftar till att utveckla verksamheten och 

på så sätt även barnen vidare. 

 

Genom att koppla alla pedagogers uppfattningar av ordet bedöma till det de gör i 

verksamheterna kan man alltså säga att alla verkar arbeta med att bedöma barn. Men eftersom 

ovannämnda uppfattningar av ordet bedömning inte framfördes av alla pedagogerna så var det 

berättigat för vissa av dem att säga att de inte använde sig av bedömningar. Såtillvida beror 

alltså synen på vad pedagoger gör när de följer barns utveckling på varje enskild pedagogs 

tolkning av ordet bedöma. 

 

5.1 Slutsats 
Min studie visar att huruvida pedagoger bedömer barn i förskolan eller inte beror på hur ordet 

bedömning tolkas. Det verkar vara upp till pedagogerna och förskolorna själva att tolka detta 

begrepp eftersom alla uppfattar det på olika sätt. Det ges heller ingen tolkning eller förklaring 

av ordet i läroplanen, vilket medför att det är svårt för pedagoger i förskolan att förhålla sig 
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till innebörden i detta begrepp. Enligt vad som framkom i undersökningen så gör pedagoger 

inte bedömningar i förskolan såvida begreppets innebörd tolkas i termer av att det handlar om 

att bedöma gentemot fastställda kriterier eller uppnåendemål. Men frågan är varför man som 

pedagog inte får bedöma i förskolan när det i studien framkommer att en bedömning kan vara 

positiv och leda till vidare utveckling hos barnet? Kan det vara de politiker som bestämmer 

över förskolan som befarar att denna institution ska bli alltför lik skolan om begreppet 

bedöma införs? Detta är ingenting som denna studie ger svar på. Däremot bidrar studien med 

att i någon mening undersöka begreppet bedömning i förskolans verksamhet och ger en 

beskrivning av hur pedagoger arbetar i praktiken med att följa barns utveckling eller bedöma 

den om man så vill tolka det hela. Tolkningen ligger alltså i betraktarens öga. 

 

5.2 Förslag till fortsatt forskning 
Forskning om bedömning i förskolan tycks vara begränsad. Kanske kan det bero på att detta 

begrepp inte förväntas existera i förskolan eftersom bedömningar av barn inte får göras. Men 

utifrån denna undersökning kan det ändå påstås att bedömning finns där och ses som ett 

dilemma som pedagogerna ska hantera. Därför skulle forskning kring politikers syn på detta 

ämne vara intressant. Vad anser de om bedömning? Borde det få förekomma i förskolan när 

det uppenbarligen finns positiva aspekter rörande begreppets innebörd? 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 Hur länge har ni arbetat som förskollärare/barnskötare? 

Som pedagog i förskolan har man många viktiga uppdrag. Ett av dessa uppdrag är enligt 

skolverkets skrift Allmänna råd och kommentarer: kvalité i förskolan att förskolan ska följa 

barns utveckling. 

 Vad anser ni det innebär att följa ett barns utveckling? 

 Hur gör ni för att följa ett barns utveckling? 

Eventuella följdfrågor: 

Vad använder ni er av för metoder? Olika sorts dokumentation? O.s.v. 

 Vad fokuserar ni på när ni följer ett barns utveckling? 

 I vilka sammanhang följer ni barns utveckling? 

 Hur delger ni föräldrarna era uppföljningar av barnen? 

Eventuella följdfrågor: 

Hur lägger ni upp ett utvecklingssamtal? 

Vad samtalar ni om under ett utvecklingssamtal? 

 Vad anser ni är syftet med att följa ett barns utveckling? 

Eventuella följdfrågor: 

Vad använder ni era uppföljningar till? 

Vad kan en uppföljning av ett barns utveckling leda till? 

I skriften Allmänna råd och kommentarer: kvalité i förskolan från skolverket menar man att 

följa ett barns utveckling inte är samma sak som att bedöma ett barns utveckling. 

 Vad anser ni om innehållet i detta påstående? 

Eventuella följdfrågor: 

Går det att följa ett barns utveckling utan att bedöma det enskilda barnet? Motivera, 

varför eller varför inte? 

Hur hanterar ni det faktum att man inte får bedöma enskilda barn i förskolan? 

46 
 



 Om informanten/informanterna har arbetat i förskolan innan införandet av Lpfö 98 kan 

följande fråga ställas: Hur upplever ni att det var tidigare i förskolan, innan Lpfö 98 

fanns, när det gäller arbetet med att följa barns utveckling jämfört med hur det är 

idag? 
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Bilaga 2: Missivbrev 
2010-11-15 

Hej! 

Mitt namn är Linnea Ekecrantz och jag är student vid Linköpings universitet, Campus 

Norrköping. För närvarande läser jag min sista termin på lärarprogrammet och håller i 

samband med det på att skriva ett examensarbete på avancerad nivå. Syftet med mitt 

examensarbete är att undersöka hur pedagoger i förskolan gör för att följa barns utveckling 

samt ta reda på meningen med detta. Det här är en intervjustudie som kommer att genomföras 

med hjälp av parintervjuer. Varje intervju kommer att spelas in med hjälp av en diktafon i 

syfte att underlätta bearbetningen av information för mig som forskare. Vidare räknar jag med 

en tidsåtgång på ca 60 minuter per intervju. 

 

I min studie har jag tagit hänsyn till de etiska regler som gäller vid forskning och vill med 

detta informationsbrev upplysa dig som väljer att delta i min studie om att din medverkan är 

frivillig.  I och med det kan du när som helst under studiens gång välja att avbryta din 

medverkan om så önskas. De uppgifter som samlas in genom intervjuerna kommer att 

behandlas konfidentiellt och endast användas i den här studien. Självklart kommer även du 

som medverkar i studien att förbli anonym. Detta görs för att skydda varje deltagares 

integritet. 

 

Om du har några frågor går det bra att kontakta mig på följande e-mailadress eller telefon 

nummer: 

linekXXX@student.liu.se 

XXXX - XXXXXX 

Jag ser fram emot ett spännande samtal med dig och vill tacka för att du ger av din tid och vill 

dela med dig av dina tankar och erfarenheter! 

Med vänlig hälsning 

 

 

Linnea Ekecrantz 
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