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Abstrakt  

Syftet med denna studie var att undersöka bedömningens roll i förskolan. Idag 

växer barn upp i ett granskningssamhälle där de ständigt dokumenteras och 

bedöms, inte ens i förskolan är barnen fria granskningar. Detta går emot 

förskolans läroplan som menar att bedömningar ska fokusera på verksamheten 

och inte på enskilda barn. Studien har genomförts med hjälp av tre empiriska 

insamlingsmetoder på två förskolor belägna i en liten kommun i Sverige. I vår 

studie har vi använt oss av en metodtriangulering. De två första metoderna 

innehöll kortare observationer som kombinerades med insamlande av olika 

bedömningsmaterial. Den tredje metoden var strukturerade gruppintervjuer 

med sammanlagt fem förskollärare. Resultatet visade att förskollärare har olika 

uppfattningar och inställningar till begreppet bedömning och dess roll i 

förskolan. Resultatet synliggjorde också att det råder olika typer av 

bedömningar ute i verksamheterna som görs utifrån olika syften och med olika 

verktyg. Bedömningar tycks vara ofrånkomliga i förskolans verksamhet. 

Resultatet visar att de undersökta förskolorna minst sagt ingår i denna 

komplexa bedömningspraktik där den transformativa bedömningen 

genomsyrar många av bedömningarna som råder i verksamheten. Även 

bedömningar av summativ karaktär kunde förekomma beroende på hur 

bedömningen genomförs.  

 

Nyckelord: Bedömning, Förskola, Kartläggning, Utvecklingssamtal 

  



 

 

 

Förord 
Ett stort tack till de medverkande förskolorna och förskollärarna i studien. Som 

gjort att denna studie varit möjlig. Vi vill också tacka vår handledare Maria 

Styf för vägledning och stöd i vårt arbete. Sist men inte minst vill vi tacka våra 

nära och kära som stöttat oss genom arbetets gång. 
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 Inledning och problemområde 
Barn lever idag i ett “granskningssamhälle”, en värld där de ständigt 

dokumenteras och bedöms, i hemmen, institutioner, sociala medier och 

samhället i sig. Individen blir i detta samhälle nästan alltid föremål för en 

granskning, värdering och bedömning (Bjervås, 2011; Svenning, 2011; Vallberg 

Roth & Månsson, 2008). Svenning (2011) liknar detta granskningssamhälle med 

realityserien Big-brother. Där skillnaden är att deltagarna i Big-brother själva 

valt att delta i serien men barnen i förskolan har inte samma val. Förskolan är 

vuxenstyrd, därför är det viktigt att det arbetas aktivt för att ge barnen 

möjligheter att uttrycka sina behov, önskemål och uppfattning av vad som 

händer i deras liv (Svenning, 2011). Svenning är en av dem som ställer sig 

frågande till hur bedömning, kartläggning och dokumentation används i våra 

förskolor och menar att det kan leda till att barnen upplever att de måste 

dokumenteras och bedömas för att få ett eget värde. Det blir då ur ett 

bedömningsperspektiv intressant hur bedömningar görs och vilka verktyg 

som används menar Bjervås (2011).  

 

Enligt förskolans läroplan ska arbetslaget regelbundet dokumentera, följa upp 

och analysera barns utveckling och lärande samt ge barnen möjligheter att 

utvecklas i sitt lärande utifrån läroplanens mål (Skolverket, 2010a). Däremot 

finns det inga riktlinjer i förskolans läroplan om att man ska bedöma barnen, 

inte heller att man ska jämföra barnen med varandra. Kartläggningar och 

dokumentationer görs i förhållande till läroplanens mål vilket kan bli 

problematiskt, eftersom att många kartläggningar och dokumentationer ofta 

leder till att barn jämförs med varandra eller att det enskilda barnets lärande 

bedöms. Vilket går emot läroplanens strävandemål om att det enskilda barnet 

inte ska bedömas (Alvestad & Sheridan, 2015; Bjervås, 2011; Elfström, 2005; 

Vallberg Roth, 2014). Förskolan är numera första steget i utbildningssystemet 

och enligt Bjervås (2011) är förskolan numera en bedömningspraktik. 

Bedömningar är mer uttalat i skolan men kommer mer och mer in redan i 

förskolan. Även om själva begreppet bedömning är ett ord som används sällan 

i förskolans verksamhet kan bedömningar ändå ske menar Pramling 

Samuelsson (2010). I förskolan används istället begrepp som kartläggning, 

utvärdering och dokumentation (Bjervås, 2011).  

 

Många förskollärare är osäkra gällande hur dokumentation av barns 

utveckling och lärande ska kunna bli verksamhetsutvecklande och de är rädda 

att bedömningar av det enskilda barnet görs (Vallberg Roth, 2014). Det kan då 

enligt Vallberg Roth och Alvestad och Sheridan (2015) bli problematiskt för 

förskollärarna att dokumentera enskilda barns lärande i syfte att utveckla och 

utvärdera förskolans verksamhet. Detta utan att bedöma barnen eller jämföra 

de med varandra, utifrån olika verktyg eller former av bedömning. 

Skolinspektionen (2011) gjorde en kvalitetsgranskning på sexton kommuner  

runt om i Sverige och såg att många av förskolornas pedagoger kände en 
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osäkerhet över att kartläggningar och dokumentationer kan leda till 

bedömning på enskilda barn. Detta kan i sin tur leda till att pedagoger avstår 

helt från kartläggningar och dokumentationer. Olsson och Åsén (2008) skriver 

även de i sin rapport om denna osäkerhet som råder bland förskollärare, om 

den fina gränsen mellan kartläggning och bedömning.  

 

Vi har med egna erfarenheter upplevt hur barn i förskolan bedöms, kartläggs 

och dokumenteras utifrån olika syften och med olika verktyg. Detta har för oss 

bidragit till ett växande intresse för bedömningens roll i förskolan. Vi har 

själva upplevt denna osäkerhet som råder bland förskollärare kring begreppet 

och vad som faktiskt räknas som bedömning och inte, hur förskollärare 

bedömer utan att döma, något som Arosson (2007) och Vallberg Roth (2014) 

beskriver som långt ifrån okomplicerat. I vårt kommande yrke kommer vi 

själva möta olika sätt att använda begreppet bedömning och det är viktigt för 

oss att få en fördjupad förståelse för bedömningens roll i förskolan, något som 

Vallberg Roth (2014) beskriver som ett otydligt och komplext begrepp.  

 

Skolverket (2010b) menar att på grund av att det inte finns så mycket forskning 

kring bedömningens roll i förskolan, skapar det en problematik. Behovet av 

vidare forskning kring bedömning i förskolan är stort, begreppet behöver 

prövas, definieras och nyanseras. Det är en av anledningarna till varför vi valt 

att skriva vårt arbete om detta minst sagt komplicerade fenomen - 

bedömningens roll i förskolan. Utifrån detta blir det också av intresse hur man 

ska bedöma verksamheten utan att det sker bedömningar på enskilda barn. Vi 

tar även upp bedömningens didaktik, om hur, när, varför, vad och för vem 

bedömningar sker.  

 

Detta inledande avsnitt har presenterat en introduktion av vårt valda 

problemområde; bedömningens roll i förskolan. I andra avsnittet redogör vi 

för vår bakgrund där tidigare forskning presenteras. Det tredje avsnittet 

innehåller vårt metodval och vår forskningsdesign. I vårt fjärde avsnitt 

redogörs vårt resultat av det empiriska materialet. I det femte och sista 

avsnittet ligger vår diskussion, där diskuteras studiens resultat tillsammans 

med tidigare forskning och litteratur som sedan avslutas med förslag på vidare 

forskning. 
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 Bakgrund 
I detta avsnitt kommer vi gå igenom en del av den forskning och litteratur som 

finns inom det valda problemområdet för att försöka synliggöra begreppet 

bedömning och andra närliggande viktiga begrepp som kartläggning och 

utvärdering. Vi kommer även att presentera olika verktyg och former av 

bedömning. I denna del presenteras även bedömningens förtjänster, 

begränsningar och bedömningens didaktik som olika forskare presenterat.  

 

Förändrad syn på bedömning med den reviderade 
läroplanen  

Bedömningar, kartläggningar och utvärdering har under senare år ökat i 

förskolans verksamhet. En anledning till detta är att intresset om förskolans 

kvalitet har ökat, då politiker vill ha bevis för att de se om satsningarna som 

görs lönar sig menar Pramling Samuelsson (2010). Det har skett ett 

paradigmskifte gällande förskolans kvalitet. Utvärderingar och kartläggningar 

har inte tidigare varit en stor fråga i förskolans värld men har idag en allt 

större roll (Pramling Samuelsson & Pramling, 2010). Syftet med utvärderingar 

och kartläggningar i förskolan är enligt Utbildningsdepartementet (2010) att få 

kunskap om verksamhetens kvalitet.  

 

Bedömning och dokumentation ses som ett kraftfullt pedagogiskt redskap som 

kan bidra med att ge möjligheter och stöd. Men det kan också kontrollera, 

försvaga och begränsa barn menar Vallberg Roth (2014). Många av 

dokumentationerna som görs i förskolan leder till att enskilda barn bedöms i 

sitt lärande, vilket går emot läroplanens mål (Alvestad & Sheridan, 2015). 

Enligt läroplanen ska förskolan regelbundet dokumentera, följa upp och 

analysera barns utveckling och lärande samt ge barnen möjligheter att 

utvecklas i sitt lärande utifrån läroplanens mål (Skolverket, 2010a). Däremot 

finns det inga riktlinjer i förskolans läroplan om att man ska bedöma barnen. 

Bedömningens roll i förskolan har ändrats i och med den reviderade 

läroplanen (Lindström, 2005; Åsén, 2015). Åsén (2015) refererar till den tidigare 

läroplanen från 1998, där det stod att det enskilda barnets resultat inte skulle 

utvärderas och att betyg och omdömen inte skulle utfärdas. I den reviderade 

läroplanen framhålls det tydligt att det är verksamheten som ska utvärderas, 

men barnens utveckling och lärande ska följas, dokumenteras och analyseras 

(Skolverket, 2010a). Därför måste bedömningar vara relaterade till målen i 

läroplanen och utvärderingarna som görs i verksamheten ska bidra till 

utveckling av den pedagogiska verksamheten (Åsén, 2015). Begreppet 

handlade tidigare om kontrollerande av vad barnet lärt sig, där barnens 

kunskaper och färdigheter hamnade i fokus. Idag ska man istället använda 

bedömningen för att främja barnets lärande. Bedömningar sker nu mer 

fortlöpande, tillsammans med både pedagoger, föräldrar och barn (Lindström, 

2005). I förskolans läroplan är det förskolans uppdrag att utvärdera 
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verksamheten så den kan anpassas för alla barn som deltar och att barnen får 

möjligheter att utmanas och utvecklas (Skolverket, 2010a). Detta framhåller 

även Elfström (2013) som menar att de utvärderingar som görs ska leda till att 

man ska kunna följa upp och se hur förskolan ger varje enskilt barn 

möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens strävansmål. Det 

är alltså inte barnen som ska utvärderas och bedömas menar Elfström. Detta 

menar även Pramling Samuelsson (2010), samtidigt menar hon att tester och 

kartläggningar av barnens kunskaper ökar.  

 

Kartläggning, utvärdering och test - en bedömning  

Skolverket (2004) skiljer på begreppen kartläggning och bedömning, där 

kartläggning handlar om att följa ett barns utveckling medan bedömning 

handlar om att bedöma barns utveckling. Kartläggning handlar oftast inte om 

att följa en process utan att mäta vad barnet egentligen kan och förmår vid en 

viss tidpunkt (Åsén & Vallberg Roth, 2012 refererar till Pramling Samuelsson, 

2010). Kartläggning är vanligt i förskolan och att det används för att se barns 

lärande och vilken nivå barnen ligger på i sitt lärande (Mårell-Olsson, 2012; 

Pramling Samuelsson, 2010). Förskolorna använder sig då av olika 

kartläggningsmaterial för att se barnens lärande, med fokus på barnens 

kognitiva förmågor (Pramling Samuelsson, 2010). Kartläggning i förskolan kan 

användas som ett stödmaterial för att se var barnen befinner sig i sitt lärande 

och med vad och hur man ska arbeta vidare (Mårell-Olsson, 2012). Vid olika 

former av utvärdering som tester, kartläggningar och individuella 

utvecklingsplaner är risken hög att barnen bedöms (Elfström, 2013). Elfström 

refererar vidare till Bjervås (2011) som framhåller att pedagogisk 

dokumentation kan bli en formativ bedömning som är framåtblickande och 

inte ger samma typ av bedömning av barnens kunskaper som exempelvis 

individuella utvecklingsplaner eller kartläggningar kan göra. Utvärdering är 

istället ett sammanfattande begrepp för metoder som syftar till en systematisk 

bedömning av resultat (Nationalencyklopedin, 2015).  

 

Bedömningens roll i förskolan  

Bedömning är ett värderande eller utlåtande över något eller någon 

(Nationalencyklopedin, 2015). Begreppet bedömning är flertydigt begrepp och 

som många gånger är svårtolkat och komplext. Då sammanhanget och hur 

man själv tolkar begreppet avgör begreppets betydelse. Begreppet bedömning 

kan betyda både att analysera, uppskatta, bedöma, utvärdera eller betygsätta 

någon eller något. Det finns alltså många olika sätt att se på bedömning, det 

kan innebära att värdera eller granska något – att se något som positivt eller 

negativt. (Vallberg Roth, 2012)  

 

När man bedömer barn utifrån förutbestämda utvecklingspsykologiska och 

åldersnormerade kategorier, kan det tolkas vara oförenligt med den svenska 

policyn som föreskriver att barnet inte ska jämföras med någon annan än sig 

själv och inte från fastställda normer (Vallberg Roth, 2014). Vallberg Roth 

menar att rapporter från Skolinspektionen visar på att det råder osäkerhet 
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bland förskollärarna angående hur dokumentation av barns utveckling och 

lärande ska bli verksamhetsutvecklande. Det är verksamheten som ska 

utveckla barnen, men det är verksamheten som måste utvecklas för att 

utveckling ska ske hos barnen. För att uppnå detta måste man ta reda på vad 

som är mest centralt i förskolan och vilken syn på kunskap man har (Pramling 

Samuelsson, 2010). Pramling Samuelsson (a.a.) ställer sig frågande till hur 

tester motverkar dilemmat, hur förskollärare kan förändra verksamheten när 

vissa barn klarar testen men andra inte.  

 

Förskollärarna har i uppdrag att granska och bedöma verksamheten. Däremot 

ska de inte enligt den reviderade läroplanen göra en bedömning av det 

enskilda barnet, utan det är verksamheten ska bedömas. Detta medför att det 

ändå blir en granskning och bedömning av barnet (Bjervås, 2011). Detta kan 

bidra till att förskollärarna ställs inför ett dilemma, att veta hur dokumentation 

av det enskilda barnets lärande ska kunna användas till utvärdering och 

kvalitetsutveckling av förskoleverksamheten i stort. Det vill säga att inte 

utvärdera varje barn mot förutbestämda kunskapskrav, nivåer eller mål att 

uppnå (Vallberg Roth, 2014). Bjervås (2011) skriver också om detta minst sagt 

motsägelsefulla uppdrag som förskollärare ställs inför, att det är oundvikligt 

att det inte görs någon form av bedömning av barnen genom de utvärderingar 

och bedömningar som görs på verksamheten. Bedömningar kan kopplas ihop 

med barns kunskaper och färdigheter. Fokus vid bedömningar kan både 

handla om verksamhetens arbete eller på barnets bristande kunskaper, även 

om det sistnämnda inte ska ske (Elfström, 2005). Hur dokumentationer och 

bedömningar görs i förhållande till läroplanens mål ser Alvestad och Sheridan 

(2015) som något problematiskt. Många förskollärares dokumentationer leder 

ofta till att det enskilda barnets lärande bedöms, vilket går emot läroplanen. 

Det är av stor vikt att förskollärare får utveckla sin kompetens om 

dokumentation och bedömning, hur man ska använda dokumentationen för 

att skapa bättre förutsättningar för barns lärande och förskolans kvalitet. 

Förskollärarna behöver kunskap, tid och tydligare direktiv (a.a.).  

 

Bedömning och dokumentation kan ge möjligheter till utveckling samtidigt 

som det kan vilseleda eller begränsa barnen. Begreppet bedömning nämns ofta 

som ett sätt för lärande, men nackdelarna med bedömningen är inte belägna 

att tas upp i dagens samhälle (Vallberg Roth, 2014). Eftersom bedömning och 

pedagogisk dokumentation ses som utvecklande för verksamheten så 

synliggörs inte nackdelarna. De negativa konsekvenserna som finns kan bli 

bedömningens och den pedagogiska dokumentationens fall (Jönsson & 

Vallberg Roth, 2014). Eftersom barn och elevers kunskapsutveckling kan få 

negativa följder på grund av all bedömning som sker. Det kan bero på hur 

bedömningarna utförs och hur bedömningen eller dokumentationen används 

och kommuniceras. Då kommer vi in på bedömningens didaktik som handlar 

om frågorna vad, varför, hur, när och för vem det bedöms, kartläggs och 

dokumenteras. Vad det är som ska bedömas, varför det ska ske en bedömning, 

hur ska bedömningen ske och vilka redskap används, när ska bedömningen 

göras och för vem görs den. Dessa frågor är aktuella vid bedömning, 

kartläggning och dokumentation då de handlar om bedömningens funktion 
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och syfte (Jönsson & Vallberg Roth, 2014). Pedagogers kunskaper och 

föreställningar har en viktig och avgörande roll för hur pedagogerna ser på, 

bedömer, kartlägger och dokumenterar barnen i förskolan (Wehner-Godée, 

2005). De didaktiska frågorna bör ställas innan en bedömning eller 

dokumentation. I arbetslaget bör man diskutera vad det är som ska bedömas, 

kartläggas och dokumenteras och vad syftet är (Elfström, 2005; Vallberg Roth 

& Månsson, 2008).  

 

Olika verktyg och former av bedömning  

Här presenteras olika typer av bedömningar, som summativ, formativ och 

transformativ bedömning, samt olika verktyg för de bedömningarna som görs 

i verksamheterna. Vi presenterar även olika former av bedömningsmaterial 

som skrivits fram av forskare.  

Formativ, summativ och transformativ bedömning  

Formativ och summativ bedömning är två typer av bedömning som bland 

annat Bjervås (2011) presenterar. Summativ bedömning kännetecknas av att 

vara summerande, dömande och bakåtblickande samt betygsliknande. 

Formativ bedömning kännetecknas istället av att vara framåtsträvande, en 

bedömning för lärande, som främjar och stödjer det fortsatta lärandet (Vallberg 

Roth, 2014; Vallberg Roth & Månsson, 2008; Bjervås, 2011). Vallberg Roth 

menar att den summativa bedömningen är en bedömning av lärande och att 

den formativa bedömningen är en bedömning för lärande. Formativ 

bedömning beskrivs som en form av pedagogisk dokumentation då den är 

framåtblickande och vars syfte är att stödja barns fortsatta lärande och 

utveckling (Vallberg Roth & Månsson, 2008).  

 

Det finns inte någon ren formativ bedömning men däremot kan all bedömning 

ses som summativ till sin karaktär (Bjervås, 2011 refererar till Vallberg Roth, 

2010). Oberoende av valet av bedömningskaraktär är det innehållsfrågan som 

är viktig, alltså vad som väljs ut att bedömas eller kartläggas (Bjervås, 2011 

refererar till Petterson, 2005). Begreppen formativ- och summativ bedömning 

är inte fullt giltiga i förskolans verksamhet och istället hänvisar man till 

begreppet transformativ bedömning. Transformativ bedömning är ett begrepp 

som kan beskriva och fånga de komplexa bedömnings- och 

dokumentationspraktikerna (Vallberg Roth, 2014). Vallberg Roth och Månsson 

(2008) föreslår också denna bedömningsform, som de menar kan vara ett sätt 

att blicka framåt samtidigt som de individuella målen kan tillgodoses. 

Transformativ bedömning sägs vara framåtblickande för att den ger barnen 

möjligheter att utvecklas. Samtidigt som den transformativa bedömningen 

också tar hänsyn till tidigare händelser för att förstå barnets utveckling. 

Transformativ bedömning är mer inriktad på individuella mål. Denna 

bedömningsform tar också hänsyn till kringliggande faktorer. Vallberg Roth 

och Månsson framhåller den transformativa bedömningen som den ”bästa” 

bedömningen då den anses kunna vara öppen för variationer, som tid, plats, 

kultur och miljö. Samt vara öppen för att stödja barnets egna frågor, 

funderingar och tänkande (Vallberg Roth & Månsson, 2008). Transformativ 



  

 

7 
 

bedömning är ett begrepp som än så länge är under prövning. Ett begrepp som 

framhålls kunna erbjuda stöd för kritiskt tänkande och alternativa tolkningar i 

förskolans komplexa dokumentations- och bedömningspraktiker (Vallberg 

Roth, 2014).  

Dokumentation och pedagogisk dokumentation  

Dokumentation är inte ett uppenbart begrepp. Dokumentation handlar om att 

registrera, samla in och sammanställa information om något eller någon. Det 

kan göras på många olika sätt exempelvis genom bild och text, observationer, 

videofilm etcetera. Dessa dokumentationer ligger till grund för hur 

bedömningen och den pedagogiska dokumentationen utförs (Vallberg Roth, 

2012). Elfström (2013) anser att dokumentationer ska innefatta barnens 

förmågor och kunnande som kontinuerligt ändras inom de olika målområdena 

som förskolans läroplan framhåller. Dokumentationen är nödvändig i 

förskolan då förskollärarna genom dokumentation kan göra verksamheten 

bättre och tillgodose alla barns olikheter och behov (Wehner-Godée, 2005).  

 

Den pedagogiska dokumentationen har blivit alltmer aktuell i förskolornas 

verksamhet, men detta kan också medföra konsekvenser på grund av att 

barnen allt oftare blir bedömda och dokumenterade i förskolan (Dahlberg & 

Elfström, 2014). Bedömningar är ofrånkomligt i förskolan. Hur bedömningar 

görs kan ha betydelse för barnets självbild, så hur man bedömer barn är av stor 

vikt och bör inte handla om vad barnen inte klarar av. Därför är pedagogers 

förmåga att se, lyssna och förstå barnen avgörande (Wehner-Godée, 2005). En 

pedagogisk dokumentation måste ha en grund för att det ska kunna bli ett 

resultat menar Vallberg Roth (2012). Granskning och bedömning är 

oundvikligt vid pedagogisk dokumentation (Bjervås, 2011).  

TRAS  

TRAS (Tidig Registrering av Språkutveckling) är ett verktyg som används av 

förskolans personal för att följa varje barns språkutveckling genom 

observationer och sedan notera barnens språkliga kunskaper i en språkcirkel 

(Horn, Espenakk & Wagner, 2004). Denna språkcirkel fylls i vid varje 

observationstillfälle. TRAS används för barn mellan två till fem år (Elfström, 

2013). Vid observationstillfällena kontrollerar man kunskaper såsom språklig 

social utveckling, ord (uttal och produktion), meningsbyggnad samt 

språkförståelse och språklig medvetenhet. TRAS som metod i förskolans 

verksamhet gör att man får vägledning och struktur i det pedagogiska arbetet. 

Materialet består av en handbok, ett schema för att följa det enskilda barnets 

språkutveckling och vägledning att komma igång med TRAS. (Horn, 

Espenakk & Wagner, 2004). TRAS är ett särskilt bedömningsmaterial som 

många kommuner beslutat att använda sig av (Elfström, 2013). TRAS beskrivs 

av Vallberg Roth och Månsson (2008) som ett kunskapsinriktat 

bedömningsmaterial som graderar barnen utifrån normer.  

 
Individuella utvecklingsplaner och utvecklingssamtal  

Under senare år har det blivit allt vanligare att kommuner runt om i landet 

skriver in i sina lokala förskoleplaner att förskolan ska arbeta med individuella 
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utvecklingsplaner för varje barn. Det finns dock inte några direktiv i förskolans 

läroplan att förskolorna ska göra dessa individuella utvecklingsplaner 

(Elfström, 2005; Vallberg Roth och Månsson, 2008). De individuella 

utvecklingsplanerna kan sägas vara impregnerade av bedömningar av olika 

slag (Vallberg Roth, 2009). Vallberg Roth och Månsson (2008) tycker att 

individuella utvecklingsplaner är ett fenomen som dykt upp och införts 

relativt hastigt och menar att det är ett betygsliknande material. Dessa planer 

kan vara mycket styrande, utifrån standardiserade mallar, där barnens 

möjligheter till inflytande är små (Vallberg Roth & Månsson, 2008). Deras 

forskning visar att bedömningen av barnens personligheter ofta är mycket 

subjektiv. Ett barn uppgavs vara ”yvig och okoncentrerad”, en annan skulle 

”lära sig att acceptera ett nej”. Den individuella utvecklingsplanen är en 

allmän handling, det vill säga vem som helst kan i efterhand ta del av hur 

barnen bedöms. Vallberg Roth och Månsson frågar sig hur dessa individuella 

utvecklingsplaner som lätt blir standardiserade, ska kunna bidra till 

utvecklingen av kreativa och självständiga medborgare.  

 

De individuella utvecklingsplanerna kan ge stöd till förskollärarna i det 

dagliga arbetet, men också som underlag för barnens utvecklingssamtal 

(Elfström, 2005). Samtal liknande utvecklingssamtal har funnits länge i 

förskolan, tidigare benämndes utvecklingssamtal som föräldrasamtal eller 

kvartssamtal. Benämningen “utvecklingssamtal” kom 1998 (Markström, 2011; 

Vallberg Roth & Månsson, 2008). Även om samtalet formuleras olika under 

åren har dess genomgripande syfte ändå varit att utbyta information mellan 

förskolan och hemmet för att diskutera barnets utveckling och formulera mål 

för barnets framtida utveckling (Vallberg Roth & Månsson, 2008). Enligt 

förskolans läroplan ska arbetslaget “föra fortlöpande samtal med barnens 

vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför 

förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år” 

(Skolverket, 2010a, s. 13). Utvecklingssamtal är ett komplext samtal mellan 

barnets vårdnadshavare och en av förskolans pedagoger. Samtalet leds av 

pedagogen och det är de vuxnas granskning av barnet som träder fram. Dessa 

samtal karaktäriseras oftast av tolkningsföreträde och makt. Barnen bedöms 

och dokumenteras i förskolans vardag, genom exempelvis utvecklingssamtal 

(Markström refererar till Alasuutari & Karila, 2010; Granath, 2008; Leiminer & 

Baker, 2000; Markström, 2005; Markström och Simonsson, 2011; Vallberg Roth, 

2009; Vallberg Roth & Månsson, 2006). Utvecklingssamtalen ska inte innehålla 

några värderingar om barnens personliga egenskaper eller kunskaper 

(Vallberg Roth & Månsson, 2008).  

 

“Att bedöma utan att döma, att utvärdera utan att värdera - kan vi, ska vi, vill vi 

det?” (Arosson, 2006, s.34) 
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 Syfte 
Med utgångspunkt i inledande text har vi lyft den reviderade läroplanen 

(Skolverket, 2010a) som menar att bedömningar av det enskilda barnet inte ska 

ske, utan att det är verksamheten som är i fokus för barns utveckling. Många 

forskare menar att detta ändå medför en granskning och bedömning av det 

enskilda barnet (Bjervås, 2011; Pramling Samuelsson, 2010; Vallberg Roth, 

2014). Detta leder till att syftet med studien är att problematisera och beskriva 

bedömningens roll i förskolan och hur bedömningar kan ta sig uttryck i 

verksamheten samt studiens förskollärares uppfattning om begreppet och dess 

innebörd.  

Frågeställningar:  

 Hur uppfattar förskollärare bedömningens innebörd och hur förhåller 

de sig till begreppet bedömning?  

 Hur, när, varför, vad och för vem sker bedömningar i förskolans 

verksamhet? 
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 Metod 
I följande avsnitt kommer vi redogöra för vår studies forskningsdesign och 

metodval. Här presenterar vi genomförandet av våra tre empiriska 

insamlingsmetoder, samt analys och tolkning av det empiriska materialet. 

Även urval, etiska överväganden, tillförlitligheten för studien presenteras och 

slutligen vår metoddiskussion, där vi diskuterar hur studiens metod, urval och 

analysmetod påverkat studiens resultat.  

 

Metodval  

Syftet med studien var att få en djupare förståelse för bedömningens roll i 

förskolan och hur bedömningar kan ta sig uttryck i verksamheten samt 

förskollärares uppfattning av begreppet och dess innebörd. För att besvara 

studiens syfte har vi utfört tre insamlingsmetoder på två förskolor i en 

kommun i Sverige. Vår studie har gjorts med hjälp av tre empiriska 

insamlingsmetoder; kortare observationer, insamlande av olika 

bedömningsmaterial samt gruppintervjuer. Vår studie består av tre metoder 

för att besvara ett och samma fenomen; bedömningens roll i förskolan. Vi 

använder oss av en triangulering som enligt Bryman (2011) och Stukát (2011) 

innebär att metoderna ska stärka varandra. Studien är kvalitativ vilket betyder 

att syftet är att försöka förstå människors sätt att uppfatta fenomen menar 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011).  

 

Vi har valt att kombinera observationer, insamlat material och intervjuer. Vi 

kommer i fortsättningen benämna dessa som metod 1 och 2: observationer och 

insamlande av material och metod 3: gruppintervjuer. De namnen på personer 

och förskolor vi använder i arbetet är fingerade. Förskolorna och 

förskollärarna har fått andra namn tilldelade. Näckrosens förskola där Lisa, 

Hanna och Mia arbetar och Kullens förskola där Julia och Viktoria arbetar.  

Metod 1 och 2: observationer och insamlande av material  

Våra observationer var delvis ostrukturerade något som Bryman (2011) menar 

innebär att man inte använder sig av färdiga observationsscheman utan istället 

gör noggranna anteckningar. Dock görs val av observationens syfte i förväg -

vad som ska vara i fokus vid observationen. Vilket medför att observationen 

ändå görs inom bestämda ramar. Stukát (2011) menar att observationer är 

lämpliga om man vill få fram vad människor faktiskt gör och inte bara vad de 

säger att de gör. Observationerna görs för att vi konkret ska se hur 

förskollärarna faktiskt kan göra olika dokumentationer, kartläggningar och 

bedömningar. Vi samlade in tänkbart bedömningsmaterial på förskolorna för 

att vi skulle få en tydligare uppfattning kring hur och vad som dokumenteras, 

kartläggs och bedöms i förskolan. Vi sökte också material via kommunen och 

förskolornas respektive webbsidor. Detta för att vi skulle få en tydligare 
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uppfattning kring hur och vad som dokumenteras, kartläggs och bedöms i 

förskolan.  

Metod 3: gruppintervjuer  

Vi är båda delaktiga under intervjuerna för att ha möjligheten att få en bredare 

förståelse för respondenternas svar på intervjufrågorna vilket Stukát (2011) ser 

som värdefullt ur effektivitetsskälssynpunkt. Anledningen till att vi valt 

gruppintervjuer är också för att vi ser en fördel med att respondenterna har 

något gemensamt, i det här fallet att de ingår i ett arbetslag. Vilket också 

framhålls värdefullt av Stukát (2011). I och med att de ingår i ett arbetslag kan 

de vara stöd för varandra under intervjun. Vi har från tidigare studier upplevt 

att begreppet bedömning kan vara ett begrepp som kan vara svårt att ta 

ställning till. Vi tänker därför att förskollärarna kan stödja varandra i deras 

tankar om bedömning. Gruppintervjuerna var strukturerade och genomfördes 

med samma frågeställningar vid båda intervjutillfällena, för att enkelt kunna 

jämföra och sammanställa respondenternas svar (Bryman, 2011).  

 

Anledningen till av vi valt intervjuer är att få en djupare förståelse för 

bedömningens roll i förskolan och hur bedömningar kan ta sig uttryck i 

verksamheten. Framförallt förskollärarnas uppfattningar av begreppet 

bedömning och dess innebörd.  

 

Urval  

Vi har under vår utbildning mött pedagogers osäkerhet kring vad som ska 

bedömas, kartläggas och utvärderas i verksamheten men också en rädsla kring 

begreppet bedömning, vad som räknas som bedömning och inte. Vi har valt att 

göra vår studie på två förskolor som är belägna i samma kommun i Sverige. 

Förskolorna är vi sedan tidigare bekanta med och det är en avgörande faktor i 

vår urvalsprocess. Förskolorna har ingen särskild pedagogisk inriktning inom 

studiens valda problemområde. Anledningen till att vi valt dessa förskolor är 

för att vi tror de kan ge oss bra förutsättningar till studiens syfte och 

frågeställningar men också eftersom vi är bekanta med förskolorna sen tidigare 

tänker vi att det kan bidra med större möjlighet att få förskolornas medverkan. 

Vi skickade ut missivbrev till de utvalda förskolorna men hade förberett fler 

missivbrev till andra förskolor i samma kommun ifall vi inte skulle få de två 

utvalda förskolornas godkännande. Pedagogerna på de valda förskolorna som 

studien utfördes på är samtliga förskollärare, vilket också haft betydelse för 

vårt urval.  

 

Genomförande  

Examensarbetet inleddes med att samla in relevant litteratur och forskning för 

att få en grund att utgå från i vår studie. För att hitta relevant litteratur och 

forskning till vårt arbete använde vi oss av olika databaser. De databaser vi 

använde oss av i artikelsökningen var ERIC via EBSCO, Det Vetenskapliga 

Arkivet (DiVA) och Google Scholar, artikelsök, samt Pedagogisk forskning i 

Sverige. För att försäkra oss om vilka av artiklarna som var peer-reviewed 
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sökte vi upp dessa i Primo. Pedagogisk forskning i Sverige och ERIC via 

EBSCO gav oss träffar som var mest relevanta för vårt forskningsobjekt. 

Litteraturen har vi funnit genom artiklarna- och andra examensarbetens 

referenser samt studentlitteratur vi använt oss av tidigare under utbildningen. 

Genom att studera avhandlingar, kurslitteratur samt forskningsartiklar inom 

området bedömning i förskolan formulerades arbetets syfte och 

frågeställningar som arbetet sedan utgått från. Vi har valt att fokusera på 

forskning som framförallt gjorts i Sverige eftersom vår studie är gjord på två 

svenska förskolor. Tidigare forskning i Sverige visar att begreppet bedömning 

i förskolans verksamhet är i behov av att prövas, definieras och nyanseras 

(Skolverket, 2010b). Detta för att förskolans pedagoger ska ha möjlighet att ta 

sig an det komplexa begreppet bedömning (Vallberg Roth, 2014).  

 

Vår studie utfördes på två förskolor där vi gjorde våra observationer och 

intervjuer samt insamlande av material som kan vara underlag för olika typer 

av kartläggningar, dokumentationer eller bedömningar. Detta för att få en 

bredare förståelse för hur bedömningar kan ge uttryck i förskolans 

verksamhet.  

Metod 1 och 2: observation och insamlande av material  

För att utföra våra observationer fick vi bestämma tid med förskolorna när det 

passade att utföras. Vi planerade in tillfällen på respektive förskola 

tillsammans med förskollärarna när de gjorde tänkbara kartläggningar, 

dokumentationer eller bedömningar. Förskollärarna fick information både via 

ett missivbrev och sedan ett telefonsamtal. Detta för att få deras godkännande 

samt för att komma överens om tider.  

 

Vi presenterade vår tanke kring observationer och insamlande av material på 

samma sätt för förskolorna. På Näckrosens förskola fick vi observera en 

samling med Bornholmsmodellen1 som arbetsmetod och sedan fick vi ta del av 

olika material för bedömning som förskollärarna presenterade. Det blev dock 

ett missförstånd på Kullens förskola när vi presenterade vår tanke med 

observationerna vilket resulterade i en ”rundvisning” av verksamheten och 

deras arbete kring olika bedömningsmaterial. Under rundvisningen hann vi 

observera en kort händelse i tamburen. Efter rundvisningen på Kullens 

förskola observerade vi en till situation, där ett BVC-frågeformulär skulle fyllas 

i. Det var inte riktigt vår tanke att få en rundvisning då vi var ute efter en 

längre observation. Det blev ändå intressant och gav oss mycket material för 

vår studie med rundvisningen. Vi har därför valt att skiva ihop metod 1 och 2.  

 

Observationerna utförde vi tillsammans och antecknade med papper och 

penna. Detta för att få en bredare och tydligare bild samt större förståelse för 

hur olika former av kartläggningar, dokumentationer och bedömningar kan ta 

                                                 
1
 Bornholmsmodellen är ett material för förskolan (före Bornholm), förskoleklass och årkurs 1. 

Syftet med Bornholmsmodellen är att stimulera barnens språkliga medvetenhet. Detta material 

kom till Sverige 1994 och används i dag på många förskolor runt om i landet för att utveckla 

barnens medvetenhet kring språket, ett språk uppbyggt av ord, stavelser och fonem. (Sterner & 

Lundberg, 2010). 
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sig uttryck i verksamheten. Därefter sammanställde vi våra 

observationsanteckningar. Vi analyserade, diskuterade och jämförde det vi 

sett. Detta gjorde vi i direkt anslutning till observationerna för att inte tappa 

någon viktig händelse eller något viktigt synintryck.  

 

Det bedömningsmaterial vi samlade in på förskolorna och webbsidorna var; 

TRAS-ifyllningsschema, utvecklingssamtalsbroschyrer- och mallar, 

BVCfrågeformulär och olika dokumentationsmallar. I anslutning till det 

insamlade materialet ställde vi också frågor till förskollärarna för att försöka 

förstå materialens innebörd och syfte. Detta material analyserades för att få en 

djupare förståelse för hur olika typer av bedömningar kan ske i förskolans 

verksamhet. Analysen beskrivs tydligare nedan.  

Metod 3: Gruppintervjuer  

De två gruppintervjuerna genomfördes med tre respektive två förskollärare 

vid de utvalda förskolorna på en avsatt tid som valdes tillsammans med 

förskollärarna på respektive förskola. På grund av förskollärarnas tidsbrist på 

en av förskolorna kunde enbart två av tre förskollärare delta i intervjun. Detta 

blev vi informerade om strax innan intervjun. Vid respektive intervju valde vi 

ut en av oss som skulle leda intervjun medan den andra fick ansvar för den 

största delen av anteckningar och ljudinspelning. Samt ställde eventuella 

följdfrågor om det var nödvändigt. Den vi valde ut som skulle leda respektive 

intervju, var den som var minst bekant med respondenterna. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011) menar att detta kan vara till fördel, att man inte 

ska vara allt för känd för sina respondenter. Vi antecknade med papper och 

penna som Bryman (2011) framhåller är av stor vikt, att skriva noggranna 

anteckningar för att förtydliga tänkbara intryck och liknande. Det underlättade 

att vi var två under intervjuerna när vi sedan skulle sammanställa 

intervjumaterialet. Under gruppintervjun på Näckrosens förskola blev vi 

avbrutna vid ett tillfälle av en annan av förskolans pedagoger vilket påverkade 

både oss intervjuare och respondenter. Detta ledde till att vi vid ett senare 

tillfälle fick följa upp en av frågorna via mejl.  

 

Intervjuerna varade mellan 20-40 minuter och transkriberingen av intervjuerna 

skedde inom ett dygn efter intervjutillfället. När de båda intervjuerna var 

sammanställda jämfördes allt vårt insamlade empiriska material.  

Analys och tolkning av studiens empiriska material 

När vi genomfört alla tre empiriska insamlingsmetoder på de två förskolorna 

började vi sammanställa och analysera materialet. Under sammanställningen 

framkom likheter och skillnader i vårt material. Från sammanställningen har vi 

valt att dela upp materialet i två delar utifrån studiens frågeställningar. 

Därefter framkom fyra teman, som efterföljs av åtta underrubriker vars syfte är 

att tydliggöra våra teman. För att hitta våra teman i vårt insamlade material 

har vi kategoriserat upp materialet genom att ”klippa och klistra” i de 

transkriberade intervjuerna, anteckningar från observationerna och det 

insamlande bedömningsmaterialet.  
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Vårt arbete är uppdelat följande: 

 “Förskollärarnas uppfattning av begreppet bedömning” 

- Bedömning en tolkningsfråga (Kartläggning som bedömning eller 

bedömning som kartläggning och bedöma och döma - synonym eller 

motsatsord) 

- Bedömning en generationsfråga (en rädsla för begreppet) 

 

 “Bedömningens roll i förskolan”  

- Synliga och osynliga bedömningar (synliga bedömningar i 

verksamheten, osynliga bedömningar i verksamheten och vad 

bedöms och hur och när sker bedömningar)  

- Varför och för vem görs bedömningar (bedömningar för det enskilda 

barnet och barngruppen och bedömningar för verksamheten) 

 

För att få ordning och tydlighet på vårt material har vi försökt få en 

översättningsbar form genom att låtit oss inspireras av den kvalitativa 

metoden som Backman (2008) anser vara analysarbetets syfte, att få ordning 

och struktur på materialet. Dessa teman har sedan bidragit till att ge oss 

möjlighet att komma vidare med våra frågeställningar och syfte om 

förskollärares uppfattning av begreppet bedömning och hur, när, varför, vad 

och för vem bedömningar i förskolan sker. Anledning till att vi försökt att hitta 

teman är att få en tydlighet på vårt material och komma vidare i vår process. 

Detta menar Bryman (2011) är det viktigaste i en analys, att forskaren strävar 

efter en kategorisering av de viktigaste delarna ur det insamlade materialet.  

 

Etiska överväganden  

I studien har vi använt oss av de fyra etiska principerna; informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Dessa principer 

vars syfte är att bland annat skydda individer som medverkar i studier. 

Informationskravet innebär att vi har informerat deltagarna om vår studies 

syfte. Vi har också upplyst om att deltagandet är frivilligt och att de när som 

helst kan avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet handlar om att vi har 

erhållit ett muntligt samtycke till deltagande, efter att ha informerat om 

studiens syfte. Slutligen har vi informerat om nyttjandekravet som innebär att 

de insamlade material endast får användas till syftets ändamål och till sist 

konfidentialitetskravet som innebär att deltagarnas personuppgifter är 

skyddade. (Vetenskapsrådet, 2002)  

 

Vi började intervjuerna med att informera om dessa principer och för att få ett 

muntligt medgivande till ljudinspelning av intervjun. De namnen på personer 

och förskolor vi använder i arbetet är fingerade för att behandla de 

konfidentiellt.  

 

Studiens tillförlitlighet 

Vi har försökt i vår studie att hitta rätt verktyg och metoder för att komma 

djupare i vårt syfte och våra frågeställningar, för att öka studiens validitet. Vi 
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har använt oss av tre metoder; ostrukturerade observationer (metod 1), 

insamling av material där bedömningar eller liknande kan förekomma (metod 

2), och gruppintervjuer (metod 3). Med hjälp av tre metoder stärks studiens 

tillförlitlighet och ger oss möjlighet att få en stor reliabilitet (Bryman, 2011; 

Stukát, 2011). Detta benämner både Bryman (2011) och Stukát (2011) som 

triangulering. Som beskrivs som ett arbetssätt som består av 

flermetodsforskning, exempelvis observationer, intervjuer och bilder.  

 

För att öka observationernas och intervjuernas validitet har vi fördjupat oss i 

relevant forskning och litteratur inom ämnet bedömningens roll i förskolan för 

att få en hög tillförlitlighet i svarsalternativen. För att få tillförlitliga svar 

baserades intervjufrågorna utifrån våra frågeställningar och vårt syfte. På våra 

gruppintervjuer ställdes frågorna i samma ordning till respondenterna för att 

ge ett mer tillförlitligt resultat. För att öka intervjufrågornas reliabilitet ställde 

vi samma frågor till två andra förskollärare som inte deltog i vår studie. Detta 

för att se om våra intervjufrågor uppfattades och tolkades på liknande sätt. Vi 

tänker att detta medför en ökad reliabilitet och minimerar risken för 

feltolkningar eller otydliga frågor i de kommande intervjuerna. Vid eventuella 

misstolkningar planerades frågorna att omarbetats.  

 

Vi har i val av forskning och litteratur försökt att få en så bred bild som möjligt 

kring bedömningens roll i förskolan. Vi har framförallt riktat in oss på nyare 

och granskad forskning. Detta anser vi bidrar med stor reliabilitet. En del av 

den forskning vi presenterar är skrivna av samma forskare. Vallberg Roth är 

en av forskarna som skrivit en del av den forskning vi valt. Men hon är en av 

de som forskat mycket i bedömningens roll i förskolan och är därför viktig i 

vår studie men vi anser att det inte har påverkat studiens reliabilitet. 

 

Metoddiskussion  

Vi har som tidigare nämnts använt oss av en metodtriangulering som innebär 

att metoderna stärker varandra (Bryman, 2011; Stukát, 2011). Att metoderna 

stärker varandra har vi själva märkt. Våra intervjuer lyftes och förstärktes med 

hjälp av observationerna och det insamlade materialet och vise versa. På detta 

sätt har vi kunnat få en djupare förståelse för bedömningens roll i förskolan. Vi 

har även upplevt en baksida av trianguleringen då det inneburit att vi behövt 

analysera tre olika metodmaterial vilket varit tidkrävande. Men som i 

slutändan bidragit till en fördjupad förståelse för bedömningens roll i 

förskolan, vilket var vårt syfte.  

 

Under genomförandet av våra metoder har vi upplevt en svårighet att få till de 

planerade observationerna och tid för gruppintervjuerna. Vi är medvetna och 

har själva erfarit att förskollärarnas tid är begränsad. Gruppintervjuerna har 

inneburit att samtliga förskollärare på avdelningen behövt gå ifrån 

barngruppen eller ta tiden från deras avdelningsplanering. Detta resulterade i 

att vi fick ett bortfall från en av våra sex respondenter. Vår tanke var att ha tre 

respondenter vid varje intervju som Stukát (2011) ser som ett bra antal 

respondenter per gruppintervju. Stukát (2011) skriver om att det i 



  

 

16 
 

gruppintervjun finns en risk att respondenterna påverkar varandra. Det är 

svårt för oss att veta hur respondenterna faktiskt påverkade varandra. Därför 

hade det varit intressant att följa upp våra gruppintervjuer, med enskilda 

intervjuer med respektive respondent.  

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) skriver om rummets viktiga betydelse 

för intervjun och att olika störmoment kan inträffa. Under gruppintervjun på 

Näckrosens förskola blev vi avbrutna vid ett tillfälle av en av förskolans 

pedagoger vilket påverkade både oss intervjuare och respondenterna. Detta 

ledde till att vi vid ett senare tillfälle fick följa upp en av frågorna via mejl. På 

Kullens förskola satt vi istället i ett rum avskilt från avdelningen. Vi ser i 

efterhand att betydelsen av rummets placering är viktig för intervjun. 

Rummets betydelse skriver även Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) om. 

Intervjun på Kullens förskola var fri från störningsmoment och fick därav 

bättre kvalitet.  

 

Vi stängde av inspelningen efter att sista intervjufrågan var besvarad på 

Näckrosens förskola. Detta ser vi i efterhand var ett dåligt beslut för här tog ett 

intressant samtal vidare. Tyvärr utan ljudinspelning men med handskrivna 

anteckningar som stöd. Detta skriver Bryman (2011) om, att man inte ska 

stänga av inspelningen för att det oftast är just i slutet på intervjuer 

respondenterna öppnar upp sig. Bryman (2011) framhåller att det kan vara 

viktigt att anteckna intervjuerna för att inte missa något värdefullt intryck. 

Detta har vi också upplevt vid transkribering och sammanställning, att vi både 

hade ljudinspelning och nedskrivit material, då de gav oss en bredare bild av 

respondenternas svar. Att vi dessutom var två som antecknade gav oss större 

förståelse för deras svar på intervjufrågorna.  

 

Vid tidigare studier har vi upplevt att situationer där uttalade bedömningar, 

dokumentationer eller kartläggningar görs, ofta tar sig uttryck vid specifika 

tillfällen. Därför har vi valt att planera våra observationer tillsammans med 

förskollärarna på respektive förskola. Där tänkbara bedömningar, 

dokumentationer eller kartläggningar kan ske. Vi är medvetna om att 

bedömningar kan ske vid andra tillfällen under den dagliga verksamheten, 

men tiden att studera en avdelning under längre tid har inte funnits. 
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 Resultat  
I detta avsnitt presenterar vi vår tolkning av de material som vi har samlat in 

och analyserat. Med stöd av vårt problemområde, vårt syfte och 

frågeställningar har vi utifrån vårt empiriska material som genomförts på två 

förskolor fått en djupare förståelse kring bedömningens roll i förskolan.  

 

När vi analyserade vårt material efter våra tre empiriska insamlingsmetoder 

valde vi att dela upp materialet i två delar utifrån våra två frågeställningar. 

Detta för att genom resultatet på ett tydligt sätt försöka besvara studiens syfte. 

Därefter framkom fyra teman, som efterföljs av åtta underrubriker vars syfte är 

att tydliggöra våra teman.  

 

Vårt arbete är uppdelat följande: 

 “Förskollärarnas uppfattning av begreppet bedömning” 

- Bedömning en tolkningsfråga 

- Bedömning en generationsfråga 

 “Bedömningens roll i förskolan”  

- Synliga och osynliga bedömningar 

- Varför och för vem görs bedömningar  

 

Sammanställningen av resultatet bygger på våra tre empiriska 

insamlingsmetoder. Observationer på Kullens- och Näckrosens förskola, två 

gruppintervjuer med sammanlagt fem förskollärare, Hanna, Mia, Lisa som 

arbetar på Näckrosens förskola samt Julia och Viktoria som arbetar på Kullens 

förskola. Vi har också samlat in olika bedömningsmaterial som vi fått genom 

förskolorna och genom egna sökningar på kommunen och förskolornas 

webbsidor som också presenteras här.   

 

Förskollärarnas uppfattning av begreppet bedömning  

Under detta tema har vi fått fram två kategorier som följs av underrubriker. Vi 

presenterar hur förskollärare kan uppfatta bedömningens innebörd och hur de 

förhåller sig till begreppet bedömning, framförallt utifrån metod 3, 

gruppintervjuerna. Vi presenterar förskollärarnas olika sätt att uppfatta och 

benämna bedömning.  

Bedömning en tolkningsfråga  

I vår analys framkom det tydligt att betydelsen av begreppet bedömning 

många gånger är en tolkningsfråga på grund av att bedömning är något 

respondenterna ser som ett komplext begrepp. Genom våra tre metoder kunde 

vi komma fram till att begreppet tolkas och uppfattas på olika sätt. Bedömning 

är något respondenterna ser och tänker olika om. Samtliga respondenter ser 

begreppet många gånger som ett laddat begrepp men något som ändå har en 

stor roll i förskolan. Förskollärarna på Kullens förskola verkar dock inte se 

begreppet lika laddat som Näckrosens förskollärare gör. Förskollärarna på 
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Näckrosens förskola menar att de fått en ny syn på begreppet bedömning. De 

upplyser oss om att studenter som gjort sin verksamhetsförlagda utbildning på 

förskolan har bidragit till att förskollärarna har fått en bredare syn på 

begreppet bedömning. Begreppet behöver inte vara negativt, utan kan ses som 

positivt beroende på hur man själv tolkar begreppet menar de. Mia, en av 

förskollärarna på Näckrosen säger att hon lärt sig tänka efter när det gäller 

begreppet bedömning “varför sa jag si, varför sa jag så, sen gör jag det fortfarande 

kan jag säga det… för man bedömer ju hela tiden ”.  

 

Begreppet diskuteras mellan förskollärarna på gruppintervjuerna och de tolkar 

begreppet som ett betygsmaterial och något mer för skolan än förskolan. Mia 

säger “Vi tror att bedöma är det här med betyg å skola vi, men vi bedömer ju inte…” 

“...hur långt dom har kommit” (Lisa fortsätter på Mias svar). Förskolläraren Lisa 

menar att hon inte använder begreppet bedömning, men att det kan ske 

bedömningar i förskolan ändå, men då inte speciellt uttalat eftersom Lisa är en 

av de förskollärare som istället vill använda ordet kartläggning eller översikt.  

 

Kartläggning som bedömning eller bedömning som kartläggning  

Respektive förskola fick frågan “Hur särskiljer ni kartläggning från 

bedömning?”. Näckrosens förskollärare menar att kartläggning är något som 

det anser är för hela barngruppen medan bedömning kan vara mer personligt. 

Förskollärarna på Kullens förskola beskriver att skillnaden är att kartläggning 

är material som skrivs ner på papper genom exempelvis dokumentationer 

medan bedömningar är mer muntliga. De fortsätter med att det är svårt att 

särskilja begreppen åt, eftersom de går in i varandra menar Viktoria och Julia. 

Mia menar istället att “En kartläggning känns som större (...) för hela gruppen 

medans en bedömning känns mer personlig och enskild.”.  

 

Respondenterna på båda förskolorna var eniga om att kartläggning och 

bedömning lätt kunde gå in i varandra, Näckrosens förskollärare menade att 

det också ibland är svåra att särskilja. Men att oftast börjar man med en 

kartläggning som sedan kan bli en bedömning. Hanna från Näckrosens 

förskola menar att “ja kartläggning tycker jag är bara fakta (…) men när man ser på 

den och börjar samtala om den kanske det blir en bedömning… såklart..” 

Förskollärarna på Kullen ser sig trygga i begreppen bedömning och 

kartläggning men verkar även de ha svårt att särskilja begreppen. Viktoria 

säger “Sen är det så svårt vad som går under just kartläggning och bedömning, det är 

ju liksom hårfint, de är, det går in i varann.”  

 
Bedöma och döma - synonym eller motsatsord  

Under observationer, samtal, samt intervjuerna dök ordet “döma” upp. Ett ord 

förskollärarna på något sätt verkar förknippa med bedömning, men som de 

anser inte har med förskolan att göra alls. De vill skilja på begreppen bedöma 

och döma. Lisa säger att “...för att hjälpa barnet inte för att döma barnet.” Under 

samtal under en av observationerna på Kullens förskola använder också Julia 

ordet döma och säger att det inte är det man gör i en bedömning. Denna 

koppling förskollärarna gör med begreppen döma och bedöma ser vi som ett 
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intressant resultat, då döma inte är ett ord vi själva använt i mötet med 

förskollärarna.  

Bedömning en generationsfråga  

Förskollärarna på Näckrosens förskola menar att begreppet bedömning ofta 

får en negativ betydelse och menar att det kan bero på vilken generation man 

tillhör. Dessa förskollärare är i 45-55års åldern och har arbetat inom förskolan i 

cirka 30år menar att de ser en stor skillnad hur yngre pedagoger respektive 

äldre använder begreppet bedömning. “Ordet bedöma för oss i våran ålder det är 

ju mera negativt än för er studenter nu, för jag ser ju en stor skillnad (...) jag har fått 

ett annat tankesätt. (...) Ordet bedömning har en mer negativ klang för oss lite äldre 

pedagoger” säger Mia.  

 

En rädsla för begreppet  

Hanna pratar om begreppet bedömning. Hon menar att det säkert är något 

man gör, bedömer barnen på olika sätt, utan att använda själva begreppet. 

“säkert gör vi det såklart.. bedömer (...) men använder inte det ordet” Även Viktoria 

på Kullens förskola menar att det ändå kan ske bedömningar på enskilda barn 

även om de inte ska göras sådana bedömningar “det är svårt att veta vilket ben 

man ska stå på”. Viktoria framhåller att det inte ska ske bedömningar på barnen 

i förskolan, dock använder de sig av TRAS-materialet som de själva anser kan 

vara ett bedömningsmaterial som kan leda till att enskilda barn bedöms. 

Förskollärarna på Näckrosen pratar också om osäkerheten kring vilket ben 

man ska stå på, om vad som är okej att bedöma. Det verkar inte bara vara en 

rädsla över vad som är okej eller inte okej att bedöma utan även användandet 

av begreppet bedömning. “När man märker att det är något.. väldigt avvikande om 

jag får säga så, det är ju också en bedömning, det är väl klart att det ringer en klocka 

någonstans, å då blir jag så här, vad gör man då, gör man rätt eller fel.” Här 

beskriver Hanna sin rädsla över att veta vad och när det är okej att bedöma 

och inte.  

 

Förskollärarna från Kullen anser att de kommit långt när de jämför sig själv 

med andra, de menar att de är trygga i att göra kartläggningar och 

bedömningar. Julia och Viktoria verkar vara trygga i båda begreppen 

kartläggning och bedömning och menar att bedömningar och kartläggningar 

kan vara något väldigt positivt. Julia säger “det är ju otroligt viktigt med den här 

kartläggningen (...) det är ingenting vi kan strunta i (...) vi tycker ju själv att vi har 

kommit otroligt långt och det står vi för och det är skönt att man är trygg” Viktoria 

fortsätter “jag tror att vi har kommit ganska långt och det behöver inte ta så mycket 

tid”.  

 

Vi kan se en skillnad i hur de olika förskolorna använder sig av begreppet 

bedömning när de talar med oss under både intervjuerna och observationerna. 

Kullens förskola använder själva begreppet bedömning i samtal med oss, 

medan förskollärarna på Näckrosen har en mer avvaktande inställning till 

begreppet bedömning och använder istället ord som översikt, kartläggning och 

utvärdering. “Vi tycker nog att ordet kartläggning känns som ett ord som man hellre 

använder” säger Mia. Detta ser vi som ett viktigt resultat för studien, då vi ville 
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ta reda på förskollärares uppfattning av begreppet bedömning. I vår analys av 

vårt material kan vi se att förskollärarna har olika uppfattningar och 

inställningar till begreppet bedömning och dess användning.  

 

Bedömningens roll i förskolan  

Utifrån det vi fått fram ur vårt empiriska material från de tre genomförda 

metoderna försöker vi svara på de didaktiska frågorna; Hur, när, vad, för vem 

och varför bedömningar sker. I metod 1 och 3 som består av intervjuer och 

observationer kunde vi få fram hur, när, för vem och varför olika bedömningar 

kan ta sig uttryck i förskolorna. I metod 2 där vi tog del av olika 

bedömningsmaterial kunde vi också se vad som bedöms och hur 

bedömningen görs.  

Synliga och osynliga bedömningar  

Vi har under de tre metoderna sett både synliga bedömningar och mindre 

synliga bedömningar som sker i vardagen i förskolan. Vi har utifrån 

respondenternas svar och det som framkommit under metod 1 och 2 valt att 

dela upp bedömningar i dessa två delar: synliga-och osynliga bedömningar. 

Där synliga bedömningar syftar till bedömningar som görs utifrån olika 

verktyg och något som är mer uttalat som bedömningar och kartläggningar. 

Osynliga bedömningar är däremot bedömningar som inte är lika uttalade och 

görs mer i vardagen, det kan exempelvis vara bekräftelse eller kommentarer 

från förskolans pedagoger. Detta presenterats tydligare nedan. I den här delen 

kan vi se hur bedömningar kan gå till, när det kan ske och vad som kan 

bedömas.  

 

Synliga bedömningar i verksamheten  

Här presenterar vi olika former av det vi valt att kalla för synliga bedömningar 

som vi fått fram från intervjuer, observationer och vårt insamlade material. 

Dessa bedömningar görs på olika sätt och med olika verktyg.  

 

TRAS och Bornholmsmodellen  

Förskolorna Näckrosen och Kullen arbetar båda med TRAS och 

Bornholmsmodellen. Dessa arbetsmetoder har de skyldighet från kommunen 

att arbeta med för att öka läs- och skrivutvecklingen i förskolan. Från intervjun 

på Kullens förskola framkom det att Julia ser dessa arbetsmetoder som ett 

måste i verksamheten. Hon menar att man inte behöver följa arbetsmetoderna 

till “punkt och pricka” utan det räcker att ha kunskap om metoderna för att 

kunna använda sig av de i verksamheten. Hon menar vidare att arbetar man 

med Bornholmsmodellen så får man automatiskt in TRAS-materialet. På 

Näckrosens förskola fick vi observera en Bornholmssamling. När samlingen 

avslutats ställde vi frågor om syftet med arbetssättet till Mia som ledde 

samlingen. Mia ger uttryck för att arbetssättet Bornholmsmodellen är något 

som hon mer eller mindre känner sig tvungen att göra och något som hon 

kanske egentligen inte tror på. Samtidigt känner hon också att det kan vara 

något väldigt bra eftersom metoden upprepar sig, vilket hon tror kan vara bra 

för många av barnen.  
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Lisa från samma förskola uttrycker i intervjun att TRAS är ett bra 

kartläggningsmaterial där man ser barnens språkliga kunskaper, ”då är väl 

TRAS också ett kartläggningsgrej, att man ser det här med språklig medvetenhet”. 

Julia från Kullens förskola menar att TRAS är ett material som kan underlätta 

arbetet i vardagen och kan användas till mer än bara kartläggning och 

bedömning exempelvis till samlingar. Förskollärarna på Kullen menar att de 

kan lägga in viss språkträning från TRAS i sina samlingar om de ser att ett 

visst barn behöver mer träning, just för att inte peka ut något barn som 

behöver mer språkträning. “å det förenklar ju också vår vardag (...) har man 

jobbat med TRAS ett tag då kan man det här nästan utantill liksom, vad vi ska 

lägga in på våra samlingar.” Hon menar att det har bidragit med en stor 

utveckling i deras verksamhet genom att använda sig av TRAS-materialet på 

det här sättet.  

 

Utvecklingssamtal  

Utvecklingssamtal var något som kom upp under intervjuerna, 

observationerna och materialet vi samlat in. Under våra observationer och 

insamlandet av bedömningsmaterial fick vi ta del av hur de arbetar med 

utvecklingssamtal. Båda förskolorna arbetar mycket med sina Ipads där de har 

mappar för enskilda barn som innehåller material inför utvecklingssamtalen. 

Detta material kan tolkas som bedömningar av olika slag eftersom det visar på 

barnets styrkor och svagheter. Exempelvis “Tim är duktig på att prata och har 

ett stort ordförråd” eller “Fia behöver ibland mer stöd för att stanna kvar i 

leken”.  

 

Vi fick ta del av en broschyr för utvecklingssamtal som kommunen tagit fram. 

Denna broschyr gäller alltså för alla förskolor i hela kommunen och innehåller 

information om hur och varför ett utvecklingssamtal görs samt vad samtalet 

ska innehålla. Mia på Näckrosens förskola hänvisar till denna broschyr under 

intervjun “Utvecklingssamtal, då finns det en mall (…) som vi ska utgå ifrån, den 

gäller för hela kommunen..”.  

 

På Näckrosens förskola diskuteras vad som ska tas upp på 

utvecklingssamtalen och hur samtalet ska läggas upp. Både Lisa och Hanna 

framhåller att det har blivit en stor skillnad på utvecklingssamtalens innehåll 

genom åren de arbetat som förskollärare. “förut skulle man prata mycket om 

barnet liksom, enskilt och så, men nu har man, att man istället ska prata om 

verksamheten, vad är det dom lär sig i verksamheten, så man riktar sig till det också.” 

säger Lisa. Hanna säger ”…jag tycker det har blivit en väldig skillnad på hur man 

hade för några år sedan, att nu pratar man om verksamheten och det här erbjuder vi”. 

Förskollärarna pratar om i intervjun att nu ligger inte fokus på vad barnen 

klarar av och inte, utan fokus ligger på det som görs i verksamheten. Vi kunde 

genom metod 2 se i förskolans Ipad att förskollärarna dock punktar upp några 

av barnens kunskaper och mål att sträva efter. Däremot kan vi inte ta del av 

vad som faktiskt tas upp på utvecklingssamtalen. Hanna menar att man ska 

följa kommunens mall för utvecklingssamtal. Där står det bland annat att man 

ska ta upp barnens styrkor och förmågor, vilket Mia och Hanna menar är det 
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viktigaste att ta upp på utvecklingssamtalet eftersom det är man ska höja, 

barnens styrkor och förmågor.  

 

Under observationen på Kullens förskola visar Julia hur det arbetar med 

utvecklingssamtal i Ipads. De har en “mapp” för varje enskilt barn där det 

finns tre kategorier: bilder, barnintervju och observationer. Förskolläraren Julia 

berättar under observationen/rundvisning om syftet med dessa tre kategorier. 

“Observationsmappen som finns för varje barn innehåller barnens styrkor och 

svagheter som vi pedagoger ser och hur barnen fungerar i grupp”. Julia menar att det 

som finns med i de olika mapparna blir underlag för utvecklingssamtalet. 

Även Näckrosens förskollärare arbetar på liknande sätt med enskilda mappar 

för barnen, men menar att fokus ligger på barnens styrkor och förmågor. På 

vår intervju med Kullens förskola kan vi däremot se skillnad mellan intervjun 

och observationen samt förskollärarna emellan hur de använder sig av olika 

uttryck och hur de ser på utvecklingssamtalen. Viktoria menar att de tar upp 

barnens styrkor och vad barnen behöver träna mer på. Julia använder istället 

begreppet svagheter under observationen. I intervjun uttrycker hon sig istället 

att “stärka barnet i”. Här kan vi se hur bedömningen kan tas sig uttryck, 

eftersom de tar upp barnens styrkor och svagheter. När vi sammanställde och 

jämförde våra metoders resultat kunde vi dra slutsatsen att vi fått fram olika 

resultat under de olika metoderna. Förskollärarna förklarar hur de arbetar med 

utvecklingssamtal. Däremot kan vi se genom metod 1 och 2 att de arbetar på 

ett sätt som inte helt stämmer överens med det som förklaras, men återigen, vi 

vet inte vad som faktiskt sägs under utvecklingssamtalen.  

 

BVC-frågeformulär  

När vi observerade på Kullens förskola fick vi delta när förskolläraren Julia 

skulle fylla i ett BVC-frågeformulär. Formuläret innehöll frågor som “Rör sig 

barnet utan svårigheter när han/hon t ex springer. går, klättrar eller hoppar på 

ett ben?” och“ Tror du att barnet behöver extra stöd i förskoleklassen?” Vi kan 

se att detta blir en form av bedömning, när man ska svara på dessa frågor om 

vad barnet kan eller inte.  

 

Dokumentationer  

På båda förskolorna sker olika former av dokumentationer dagligen, allt från 

dokumentationer av aktiviteter, på enskilda barn, barnens egna 

dokumentationer och ålagda spaltdokumentationer från kommunen. 

Spaltdokumentationen görs i tre olika steg. Syftet enligt kommunen är att 

synliggöra och få syn på barnens lärande och verksamhetens utveckling. I den 

sista delen av spaltdokumentationen ser man konkret vad barnen gör och lär 

sig. Detta hänger också ute i förskolornas respektive tambur så föräldrar kan ta 

del av detta. Kullens förskola visar också under observationen hur 

pedagogiska dokumentationer som de gör tillsammans med barnen kan se ut. 

Förskollärarna på Näckrosen menar att dokumentation fungerar lite som 

bevis. Både för att visa upp för chefer, kommunen, kvalitetsgranskningar, 

föräldrar men också för andra förskolor. Hanna från Näckrosens förskola säger 

att “jag personligen upplever det som att finns det inte på papper och dokumenterat 

(…) då finns det inte”. Lisa håller med och säger ”Nä då gäller det liksom inte (…) 
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det är väl då vi har upplevt tror jag att man måste ha nerskrivet hela tiden. Har ni 

dokumenterat det så det finns, det spelar igen roll vad vi säger i ord ungefär.” Mia ser 

det också som problematiskt, att hela tiden skriva ner och dokumentera för att 

det ska gälla. ”ja det ser vi ju nu när vi precis blivit Qualis granskade, att dom hela 

tiden frågar ju, ‘ja vi hör ju å ser att ni säger att ni gör det och det men vart kan vi se 

det’ (…) dom vill ju se, gå tillbaka å se, ja se här har vi dokumenterat å här finns det.” 

Även Julia från Kullens förskola menar att det ibland är viktigt att 

kartläggningar och bedömningar görs så man har något att visa chefen, om 

chefen exempelvis frågar om arbetet. Då måste vi kunna svara och belägga det 

och därför är bedömningar viktiga menar hon.  

 

Osynliga bedömningar i vardagen  

Bedömningar i vardagen kan vara bedömningar som vi valt att kalla “osynliga 

bedömningar”. Alltså bedömningar man oftast inte tänker på att man gör. 

Dessa osynliga bedömningar tar även förskollärarna själva upp. Däremot 

använder de sig inte av uttrycket “osynliga bedömningar” som vi valt att kalla 

det. Framförallt Mia på Näckrosens förskola talar om dessa osynliga 

bedömningar. Under observationen på Näckrosen säger förskolläraren Lisa till 

barnen när de vill se mer av filmen: “jag tror det räckte, ni kan ju inte sitta stilla 

längre”. Detta kan vi se som en bedömning som görs av förskolläraren, hon 

bedömer att barnen inte kan sitta stilla längre. Vi kan se att liknade 

bedömningar görs under observationerna på båda förskolorna. Osynliga 

bedömningar kan många gånger ske i förskolans verksamhet, exempelvis när 

det gäller bekräftelse till barnen “vad bra”, “oj, vad ni kan” och “den är jättefin!”. 

Dessa kommentarer kunde vi se i observationen på Näckrosen vid 

Bornholmssamlingen. Observationen på Kullens förskola som ägde rum i 

tamburen kunde vi höra kommentarer som ”Har du fått en ny jacka, oj va fin den 

var” och ”Om du inte kan det där, kan du väl träna lite?”.  

 

Vidare förklarar Mia i intervjun hur olika bedömningar kan tas sig uttryck i 

vardagen.  Hon menar att en bedömning kan ske i hallen när barnen ska klä på 

sig eller vid matbordet och så vidare. “Vi kan ju bedöma i hallen också, när vi klär 

på, vi kan bedöma dom vid matbordet, den biten också, (...) som att men, men se hur du 

kladdar med maten å du kanske får börja på småbarnsavdelningen igen, det hör ju 

också till det är ju också en bedömning det också” säger Mia.  

 

Vad bedöms och hur och när sker bedömningar  

De synliga bedömningar som vi nämnt ovan, ger oss svar på frågorna hur och 

när bedömningar tar sig uttryck i verksamheten. Vi kan se att bedömningar 

görs när förskollärarna ser att behovet finns eller att det är dags för 

utvecklingssamtal. Då behöver förskollärarna ”material” om barnet inför 

samtalet. Hur bedömningar görs är alltså exempelvis genom dokumentationer 

och TRAS och görs ofta för att få syn på vart barnen ligger. Detta för ”hjälpa 

barnen vidare”, som förskollärarna själva uttrycker sig. Även de osynliga 

bedömningarna visar på hur och när bedömningar kan ta sig uttryck i 

förskolan. Vi kan se att dessa bedömningar kan ske dagligen och många 

gånger görs de omedvetet. Vad som bedöms är även i de osynliga 

bedömningarna barnens kunskaper men också uppförande. Hanna från 
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Näckrosens förskola förklarar att de kartlägger barnen för att se barnens 

utveckling och lärande, hon säger “hela tiden tänker man ju så här att nu ligger 

barnet på den här nivån, hur ska jag utmana vidare för att barnet ska komma länge å 

vilja söka nya kunskaper å allting å då tänker ja hela tiden att, det här kan han det här 

kan han inte (...) då blir det ju en bedömning…” Som nämns ovan bedöms barnens 

kunskaper på olika sätt genom olika material och arbetssätt för att synliggöra 

kunskaperna för att sedan hjälpa barnen vidare. Detta har vi hört 

förskollärarna prata om, sett de göra samt fått tagit del av material som visar 

att och hur bedömningar görs.  

 

Varför och för vem görs bedömningar  

I den här delen visar vi utifrån våra tre insamlingsmetoder varför och för vem 

bedömningar sker. Under våra tre empiriska insamlingsmetoder framgick det 

att kartläggningar och bedömningar är något förskollärarna ibland gör på egna 

initiativ när de ser att behov finns. Julia från Kullens förskola säger under 

observationen/rundvandringen att man gör en bedömning när det finns behov 

av det. Många gånger är de också ålagda att göra olika kartläggningar. I 

materialet vi granskat på förskolorna har vi sett att dessa kartläggningar i sin 

tur kan leda till olika former av bedömningar. Enligt respondenterna görs 

kartläggningar eller bedömningar av olika anledningar. Anledningarna till 

varför bedömningar görs tycks både kunna vara för de enskilda barnen och 

verksamhetsrelaterade anledningar.  

 

I och med att kartläggningen sker så får förskollärarna syn på vad barnen kan 

och vad de behöver träna mer på, vilket Hanna menar blir en sorts bedömning. 

I den här situationen kan vi se att det inte behöver vara något negativt med en 

bedömning. Ibland måste bedömningar göras för att få syn på saker som kan 

hjälpa barnen menar Hanna och hennes kollegor Mia och Lisa. När det gäller 

begreppet kartläggning i förskolan anser förskollärarna på Näckrosen att det 

handlar om översikt och att man får syn på det man vill få reda på. Lisa säger 

“om man har kartläggning…om man har en fråga man ställt sig, var är barnen till 

exempel, mest på förskolan, har man en översikt ett tag och så pratar man med 

varandra (...) så här ser det ut.” Även Julia på Kullens förskola framhåller hur 

kartläggningen används i verksamheten. “kartläggning kan ju vara på olika sätt. 

Kartläggning, vart är barnen (...) kartläggning, vilka som leker med vilka.”  

 

Utifrån respondenternas svar kan vi se bedömning kan vara något positivt och 

hjälpa barnen. Båda förskolorna framhåller att bedömningar görs om de har 

misstankar om ett barn behöver mer stöd eller hjälp i sitt lärande eller i sin 

utveckling. Förskollärarna gör alltså en slags bedömning för att se om barnet 

behöver mer stöd. Julia säger “ då gör ju vi en bedömning att dom är sämre än nån 

annan (...) men samtidigt så ser vi ju att vi sänker ju inte utan vi vill ju lyfta barnen.” 

 

Bedömning för det enskilda barnet och barngruppen  

Förskollärarna menar att många kartläggningar och bedömningar görs för de 

enskilda barnen samt deras utveckling, trygghet och trivsel. Mia från 

Näckrosens förskola framhåller att det är framförallt för att hjälpa barnet ”för 
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det första för barnens skull (...) för det är dom vi är här för”. Julia från Kullens 

förskola menar även hon att kartläggningar och bedömningar framförallt görs 

för barnens skull, men också för pedagoger, föräldrar och hela verksamheten. 

“För barnet och för våran.. för vårat arbetssätt också, (...) vi får ju också hjälp av det, 

att säga det här funkar det här funkar inte (...) Men det är ju mest för barnen, för de 

individuella barnen”. Viktoria som arbetar på Kullens förskola menar också att 

det är för enskilda barn. Men att hela gruppen stärks av de kartläggningar och 

bedömningar som görs. Viktoria säger “när det är barn med speciella behov så får 

ju hela barngruppen nytta av det vi gör, vi gör ju det förenklat, vi gör det med struktur 

å riktlinjer så alla barn mår ju bra av det man gör” Julia fortsätter och menar att “vi 

ser över kartläggning då vilka som har större behov än andra (...) då är de A och O med 

en kartläggning för att veta vad ska vi gå in med för insatser och hur ska det här 

funka”. Lisa förskollärare på Näckrosen menar även hon att kartläggningar 

görs för alla, för både barnen och pedagogerna samt verksamheten ”för att 

vardagen ska flyta på”. Hanna från samma förskola menar att det är för att man 

ska se alla individer men också för att se hur barngruppen fungerar ”för att 

gruppen ska va fungerande..” säger Hanna. Även på Kullens förskola anser både 

Julia och Viktoria att kartläggning och bedömning är otroligt viktig för 

verksamheten. Viktoria framhåller att de får syn på var barnen ligger i sin 

språkutveckling samt var de befinner sig på förskolan när de gör 

kartläggningar och bedömningar. Julia framhåller att “kartläggning går ju också 

in på hur man kan skapa bra lärmiljöer å har man inte bra lärmiljöer ser man ju i 

dagens förskola då funkar ju inte grupperna eller. Så det är ju otroligt viktigt, så 

kartläggning är en viktig del i vår vardag.“  

 

Bedömningar för verksamheten  

Samtliga respondenter betonar också verksamhetsrelaterade anledningar till 

bedömning och kartläggning. Hanna säger “för att verksamheten ska funka 

bättre…så alla ska få en dräglig tillvaro” Hon menar att ibland måste man göra 

bedömningar för att se vart det brister. “om man har nått jobbigt moment som 

stör, så att alla blir drabbad, så måste man ju liksom försöka ändra på de å forma till 

det så att det blir så bra som möjligt då” Lisa håller med Hanna och säger att det 

är för att verksamheten ska utvecklas framåt och inte stå och stampa. 

Förskollärarna på Kullens förskola är också eniga om att kartläggningen är 

otroligt viktig för verksamheten och att den sker nästan hela tiden i vardagen 

samt på olika planeringar och möten. Respondenterna ger alltså uttryck för att 

det ibland görs bedömningar för att man vill få en förändring för 

verksamheten, då används bedömningarna som ”bevis” till chefen. 

Respondenterna tar också upp att många gånger görs bedömningar för att de 

är bestämt från kommunen eller liknande. Mia förskollärare från Näckrosens 

förskola menar att ibland är de ålagda att bedöma “det kan komma uppifrån från 

chefen (…) kan det ju vara att det ska rapporteras in uppifrån”. Detta nämner även 

Julia från Kullens förskola, som något slags “bevis” på vilket arbete man gör i 

verksamheten. Att ta reda på varför bedömningar görs och för vem de görs har 

i detta kapitel framförallt baserats på förskolornas svar under intervjuerna då 

metod 1 och 2 inte gav oss tillräckligt med material för att besvara dessa två 

frågor.  
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Sammanfattning av resultat  

Studien visar att förskollärare har olika uppfattningar och inställningar kring 

begreppet bedömning och dess roll i förskolan. Detta kunde vi framförallt få 

fram genom metod 3 som bestod av gruppintervjuer. Vi kunde utifrån 

respondenternas svar se att begreppet många gånger är ett laddat begreppet 

som kan tolkas på olika sätt. Det kan bero på en rädsla för begreppet eller 

vilken generation man tillhör. Förskollärarna pratar om två begrepp de på 

olika sätt förknippar med bedömning. De framhåller att det är en hårfin gräns 

mellan kartläggning och bedömning. Däremot menar de att det är en stor 

skillnad mellan begreppen bedöma och döma. Detta ger oss svar på vår första 

frågeställning - Hur förskollärare uppfattar bedömningens innebörd och hur 

förhåller de sig till begreppet bedömning.  

 

Genom resultatet kan vi se bedömningens roll i förskolan och svara på vår 

andra frågeställning om hur, när, varför, vad och för vem bedömningar sker i 

förskolans verksamhet. Vi har sett att det råder olika typer av bedömningar ute 

i verksamheterna, både synliga- och osynliga bedömningar. Det framkom 

också olika verktyg som används för bedömningar i förskolorna. Anledningen 

till att bedömningar görs kan både vara för att förskollärarna själva ser att 

behovet finns eller när det är dags för utvecklingssamtal och då behöver de 

samla in ”material” om barnet. Det kan också vara att de är ålagda från 

kommunen eller chefer att göra olika slags kartläggningar som ofta leder till 

bedömningar. Bedömningar tycks framförallt göras för de enskilda barnen 

men också verksamhetsrelaterade anledningar. Från våra tre metoder har vi 

sett att bedömningar görs för att få syn på barnets kunskaper och utveckling, 

detta för att hjälpa barnen vidare i sin utveckling och lärande. 
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 Diskussion 
I detta avslutande avsnitt presenteras vår resultatdiskussion. Den visar vad 

som framkommit utifrån våra frågeställningar och problemområde med stöd 

av tidigare forskning samt litteratur. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattning och tankar kring vidare forskning.  

 

Studien visar att begreppet bedömning många gånger är ett svårtolkat och 

laddat begrepp som tolkas olika av oss alla. Vi ser att begreppet inte alla 

gånger är accepterat i förskolan men trots detta verkar det ha en stor roll i 

förskolans verksamhet. Det är intressant att forskaren Vallberg Roth (2012) 

beskriver begreppet bedömning som en tolkningsfråga då vi i studien kommer 

fram till samma resultat. Vi har i resultatet sett att hur man tolkar begreppet 

kan bero på vilken generation man tillhör, vilken inställning och vilka tidigare 

erfarenheter man har kring begreppet bedömning. Vilket också framhålls av 

Jönsson och Vallberg Roth (2014) att bedömningen kan tolkas som både 

positivt och negativt beroende på vilken inställning eller relation man har till 

begreppet. Respondenterna i vår studie hade alla olika tolkningar av 

begreppet, både negativa och positiva.  

 

Bedömningar diskuteras mellan förskollärarna på gruppintervjuerna och de 

tolkade begreppet som en form av betygsmaterial och något mer för skolan än 

förskolan. Vi har utifrån vår studie sett att det finns en osäkerhet hos 

förskollärarna inför användandet av begreppet bedömning. Eftersom 

förskollärarna hellre använder begrepp som exempelvis kartläggning. 

Förskollärarna menar att kartläggning är ett begrepp som passar bättre i 

förskolan än begreppet bedömning. Trots detta menar förskollärarna att 

bedömning och kartläggning går hand i hand samtidigt som de försöker skilja 

begreppet åt. Skolverket (2004) menar också att det är skillnad på begreppen, 

då kartläggning handlar om att följa barns utveckling medan bedömning 

handlar om att bedöma barnens utveckling. Förskollärarna framhåller att man 

ofta börjar med en kartläggning som vidare kan bli en bedömning när man 

kommunicerar om kartläggningen. Vi kan utifrån detta se att även om både 

skolverket och förskollärarna försöker särskilja begreppen verkar de onekligen 

gå in i varandra. Vi kan också se genom vår metod 1 och 2 att kartläggningar 

ofta leder till en form av bedömning. Anledningen till att förskollärarna 

försöker särskilja begreppen tror vi kan bero på att kartläggning är ett begrepp 

som är mer accepterat i relation till förskolan. Kartläggningar är vanligt i 

förskolan menar både Mårell-Olsson (2012) och Pramling Samuelsson (2010). 

Återigen kommer vi in på osäkerheten förskollärare upplever. Osäkerheten 

verkar handla om vad som är okej att bedöma samt osäkerheten över hur 

bedömningar ska utföras.  

 

Problematiken vi ser både i forskning och genom vårt resultat är att 

förskollärare ställs inför ett dilemma. Som handlar om att göra 
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dokumentationer, kartläggningar och utvärderingar för verksamheten utan att 

enskilda barn bedöms. Forskare som Pramling Samuelsson (2010) och Alvestad 

och Sheridan (2015) lyfter just denna problematik. Vi ser att denna problematik 

bidrar till att förskollärarna i vår studie är osäkra på användandet av 

begreppet bedömning. De försöker avstå från begreppet samtidigt som de 

menar att bedömningar av enskilda barn ändå sker. Vi kan se att barn bedöms 

i material som TRAS, utvecklingssamtal och andra dokumentationer samt 

kartläggningar. Detta lyfts även av Alvestad och Sheridan (2015) samt Elfström 

(2005), att förskollärares kartläggningar och dokumentationer ofta leder till att 

enskilda barns lärande bedöms, vilket går emot läroplanen. För när 

bedömningar görs utifrån förutbestämda utvecklingspsykologiska och 

åldersnormerade kategorier, kan det tolkas vara oförenligt med den svenska 

policyn som föreskriver att barnet inte ska jämföras med någon annan än sig 

själv och inte från fastställda normer (Vallberg Roth, 2014).  

 

Det verkar inte bara vara en osäkerhet över vad som är okej eller inte okej att 

bedöma utan även användandet av begreppet bedömning i relation med 

förskolan. Arosson (2007) ställer sig frågan om man kan bedöma utan att 

döma. Vi har i relation till detta kommit fram till att förskollärarna är osäkra 

över begreppet bedömning. De är rädda att bedömning ska kopplas ihop med 

begreppet “döma”. De vill skilja på begreppen, samtidigt blir det då intressant 

eftersom det är förskollärarna själva som nämnt begreppet döma. Osäkerheten 

förskollärarna känner handlar om hur man bedömer utan att döma som 

Arosson (2007) och Vallberg Roth (2014) beskriver som långt ifrån 

okomplicerat. Förskollärarna vill komma ifrån begreppet bedömning, eftersom 

de ser kritiskt på att “skolliknande” bedömningar sker i förskolan. 

Anledningen till detta ser vi är att förskollärarna förknippar bedöma med 

döma vilket då får en negativ form. Som i sin tur kan ta en summativ karaktär. 

Den summativa bedömningen är inte speciellt önskvärd i förskolan. Då den 

förknippas både av forskare och förskollärarna i vår studie att vara 

betygsliknande och dömande (Vallberg Roth, 2014; Vallberg Roth & Månsson, 

2008; Bjervås, 2011). Förskollärarna väljer att många gånger undvika begreppet 

bedömning och säger att de inte bedömer barnen i verksamheten. De menar att 

det handlar om att hjälpa barnen inte att döma dem.  

 

Här kommer vi in på vad som bedöms utifrån vårt resultat och tidigare 

forskning. Vad som faktiskt bedöms i de olika former av kartläggningar och 

dokumentationer som görs på förskolorna verkar vara diffust. Kartläggningar 

och dokumentationer handlar oftast om att mäta vart barnet befinner sig och 

kan vid en viss tidpunkt (Mårell-Olsson, 2012; Åsén & Vallberg Roth, 2012). 

Trots att det inte finns några riktlinjer om detta i förskolans läroplan, så ser vi 

att bedömningar görs. Vi kan se vad som bedöms utifrån våra tre metoder. Där 

framkommer det att fokus ligger på barns kunskaper och utveckling vid de 

olika kartläggningar och bedömningar som görs. Studien visar att barnens 

kunnande bedöms både genom synliga och osynliga bedömningar. Något som 

sker både omedvetet och medvetet. Förskollärarna menar att de gör 

kartläggningar för att se vilken nivå barnet ligger på och hur de ska göra för att 

hjälpa barnet framåt i utvecklingen. Detta menar förskollärarna själva leder till 
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en bedömning och vi kan se att denna typ av bedömning kan ta olika karaktär, 

både en formativ och transformativ bedömning. Men alla bedömningar 

beroende på hur de görs kan även ta en summativ karaktär (Bjervås, 2011 

refererar till Vallberg Roth, 2010).  

 

Vidare visar studien att hur en bedömning görs och vad den handlar om är av 

stor vikt och avgör om en bedömning är summativ, formativ eller 

transformativ. Av intresse blir då det som också lyfts av Bjervås (2011) som 

refererar till Petterson (2005) att det innehållsfrågan som är viktig, alltså vad 

som väljs ut att bedömas oavsett valet av bedömningskaraktär. Här kommer vi 

då in på hur bedömningar sker i förskolan. Vår studie visar att hur en 

bedömning går till är avgörande för bedömningens karaktär. Hur man 

bedömer barn är av stor vikt för barnens självbild och bör inte handla om vad 

barnen inte klarar av (Wehner-Godée, 2005). Trots detta ser vi att det är just det 

som ofta sker i förskolornas bedömningar även om de försöker att blicka 

framåt och lyfta barnens kunskaper, sker ändå bedömningar av barnens 

kunskaper. Vallberg Roth och Månsson (2008) menar att bedömningar av 

barnen ofta blir subjektiva på grund av att barnens personligheter bedöms. I 

vår studie ser vi att förskollärarna anser att bedömningar tenderar att bli mer 

subjektiva och personliga än kartläggningar. Vallberg Roth och Månsson 

frågar sig hur sådana bedömningar som lätt blir standardiserade, ska kunna 

bidra till utvecklingen av kreativa och självständiga barn. Åsen (2015) samt 

Lindström (2005) framhåller båda att det skett en förändring sedan den 

reviderade läroplanen utgavs. Tidigare handlade bedömning om vad barnet 

lärt sig. Där barnens kunskaper och färdigheter hamnade i centrum. Idag ska 

bedömningens syfte istället främja barnets lärande. Detta ser vi i vårt resultat 

att förskollärarna vill åstadkomma med sina bedömningar och kartläggningar, 

då syftet är att hjälpa barnen vidare i sin utveckling. Vilket vi då ser kan bli en 

transformativ bedömning om bedömningen fokuserar på att hjälpa barnet 

framåt samt tillgodose de individuella målen. Transformativ bedömning ska 

också ge barnen möjligheter till utveckling och tar hänsyn till barnet egna 

förutsättningar (Vallberg Roth och Månsson, 2008). Transformativ bedömning 

är den form av bedömning som vi utifrån den här studien anser vara den mest 

lämpade för förskolan, detta menar även forskarna Vallberg Roth och 

Månsson.  

 

Vi kan utifrån vår studie se att bedömningar görs på olika sätt med olika 

verktyg och syften. Även om vad som bedöms och hur bedömningen görs 

tycks vara det viktigaste är även de resterande didaktiska frågorna viktiga. 

Frågorna om varför det ska ske en bedömning, när bedömningen ska göras och 

för vem den görs, ser vi utifrån studien också är av stor vikt. Dessa frågor är 

aktuella vid alla former av bedömningar då de handlar om bedömningens 

funktion och syfte, vilket även Jönsson och Vallberg Roth (2014) lyfter. Detta 

har vi genom våra tre metoder kommit fram till. Då vi sett hur, när, vad, varför 

och för vem bedömningar tar sig uttryck i förskolornas verksamhet.  

 

Vidare visar vår studie att de två mest framträdande syften vid bedömningar 

är för de enskilda barnens utveckling samt för förskolans verksamhet. Vi ser 
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att bedömningar sker hela tiden i förskolan. Allt från planerade och synliga 

bedömningar till osynliga bedömningar som kan ske när som helst i förskolans 

vardag. De osynliga bedömningarna som tar sig uttryck i förskolorna tycks 

vara av en mer av en personlig karaktär där barnens förmågor och uppförande 

kommenteras. Därav tolkar vi den som en summativ bedömning som 

kännetecknas av att vara dömande till sin karaktär (Bjervås, 2011; Vallberg 

Roth, 2014; Vallberg Roth & Månsson, 2008).  

 

Vi har kommit fram till att förskollärare gör de synliga bedömningarna när de 

finns ett behov. Vi ser att flera av de verktyg man använder vid kartläggningar 

och dokumentationer kan leda till att bedömningar i allra högsta grad görs. 

TRAS är ett material som både förskollärarna och forskarna Vallberg Roth och 

Månsson (2008) ser som ett bedömningsmaterial som inriktar sig på barnens 

kunskaper och graderar barnen utifrån normer. Vid andra former av 

dokumentationer och kartläggningar som exempelvis insamlande av material 

om barnet inför utvecklingssamtal leder många gånger till att barnens kunskap 

och utveckling bedöms, detta menar även Elfström (2013).  

 

Däremot säger förskollärarna själva inget om att utvecklingssamtalen leder till 

bedömningar. De menar att det tar upp barnens styrkor och förbättrings 

områden. Intressant är också att en av förskollärarna använder ordet 

“svagheter” istället för förbättrings områden. Vi ser att resultatet skiljer sig i 

metod 3 respektive metod 1 och 2 om vad som verkar bli utgångspunkt för 

utvecklingssamtalet. Då vi sett i materialet vi tagit del av och under 

observationerna att bedömningar görs inför utvecklingssamtalen, men 

förskollärarna framhåller något annat i intervjuerna, att det inte handlar om 

bedömningar då de bara lyfter barnens styrkor. Åter igen kommer 

förskollärares osäkerhet fram när det gäller begreppet bedömning. Vi ser att 

bedömningar sker i utvecklingssamtalen men ser också att det oftast blir en 

transformativ eller en formativ bedömning. Dock kan det om svagheter tas 

upp i utvecklingssamtalen bli en summativ bedömning.  

 

Vi vill också lyfta att vår studie visar likt det Bjervås (2011) fått fram att 

förskolan i allra högsta grad ingår i en bedömningspraktik, eftersom 

bedömningar är ofrånkomliga även i förskolan. I olika former av 

kartläggningar, pedagogisk dokumentation, utvecklingssamtal och material 

som TRAS menar Bjervås att det är omöjligt att komma ifrån granskningar och 

bedömningar. Wehner-Godée (2005) och Bjervås (2011) framhåller att 

bedömningar är oundvikliga i förskolan. Däremot finns det som tidigare 

nämnts inga riktlinjer i förskolans läroplan om att man ska bedöma barnen och 

inte heller jämföra barnen med andra. Vi kommit fram genom vår studie och 

tidigare forskning att bedömningens roll i förskolan onekligen fått en större 

roll under de senaste åren. Intressant här blir det som Pramling Samuelsson 

och Pramling (2010) beskriver som ett paradigmskifte om att bedömningar och 

kartläggningar i förskolan har ökat. På grund av att intresset om förskolans 

kvalitet är större än någonsin. Politikerna vill ha bevis för att satsningarna som 

görs lönar sig. Detta kan vi se att förskollärarna i vår studie också känner av, 

att man måste med hjälp av kartläggningar, dokumentationer och 



  

 

31 
 

bedömningar bevisa vad man gör i verksamheten. Där förskollärarna 

framhåller att de måste kunna visa upp för chefer, kommunen och 

kvalitetsgranskningar. Kartläggningar och bedömningar framhålls som viktigt 

då de utgör bevis för verksamhetens utveckling ska gå framåt. Resultaten av 

denna studie bekräftar resultaten från tidigare forskning som visar att 

bedömningar är både ofrånkomliga och viktiga för både verksamheten och de 

enskilda barnen.  

 

En annan del i studien som vi i korthet vill lyfta, handlar återigen om 

förskollärarnas osäkerhet som i sin tur leder till att fördomar skapas om 

begreppet bedömning. Vi ser i studien att bedömningar är oundvikligt men 

också viktigt för både barnen och verksamheten. Därför måste begreppet 

omdefinieras och nyanseras så förskolans pedagoger inte känner en rädsla och 

osäkerhet för begreppet. För att bedömningar ska göras på rätt sätt är det av 

stor vikt att förskollärare får utveckla sin kompetens om dokumentation och 

bedömning. Samt hur man ska använda materialet för att skapa bättre 

förutsättningar för det enskilda barnets lärande samtidigt som förskolans 

kvalitet ökar detta framhålls även av Alvestad och Sheridan (2015).  

 

Slutligen vill vi lyfta den transformativ bedömning som är ett begrepp som 

enligt Vallberg Roth (2014) är under prövning och något vi anser behöver 

forskas vidare om. Denna form av bedömning är något vi anser förskolans 

pedagoger bör få möjlighet att upptäcka och pröva för att inte känna en sådan 

osäkerhet över bedömningens roll i förskolan. Vi anser efter vår studie att 

transformativ bedömning är den bedömning som borde få en självklar roll i 

förskolan. Vi ser att bedömning är något ofrånkomligt, att det finns 

bedömningar som både kan ge möjligheter och stöd men också bedömningar 

som kan försvaga och begränsa (Vallberg Roth, 2014). Därför ser vi det av stor 

vikt att förskollärare får en större förståelse kring vilken form av bedömningar 

som borde göras i förskolans verksamhet. Där de summativa bedömningarna 

inte borde ha en lika självklar roll som de transformativa bedömningarna.  

 

Vidare forskning  

Arbetet med analysen av vårt material har gett upphov till nya infallsvinklar, 

tankar och idéer om vidare forskning. Det skulle vara intressant att jämföra 

flera förskolor och kommuner samt intervjua fler förskollärare för att se hur de 

ställer sig till begreppet bedömning och dess roll i förskolan, för att öka 

studiens omfattning. Vi kan se att det behövs vidare forskning om förskolan 

som bedömningspraktik. Forskare som bland annat Åsén (2015), Vallberg Roth 

(2014) samt Skolverket (2010b) efterlyser också forskning som problematiserar 

begreppet bedömning. Även formativ, summativ och transformativ 

bedömning i relation till förskolans verksamhet behöver forskas ytterligare. I 

enlighet med den forskning vi läst efterlyser vi också forskning om hur man 

ska bedöma förskolans kvalitet utan att barn bedöms utifrån fastställda 

normer. Det har bidragit med en växande tanke om hur barnen upplever detta 

“granskningssamhälle” som de tvingas växa upp i. Hur påverkas de av den 
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ständiga bedömningen som sker. Detta skulle kunna vara utgångspunkt för 

ytterligare och vidare forskning. 
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 BILAGA 1: Missivbrev  
Hej xxxx!   

Vi heter Elin Bjurling och Maria Björk och är två förskollärarstudenter som går 

på Mittuniversitetet i Härnösand. Vi läser nu sista terminen och ska nu skriva 

vårt examensarbete som kommer handla om dokumentation, kartläggning och 

bedömning i förskolan. Det finns en del forskning som visar att 

dokumentationer, utvärderingar och kartläggningar ökat i förskolan de senaste 

åren, forskare menar att det bland annat är på grund av att intresset kring 

förskolans kvalitet nu är större än tidigare. Men det finns däremot inte mycket 

forskning om hur dessa dokumentationer, utvärderingar och kartläggningar 

gör sig uttryck i verksamheten eller hur verksamma pedagoger tänker kring de 

i förskolans verksamhet. Detta har fångat vårt intresse att undersöka vidare 

om i vår studie. 

För att få syn på hur dokumentationer, utvärderingar och kartläggningar kan 

göra sig uttryck i förskolan tänker vi göra planerade observationer, 

gruppintervjuer och hoppas på att få ta del av olika material där detta kan ske. 

Syftet med vår studie är att se hur pedagoger ser på de olika former av 

utvärderingar och kartläggningar som görs och hur de kan genomföras i 

verksamheten. Vi önskar därför att göra en gruppintervju med er avdelnings 

arbetslag för att samla in material till vårt arbete. Intervjun beräknas ta runt 1 - 

1,5 timme. Vi önskar med er tillåtelse att använda oss av ljudinspelning under 

intervjun. De planerade observationerna vi önskar att göra hos er tänker vi att 

vi planerar tillsammans med er där vi kan ta del av och samla in olika former 

av bedömningar, kartläggningar, dokumentationer och utvärderingar som ni 

eventuellt gör. Vi önskar göra detta under vecka 14, 15 eller eventuellt vecka 

16, på de tider som passar er. 

Vid observationerna, intervjun och material kommer vi ta hänsyn 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att det är frivilligt 

att delta och ni som blir intervjuade kan när som helst avbryta ert deltagande. 

Vi kommer att hantera alla uppgifter konfidentiellt, vilket innebär att era namn 

och er förskola kommer att fingeras i examensarbetet. Studien är en del av 

lärarutbildningen och kommer att avrapporteras inom dess ramar. 

Vi kontaktar er via telefon i slutet på veckan för att kolla om ni godkänner 

deltagande i studien samt för att följa upp och bestämma dagar och tider som 

passar. 

 

Vid frågor, kontakta oss gärna! 

Tack på förhand. 

 

Elin Bjurling 

Mittuniveristetet, Härnösand 

Tel: xxx-xxxxxxx 

E-mail: elbj1203@student.miun.se 

 

Maria Björk 

Mittuniveristetet, Härnösand 

Tel: xxx-xxxxxx 

E-mail: mabj1300@student.miun.se 



  

 

 

BILAGA 2: Intervjufrågor  
 

Start/ uppvärmningsfrågor: 

1. Hur länge har ni arbetat som förskollärare? 

2. Hur länge har ni arbetat på denna förskola 

 

Intervjufrågor: 

3. Hur tänker ni kring begreppet kartläggning i förskolan?  

4. När skulle ni beskriva att ni arbetar med utvärdering, kartläggning, 

eller likande? 

5. Kan ni ge exempel på vad ni då kartlägger och utvärderar i förskolan? 

6. Varför har ni valt att arbeta på det sättet?  

7. Hur och på vilka sätt gör ni kartläggning eller liknande på er förskola?  

Ev. följdfråga: vilka metoder och/eller material använder ni vid 

kartläggningar och utvärderingar? (och hur använder ni dessa metoder 

och/eller material.)  

8. För vem görs kartläggningar och utvärderingar? 

9. Vilka svårigheter upplever ni att det finns när det handlar om att arbeta 

med kartläggning, och utvärdering i förskolan? 

10. På vilket/vilka sätt är utvärderingarna och kartläggningarna som ni gör 

användbara i er verksamhet? 

11. Hur tänker ni kring begreppet bedömning och dess roll i förskolan?  

12. Hur särskiljer ni kartläggning från bedömning? 

 

Avslutning: 

Sammanfatta vår uppfattning av deras svar, har vi uppfattat er korrekt? 

13. Är något ni vill tillägga som ni tycker vi missat? 

    

      Tacka respondenterna för deras medverkan!  

 

 


