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Antal sidor: 34 

Studiens syfte är att fördjupa förståelsen kring bedömningspraktiker i förskolan. Detta 

görs genom att synliggöra föreställningar om bedömning i sammanhanget 

utvecklingssamtal. Studien har utgångspunkt i de dokumentationsunderlag som används 

för utvecklingssamtal i förskolan. Det teoretiska perspektivet i studien är teorin om 

transformativ bedömning, vilket är lämpligt för studien då teorin ger stöd för tolkning och 

kritisk analys av förskolans användning av bedömning och dokumentation. I studien har 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer använts för att skapa en flexibilitet under 

intervjuerna samt möjligheter att upptäcka vad de medverkande anser är viktigt i 

anknytning till ämnet. I samband med intervjuerna samlades även 

dokumentationsunderlag in från de olika förskolorna för att analyseras.  

Slutsatser av resultatet visar att de föreställningar om bedömningar som framkommer är 

att bedömning inte ska förekomma i förskolans verksamhet. Istället ska fokus vara på 

positiva områden hos barnet, visa på utveckling och inte på vad barnet kan eller inte 

kan. En slutsats är att förskollärarna utgår från en norm kring var ett barn ska vara i sin 

utveckling och att det finns en osäkerhet kring dokumentationsunderlagen då de anses 

bidra till bedömning av det enskilda barnet. Slutsatser visar att föreställningar om 

bedömning som framkommer handlar om bedömningar kring hur långt barnet har kommit 

i sin utveckling gällande motorik, socialt samspel, språk och i rutinsituationer. Vidare 

framträder bedömning av verksamheten och hur den stödjer barnet i dess utveckling. 

Sökord: Bedömning, Utvecklingssamtal, Utveckling, Förskola, Transformativ bedömning 
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Inledning 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) kan upplevas ha ett motstridigt och 

komplext budskap. För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten ska förskollärare 

dokumentera och reflektera kring barns utveckling och lärande (Skolverket, 2016). 

Däremot ska de undvika att bedöma det enskilda barnet, vilket kan anses vara 

motsägelsefullt. Förskollärare upplever därför en osäkerhet kring hur de ska tillgodose 

uppdraget om att dokumentera barns utveckling utan att bedöma det enskilda barnet 

(Björk-Willén, 2015). Av egna erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning har 

begreppet bedömning oftast tolkats negativt och som något som inte ska förekomma i 

förskolan. Dock grundar sig de flesta beslut i praktiken på någon form av bedömning och 

utgör på så sätt en viktig del av verksamheten (Björk-Willén, 2015). Vidare finns det 

behov av ytterligare bedömning och dokumentation i förskolan för att få syn på barns 

utveckling och lärande (Johansson, 2016). Det viktiga är att veta hur och varför 

bedömning används i verksamheten och om de bedömningar som sker är förenliga med 

styrdokumenten (Björk-Willén, 2015). Det ska inte handla om vad barnen behärskar och 

inte behärskar (Wehner Godée, 2005), utan bedömning ska stödja barnen i deras fortsatta 

lärande (Åsén & Moberg, 2015). 

Tidigare forskning kring ämnet har fokuserat på föreställningar om bedömning i 

verksamheten och i olika dokumentationsformer som individuella utvecklingsplaner, 

pedagogiska dokumentationer och portfolio. Vi anser att det vore av intresse att fortsätta 

undersöka kring vilka föreställningar om bedömning som framträder i förskolans 

verksamhet. Studien kommer däremot fokusera på vilka föreställningar om bedömning 

som framkommer i intervjuer och dokumentationsunderlag för utvecklingssamtal i 

förskolan, samt vilka av Vallberg Roths (2014) bedömningskategorier som blir synliga. 

Studien kommer på så vis bidra med kunskap och förståelse kring bedömning i 

sambandet utvecklingssamtal, vilket minskar osäkerheten kring begreppet bedömning hos 

förskollärare. 
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2. Syfte 

Syftet med studien är att fördjupa förståelsen kring bedömningspraktiker i förskolan 

genom att synliggöra föreställningar om bedömning i sammanhanget utvecklingssamtal.  

2.1 Frågeställningar 

Studien kommer utgå från följande frågeställningar: 

 Vilka föreställningar om bedömning framträder i intervjusamtal med förskollärare 

i utvalda förskolor? 

 Vilka föreställningar om bedömning framträder i dokumentationsunderlag för 

utvecklingssamtal i utvalda förskolor? 
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3. Bakgrund 

I detta kapitel kommer bakgrunden presenteras efter följande rubriker: Styrdokument, 

Olika synsätt på bedömning i förskolan, Utvecklingssamtal samt Teoretiskt perspektiv. 

3.1 Styrdokument 

År 1968 tillsattes en kommitté vid namn Barnstugeutredningen. Kommittén hade i 

uppdrag att utreda frågor gällande förskolan, däribland undersöka förskolans målsättning 

samt skapa instruktioner för vad verksamheten skulle innehålla och hur den skulle 

utformas (SOU 1972:26). Observationer av barns beteende skulle göras i förhållande till 

deras ålder, vilket jämfördes med utvecklingspsykologiska teorier och kunskap om barns 

utvecklingsstadier. Genom jämförelserna med vad som ansågs vara normalt i barns olika 

utvecklingsstadier skulle materialet synliggöra för förskollärarna hur långt barnet kommit 

i sin utveckling i förhållande till sin ålder. Jämförelserna skulle visa om stöd behövdes 

och hur barnets fortsatta utveckling främjades på bästa sätt (SOU 1972:26). I 

Barnstugeutredningen gavs det exempel på hur en normal utveckling såg ut i åldrarna 18 

till 48 månader. Områden som lyftes fram som viktiga var social-, motorisk- och språklig 

utveckling. Förklaringar under dessa områden kunde handla om att barnet inte behärskar 

att stå i upprätt ställning, har svårt för att föra skeden till munnen eller kan lyssna på 

förklaringar och använda sig av informationen. Vidare var det enskilda barnet centralt 

och barnets utveckling skulle kontrolleras och registreras genom barnobservationer där 

jaget var utgångspunkten istället för att se barns förmågor som sociala, emotionella eller 

motoriska. Genom föräldrasamtal fick förskollärarna även kunskap om hur barnet 

betedde sig hemma samtidigt som vårdnadshavarna fick en inblick i hur förskollärarna 

upplevde barnets utveckling i förskolan (SOU 1972:26). 

Det Pedagogiska programmet för förskolan (Socialstyrelsen 1987:3) kom år 1987 och 

innehöll mål, uppgifter och syfte för förskolans pedagogiska verksamhet. Det behandlade 

även verksamhetens behov av utveckling och stöd samt insatser för detta. I det 

Pedagogiska programmet beskrevs barns utveckling fortfarande som fasta stadier. Det 

ansågs vara viktigt att ha kunskap om dessa stadier då det bidrog till insikt om vad som 

förväntades av barnen i utvecklingsstadierna och olika åldrar. Dock var det inte längre 

tillräckligt att enbart ha kunskap om vad som ansågs vara normalt i de olika 

utvecklingsstadierna utan detta ställdes nu även mot insikten om att olika processer har 
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inverkan på barns utveckling. Det var viktigt att vara medveten om hur motoriska, 

materiella, sociala, känslomässiga och kulturella förhållanden kan påverka barns 

utveckling och med utgångspunkt i detta möta barns behov (Socialstyrelsen 1987:3). 

Vidare beskrevs kontakten med vårdnadshavare som en viktig och naturlig del för att 

skapa en bra och fungerande verksamhet. En del i denna kontakt var det enskilda samtalet 

där förskollärare och vårdnadshavare ostört kunde samtala om barnets vistelse på 

förskolan samt verksamhetens mål och innehåll. Under samtalet skulle vårdnadshavare få 

delge sina åsikter om verksamheten samt skulle personalen vara medvetna om vad som 

skulle tas upp och hur, för att presentera en utförlig bild av barnets vardag i förskolan 

(Socialstyrelsen 1987:3). 

År 1997 kom ett förslag till läroplan för förskolan där syftet var att sammanställa ett 

måldokument för förskolans pedagogiska verksamhet (SOU 1997:159). Där står det att 

respekt, ärlighet och förståelse var viktiga delar i samverkan med hemmet. Mål för barnet 

som formulerades, gemensamt med vårdnadshavare, skulle kontinuerligt samtalas kring 

för att synliggöra vad som eventuellt gjorde det svårt för barnet att uppfylla målen. Dock 

uppmärksammades det att barn kräver olika typer av förhållningssätt. Vidare framgår det 

att det var med hjälp av pedagogisk dokumentation, uppföljning och observationer som 

den pedagogiska verksamheten i förskolan planerades, genomfördes samt utvecklades. 

Planering och genomförande skulle även grundas i det enskilda barnets och barngruppens 

intressen, behov, kunskaper och tidigare erfarenheter. Det individuella barnets utveckling 

och lärande följdes upp genom skapandet av en individuell planering vilket påstods vara 

en hjälp för pedagogerna, framförallt i utvecklingssamtal med vårdnadshavare. Det står 

även skrivet att förskolläraren kontinuerligt skulle informera vårdnadshavare om barnets 

utveckling och lärande, trivsel samt samtala kring funderingar och problem som berör 

förskolans verksamhet. Vidare skulle planerade och regelbundna utvecklingssamtal med 

vårdnadshavare genomföras (SOU 1997:159). 

I dagens läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) står det att förskollärare kontinuerligt 

ska utvärdera och utveckla förskolans kvalitet genom att dokumentera och följa upp 

barnens lärande och utveckling. Syftet är att synliggöra vad som fungerar bra i 

verksamheten samt hur verksamheten kan förbättras för att ge barnen de bästa 

möjligheterna för utveckling och lärande (Skolverket, 2016). Förskollärare ska genom 

dokumentationer, uppföljning och analys upptäcka hur barnen samspelar och 
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kommunicerar med varandra och med vuxna samt när barnen tycker verksamheten är 

rolig och intressant. Vidare ska det även upptäckas hur barnen utvecklar sitt lärande inom 

målområdena och vilken möjlighet förskolan ger barnen för att detta ska kunna ske samt 

vilket inflytande och delaktighet barnen har i verksamheten (Skolverket, 2016). Enligt 

Skolverket (2016) ska förskolan samarbeta och skapa goda relationer med 

vårdnadshavare för att ge barnet de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande. 

Vidare står det att vårdnadshavare ska få delaktighet och inflytande i den pedagogiska 

verksamheten i förskolan. Ett komplement till den dagliga kontakten på förskolan som 

sker genom exempelvis lämning och hämtning, är utvecklingssamtal där förskollärare 

samtalar med vårdnadshavare (Skolverket, 2016). I Skollagen (SFS 2010:800) kapitel 8, 

paragraf 11, står det att förskollärare kontinuerligt ska samtala med vårdnadshavare kring 

hur barnet utvecklas. Vidare står det att förskollärare har ett övergripande ansvar för 

utvecklingssamtal i verksamheten och att förskollärare minst en gång per år ska utföra 

utvecklingssamtal tillsammans med vårdnadshavare där de samtalar om barnets lärande 

och utveckling (SFS 2010:800). I läroplanen för förskolan beskrivs det att arbetslaget ska 

”föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och 

lärande både i och utanför förskolan” (Skolverket, 2016, s. 13).  

3.2 Olika synsätt på bedömning i förskolan 

Forsberg och Lindberg (2010) menar att begreppet bedömning är ett kunskapsbegrepp 

med många olika aspekter. Författarna hävdar att bedömning kan, ur ett pedagogiskt 

perspektiv, ”betraktas som ett av de system genom vilket utbildningen signalerar vilken 

kunskap som är viktig, liksom hur kunnande kan uttryckas och hur kunnighet kan 

urskiljas och kommuniceras” (Forsberg & Lindberg, 2010, s. 8). Johansson (2016) 

förklarar däremot bedömning som de berättelser och skildringar av barnet där dess 

kunskaper och styrkor fastställs och värderas. Detta görs då enligt Johansson i förhållande 

till rådande normer och förväntningar som finns på barnet. Vallberg Roth (2014) 

beskriver att bedömning kan innebära att värdera, betygsätta eller granska någon eller 

något samt försöka uppskatta eller avväga något. Vidare förklarar hon att begreppet även 

kan innebära hur människor handlar inom verksamheter, exempelvis förskolans. Detta 

styrker Johansson (2016) då hon påstår att bedömning av barns utveckling och lärande är 

något som dagligen sker i förskolor. Författaren utvecklar sitt påstående och förklarar att 
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bedömning av barn sker under samtal mellan förskollärare och mellan förskollärare och 

vårdnadshavare då barns agerande och förmågor värderas. 

Inom pedagogisk bedömning och kunskapsbedömning används begreppen formativ – och 

summativ bedömning (Vallberg Roth, 2014). Formativ bedömning betyder bedömning för 

lärande, medan summativ bedömning innebär bedömning av lärande. Formativ 

bedömning handlar om att förskollärare i praktiken ska kunna överföra mål från 

styrdokument till aktiviteter och uppgifter i verksamheten samt dokumentera och samla in 

material av barns lärande. Vidare ska förskollärare även kunna använda det insamlade 

materialet för att analysera och dra slutsatser om barns lärande och utveckling (Vallberg 

Roth, 2014). Pedagogisk dokumentation kan tolkas som en formativ bedömning eftersom 

den fokuserar på barnens intressen och lärprocesser, samt på hur förskollärarna utvärderar 

och utvecklar förskolan (Elfström, 2013). Denna form av bedömning är enligt Taras 

(2009) en medveten bedömning. Summativ bedömning kan däremot vara både en 

medveten och omedveten bedömning (Taras, 2009) då den, i motsats till formativ 

bedömning, är utformad för att mäta barn, förskollärare och verksamheter (Folke-

Fichtelius & Lundahl, 2015). Summativ bedömning framkommer när förskollärare 

antecknar om barnet behärskar eller inte behärskar redan förutbestämda kategorier 

(Vallberg Roth, 2015). Vidare beskriver Vallberg Roth (2015) att summativ bedömning 

kan ske mellan förskollärare, verksamheter samt tillsammans med vårdnadshavare och 

barn. Dock menar författaren att begreppen formativ och summativ bedömning inte är 

helt användbara i förskolan då det enbart finns strävansmål riktat mot verksamheten. 

Detta eftersom dessa begrepp har framkommit i verksamheter med uppnåendemål och 

kunskapskrav riktat mot individen. Vidare påstår Taras (2009) att all bedömning dock 

kan ses som summativ, eftersom bedömning är en process som baseras på kriterier och 

normer.  

Alnervik (2013) förklarar att syftet med dokumentationsarbete är att det ska användas för 

bedömning av något slag. Vidare menar författaren att det individuella barnet oftast utgör 

fokus i dokumentationsarbetet, då utveckling och lärande blir objekt för någon form av 

bedömning. Alnervik förklarar att frågor som bör ställas i samband med bedömning berör 

vad det är som ska dokumenteras, hur dokumentationerna går till och varför det ska 

dokumenteras. Detta styrker även Björk-Willén (2015) då hon menar att när det kommer 

till bedömning gäller det för förskollärare att veta hur och varför de använder sig av det 
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och fastställa om det är förenligt med styrdokumenten. Detta eftersom förskollärare 

hamnar i en maktposition när de avgör vad som ska dokumenteras och därmed bedömas 

(Björk-Willén, 2015). Kunskap om barns normala utveckling med fokus på socialt 

samspel och språk gör det tydligare och lättare för förskollärare att upptäcka avvikelser 

hos barnet (Johansson, 2016). För att tidigt synliggöra om barn behöver stöd inom olika 

områden påstår Johansson (2016) att det finns behov av mer bedömning och 

dokumentation i förskolan. Vidare menar författaren att bedömning innebär att barns 

lärande synliggörs då information samlas in och reflekteras över för att sedan fungera 

som stöd i främjandet av barns lärande. Johansson förklarar att det är av vikt att känna till 

och ha kunskap kring vilka möjligheter och konsekvenser dokumentation och bedömning 

kan få i verksamheten. 

Enligt Björk-Willén (2015) tolkas oftast bedömningspraktiker negativt i förskolans 

verksamhet. Dock hävdar hon att bedömning inte enbart behöver ses som negativt utan 

även som något som ingår i yrket och förskollärarrollen. Författaren menar att de flesta 

beslut i praktiken grundar sig på någon form av bedömning och utgör på så sätt en viktig 

och naturlig del i verksamheten. Även Wehner Godée (2005) styrker detta då författaren 

menar att bedömning i förskolan inte går att undvika. Vidare förklarar Wehner Godée att 

bedömning av barn inte ska handla om vad de kan och inte kan. När den reviderade 

läroplanen kom skedde det en förändring gällande bedömning i förskolan, förklarar Åsén 

och Moberg (2015). Tidigare var det barns lärande, förmågor och kunskaper som var i 

fokus medan det idag har övergått till att handla om att stödja barn i deras lärande genom 

att istället utvärdera och utforma verksamheten efter barnens behov (Åsén & Moberg, 

2015). Dock hävdar Vallberg Roth och Månsson (2008) att de bedömningar som sker av 

barnen ofta kan ses som partiska då personligheter och karaktärsdrag hos barnen bedöms. 

Dessa bedömningar innefattar ofta positiva beskrivningar av barnet med hjälp av 

adjektiv, exempelvis ansvarsfull, självständig och spontan. 

3.3 Bedömningskategorier 

Vallberg Roth (2014) har utvecklat begreppet bedömning genom att arbeta fram fler sätt 

att se på bedömning. Begreppen summativ och formativ bedömning ansåg författaren inte 

vara tillräckliga för att förklara olika bedömningsformer då de endast berör bedömning 

för lärande och bedömning av lärande. Vallberg Roths forskning resulterade därför i sex 

olika kategorier av bedömningar vilka är utvecklingspsykologiskt baserade bedömningar, 
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kunskapsinriktade och ibland graderade bedömningar med summativa drag, 

personbedömningar, självbedömningar, narrativa bedömningar och narrativa och 

verksamhetsinriktade bedömningar. De tre första kategorierna är inte förenliga med 

läroplanen för förskolan, medan de tre sistnämnda kategorierna är det menar Vallberg 

Roth (2014).  

Inom utvecklingspsykologiskt baserade bedömningar påstår Vallberg Roth (2014) att 

barns utveckling av språk och motorik anses vara åldersbestämda. Därför använder sig 

förskollärare av dokumentationsunderlag där det blir möjligt att upptäcka vilka kunskaper 

barnet har beroende på ålder. Exempelvis observerar förskollärare barn mellan två till tre 

år för att se om barnen har börjat utveckla empati genom att ge sina leksaker till andra 

barn som är ledsna. Med kunskapsinriktade och ibland graderade bedömningar med 

summativa drag utgår förskollärare från förutbestämda nivåer för att upptäcka när barnen 

uppnår olika strävansmål. Med hjälp av dokumentationsunderlag kan förskollärare 

synliggöra om barnen exempelvis kan uttala vissa ord korrekt. Därefter fyller 

förskollärarna i dokumentet utifrån olika nivåer om barnen behärskar att uttala ordet, 

delvis behärskar eller inte behärskar (Vallberg Roth, 2014). 

Enligt Vallberg Roth (2014) innebär personbedömningar att det konstrueras personliga 

omdömen av barnen. Det är således personligheten hos barnet som bedöms, exempelvis 

att hen är energisk, blyg eller lugn. Kategorin självbedömningar sker på individnivå och 

under intervjuer tillsammans med barnen. Det handlar om det enskilda barnets förmåga 

att reflektera kring sitt eget lärande, agerande och sin självuppfattning. Exempel på frågor 

som ställs under dessa intervjuer är Vad tycker du om hos dig själv? och Vad är du bra 

på? (Vallberg Roth, 2014). 

Vallberg Roth (2014) menar att narrativa bedömningar är berättelser om barnen där 

förskollärare har vävt in bedömningar av barnets lärprocesser. Berättelserna kan både 

vara på individ- och gruppnivå och innehålla exempelvis foton, stödmaterial, text och 

ljudupptagningar. Det är förskollärarna som har en central roll i skapandet av 

berättelserna och i berättelserna kan det växla mellan flera olika kategorier av 

bedömningar. I berättelserna beskriver förskollärarna hur de upplever att barnet är och 

vad det tycker är roligt att göra på förskolan. Precis som narrativa bedömningar handlar 

narrativa och verksamhetsinriktade bedömningar om att skriva ner berättelser om barnen. 

Dock fokuserar denna kategori av bedömning på att upptäcka hur barnen kan utvecklas 



 

9 

 

 

vidare. Genom narrativa och verksamhetsinriktade bedömningar synliggör förskollärare 

hur de kan förändra verksamheten efter barnens behov och på så vis ge barnen möjlighet 

till utveckling och lärande.  

3.4 Utvecklingssamtal 

För tio år sedan innebar utvecklingssamtal ett samtal mellan förskolläraren och 

vårdnadshavaren där det främst diskuterades kring barnets utveckling och lärande. 

Tidigare handlade samtalet om trivsel och omsorg men förändrades successivt till att 

istället fokusera på vad barnet är i sin utveckling och det ska utmanas för fortsatt 

utveckling och lärande (Gars, 2006). Efter att läroplanen reviderades 2010 påstår 

Elfström (2013) att kravet på förskollärare har ökat gällande dokumentation och 

utvärdering av verksamheten, vilket har lett till att även förskollärares dokumentation 

kring barns utveckling och lärande har ökat. Idag ska förskollärare enligt Skolverket 

(2016) fortfarande fokusera på barns utveckling men även utvärdera och analysera vad 

verksamheten erbjuder barnen och hur den kan förändras för att skapa bättre 

förutsättningar för barnen att utvecklas. Markström och Simonsson (2013) förklarar 

utvecklingssamtal som ett formellt samtal där en helhetsbild av barnet skapas då 

förskollärare och vårdnadshavare delger varandra sina upplevelser av barnet i olika 

situationer.  

Även namnet på utvecklingssamtalet har förändrats hävdar Gars (2006). Det har talats om 

föräldrasamtal och enskilda samtal, men idag benämns det som utvecklingssamtal. Detta 

menar författaren har haft stor inverkan på utformningen av utvecklingssamtal, då det 

antyder att någon form av utveckling ska diskuteras. Vidare påstår hon att risken som 

medföljer med detta är att fokus hamnar på det som inte är utvecklat hos barnet och 

behöver ”rättas till”. Hon utvecklar sitt påstående och förklarar att förskollärare fokuserar 

på barns utveckling i förberedelser inför utvecklingssamtal samt under 

utvecklingssamtalet och att det är ”barnen som granskas och därmed faktiskt bedöms” 

(Gars, 2006, s. 83). Markström och Simonsson (2013) menar att inte bedöma det enskilda 

barnet kan ses som ett omöjligt uppdrag för förskollärare. Författarna ställer sig frågan 

om huruvida det är möjligt att samtala om barns lärande och utveckling utan att 

konstruera värderande omdömen. Dock menar Markström och Simonsson att detta kan, 

istället för att rikta uppmärksamheten mot barns svagheter, ske genom att synliggöra 

verksamhetens, förskollärares och vårdnadshavares del i barns lärande och utveckling. 
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Utvecklingssamtalet upplevs av förskollärare som ett stöd när det kommer till att stötta 

både barn och vårdnadshavare. Samtalet beskrivs även som ett verktyg för att granska 

verksamheten, sig själva och om det professionella uppdraget följs (Markström, 2011). 

För att veta vad som ska dokumenteras inför utvecklingssamtal påstår Gars (2006) att 

förskollärare använder sig av särskilda dokumentationsunderlag. Dock menar Markström 

och Simonsson (2013) att det inte finns några tydliga regler för hur ett utvecklingssamtal 

ska utformas, utan det är förskolans uppgift att tillsammans med vårdnadshavare skapa en 

ram för vad som ska utgöra innehållet i dessa samtal. Frågor och områden som återfinns i 

dessa formulär eller samtalsunderlag styr innehållet och därmed vad som är betydelsefullt 

att samtala kring. Dessa dokumentationsunderlag är de som studien syftar att undersöka. 

Det som ofta behandlas inför utvecklingssamtal är barnets emotionella, psykiska, sociala 

och fysiska utveckling samt barnets personlighetsdrag (Markström & Simonsson, 2013). 

Markström (2011) menar att i dessa samtal görs jämförelser med hur barnet var tidigare, 

var det befinner sig idag samt hur barnets fortsatta utveckling ser ut. Markström och 

Simonsson (2013) utvecklar detta och menar att även om samtalet handlar om barnet i 

nuet så är det barnets utveckling i förhållande till framtiden som utgör största fokus. För 

att det ska vara möjligt att planera för barnets fortsatta utveckling, vilket kan ses som en 

bedömning med fokus på framtiden, så behövs ett tillbakablickande för att synliggöra 

barnets utvecklingar och brister, förklarar Markström och Simonsson (2013). Författarna 

beskriver utvecklingssamtalet som ett hjälpmedel för att planera verksamheten så den 

stödjer barnet i utvecklingen eftersom förskollärare då antecknar vad som behövs för en 

positiv utveckling hos barnet. Vidare menar Markström och Simonsson (2013) att 

utvecklingssamtal även kan ses som en bidragande faktor till formandet av det ”normala” 

barnet i förskolan. Detta eftersom barnet i samtalen jämförs med normen av hur ett barns 

utveckling bör se ut.  

Vidare menar Markström (2009) att det inte endast är förskollärare som förbereder sig 

inför utvecklingssamtal utan även barn och vårdnadshavare involveras i 

utvecklingssamtalet då de får fylla i dokument samt föra samtal i hemmet kring barnets 

trivsel och intressen på förskolan. Markström och Simonsson (2013) förklarar vikten av 

vårdnadshavares delaktighet i samtalen genom att det bidrar till en ökad förståelse för 

barnet, vilket används för att i förskolan bemöta barnet på bästa sätt. Författarna påvisar 
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även att ett ömsesidigt förtroende underlättar då sådant som är mer negativt måste komma 

till vårdnadshavarnas eller förskollärarnas kännedom.  

3.5 Teoretiskt perspektiv 

Studiens syfte är att fördjupa förståelsen kring bedömningspraktiker i förskolan genom att 

synliggöra föreställningar om bedömning i sammanhanget utvecklingssamtal. Därmed 

har teorin om transformativ bedömning valts till studien. Teorin utgår från att begreppet 

bedömning kan tolkas på många olika sätt vilket anses lämpligt för studien då teorin ger 

möjlighet till ett bredare tolkningsutrymme för begreppet bedömning. Vallberg Roth 

(2014) förklarar att transformativ bedömning:  

[…] ses som omformande och samspelande bedömning i rörelse mellan olika 

aktörer, former, innehåll och funktioner. Bedömningen kan spåras mellan olika 

nivåer i komplexa nätverk […] och ses som växelspelande mellan linjär och 

icke-linjär bedömning (Vallberg Roth, 2014, s. 429). 

Johansson (2016) förklarar att linjär bedömning fokuserar på bedömning av kunskap och 

lärande som redan är förutbestämt, exempelvis utbildningar. Det handlar även om 

kunskap från det förflutna eller som är planerad inför framtiden. Den icke linjära 

bedömningen innebär istället ett lärande som inte är förutsägbart. Lärandet går inte att 

planeras innan det har hänt, det är något som sker där och då (Johansson, 2016). 

Transformativ bedömning är således en blandning mellan att kunna förutbestämma ett 

lärande och att se det som något som sker i stunden (Vallberg Roth, 2014). Detta styrker 

Johansson (2016) genom att förklara att transformativ bedömning kan ses som ett 

växelspel mellan olika bedömningspraktiker. Detta på både statlig- och vetenskaplig nivå, 

hem- och förskolenivå och på individ- och gruppnivå. Sammanfattningsvis innebär teorin 

om transformativ bedömning en bedömning som blickar framåt samtidigt som den riktar 

in sig på det individuella barnets mål, vilket skapar möjlighet för barnet att utvecklas. 

Vidare tas erfarenheter i beaktande för att förstå barnets utveckling (Vallberg Roth & 

Månsson, 2008). Teorin stödjer studien då transformativ bedömning ger stöd för tolkning 

och kritisk analys av förskolans användning av bedömning och dokumentation (Vallberg 

Roth, 2015). 

 

 



 

12 

 

 

4. Metod 

Syftet med studien är att fördjupa förståelsen kring bedömningspraktiker i förskolan 

genom att synliggöra föreställningar om bedömning i sammanhanget utvecklingssamtal. 

Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod eftersom det väsentliga i metoden är att 

få fram människors tankar och åsikter kring olika samhälleliga fenomen som grupper, 

organisationer, kulturer och regler. 

4.1 Metodval 

En kvalitativ metod skapar kunskap om hur olika fenomen påverkar människor, hur de 

uppkommer, fungerar samt förändras, vilket kan göras genom att intervjua människor 

som befinner sig inom dessa fenomen (Ahrne & Svensson, 2011). När en kvalitativ 

metod används skapas utrymme för olika tolkningar av verkligheten då det inte finns 

något förutbestämda rätt eller fel (Malterud, 2009). Därför är en kvalitativ 

forskningsmetod i linje med studiens syfte eftersom den skapar en bredare kunskap kring 

vilka föreställningar om bedömning som framträder i dokumentationsunderlag för 

utvecklingssamtal. 

Studien utgår från teorin om transformativ bedömning. Eftersom transformativ 

bedömning är en teori där bedömning får ett bredare tolkningsutrymme (Vallberg Roth, 

2014) förhåller sig metoden till studiens teoretiska perspektiv genom att intervjuer och 

insamling av dokumentationsunderlag skapar utrymme för olika tolkningar (Malterud, 

2009). Enligt både Vallberg Roth (2014) och Johansson (2016) kan transformativ 

bedömning ses som en blandning mellan att se ett lärande som sker i stunden och ett 

redan förutbestämt lärande, vilket synliggörs genom en kvalitativ forskningsmetod då 

den, enligt Malterud (2009), skapar plats för olika tolkningar av verkligheten. Den 

kvalitativa forskningsmetoden förhåller sig även till det teoretiska perspektivet då 

intervjuerna fokuserar på människors tankar och åsikter kring olika samhälleliga 

fenomen. I studiens fall innebär det förskollärarnas tankar kring förberedelser för 

utvecklingssamtal och dokumentationsunderlag för att synliggöra deras föreställningar 

om bedömning (Ahrne & Svensson, 2011). 
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4.2 Datainsamling 

För att samla in data till studien användes semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Detta 

eftersom dessa intervjuer skapar en flexibilitet under intervjun samt skapar möjligheter att 

upptäcka vad den intervjuade anser är viktigt i anknytning till ämnet. Kvalitativa 

intervjuer innebär att den medverkandes uppfattningar och synsätt är det som är av 

intresse. Genom kvalitativa intervjuer kan samtalen ta olika riktningar inom ämnet 

beroende på vad den medverkande anser är relevant (Bryman, 2002). Inom 

semistrukturerade intervjuer används en intervjuguide, dock kan ordningen på frågorna 

skifta och nya frågor kan uppstå och ställas (Bryman, 2002). Datainsamlingen gjordes 

genom intervjuer utifrån en intervjuguide där en lista på strukturerade frågeställningar 

kring ämnet hade förberetts. Detta för att säkerställa att alla frågeställningar berördes 

under intervjuerna (Bryman, 2002). Vidare konstruerades eventuella underfrågor till 

huvudfrågorna om något under intervjuerna skulle behöva förklaras ytterligare. 

Intervjufrågorna utformades så att förskollärarna gavs möjlighet att uttrycka egna tankar 

och åsikter om bedömning för att kunna finna teman i intervjuerna kring studiens 

frågeställningar. Att formulera frågor som tillåter egna tankar och åsikter benämner 

Hjalmarsson (2014) som öppna frågor. I samband med intervjuerna samlades 

dokumentationsunderlag som används i förberedelser för utvecklingssamtal in.  

4.3 Urval 

Data till forskningsfrågorna samlades in i form av dokumentationsunderlag som används 

för utvecklingssamtal från fem olika förskolor. Förskolorna valdes ut från fem olika 

förskoleområden för att få variation i de insamlade materialen. Vidare intervjuades en 

förskollärare på varje förskola om dokumentationsunderlag som används för 

utvecklingssamtal och om hur förskolan väljer att tolka dessa. Detta för att skapa en 

djupare förståelse kring det insamlade materialet. Förskollärarna valdes utifrån 

rekommendationer från förskolechefer samt från verksamhetsförlagd utbildning, vilket 

resulterade i att förskollärarna arbetade på olika avdelningar med olika åldrar. Valet av 

antalet förskolor som medverkade grundade sig i att få ett trovärdigt resultat i förhållande 

till studiens storlek. 
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4.4 Genomförande 

Tidigt under studiens arbetsgång kontaktades förskolechefer från fem olika 

förskoleområden via mail för godkännande av vidare kontakt med förskollärare inom 

deras områden. Därefter kontaktades fem olika förskollärare via mail där studiens syfte 

och frågeställningar förklarades och även samtyckesbrevet bifogades. Detta för att 

förskollärarna skulle ges möjlighet till att läsa igenom syfte och samtyckesbrevet i förväg. 

Intervjuerna ägde rum på de olika arbetsplatserna i avskilda rum för att intervjuerna 

skulle kunna pågå ostört. Innan intervjuerna genomfördes bestämdes det vem som skulle 

vara ledare för samtalet samt observatör. Observatörens uppgift var att ställa eventuella 

följdfrågor och nya frågor som uppstod samt att samtalet kretsade kring studiens syfte. 

Teknik som användes till ljudinspelning under intervjuerna prövades före intervjutillfället 

för att undvika tekniska problem. Till ljudinspelningarna användes bådas mobiltelefoner 

och för att undvika störningar under inspelningarna ställdes mobiltelefonerna in på 

flygplansläge. Innan inspelningarna startades gav förskollärarna deras godkännande att 

intervjuerna spelades in. Förskollärarna underrättades även om deras rättigheter gällande 

deltagandet i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckesbrevet, vilket även togs med i 

pappersform till intervjutillfällena, skrevs på innan intervjun startades. Den sammanlagda 

ljudinspelningen tog 2 timmar och 26 minuter. Materialet transkriberades sedan på två 

datorer under dagarna efter intervjuerna genomförts. När det kommer till att transkribera 

ljudinspelningar finns det inte många tydliga regler, vilket innebär att olika regler och val 

som gjorts i transkriberingen tydligt ska framgå i studien (Kvale & Brinkmann, 2009). I 

transkriberingarna valdes uttalanden att skrivas ut efter en ordagrann muntlig stil. Då 

avsikten med transkriberingarna var att analysera vad som sägs och inte hur det sägs, har 

emotionella uttryck och betoningar exkluderats då Kvale och Brinkmann (2009) menar 

att hur detaljrik transkriberingen ska vara beror på vad avsikten är. Vid kortare pauser 

skrevs två punkter ut.  

4.5 Etiska ställningstaganden 

Studien utgick från Vetenskapsrådets fyra allmänna huvudkrav på forskning, vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att de medverkande ska informeras 

om deras rättigheter samt vad deras bidrag i studien är. Genom samtyckeskravet ger de 
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medverkande sitt godkännande för att delta i studien och blir informerade om deras rätt 

att delta på egna villkor. Konfidentialitetskravet handlar om att de medverkande 

avidentifieras. Vidare innebär nyttjandekravet att information från de medverkande inte 

får användas till andra syften än studiens (Vetenskapsrådet, 2002). Genom att följa 

Vetenskapsrådets (2002) informationskrav och samtyckeskrav kontaktades förskolechefer 

för godkännande av vidare kontakt med förskollärare på olika förskoleområden. I mail 

bifogades samtyckesbrev där information om studiens syfte och förskollärarnas 

rättigheter framgick. De medverkande informerades om att det var frivilligt att delta och 

att de själva bestämde på vilka villkor de deltog i studien. De informerades även om var 

studien går att finna efter den publicerats. Genom att följa konfidentialitetskravet har de 

medverkande, förskolor samt kommuner avidentifierades i studien. Personuppgifter och 

det insamlade materialet kommer inte att användas till andra syften än studien, vilket är i 

linje med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2002) kan kriteriet tillförlitlighet användas för att bedöma kvalitativa 

studiers kvalitet. Kriteriet består av fyra delkriterier, vilka är trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet innebär att utforma 

forskningen efter de regler som finns och att det färdiga materialet ges tillbaka till de 

medverkande i studien (Bryman, 2002). I studiens fall innebar det att den förhöll sig till 

Vetenskapsrådets (2002) huvudkrav på forskning samt att de medverkande informerats 

om var det färdiga materialet går att finna när det publicerats. I efterhand kan vi se att 

ytterligare frågor av fördjupande karaktär kunde ställts under intervjuerna för att öka 

trovärdigheten men eftersom vi var två studenter som deltog i samtliga moment av 

studien bidrog det med olika synsätt på det insamlade materialet. Vidare valdes enbart 

förskollärare ut till studien för att de har det övergripande ansvaret för utvecklingssamtal 

och är på så sätt insatta i ämnet som undersökts. Överförbarhet handlar om hur väl 

resultaten kan anpassas och föras över till en annan miljö. Studiens resultat är överförbart 

då bedömning är något som sker i alla möten mellan människor och är inte enbart något 

som sker i förskolans verksamhet. Med pålitlighet menas att forskaren redogör för alla 

steg i forskningsprocessen vilket gjorts i studien då förklaringar kring exempelvis urval, 

genomförande och analys finns med. Kriteriet om möjlighet att styrka och konfirmera har 
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följts då personliga åsikter inte medvetet har låtits påverka genomförandet och resultatet 

av studien (Bryman, 2002).  

4.7 Analys 

I studien har en kvalitativ innehållsanalys använts för att tydliggöra vilka kategorier och 

föreställningar av bedömning som blev synliga i intervjuer och dokumentationsunderlag 

från utvalda förskoleområden. En kvalitativ innehållsanalys innebär att systematiskt 

analysera texter och dokument för att hitta teman och kategorier och på så vis nå en 

kategorisering av det som är av intresse för studien (Bryman, 2002). I intervjuerna söktes 

det efter gemensamma nämnare och olikheter. För att hitta teman i intervjuerna lästes det 

transkriberade materialet igenom flera gånger. Intervjuerna jämfördes med varandra och 

färgade pennor användes för att markera likheter och skillnader som uppstod. Här togs 

inspiration från Emilsson (2014) då hon använde sig av detta tillvägagångssätt för att hitta 

teman. Vidare reducerades resultatet då teman framträdde under analysen. 

Dokumentationsunderlaget analyserades efter Löfdahls och Pérez Prieto (2014) 

systematiska analys vilket innebär att dokumenten analyserades utifrån redan påvisade 

resultat av tidigare forskning. Således söktes svar på något som redan fanns, eller som 

troddes finnas och syftet var att bekräfta tidigare forskning eller att finna nya resultat. I 

studien söktes det efter gemensamma nämnare och olikheter kring föreställningar om 

bedömning. Då datainsamlingen resulterade i ett stort antal dokument, inleddes analysen 

med att välja ut de dokument som förskollärarna använde sig av till utvecklingssamtal. 

För att sedan hitta teman i dokumentationsunderlagen lästes även dessa igenom ett flertal 

gånger. Därefter lades de olika dokumenten ut på golvet för att underlätta jämförandet 

och på så sätt synliggörandet av olika teman. De teman som uppstod kategoriserades 

enligt samma metod som användes i intervjuerna, med hjälp av färgpennor. I samband 

med att teman framträdde reducerades resultatet av dokumentationsunderlagen. Förutom 

att hitta teman i intervjuerna och dokumentationsunderlagen söktes det även efter 

Vallberg Roths (2014) sex bedömningskategorier: Utvecklingspsykologiskt baserade 

bedömningar, kunskapsinriktade och ibland graderade bedömningar med summativa 

drag, personbedömningar, självbedömningar, narrativa bedömningar samt narrativa och 

verksamhetsinriktade bedömningar. För att upptäcka kategorierna lästes det 

transkriberade materialet och dokumentationsunderlagen igenom ytterligare. 

Kategorierna tilldelades olika färger och markerades i texten och dokumenten allt 
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eftersom de dök upp. Framkom ytterligare kategorier togs även dessa med i resultatet då 

det ansågs vara av intresse. 

De intervjuade förskollärarna har i resultatet benämnts exempelvis Förskollärare 1 och 

Förskollärare 2. Vidare har citat valts ut till resultatet från teman som framkommit efter 

analysen. Dessa har valts ut för att styrka resultatet samt för att kunna diskuteras i 

diskussionsdelen. De olika teman som blev synliga efter analysen av intervjuerna är: 

Arbetssätt, Formuleringar samt Tankar kring begreppet bedömning. De teman som 

framkom efter analysen av dokumentationsunderlagen är: ”Välkommen på samtal”, 

Samtalsunderlag och Utvärdering av utvecklingssamtal. Bedömningskategorier som 

framträdde har valts att delas upp i de olika kategorierna. När teman och kategorier var 

indelade började sedan resultatet att formuleras. 
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5. Resultat 

Syftet med studien är att fördjupa förståelsen kring bedömningspraktiker i förskolan 

genom att synliggöra föreställningar om bedömning i sammanhanget utvecklingssamtal. I 

detta kapitel kommer studiens resultat att presenteras efter studiens frågeställningar: 

Föreställningar om bedömning i intervjuer samt Föreställningar om bedömningar i 

dokumentationsunderlag. Resultatet kommer även jämföras med Vallberg Roths 

bedömningskategorier. 

5.1 Föreställningar om bedömning i intervjuer 

5.1.1 Arbetssätt 

Resultatet visar att återkommande tillvägagångssätt i hur förskollärare förbereder sig för 

utvecklingssamtal är genom observationer, anteckningar och samtal med kollegor. I 

resultatet framkommer det att observationer görs för att se barnen i olika situationer under 

vardagen på förskolan. Dokumentationsunderlag använder förskollärarna som ett 

hjälpmedel för att veta vad de ska rikta deras observationer mot samt vad de ska samtala 

kring under utvecklingssamtalet. Resultatet visar att det som är viktigt att observera är 

motorisk utveckling, språkutveckling, socialt samspel, rutinsituationer, trivsel och 

intressen. I observationer av den motoriska utvecklingen synliggörs barnets motoriska 

förmågor inom både grov- och finmotorik. Detta framkommer då barnets rörelseförmåga 

uppmärksammas under den fria leken samt i styrda aktiviteter. I resultatet framträder 

observationer av barnet i rutinsituationer och socialt samspel där barnets agerande under 

exempelvis måltidssituationer och vila synliggörs. Vidare framhävs barnets interaktion 

med andra barn och vuxna. Barnets verbala utveckling blir synlig genom att fokus är på 

ordförråd, meningsbyggnad och uttal. Dock visar resultatet att det är själva utvecklingen 

som ska vara i centrum och inte på vad barnet inte kan. Gällande trivsel och intresse görs 

en bedömning av hur förskollärarna upplever barnet på förskolan. Fokus riktas mot 

barnets känslor och hur de kommer till uttryck i verksamheten. Barnet beskrivs då med 

hjälp av adjektiv som glad och nöjd i dessa situationer.  

I resultatet framkommer det att några få förskollärare synliggör barnets språkutveckling 

för utvecklingssamtal genom språkbilder där barnet får berätta vad olika bilder 

föreställer. Detta antecknas och upprepas varje år, vilket resulterar i att barnets 

språkutveckling synliggörs genom jämförelser mellan de olika tillfällena. Ytterligare en 
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skillnad som framträder är att några förskollärare arbetar med ett mer verksamhetsinriktat 

fokus i förberedelser för utvecklingssamtal. Verksamheten utgör en viktig del i 

utvärderingen och på så vis synliggörs arbetssättet. Vidare framhävs vad barnen erbjuds 

för deras möjligheter till utveckling och lärande. I resultatet framkommer det att 

utvärdering och efterarbete från föregående utvecklingssamtal är en grund till 

förberedelser för nästa utvecklingssamtal. Resultatet visar att denna process anses positiv 

då den hjälper förskollärarna att stödja barnet i dess utveckling samt utforma 

verksamheten utifrån barnets behov. Det framkommer att efterarbetet kan innebära att 

vårdnadshavarna under utvecklingssamtalet uttrycker en oro för barnets språkutveckling, 

vilket följs upp och diskuteras under nästa utvecklingssamtal. Föreställningar om 

bedömning som framkommer i resultatet handlar om hur långt barnet har kommit i sin 

utveckling gällande motorik, socialt samspel, språk och under rutinsituationer. 

Förskollärarna gör även bedömningar kring vad de upplever att barnet intresserar sig av 

och hur det trivs på förskolan. Vidare framträder bedömning av verksamheten och hur 

den stödjer barnet i dess utveckling. 

5.1.2 Formuleringar 

I resultatet framgår det att berättelseliknande anteckningar görs om barnet i 

dokumentationsunderlagen där barnet beskrivs i olika vardagliga situationer. Under 

rutinsituationer kan det beskrivas hur barnet agerar på samlingar, hanterar påklädning och 

måltider. Detta resultat styrks genom följande citat: 

På samlingar är han aktiv och vill svara på frågor […]. Då är han bra på att 

lyssna och vänta på sin tur […]. I rutinsituationer som på och avklädning är 

Filip självständig, går på toan när han behöver och ber om hjälp ibland med 

torkning (Förskollärare 1). 

Resultatet visar att det är av vikt att tänka på hur dokumentationsunderlagen formuleras. 

Anteckningarna ska vara positiva och visa på barnets utveckling då syftet är att se 

utvecklingsprocessen. Det framkommer att anteckningarna inte ska innehålla ordet inte 

och att förskollärarna ska undvika att fokusera på vad barnet kan och inte kan. En 

skillnad som framträder i förberedelserna för utvecklingssamtal är att stöd kan tas från 

olika delar av verksamheten. Några få förskollärare utgår från avdelningens tema och 

lyfter fram barnets intresse, nyfikenhet och bidrag inom detta, för att synliggöra det 
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gemensamma lärandet och barnets utveckling i temat. Då några av förskollärarna arbetar 

med yngre barn anpassas innehållet i utvecklingssamtalet istället efter vårdnadshavarnas 

frågor och intressen. Resultatet visar därmed att åldern på barnet påverkar samtalets 

innehåll. I resultatet framkommer att föreställningar om bedömning som blir synliga är 

bedömningar av barnet i verksamheten samt det individuella barnet. Vidare framkommer 

det att bedömningar vävs in i beskrivningar av barnet då uppskattningar om barnets 

förmåga att lyssna är en del av dessa beskrivningar.  

5.1.3 Tankar kring begreppet bedömning 

En föreställning om bedömning som framkommer i resultatet är att bedömning är något 

som inte ska förekomma i förskolans verksamhet. Detta uttrycks i följande citat: 

För vi ska ju inte göra några bedömningar. Så där kommer man ju lite i konflikt, 

ja vad är det jag ska kolla på egentligen då? (Förskollärare 1). 

Dock framkommer det även att bedömningar är något som ständigt sker i förskolan. 

Resultatet visar att uttryck som kan och kan inte samt checklistor kopplas till en negativ 

form av bedömning, vilket förskollärarna uttrycker inte borde användas i förskolan. 

Vidare framkommer det att bedömning ses som positivt då det underlättar att upptäcka 

om barnet behöver stöd inom olika områden samt för att kunna se barnets utveckling. 

Resultatet visar att det är viktigt att upptäcka avvikande beteende tidigt hos barnet, 

eftersom det då kan få stöd i ett tidigare skede. Det framkommer att förskollärarna har 

detta i åtanke under observationer och antecknar eventuella orosmoment som uppstår. 

Det framgår även att ett avvikande beteende ska följas upp för att ge barnet bättre 

möjligheter till utveckling och lärande.  

Resultatet visar att förskollärarna utgår från en norm kring var ett barn ska vara i sin 

utveckling. Detta styrks av följande citat:  

Ja, man har ju i alla fall kunskapen i sig, vad som förväntas i olika åldrar på ett 

ungefär. Eller mognad då (Förskollärare 1).  

Resultatet synliggör att arbetserfarenheter bidrar till kunskaper om vad som anses höra 

till normen gällande barns utveckling. Samtidigt framkommer det i resultatet att 

förskollärarna anser att alla barn är olika och utvecklas i olika takt. Förskollärarna 

uttrycker att utvecklingen och lärandet inte hör till en specifik ålder utan är individuell. 
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Dock visar resultatet en osäkerhet hos förskollärarna kring dokumentationsunderlagen då 

vissa delar anses bidra till bedömning av det enskilda barnet. Vidare framkommer det 

dokumentationsunderlagen är en hjälp i arbetet för utvecklingssamtal, då det blir 

tydligare vad som ska fokuseras på och vad samtalet ska innehålla. Sammanfattningsvis 

innebär de föreställningar som framkommer att barnen bedöms i sin utveckling gällande 

motorik, socialt samspel, språk och rutinsituationer. Vidare framträder bedömning av 

verksamheten och hur den stödjer och utmanar barnet i dess utveckling. Bedömningar 

vävs även in i beskrivningar av barnet då förmågor och styrkor värderas. Vidare blir det 

tydligt att förskollärarna anser att bedömning är något som inte ska förekomma i 

förskolans verksamhet. Då förskollärare fokuserar på barnets styrkor och förmågor i 

utvecklingssamtalet, samt på hur barnet ska stödjas i sin fortsatta utveckling, blir en 

transformativ bedömning synlig (Vallberg Roth, 2014).  

5.2 Föreställningar om bedömning i dokumentationsunderlag 

5.2.1 ”Välkommen på samtal” 

I resultatet av dokumentationsunderlagen synliggörs ett dokument där vårdnadshavarna 

får ge uttryck för tankar och funderingar kring verksamheten. Frågor i dessa dokument 

fokuserar på deras upplevelser av hur barnet trivs, hur de tycker att verksamheten kan 

förbättras för fortsatt utveckling och lärande för barnet samt vilken information de vill ha 

gällande verksamheten. Resultatet visar att det finns dokument som även riktar sig till 

barnen, där frågor handlar om trivsel, trygghet och kompisrelationer. I resultatet 

framkommer en skillnad då det finns dokument med frågor där barnet själv istället får 

uppskatta sitt eget lärande. Resultatet visar att bedömningar som förekommer i dessa 

dokumentationsunderlag handlar om vårdnadshavarnas egna bedömningar av sina barns 

upplevelser, intressen och trivsel på förskolan. Vidare framkommer även att barnen gör 

bedömningar av sig själva genom att reflektera och svara på frågor kring deras trivsel, 

intressen och kompisrelationer.  

5.2.2 Samtalsunderlag 

I resultatet framkommer att samtliga dokument utgår från läroplanen för förskolan. 

Resultatet synliggör även gemensamma områden kring vad utvecklingssamtal ska 

innehålla och utgör en övervägande del av samtalet. Dessa huvudområden fokuserar på 
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barnets motorik, språk, sociala samspel och handlande i rutinsituationer. Utöver detta 

varierar innehållet i dokumenten om vad utvecklingssamtalet ska beröra. Resultatet visar 

att skillnader i innehållet handlar om reflektion kring barnets känslor, starka förmågor 

och vad barnet behöver utveckla vidare. Ytterligare en skillnad är att förskollärarna 

samtalar kring barnets bidrag, intresse och lärande utifrån förskolans pågående tema. 

Barnets utveckling synliggörs genom att områden som motorik, språk och socialt samspel 

vävs in i anteckningar och foton kring temat. De föreställningar om bedömning som 

framträder i resultatet av dokumentationsunderlagen är bedömning kring barns motorik, 

språk, sociala förmågor och beteende i rutinsituationer. Även bedömning kring barns 

utveckling framträder då samtliga dokument innehåller ordet utveckling och på så sätt 

visar dokumenten att en strävan efter att barnet utvecklas finns hos förskollärarna. Vidare 

visar resultatet att bedömning av verksamheten framkommer, då det finns områden som 

berör vad som kan utvecklas i verksamheten för att skapa de bästa förutsättningarna för 

barnens lärande och utveckling.  

5.2.3 Utvärdering av utvecklingssamtal 

Resultatet visar att ett återkommande dokumentationsunderlag som används handlar om 

uppföljning och utvärdering av föregående utvecklingssamtal. Det framkommer att 

formuleringarna i dokumenten skiljer sig åt men att innehållet har samma innebörd. I 

resultatet framträder det att utgångspunkt i dokumenten är att se barnens utveckling, 

vilket synliggörs genom en jämförelse mellan anteckningar från föregående samtal och 

anteckningar till kommande samtal. Resultatet visar att det är viktigt att se vilka insatser 

som behövs för barnets fortsatta intresse och lärande samt vad som ska följas upp till 

nästa utvecklingssamtal. Genom återkoppling till det föregående utvecklingssamtalet blir 

barnets utveckling synligt för både förskollärare och vårdnadshavare. 

Sammanfattningsvis innebär de föreställningar om bedömningar som framträder i 

dokumentationsunderlagen bedömningar kring hur verksamheten kan utvecklas för att 

stödja och utmana barnet i dess utveckling och lärande. Vidare blir barn och 

vårdnadshavare en del av bedömningsprocessen då det finns särskilda dokument riktade 

till dem. Även bedömning av vad barnet behöver utveckla vidare framkommer då 

dokumenten berör vad som behöver följas upp kring barnet inför kommande 

utvecklingssamtal samt vilka insatser som behövs för detta. Transformativ bedömning 

synliggörs i dokumentationsunderlagen då barnets förmågor och utvecklingsbehov 
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diskuteras och följs upp till nästa utvecklingssamtal. Samtalet kretsar således kring 

barnets erfarenheter, förmågor i dagsläget samt den framtida utvecklingen (Vallberg 

Roth, 2014). 

5.3 Vallberg Roths bedömningskategorier 

Det finns många olika sätt att se på bedömning och vad bedömning kan innebära. För att 

visa på fler former av bedömningar har studiens resultat valts att ställas mot Vallberg 

Roths (2014) sex bedömningskategorier. Detta är av intresse för att synliggöra ytterligare 

föreställningar av bedömningar som framträder i intervjuer och dokumentationsunderlag 

för utvecklingssamtal. Kategorierna är utvecklingspsykologiskt baserade bedömningar, 

kunskapsinriktade och ibland graderade bedömningar med summativa drag, 

personbedömningar, självbedömningar, narrativa bedömningar och narrativa och 

verksamhetsinriktade bedömningar.  

I resultatet av intervjuerna framträder kunskapsinriktade och ibland graderade 

bedömningar med summativa drag när dokument från barnavårdscentraler används som 

stöd i förberedelserna för utvecklingssamtal. Dokumenten underlättar upptäckter av 

avvikande beteende vilket exempelvis handlar om barnets motoriska förmågor och om 

dessa avviker från normen. Vidare visar resultatet att formuleringar där barnet beskrivs ha 

svårt för att uttala vissa ljud tillhör denna kategori då bedömningen riktas mot vad barnet 

kan eller inte kan. I dokumentationsunderlagen blir kategorin synlig då dokumenten utgår 

från förutbestämda nivåer och om barnet behärskar eller inte behärskar att formulera hela 

meningar. Denna form av bedömning blir synlig i dokument där förskollärare antecknar 

om barnet visar utveckling kring uttal, ordproduktion och meningsbyggnad.  

Resultatet visar i intervjuerna att personbedömningar sker när barnets personlighet och 

karaktärsdrag beskrivs av förskollärarna. Dessa beskrivningar av barnet innehåller 

adjektiv som glad, nöjd och bra. Kategorin framträder i resultatet av 

dokumentationsunderlagen då förskollärarna även där skriver personliga omdömen om 

barnet med hjälp av adjektiv, exempelvis att barnet är positivt, glatt eller lite försiktig.  

Självbedömning visas i resultatet genom frågor till barnen om deras trivsel på förskolan, 

kompisrelationer och intressen. Barnet uppskattar då sig själv, sitt eget handlade och 

lärande. I resultatet framträder det att förskollärarna använder sig av frågor till barnen på 

olika sätt. Några uttrycker att de använder sig av ett intervjuliknande upplägg medan 
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andra ställer spontana frågor under barnets vardag i förskolan. Resultatet visar att syftet 

med frågor till barnen är att få höra deras åsikter och tankar kring verksamheten och hur 

de trivs där för att få syn på vad som kan förbättras och utvecklas i förskolan. Det 

framkommer att vårdnadshavare blir tilldelade frågor att ställa barnen, som sedan 

diskuteras under utvecklingssamtalet. Vidare synliggörs kategorin i 

dokumentationsunderlagen då det finns frågor riktade till barnen. Frågorna är 

formulerade på följande sätt: Vad tycker du om att vara i förskolan? Vad tycker du om att 

leka? Vad lär du dig på förskolan? Och: Hur gör du när du lär dig? Självbedömningar 

framträder även under intervjuer med barnen, vilket synliggör barnens åsikter samt tränar 

barnen på att reflektera kring sitt eget handlade. Denna kategori kan ses som 

transformativ bedömning om syftet är att främja barns utveckling och om de individuella 

målen tas hänsyn till. 

Narrativa bedömningar framträder i resultatet när förskollärarna talar om formuleringar i 

anteckningarna som används i förberedelserna för utvecklingssamtal. Narrativa 

bedömningar sker när förskollärarna skriver berättelseliknande beskrivningar om barnen. 

Detta kan utläsas i följande citat: 

Filip är en härlig kille, full av leklust och vet alltid vad han vill göra. Han har 

fullt med idéer och trivs bäst när han får skapa fritt i målarrummet. […]. I styrda 

grupper utomhus har Filip gillat att leka tjuv och polis. Han uttrycker sina tankar 

om hur leken ska vara och uppskattar tydliga regler. På samlingar är han aktiv 

och vill svara på frågor och även förmedla sina kloka tankar. […] 

(Förskollärare 1). 

Liknande formuleringar är ett återkommande tillvägagångssätt i samtliga intervjuer. 

Resultatet visar att i narrativa bedömningar kan andra bedömningskategorier vävas in. I 

citatet ovan går personbedömningar att finna, då barnet beskrivs med adjektiv. Narrativa 

bedömningar framkommer i dokumentationsunderlagen när förskollärarna antecknar om 

barnen. Anteckningarna formuleras som berättelser där förskollärarna beskriver barnets 

egenskaper och vad det tycker om att göra på förskolan. Även denna kategori kan tolkas 

tillhöra transformativ bedömning då förskollärare arbetar utifrån barnets individuella mål 

samt stödjer den fortsatta utvecklingen.  

Narrativa och verksamhetsinriktade bedömningar synliggörs i resultatet då förskollärarna 

förklarar hur de använder utvecklingssamtal för att stödja barnen i deras utveckling samt 
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förändra miljön i verksamheten för att ge barnen de bästa möjligheterna för lärande och 

utveckling. Det framkommer i resultatet att det kan innebära att arbetssättet behöver 

ändras eller att verksamheten behöver förändras för att barnet ska utmanas och stödjas i 

sin utveckling. Detta synliggörs genom att förskollärare under utvecklingssamtalet 

fokuserar på temat, verksamheten och det gemensamma lärandet:   

Jag tycker att det är väldigt bra och utgå ifrån temat och det här SKA arbetet, det 

som vi ändå jobbar med för då är det liksom verksamhetsfokus, att vad är det vi 

har och vad är det i den här kontexten, vad erbjuder vi barnen. […] där vill jag 

ju se barnets intresse eller barnets strategi i just temadelen för att sen kunna ta 

med det. […]. I allt det vi erbjuder vad är det som fångar barnens riktiga så här 

[…] utforskande. (Förskollärare 2). 

Resultatet visar att i dokumentationsunderlagen framträder denna kategori när berättelser 

om barnet konstrueras genom anteckningar om hur barnet kan utvecklas vidare samt hur 

verksamheten kan förändras och utformas för att skapa bättre möjligheter för barnet att 

utvecklas. Denna kategori fokuserar på barnets förmågor i dagsläget för att upptäcka hur 

barnet kan utvecklas vidare. För att se denna utveckling hos barnet krävs en tillbakablick 

till var barnet tidigare har befunnits i sin utveckling. Vidare synliggörs hur verksamheten 

kan förändras efter barnens behov vilket skapar ytterligare möjligheter för barnet att 

utvecklas. Kategorin tillhör således teorin om transformativ bedömning. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att två av de tre bedömningskategorier som inte anses 

vara förenliga med läroplanens intentioner förekommer i både intervjuer och 

dokumentationsunderlag. Dessa kategorier är kunskapsinriktade och ibland graderade 

bedömningar med summativa drag samt personbedömningar. Däremot framkommer det i 

resultatet att kategorierna självbedömningar, narrativa bedömningar och narrativa och 

verksamhetsinriktade bedömningar, vilka anses vara förenliga med läroplanen, utgör 

majoriteten av de bedömningar som förekommer. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat, följt av en diskussion kring de val som gjorts 

gällande metoder som använts i studien. Avslutningsvis kommer slutsatser och förslag på 

vidare forskning att presenteras. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet kommer att diskuteras i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. 

Syftet är att fördjupa förståelsen kring bedömningspraktiker i förskolan genom att 

synliggöra föreställningar om bedömning i sammanhanget utvecklingssamtal. 

Diskussionen följer studiens frågeställningar: Föreställningar om bedömning i intervjuer 

och Föreställningar om bedömning i dokumentationsunderlag. Vidare kommer resultatet 

av Vallberg Roths bedömningskategorier att diskuteras.  

6.1.1 Föreställning om bedömning i intervjuer 

I Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) och det Pedagogiska programmet 

(Socialstyrelsen 1987:3) framgår det att barnet observerades utifrån olika 

utvecklingsstadier och jämfördes med en "normal" utveckling i förhållande till dess ålder. 

I dagens läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) är syftet med att dokumentera och 

följa upp barnens lärande och utveckling att synliggöra hur verksamheten kan förbättras 

för att ge barnen de bästa möjligheterna för utveckling och lärande. I resultatet 

framkommer det att förskollärarna uttrycker att observationer av barnen inte längre 

jämförs med vad som anses vara normalt för deras utveckling, utan att alla barn är olika 

och utvecklas i olika takt. Dock kan vi ändå se att denna bedömning och jämförelse, som 

Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) och det Pedagogiska programmet (Socialstyrelsen 

1987:3) använde sig av, fortfarande är något som förekommer i de förskolor som deltagit 

i studien. Detta tror vi beror på att samhället består av oskrivna regler och inte enbart 

existerar i förskolekontexten. Reglerna handlar bland annat om hur vi ska se ut och vilken 

musik vi ska lyssna på men framför allt hur vi ska uppföra oss. Johansson (2016) 

förklarar att i bedömning fastställs och värderas kunskaper och styrkor i förhållande till 

rådande normer. Allt utgår således från att inte särskilja sig från mängden och att vara så 

”normal” som möjligt. På så sätt jämförs allt med vad som är normalt och bedömningar 

sker i alla möten. Det är först när något är onormalt som vi människor reagerar. Men vad 

är det då som är normalt? Är det att alla är lika eller att alla är olika? 
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Ytterligare en bidragande faktor kan vara att arbetserfarenhet bidrar till kunskaper om hur 

barnets normala utveckling ser ut och därför används en jämförelse med normen. 

Samtidigt finns en medvetenhet kring att utvecklingen inte tillhör en viss ålder. Vi tror att 

det kan vara svårt att inte använda sig av de tidigare erfarenheterna eftersom vi 

människor använder oss av dem i allt vi gör. Detta kan stämma överens med Markströms 

och Simonssons (2013) påstående om att utvecklingssamtal bidrar till skapandet av det 

normala barnet, i en förskolekontext. Författarna menar att i utvecklingssamtal sker 

jämförelser med normen av hur barns utveckling bör se ut. Dock anser vi att denna 

jämförelse inte enbart behöver ses som negativ då det framkom att denna kunskap även 

fungerar som ett verktyg och underlättar för förskollärarna att få syn på när och om barnet 

behöver stöd och på så sätt främja barnets utveckling genom att ge stöd där det behövs. 

Detta kan tolkas tillhöra en positiv bedömningsform då Johansson (2016) menar att det 

finns behov av mer dokumentation och bedömning i förskolan samt kunskap om barns 

normala utveckling eftersom det underlättar upptäckter av avvikelser hos barnet. Detta 

ingår även i förskollärares professionella uppdrag, då det står i läroplanen att de ska 

dokumentera för att kunna följa upp verksamheten och stödja barnet (Skolverket, 2016).  

Skapandet av normen och jämförelser med barns utveckling kan således ses på olika sätt. 

Vi anser att jämförelser med vad som är normalt inte är fullt brukbart i alla kontexter 

eftersom alla människor är olika. Vad som är normalt för någon behöver inte vara 

normalt för någon annan. Dagens samhälle består av många kulturer där det råder olika 

normer och därför kan inte allt jämföras med vad en kultur anser är normalt. Dessa yttre 

omständigheter kan göra det svårt för förskollärare att uppskatta vad som är normalt hos 

barnen. Dock anser vi att normer på sätt och vis behövs, för precis som Johansson (2016) 

menar, underlättar den att synliggöra om barnet behöver stöd i sin utveckling. För att 

bryta normer behövs det en medvetenhet om vilka normer som råder och därmed kunna 

använda sig av dem på rätt sätt. Vidare anser vi att förskolan har en viktig roll när det 

kommer till att bryta och gå emot normer. Det gäller att lyfta fram olikheter hos barnen 

och det som gör dem unika. Även att uppfostra dem till att uppskatta olikheter och inte 

alltid fokusera på det som är lika. Dock har förskollärare i uppdrag att skapa en 

barngrupp med ”vi-känsla” där barnen kan känna samhörighet. Men för att känna 

samhörighet krävs det ofta, enligt egna erfarenheter, att kunna identifiera sig med den 

övriga gruppen. Således behövs även likheter lyftas fram. Däremot anser vi att 

samhörighet kan skapas ändå, genom att alla bidrar till gruppen genom sina olikheter.  
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I resultatet framkom det att bedömning inte ska förekomma i förskolans verksamhet 

eftersom det ses som negativt. Detta anser vi stämmer överens med Björk-Willéns (2015) 

påstående om att bedömning ofta tolkas som något negativt i förskolekontexten. Vissa 

förskollärare uttryckte att det inte ska göras några bedömningar i förskolan och att en 

konflikt skapas i vad det är de ska fokusera på. Vi kunde i vårt resultat ändå se att det 

fanns vissa former av bedömningar som ansågs ge en mer positiv bild av begreppet 

bedömning. Bedömning och dokumentation gjorde det lättare för förskollärarna att 

upptäcka avvikande beteende hos barnet, vilket stämmer överens med Johanssons (2016) 

påstående om att det behövs mer bedömning och dokumentation i förskolan för att 

upptäcka avvikelser hos barnet. Dock anser vi att innan bedömning och dokumentation 

kan öka måste förskollärare ändra inställning till begreppet samt få mer 

kompetensutveckling kring området för att veta vad och hur de ska dokumentera och 

bedöma barnen. Vidare hävdar både Markström och Simonsson (2013), Wehner Godée 

(2005) och Björk-Willén (2015) att det är ett omöjligt uppdrag att inte bedöma det 

enskilda barnet eftersom samtal kring barnets lärande och utveckling alltid leder till 

värderande omdömen. Det handlar istället om att veta vad det är som ska bedömas och 

sedan inte lägga något värde i bedömningarna. Vi anser att värdesättandet av barns 

förmågor och kunskaper bidrar till den negativa synen som finns på bedömning. Som 

Björk-Willén (2015) förklarar så kan bedömning ses som en naturlig del i förskollärarens 

yrkesroll, då alla beslut kan tolkas grundas på någon form av bedömning. Det sker 

bedömningar för barnets fortsatta utveckling, vilket kan ses som en negativ bedömning 

om fokus är riktat mot utvecklingsområden i form av svagheter. Om fokus däremot riktas 

mot verksamhetens, förskollärarnas samt vårdnadshavarnas del i barnets utveckling kan 

det istället ses som en positiv bedömning (Markström & Simonsson, 2013). På detta sätt 

kan arbetet med bedömning i förskolan utvecklas till något positivt.  

När föreställning om bedömning är negativ hos förskollärare kan det uppstå konsekvenser 

i förskolans verksamhet. Vi kan se att en osäkerhet skapas hos förskollärare när de ska 

dokumentera och bedöma barnen. Är de osäkra på vad som ska bedömas kan det leda till 

fel fokus i dokumentationerna. Alnervik (2013) menar därför att grundläggande 

kunskaper gällande bedömning är att veta varför, hur och vad som ska dokumenteras och 

bedömas. Om fokus riktas mot fel områden kan förskollärare gå miste om att synliggöra 

de saker som faktiskt behövs uppmärksammas, vilket leder till att barnet inte får det stöd 

som det behöver i sin utveckling. Johansson (2016) menar att bedömning handlar om att 
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synliggöra barns lärande för att kunna använda sig av det och stödja barnet i dess fortsatta 

utveckling och lärande. Markström och Simonsson (2013) menar dock att syftet med 

dokumentation och bedömning av barnet är att kunna utforma verksamheten så den 

stödjer barnets utveckling. Vi anser att det inte enbart ska handla om att synliggöra 

utvecklingsområden hos barnen utan även se vad de är bra på för att kunna ge utmaningar 

till de barn som kommit långt i deras utveckling. 

För att förändra föreställningarna om bedömning och utveckla arbetet med bedömning i 

förskolan anser vi att det är viktigt att förskollärare diskuterar mer kring begreppet och 

vilken inställning de har till det. Genom diskussioner och kompetensutveckling skulle 

synsättet på bedömning vidgas och skapa en medvetenhet kring att bedömning både kan 

ses som positivt och negativt. Vi anser att läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) kan 

påverka att bedömning ses som negativt då det går att utläsa i den att det enskilda barnet 

inte ska bedömas. Detta gör att förskollärare undviker att använda sig av bedömning i 

förskolan för att inte strida mot läroplanen och deras professionella uppdrag. Däremot 

kan vi se att det behövs en form av reglering kring vad som får bedömas och inte. Detta 

eftersom en fri bedömningspraktik hade öppnat upp för alla typer av bedömning, både 

bedömningar på ”rätt” och ”fel” sätt. Exempelvis skulle den summativa bedömningen 

kunna öka, som Vallberg Roth (2015) menar handlar om vad barnet kan eller inte kan 

utifrån redan förutbestämda kategorier. Wehner Godée (2005) motsätter sig denna typ av 

bedömning då hon menar att bedömning i förskolan inte ska handla om vad barnet 

behärskar eller inte. En fri bedömningspraktik i förskolan hade även kunnat leda till att 

den kritiska synen på bedömning inte funnits, vilket kunde resulterat i att det skedde fler 

bedömningar som fokuserade på fel saker. Därför anser vi att bedömning behövs, men att 

förskollärare är medvetna om hur de bör arbeta med den. 

6.1.2 Föreställningar om bedömning i dokumentationsunderlag 

I dokumentationsunderlagen framkom det att observationer idag riktas mot barnets 

motoriska utveckling, språkutveckling, sociala samspel och trivsel. Markström och 

Simonsson (2013) menar att de största områdena som samtalas kring under 

utvecklingssamtal är barnets personlighetsdrag samt dess utveckling inom det psykiska, 

fysiska, emotionella och sociala. Detta anser vi kan härledas till hur förskollärare skulle 

observera och dokumentera kring barns utveckling i Barnstugeutredningen (SOU 

1972:26) och det Pedagogiska programmet (Socialstyrelsen 1987:3). Då skulle barnen 
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observeras utifrån vad de behärskade inom den sociala, motoriska och språkliga 

utvecklingen. Markström och Simonsson (2013) påstår däremot att observationer och 

dokumentationer som idag görs till utvecklingssamtal kan ses som ett verktyg för att 

synliggöra vad som behöver förändras i verksamheten för att stödja barnet i dess 

utveckling. Detta ser vi i dokumentationsunderlagen då de lyfter fram utvecklingen 

istället för att beskriva vad barnet behärskar och inte behärskar. Vi tror att denna 

utveckling främst beror på läroplanens strävansmål för barnets utveckling och lärande. I 

takt med att samhällets syn på barnet förändras utvecklas även läroplanen, vilket leder till 

att förskollärarutbildningar får ett annat innehåll och att arbetssättet i förskolan förändras. 

Konsekvenser av detta kan bli att förskollärare inte vågar bedöma barnet för att inte 

arbeta på ett gammalmodigt sätt. Detta kan leda till att de inte upptäcker 

utvecklingsområden, vilket gör att barnet går miste om tidigt stöd. Vi anser att 

någon form av bedömning av barnets utvecklingsprocess är nödvändigt för att avgöra vad 

som blir nästa steg för att stödja den fortsatta utvecklingen och på så vis följa läroplanen 

(Skolverket, 2016) där det står att barnen ska ges de bästa möjligheterna för utveckling 

och lärande. För att detta ska bli möjligt menar Markström och Simonsson (2013) att 

barnets utvecklingsprocess och framsteg måste synliggöras genom en jämförelse av var 

barnet befunnit sig i sin utveckling tidigare.  

Vad gör då bedömning med barnet? Vi anser att det beror på hur och vad vi bedömer hos 

barnet. Om barnet bedöms utifrån vad det kan och inte kan så hämmas barnets utveckling 

eftersom fokus endast riktas mot vissa delar i utvecklingen. Bedöms barnet däremot med 

syftet att lyfta fram styrkor, stödja utvecklingen samt inte lägga något värde i 

bedömningen kan det istället ses som något som främjar barnets utveckling. Vi anser att 

bedömning formar barnet och beroende på förskollärares föreställning om bedömning får 

barnet olika förutsättningar. Forsberg och Lindberg (2010) förklarar bedömning som ett 

begrepp där det fastställs vilka kunskaper som är viktiga. Detta kan tolkas som att 

förskollärare sitter i en maktposition då de bestämmer vad som är viktigt att kunna, veta 

och göra och på så sätt även avgör vad som bedöms. Eftersom förskollärare har en 

maktposition menar Björk-Willén (2013) att det är av vikt att fastställa om bedömningen 

är förenlig med läroplanen. Vi anser att denna maktposition kan forma barnet eftersom 

förskolan har ett stort ansvar och skapar grunden för framtiden. Ser vi det i det långa 

perspektivet kan förskollärares föreställningar av bedömning påverka hur barnet blir i 

framtiden. Vi kan dock även se att barnet objektifieras i bedömningsprocessen vilket 
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leder till att dokumentationsunderlagens utformning spelar en stor roll. Detta eftersom det 

är dessa som förskollärare använder sig av under dokumentation och bedömning inför 

utvecklingssamtal. 

6.1.3 Vallberg Roths bedömningskategorier 

I resultatet synliggörs alla utom en av bedömningskategorierna, vilket var 

utvecklingspsykologiskt baserade bedömningar (Vallberg Roth, 2014). Detta kan bero på 

att denna bedömning inte är förenlig med läroplanen då den baseras på bedömning av 

barns utveckling utifrån åldersbestämda kategorier. Dock visar resultatet att de två andra 

kategorierna som inte är förenliga med läroplanen, kunskapsinriktade och ibland 

graderade bedömningar med summativa drag och personbedömningar, ändå används i de 

förskolor som medverkat i studien. Vi anser att det kan bero på att det finns en norm 

kring hur en normal utvecklingskurva hos ett barn ska se ut. Vårdnadshavare vill därför 

ha en detaljrik information kring barnets utveckling vilket gör att förskollärare ibland 

faller tillbaka till gamla mönster och bedömer vad barnet kan och inte kan, i förhållande 

till normen. Markström och Simonsson (2013) menar att i utvecklingssamtal jämförs 

barnet med vad som anses vara en normal utveckling, vilket vi kopplar till kategorin 

kunskapsinriktade och ibland graderade bedömningar med summativa drag. Dock beror 

det på vad syftet med jämförelsen av normen är. Är det för att upptäcka om barnet 

behöver stöd eller är det för att påvisa vad barnet kan och inte kan? Denna bedömning 

anser vi på så vis kan tolkas på olika sätt, då den rådande normen kan ses som en 

förutbestämd kategori. Konsekvenser som kan uppstå av att använda sig av bedömning 

som inte är förenligt med läroplanen (Skolverket, 2016) är att fokus hamnar på fel objekt 

i bedömningar, vilket kan leda till att barnen hämmas i deras utveckling. Även förskolan 

hämmas i sin utveckling då arbetssättet ses som gammalmodigt. Genom att enbart 

fokusera på vad barnen kan och inte kan synliggörs inte verksamhetens utvecklingsbehov 

och hur den kan förändras för att främja barnets utveckling. Markström och Simonsson 

(2013) menar att det är viktigt att se verksamhetens roll i barnets lärande och utveckling.  

Vi anser att teorin om transformativ bedömning är något som borde användas mer i 

förskolan då den synliggör vad bedömning kan innebära. Transformativ bedömning 

handlar om en bedömning som blickar framåt samtidigt som den riktar in sig på det 

individuella barnets mål, vilket skapar möjlighet för barnet att utvecklas. Samtidigt tas 

erfarenheter i beaktande för att förstå barnets utveckling framåt (Vallberg Roth, 2014). 
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Eftersom teorin är bred och går att tolka på olika sätt kan dock en osäkerhet skapas hos 

förskollärare då den är svår att precisera. Det vi tolkar som transformativ bedömning 

kanske någon annan tolkar på ett annat sätt och tvärtom. Därför anser vi att det krävs en 

diskussion kring teorin och vad den innebär för förskollärarna, för att arbetslaget ska ha 

samma syn på och inställning till bedömning. Vidare synliggör transformativ bedömning 

vad som är förenligt med läroplanen (Vallberg Roth, 2014), vilket vi anser leder till att 

det blir lättare för förskollärare att förstå begreppet bedömning på olika sätt och se 

positiva följder av det. Det kan således fungera som ett stöd för att synliggöra vilka 

föreställningar om bedömning som råder hos förskollärare. Genom att få syn på 

föreställningar och få kunskap om olika former av bedömning och vad de innebär tror vi 

att osäkerheten hos förskollärare kan minska. Detta då de vet vilka former av bedömning 

som finns och vilka av dessa som är förenliga med läroplanen. 

6.2 Metoddiskussion 

Att använda semistrukturerade intervjuer upplever vi har haft en positiv inverkan på 

studien eftersom intervjuerna innebär att synliggöra människors tankar och åsikter kring 

olika samhälleliga fenomen (Ahrne & Svensson, 2011). Detta tillät de medverkande att 

tala fritt och på så vis framträdde deras föreställningar om bedömning i sammanhanget 

utvecklingssamtal i förskolan. Dock kan vi se konsekvenser av denna metod då det var 

lätt att komma in på andra ämnen och områden som inte tillhörde studiens syfte. 

Underfrågor i intervjuguiden var här en hjälp för att styra tillbaka samtalet till ämnet. 

Även rollerna som ledare och observatör underlättade att hålla den röda tråden i samtalet.  

Eftersom förskoleområden samt förskollärare valdes utifrån verksamhetsförlagd 

utbildning samt rekommendationer från förskolechefer resulterade det i en variation av 

vilka åldrar förskollärarna arbetade med. Detta upplever vi påverkade vad förskollärarna 

fokuserade på under intervjuerna. Vidare var det inte studiens syfte att undersöka 

föreställningar om bedömning i förhållande till barns olika åldrar. Om vi i studien hade 

valt förskollärare från enbart småbarnsavdelningar hade det kunnat medföra ett annat 

resultat. Vi är även medvetna om att en mer omfattande mängd material hade skapat en 

större trovärdighet och pålitlighet för studien då fler åsikter och dokument vävts in i 

resultatet. 
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För att synliggöra vilka föreställningar om bedömning som framkom genom intervjuerna 

och dokumentationsunderlagen tog studien stöd av Brymans (2002) kvalitativa 

innehållsanalys samt Löfdahls och Peréz Prietos (2014) systematiska analys. Med hjälp 

av analyserna underlättades processen av att hitta olika teman och Vallberg Roths (2014) 

bedömningskategorier. Dock kan vi ha blivit begränsade i upptäckten av nya kategorier, 

då en del av vårt fokus var att hitta Vallberg Roths bedömningskategorier. Om vi inte 

utgått från dessa bedömningskategorier kunde andra kategorier framträtt. Däremot anser 

vi att det underlättade att använda sig av förutbestämda bedömningskategorier för att 

synliggöra vilka former av bedömning som framträdde. Trots att det var tidskrävande att 

läsa igenom materialet flera gånger och analysera det på olika sätt upplevde vi att det var 

till fördel då det framträdde sådant vi inte sett tidigare.  

6.3 Slutsatser 

Efter genomförd studie är våra slutsatser att en övergripande föreställning om bedömning 

är att begreppet ses som något negativt i förskolekontexten. Vallberg Roth (2014) 

förklarar att bedömning handlar om att värdera, betygsätta och granska något eller någon. 

Av egna erfarenheter anser vi att detta är den allmänna synen på begreppet bedömning i 

samhället och att det är något som tillhör skolans värld, inte förskolans. En bidragande 

faktor till den negativa synen på bedömning tror vi även kan härledas till att det står i 

läroplanen att bedömningar av det enskilda barnet inte ska förekomma. Dock anser vi att 

det kan vara bra att använda sig av bedömning om det sker på ”rätt” sätt, eftersom det 

främjar barns utveckling. Därför bör den negativa stämpeln av begreppet bedömning 

arbetas bort och istället ersättas av en medvetenhet kring vad bedömning kan innebära. 

Detta tror vi kan göras genom att diskutera mer kring begreppet för att få syn på vilka 

föreställningar om bedömning som finns i arbetslaget. På så vis vidgas synen på 

begreppet och en medvetenhet skapas om hur bedömning kan användas på ett positivt 

sätt. Genom detta tror vi att osäkerheten kring begreppet minskar och en mer tillåtande 

syn på bedömning bildas. Det gäller att kunna se möjligheterna och det positiva som 

bedömning kan bidra med. Således kan bedömning tolkas på många olika sätt, men det är 

det bakomliggande syftet som avgör om den ses som negativ eller positiv. Det beror på 

hur förskollärare arbetar med dokumentationer och observationer samt att de är medvetna 

om hur och vad som ska bedömas samt varför det ska bedömas. Vidare anser vi att det 
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inte är själva bedömningarna som är problemet utan värderingarna som vävs in i 

bedömningarna.  

Förslag till vidare forskning anser vi skulle kunna vara en följdstudie där fokus istället 

riktas mot vilka föreställningar om bedömning som framkommer i förhållande till barns 

ålder. Vi blev under studiens gång nyfikna på skillnader i vilka bedömningar som görs av 

yngre barns jämfört med äldre barn. Således skulle en följdstudie kunna göra en 

jämförelse av småbarnsavdelningar och syskonavdelningar samt vilka föreställningar om 

bedömning som framträder där. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 Intervjuguide 

Huvudfrågor 

Hur förbereder ni er inför utvecklingssamtal? 

Hur tolkar och använder ni er av dokumenten? 

På vilket sätt bidrar dokumenten till utvecklingssamtalet? 

Vad är det hos barnet som ni fokuserar på i förberedelserna inför utvecklingssamtalet? 

 

Underfrågor 

Kan du förklara detta ytterligare? 

Kan du ge exempel på? 

Kan du beskriva hur? 

På vilket sätt? 

Vad innebär det att ni? 

Kan du förklara hur ni gör när? 
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8.2 Bilaga 2 Samtyckesbrev 


