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Abstrakt 
 
Enligt Läroplanen för förskolan ska förskolans verksamhet kontinuerligt och systematiskt utvärderas, 
följas upp och utvecklas för att skapa en god kvalitet. Genom att dokumentera barnets utveckling och 
lärande kan den pedagogiska verksamheten analysera och utvärdera hur verksamheten tillgodoser 
barnets möjligheter till utveckling och lärande. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är syftet 
med studien att belysa förskollärares beskrivningar av arbetet med utvärdering och uppföljning av 
barnets utveckling och lärande. Studien utgår från den kvalitativa ansatsen och intervjuer med sex 
förskollärare. Resultatet visar att två mönster kunde urskiljas av hur förskollärare arbetar med 
utvärdering och uppföljning av barnets utveckling och lärande. Förskollärarnas beskrivningar visar att 
lärande och utveckling är något föränderligt som sker i sociala interaktioner individer emellan som till 
exempel sociokulturella och socialkonstruktionistiska perspektiv. Förskollärares beskrivningar 
genomsyras även av tidigare teorier och perspektiv som utvecklingspsykologi och behaviorism. 
Resultatet visar slutligen att förskollärare upplever tidsbrist som ett hinder i uppdraget att följa upp 
och utvärdera barnets utveckling och lärande.  
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1.	Inledning	
Samhällsförändringar och en ökad globalisering har medfört att förskolan fått allt högre krav gällande 
kvalitet och uppföljning av barnets lärande. Idag efterfrågas ett större fokus på och ansvar för att den 
pedagogiska verksamheten utvärderas och följs upp (Skolverket, 2010). Enligt Läroplanen för 
förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2016) framgår det att förskolans verksamhet kontinuerligt och 
systematiskt ska utvärderas, följas upp och utvecklas för att skapa en god kvalitet. Genom att 
dokumentera barnets utveckling och lärande kan den pedagogiska verksamheten analysera och 
utvärdera hur verksamheten tillgodoser barnets möjligheter till utveckling och lärande. Vid analys och 
utvärdering av barnets lärande är det viktigt att ha i åtanke att det individuella barnets förmågor inte 
får bedömas. Skolverket (2016) förtydligar att all bedömning görs i relation till verksamheten, vilket 
enligt Insulander och Svärdemo Åberg (2014) skapar ett komplext uppdrag för förskollärare. 
Simonsson och Markström (2013) betonar hur förskollärare ofta kategoriserar barn och deras beteende 
som antingen bra eller dåligt i förhållande till språkliga strategier, vilka kan kopplas till olika diskurser 
som ofta är i linje med utvecklingspsykologiska teorier och terminologier. Något som därför är 
intressant är hur förskollärare konstruerar barnet utifrån olika teorier och perspektiv i samband med 
utvärdering och uppföljning av barnets utveckling och lärande. 
  
Studien tar sin utgångspunkt i det socialkonstruktionistiska perspektivet och utgår från synsättet att 
kunskap om världen och den verklighet vi lever i skapas, konstrueras och rekonstrueras gemensamt av 
människor i historiska och kulturella sammanhang. Det är viktigt med insikter om vilka teorier och 
perspektiv som förskolans verksamhet genomsyras av, eftersom det perspektiv som förskollärare har 
om barnet och dess kunskap ger olika förutsättningar för vilket slags lärande som möjliggörs i 
verksamheten. 
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2.	Syfte 
Syftet med studien är att belysa förskollärares beskrivningar av arbetet med utvärdering och 
uppföljning av barnets utveckling och lärande. 
  

2.1	Frågeställningar 
• På vilka sätt beskriver förskollärare att de analyserar, utvärderar och följer upp barnets utveckling 
och lärande? 
• Vilka teorier och perspektiv genomsyrar förskollärares beskrivningar av hur de utvärderar och följer 
upp barnets utveckling och lärande? 
• Identifierar förskollärare några möjligheter eller utmaningar med utvärdering och uppföljning av 
barnets utveckling och lärande? 
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3.	Bakgrund 
I detta avsnitt gör vi en sammanfattning av synen på barnet och teorier som har influerat förskolan 
historiskt sett. Synen på barnets utveckling och lärande har påverkat såväl förskolans innehåll som 
pedagogiska utformning och ger därmed olika förutsättningar för vilket lärande som möjliggörs i 
verksamheten. Utifrån tidigare forskning redogörs för vilka metoder som främst används för att följa 
upp barnets utveckling och lärande samt skillnaden mellan att göra en bedömning eller en utvärdering. 
  

3.1	Barnsyn	genom	tiderna 
Förståelsen om konstruktionen av barnet har en viktig betydelse eftersom den skapar och bestämmer 
vilka institutioner som utformas för barn. Barnsyn och teorier av lärande och utveckling hänger även 
starkt samman och utgör tillsammans en grund för om lärandet kommer att möjliggöras eller hämmas. 
Vad ett barn är och hur ett barn borde vara har enligt Lenz Taguchi (1997) konstruerats och 
rekonstruerats genom tiderna och i samklang med samhällets utveckling. För att få förståelse för 
barnsynens betydelse i relation till barnets utveckling och lärande är det viktigt att gå igenom de olika 
konstruktioner som funnits av barnet historiskt sett. Dahlberg et al. (2014, s. 68) presenterar tre 
konstruktioner som framförallt dominerat barnsynen historiskt sett från tidigt 1800-tal till mitten av 
1900-talet. Den första konstruktionen benämner författarna barnet som kunskaps-, identitets- och 
kulturreproducent och ska förstås utifrån att barnet är en varelse som startar livet med ingenting och 
från ingenting, som ett tomt kärl. Denna barnsyn framhäver en utmaning att göra barnet redo för 
inlärning och redo för skolan. Tidigt ska barnet fyllas med kunskaper, färdigheter samt dominerande 
diskurser som redan är fastställda och ska överföras direkt till barnet från en mer kompetent vuxen. 
Den generella synen inom detta perspektiv är att barnet genomgår stadier som är förberedelser inför ett 
kommande vuxenliv vilket anses vara ett viktigare stadium än att vara barn. Det handlar om att 
förbereda barnet för dess framtid och producera en stabil och väl förberedd arbetskraft. 
  
Den andra konstruktionen betonar barnet som oskyldigt och aningen primitivt, en bild som enligt 
Dahlberg et al. (2014) har dominerat synen på barnet under många århundraden. I denna konstruktion 
av barnet ses barndomen som en gyllene tidsålder som återspeglar en oskyldig period i en människas 
liv. Författarna poängterar att perspektivet framhåller en förmåga att tro på barnets självreglering och 
dess medfödda vilja att söka dygden, sanningen och skönheten. Denna syn återspeglar Rousseaus bild 
av barnet. I denna konstruktion ses barnet som bräckligt och den vuxnas uppgift är att skydda barnet 
från den korrupta omvärld som barnet omges av. Författarna hävdar vidare att om barnet behandlas 
utifrån detta perspektiv tas barnet inte heller på allvar eller behandlas med respekt. 
  
Barnet som natur eller de biologiska stadiernas barn är den sista konstruktionen som dominerat ur ett 
historiskt perspektiv och som starkt hänger ihop med de två föregående konstruktionerna av barnet 
(Dahlberg et al., 2014). Författarna förklarar utifrån denna konstruktion att barnet förstås som en 
absolut varelse med universella egenskaper och inneboende förmågor där utveckling uppfattas som en 
naturlig process som är biologiskt bestämd. Barnets utveckling förstås genom olika faser och stadier 
som är naturliga för barnet i specifika åldrar. Dahlberg et al. (2014) poängterar att denna konstruktion 
av barnet producerar barnet som ett biologiskt bestämt snarare än ett socialt fenomen, det är abstrakt, 
avkontextualiserat och normaliserat. De olika stadier som barnet går igenom under sin utveckling ses 
som en förberedelse för nästa stadium. Konstruktionen av barnet som natur går hand i hand med 
utvecklingspsykologiska perspektiv som också betonar att barnets utveckling och lärande är biologiskt 
bestämda. 
  
Sommer (2009) belyser att det skett ett paradigmskifte efter 1960-talet. Lenz Taguchi (1997) förklarar 
att de perspektiv som sedan dess har vuxit fram beskriver barnsynen som något föränderligt som 
konstrueras och rekonstrueras i samspelet med andra och därför inte bygger på individens enskilda 
uppfattningar. Det nya perspektivet på barnet benämner Dahlberg et al. (2014) barnet som 
medkonstruktör. Redan från början av sitt liv ses barnet som en medkonstruktör av kunskap, kultur 
och sin egen identitet. Denna barnsyn beskriver barnet med rik potential, styrka och framförallt nära 
förbundet med vuxna och andra. Författarna hävdar att det inte finns någon naturlig eller universell 
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förklaring av barndom eller vad ett barn är och hur ett barn bör vara, utan det finns många olika 
barndomar och barn. 
  

3.2	Teorier	som	tidigare	influerat	förskolan 
För att kunna analysera vilka teorier förskollärare tillämpar vid utvärdering och uppföljning är det 
viktigt att ha kännedom om teoriernas kärnor och innebörd. Synen på barnets utveckling och lärande 
har varierat historiskt sett och det rådande synsättet har påverkat såväl förskolans innehåll som dess 
pedagogiska utformning. Det är därför av vikt att befästa en förståelse för hur de olika teoretiska 
utgångspunkterna kan positionera och konstruera barnet i utvärdering och uppföljning av dess 
utveckling och lärande. Detta påverkar i sin tur förskolans pedagogiska verksamhet (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 1999). Forskning, kunskap och förståelse för barnets lärande i förskolan har 
utvecklats i snabb takt. Kortfattat har perspektiven gått ifrån utvecklingspsykologiska teorier till 
konstruktivistiska och socialkonstruktionistiska teoretiska utgångspunkter till en ny materiell vändning 
(Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Enligt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér är dessa perspektiv 
verksamma i dagens forskning och bidrar till förståelse för barnets utveckling och lärande. 
  
Eidevald (2013) framhåller att förskolans framväxt alltid har genomsyrats av olika teoretiska, politiska 
och ideologiska motsättningar. Traditionellt sett har utvecklingspsykologisk forskning varit ledande 
för den vetenskapliga grunden av förskolans utveckling och verksamhet. Utvecklingspsykologi är ett 
samlingsnamn för ett flertal olika teoretiska inriktningar och Eidevald menar att det därför är svårt att 
avgränsa och definiera. Likväl finns det vissa grundläggande antaganden och utgångspunkter för 
utvecklingspsykologisk forskning och teoriutveckling. I samband med det yngsta barnet görs detta ofta 
i linje med utvecklingspsykologiska teorier och terminologier. Eidevald framhåller vidare att Piagets 
teorier om barnets utveckling i biologiska faser eller steg. Tillsammans Gessells teorier om 
mognadsstadier, där lärande ses som beroende av en viss biologisk och kognitiv mognad, länge varit 
grunden för förskolepedagogisk forskning. Askland och Sataøen (2014), Eidevald (2013), Engdahl 
och Ärlemalm-Hagsér (2015) poängterar därmed att inom det utvecklingspsykologiska perspektivet 
har antagandet varit att barnets utveckling och lärande sker i olika biologiska och/eller kognitiva 
stadier som kvalitativt skiljer sig från varandra. Barnets ålder och mognad bestämmer vad barnet 
förväntas klarar av både kognitivt och socialt. 
 
Ur det utvecklingspsykologiska perspektivet växte en behavioristisk teori fram som framförallt 
fokuserade på barnets beteende. Den behavioristiska teorin framhåller att barnets utveckling och 
lärande sker och är beroende av dess beteende. Barnet påverkas av omvärlden och kommer med sitt 
beteende att reagera på olika sätt och därigenom skaffar sig barnet erfarenheter nödvändiga för att 
utvecklas och befästa kunskaper. Inom behaviorismen är även belöning och bestraffning vanligt 
förekommande (Jerlang, 2008). Simonsson och Markström (2013) och Markström (2011) understryker 
också att förskollärare ofta kategoriserar barnet och dess beteende som antingen bra eller dåligt i 
förhållande till språkliga strategier och benämningar som kan kopplas till olika diskurser. 
 
En annan teoribildning som växte fram utifrån kritik riktat mot det utvecklingspsykologiska 
perspektivet är den sociokulturella teoribildningen. Drivkraften i den sociokulturella teorin är istället 
kulturen och samspelet mellan människor där fokus riktas mot de mänskliga redskapen, språket samt 
sociala och samhälleliga sammanhang (Vygotskij, 1980). Det utvecklingspsykologiska perspektivet på 
barnets utveckling och lärande ifrågasattes sedan av Vygotskij och ur den kritiken växte ett 
sociokulturellt perspektiv fram (Eidevald, 2013). Ur ett sociokulturellt perspektiv ska verksamheten, 
skeenden, omvärlden och kunskap förstås och tolkas som något gemensamt och något som människor 
skapar i en pågående kontext (Askland & Sataøen, 2014; Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015; Säljö, 
2010). En central del inom det sociokulturella perspektivet är den proximala utvecklingszonen. Som 
innebär att barnet är i en zon där det är högst möjligt att utvecklas och lära och det barnet inte klarar av 
på egen hand kan en kamrat eller vuxen vara behjälplig med (Eidevald, 2013). 
  
En ytterligare teori som också sträcker sig längre tillbaka i tiden är konstruktivismen, vars kärna är att 
varje enskild människa anses konstruera eller skapa sin egen inre förståelse av verkligheten och av 
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världen runt omkring sig i interaktionen med omvärlden. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) menar 
att konstruktivismen har flera olika inriktningar men teorin betonar hur individer tillsammans 
konstruerar kunskap samt att det finns en total sanning om kunskap. Ur utvecklingspsykologiska och 
sociokulturella perspektiv samt konstruktivismen har nya teorier om barnets utveckling och lärande 
vuxit fram, bland annat socialkonstruktionismen. Socialkonstruktionismen är enligt Engdahl och 
Ärlemalm-Hagsér (2015) en postmodern teori som hävdar att verkligheten och aspekter av den är 
socialt konstruerade. Teorin belyser hur det mänskliga samhället, våra föreställningar och praktiker 
konstrueras genom språket och genom flera människors samtal kring hur något ska uppfattas och kring 
vad som är sant. Enligt teorin finns ingen total sanning, utan sanning konstrueras och är beroende av 
historiska och kulturella sammanhang. 
  

3.3	Observation,	dokumentation	och	pedagogisk	dokumentation	som	metod 
Förskolans observations- och dokumentationsarbete anses vara ett ostrukturerat fält där många olika 
ideologier och mål möts som antingen kolliderar eller sammanflätas med varandra. Hur 
observationerna och dokumentationen har använts i förskolans verksamhet har även ändrats genom 
tiderna (Elfström Pettersson, 2014). Lenz Taguchi (2000) förklarar att observations- och 
dokumentationsarbetet i förskolan funnits sedan tidigt 1900-tal, med syfte att erövra förståelse för hur 
barnet utvecklas och lär. Uppfattningen om vad en normal utveckling är grundades starkt i 
utvecklingspsykologiska teorier om att barnet skulle genomgå olika stadier och faser som ansågs vara 
biologiskt bestämda (Karlsson, 1998). Användandet av observation och dokumentation utifrån detta 
synsätt dömdes dock ut och under slutet av 1900-talet skedde en utveckling av hur metoderna skulle 
användas i praktiken (Lenz Taguchi, 2000). Istället för att fokusera på barnets individuella förmågor 
och kunnande har utvecklingen gått till att fokusera på att använda observationer och dokumentationer 
som ett verktyg för att utveckla förskolans verksamhet. Inriktningen ligger nuförtiden på att utvärdera 
de nationella målen som återfinns i läroplanen (Skolverket, 2016) med syfte att erövra kunskaper om 
verksamhetens kvalitet och hur det pedagogiska arbetet kan utvecklas för att möjliggöra utveckling 
och lärande för barnet (Elfström Pettersson, 2014). Dagens forskning betonar i och med detta att 
förskolor bör arbeta med pedagogisk dokumentation med fokus på vad barnen gör utifrån ett synsätt 
om barnet som en kompetent person, rik på inneboende kunskaper (Eidevald, 2013). 
  
Enligt Skolverket (2016) ska förskollärare kontinuerligt och systematiskt utvärdera, analysera och 
följa upp hur förskolans verksamhet möjliggör för barnets utveckling och lärande. Detta innebär att 
förskollärare observerar och dokumenterar barnet samt verksamheten för att kunna följa barnets 
lärandeprocess. Svenning (2011) hävdar att dokumentationsarbetet går hand i hand med observationer 
men att det finns en viss distinktion mellan begreppen dokumentation och observation som är 
nödvändig att tydliggöra. Wehner-Godeé (2000) ser begreppet observation som om det finns en avsikt 
med vad som observeras. Personen som observerar väljer således ett perspektiv att utgå från baserat på 
vad hen vill observera och återskapa. Svenning (2011) förklarar att begreppet observation kommer 
från latin och betyder iakttagelse eller granskning. Det finns en skillnad mellan att göra en observation 
och dokumentation av barnets lärande och att denna distinktion fått konsekvenser för förskolorna i 
Sverige som ofta sett begreppet som en helhet. Observation som handlar om att undersöka eller iaktta 
någon/något får en annan innebörd när observationen dokumenteras, förklarar Svenning (2011). 
Vidare framhåller författaren att den vuxne som dokumenterar ett observationstillfälle innehar makten 
över vad som projiceras eller inte, beroende på den metod hen använder för att synliggöra det 
observerade tillfället. Dahlberg och Elfström (2014) hävdar att förskolor idag uppmanas att använda 
en rad olika och många gånger motsägande utvärderingsverktyg och att det finns en risk att dessa 
styrningsmodeller objektifierar för att framhäva enkla och kvantifierbara alster. Konsekvenserna blir 
att den som dokumenterar ett observationstillfälle ofta söker “fel” hos barnet. Fokus i observationen 
blir vad barnet kan och inte kan utifrån sin ålder, vilket är ett enkelt mätbart resultat, istället för att 
observera vad barnet gör och är nyfiken på för att kunna utveckla en verksamhet som stimulerar 
barnets nyfikenhet att undersöka och erövra nya kunskaper. 
  
Dokumentation som begrepp handlar om att samla in och visa upp information genom olika typer av 
dokumentationsmetoder som finns att tillgå till exempel genom intervjuer, videoinspelningar, 
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anteckningar eller fotografering. Dokumentationen fungerar därmed som ett redskap för förskollärarna 
att förstå hur barnet tänker och lär (Vallberg Roth, 2014a). Wehner-Godeé (2000) förklarar sin syn på 
dokumentation och menar att dokumentationen fungerar som ett sätt att synliggöra ens egna teoretiska 
antaganden. Att dokumentera ett händelseförlopp och vad som händer i en specifik situation individer 
emellan är ett sätt att bevisa något. Även om dokumentationen möjliggör för förskollärare att upptäcka 
barnets lärandeprocess är det angeläget att vara medveten om att denna ser olika ut individer emellan 
och att detta får konsekvenser för vad som dokumenteras eftersom alla pedagoger är bärare av 
förgivettaganden om barn och kunskap. Svenning (2011) betonar innebörden i begreppet 
dokumentation som ett sätt att konstruera sanning samtidigt som valet av dokumentationsmetod får 
konsekvenser för vad som ligger till grund för vad förskollärare ser eller väljer att dokumentera. 
Således är det förskollärares ansvar att göra sig medveten om sitt eget tänkande och handlande för att 
möjliggöra en rekonstruktion av ens egna förgivettaganden om barn och kunskap. 
  
Idag diskuteras ofta pedagogiska dokumentationer i samband med utvärdering och uppföljning av 
förskolans verksamhet och den pedagogiska dokumentationen skiljer sig markant från enbart en 
dokumentation. Lenz Taguchi (2012) betonar pedagogisk dokumentation som ett redskap för att 
observera och dokumentera barnets lärprocesser. Den pedagogiska dokumentationen kan således se 
olika ut beroende på valet av dokumentationsmetod. Samtidigt har den pedagogiska dokumentationen 
kommit att bli en del av förskolans bedömningskultur hävdar Dahlberg och Elfström (2014). Vidare 
poängterar författarna att den pedagogiska dokumentationen därmed förlorar sin kraft och betydelse. 
Det handlar enligt Wehner-Godeé om ett reflektionsarbete mellan förskollärare och barnet där själva 
dokumentationen innehåller observationer och den pedagogiska biten handlar om att samtala om det 
dokumenterade materialet. Målet med pedagogisk dokumentation är att framhäva barnets lärprocesser 
i relation till att utveckla den pedagogiska verksamheten (se t.ex. Lenz Taguchi, 1997; Wehner-Godeé, 
2000). Lenz Taguchi (1997) anser att den pedagogiska dokumentationen aldrig blir riktigt färdig, 
eftersom det handlar om ett reformarbete för att utveckla verksamheten men samtidigt följa barnets 
lärprocesser. Skolverket (2012) framhåller vikten av pedagogisk dokumentation, vilken ska ses som 
ett verktyg för förskollärare att arbeta med för att synliggöra barnets lärandeprocess men även för att 
uppnå en god kvalitet i verksamheten. 
  

3.4	Utvärdering	kontra	bedömning	som	normaliseringspraktik 
För att främja barnet i dess utveckling och lärande måste barnets lärande utvärderas och följas upp 
samtidigt som det enskilda barnets förmågor och kunnande inte får bedömas (Skolverket, 2016). För 
att inte göra en bedömning av barnet är det viktigt att förstå skillnaden mellan en utvärdering och 
bedömning. Nedanför ges en definition av respektive begrepp och deras betydelse i förskolans 
kontext. 
  

3.4.1	Utvärdering	och	bedömning	som	begrepp 
Utvärdering (2017) beskrivs i Nationalencyklopedin som en sammansatt fackterm vilken förklarar 
olika metoder som har till syfte att utvärdera hur resultaten påverkas av verksamhetens utformning. 
Eidevald (2013) refererar till Barnstugeutredningen från 1972 som kom att spela en stor roll för 
förskolans framväxt, då utredningen motsatte sig den tidens tankesätt om att barnets utveckling och 
lärande grundades i utvecklingspsykologiska teorier. I utredningen beskrevs även att all observation 
och dokumentation av det enskilda barnet helt skulle ligga till grund för att utveckla den pedagogiska 
verksamheten. Denna utredning utmynnade i ett flertal arbetsplaner som under 1970- och 80-talen 
kom att belysa vikten av att ingen enskild bedömning av barnets individuella förmåga får göras. 
Utvärderingen ska fungera som ett sätt att se hur verksamheten tillgodoser barnets möjligheter till att 
utvecklas och lära i relation till styrdokumentens strävansmål. 
  
Bedömning är enligt Vallberg Roth (2014a) ett flertydigt begrepp som har en föränderlig mening. 
Författaren förklarar att begreppet bedömning kan betyda att försöka uppskatta något, göra en 
avvägning, att värdera, granska eller betygsätta antingen något eller någon. Att bedöma någon och 
göra uppskattningar i bedömningarna får olika resultat beroende på vad förskolläraren har i fokus. 
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Johansson (2016) beskriver som Vallberg Roth begreppet bedömning som något föränderligt, men 
förklarar att om begreppet appliceras inom förskolans praktik ses bedömning som ett sätt att granska 
och värdera det individuella barnets utveckling och kunnande. Dock preciserar Johansson att 
bedömningen som sker i huvudsak har till syfte att synliggöra barnets lärande för att kunna stödja 
barnet i dess vidare utveckling. 
  

3.4.2	Kunskapsbedömningar	–	summativ,	formativ	och	transformativ 
Tidigare forskning om bedömning inom förskolans praktik visar på att begreppet kan beskrivas på 
olika sätt och därmed fungera som verktyg för normalisering och subjektskapande utifrån rådande 
normer och teorier. Vallberg Roth (2014a; 2016) förklarar begreppen summativ, formativ och 
transformativ bedömning som verktyg för att bedöma lärande och kunnande. Författarna förklarar att 
de summativa bedömningarna kan ha olika former, det vill säga var bedömningens fokus ligger. Till 
exempel kan summativa bedömningar vara utvecklingspsykologiska och utgå från tankar och 
fördefinierade normer om att barnets förmågor är åldersbestämda inom områden som språk, motorik 
och socio-emotionell utveckling. Vallberg Roth (2014a) poängterar att bedömningarna kan ha ett 
kunskapsinriktat fokus, vilket innebär att förskollärare noterar när barnet uppnår olika steg enligt 
förutbestämda nivåer som behärskar, behärskar delvis eller behärskar inte. Enligt Vallberg Roth 
(2014a) skiljer sig den formativa bedömningen från den summativa eftersom den är mer 
framåtsyftande och för lärandet. Vallberg Roth (2016) framhåller att den formativa modellen fungerar 
som ett redskap för planering och är utformad av lärare och skolor i syfte att utveckla en pedagogisk 
verksamhet som möter barnets behov. Vallberg Roth (2014a) pekar på att de formativa 
bedömningarna har en narrativ form, en verksamhetsinriktad bedömning som kan vara influerad av 
både sociokulturella och relationella perspektiv. Bedömningens fokus ligger då på verksamhetens 
innehåll, konkreta situationer, utmaningar, lärandeprocesser och hur verksamheten ger barnet 
möjlighet att utvecklas och växa. Inom denna typ av bedömningsform riktas frågorna mot hur 
verksamheten kan förändras för att stödja barnet i dess utveckling och lärande. 
  
Vallberg Roth (2014a) menar att det inte finns några renodlade summativa eller formativa 
bedömningar inom förskolans verksamhet. Författaren diskuterar något som kallas för transformativa 
bedömningar. Den transformativa bedömningen är målinriktad, det vill säga den fångar komplexiteten 
mellan bedömning och dokumentationsarbete (Vallberg Roth, 2014b). En transformativ bedömning 
startar därför oftast på individuell nivå för att sedan lyftas upp till gruppnivå. Kunskaperna som 
förskollärare erövrar på den individuella nivån används för att utveckla det pedagogiska arbetet, inte 
för att fastna vid bedömningar av det enskilda barnets kunnande och förmågor. 
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4.	Teoretisk	utgångspunkt 
Förskollärares egna förgivettaganden om barnet och kunskap påverkar vilket lärande som kommer att 
möjliggöras i verksamheten. Därför är det viktigt att synliggöra vilken barnsyn och vilka teorier som 
styr utformandet av det pedagogiska arbetet i verksamheten. Med det socialkonstruktionistiska 
perspektivet som utgångspunkt för denna studie vill vi därför belysa förskollärares beskrivningar av 
arbetet med utvärdering och uppföljning av barnets utveckling och lärande.  
 

4.1	Socialkonstruktionistiskt	perspektiv 
I ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ska kunskap om världen förstås utifrån att den konstrueras av 
människor i historiska och kulturella sammanhang (Johansson, 2005). Det är en social konstruktion 
utifrån hur människor upplever och tolkar omvärlden (Dahlberg et. al., 2014). Burr (2003) framhåller 
att kunskap uppstår i människors sociala interaktioner med varandra, vilket leder till att språket har en 
central betydelse i socialkonstruktionismen. Berger och Luckmann (1998) diskuterar den vardagliga 
verkligheten som människor föds och lever i. Författarna analyserar hur människor konstruerar 
verkligheten ur ett sociologiskt perspektiv, vilket innebär att ta reda på hur kunskap konstrueras i olika 
kulturella sammanhang. Författarna framhåller att människan framställer sig själv genom att 
konstruera verkligheten och i verkligheten lever andra människor som genom språket och 
interaktionen med varandra konstruerar den gemensamma verklighet vi lever i. Berger och Luckmann 
belyser att alla människor skapar sin egen mening och uppfattning om de objekt som finns 
runtomkring dem, människan lever i det som författarna kallar för en intersubjektiv verklighet. Detta 
innebär att verkligheten och kunskapen om den ser väldigt olika ut eftersom alla människor alltid har 
sin egen konstruktion av sin verklighet. 
  
Skolverket (2016) beskriver grundläggande värden för hur förskollärare utifrån sin profession ska 
verka för att varje barn ges förutsättningar att tillägna sig kunskap utifrån sin egen förmåga då 
kunskap inte är ett entydigt begrepp utan kan uttryckas i olika former. Därför är det av yttersta vikt att 
förskollärare interagerar med varandra för att vara professionella i sitt uppdrag, detta för att kunna 
utveckla verksamheten i en positiv riktning. Detta styrks av Lenz Taguchi (1997) då det 
socialkonstruktionistiska perspektivet är föränderligt och konstruerar individer i samspelet med andra. 
Det är genom det talade språket, kroppsspråket samt i estetiska uttryck som vi tillsammans konstruerar 
och rekonstruerar kunskap och en förståelse för oss själva och andra. I relation till det 
socialkonstruktionistiska perspektivet argumenterar vi därför för att både barn och vuxna som deltar i 
förskolans verksamhet har sina egna verklighetsuppfattningar. Detta kan till exempel påverka hur 
förskollärare väljer att utforma det pedagogiska arbetet i verksamheten, vilket i sin tur påverkar vilket 
lärande som kommer att finnas inom räckhåll för barnet. Johansson (2005) förklarar att det 
socialkonstruktionistiska perspektivet förnekar att det enbart finns en sanning om verkligheten och 
världen utan att det finns flera perspektiv. Kontentan av detta är att inom förskolans verksamhet finns 
det ingen absolut sanning om hur barnets utveckling och lärande går till. Enligt Skolverket (2016) ska 
barnets lärande främjas, vilket förutsätter att verksamheten utgår från barnets förutsättningar. Kopplat 
till det socialkonstruktionistiska perspektivet kan ett enskilt barns förutsättningar jämföras med barnets 
verklighet och tidigare erfarenheter och kunskaper. Det finns heller inte en absolut sanning om hur en 
förskollärare ska eller kommer att agera i sin profession. I läroplanen (Skolverket, 2016) finns dock 
tydliga riktlinjer för hur verksamma förskollärare ansvarar för att arbetet i verksamheten sker i 
enlighet med de normer och värden som styrdokumentet anger: 
  

Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels förskollärares ansvar för att arbetet sker 
i enlighet med målen i läroplanen, dels det ansvar som vilar på var och en i arbetslaget i 
förskolan. Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som anges i 
förskolans läroplan och bidra till att förskolans uppdrag genomförs. (Skolverket, 2016, 
s. 8) 
  

Oavsett vilka strävansmål och riktlinjer som förskollärare är ålagda att följa är dessa mål tolkningsbara 
eftersom alla förskollärare har sina egna verklighetsuppfattningar. Förskollärare bär i sina verkligheter 
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med sig sina egna normer, värderingar, tidigare erfarenheter och kunskaper, vilket i sin tur påverkar 
hur förskollärare agerar i sin profession. 
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5.	Metod 
Ahrne och Svensson (2015) hävdar att valet av hur olika metoder används först och främst är beroende 
av vilka forskningsfrågor som ska undersökas. Eftersom studiens syfte är att belysa förskollärares 
beskrivningar av arbetet med utvärdering och uppföljning av barnets utveckling och lärande, vill vi 
med hjälp av den kvalitativa metoden få en djupare förståelse av förskollärares enskilda perspektiv 
och hur deras handlingar styr verksamhetens utformning. I relation till studiens syfte lämpar sig den 
kvalitativa metoden bäst eftersom det mest grundläggande draget i kvalitativ forskning är en uttalad 
vilja att se eller uttrycka handlingar, normer och värden utifrån informantens enskilda perspektiv 
(Bryman, 1997). Ahrne och Svensson (2015) framhåller att den kvalitativa metoden ger möjlighet att 
analysera och tolka det empiriska materialet för att få en mer nyanserad bild av det valda 
forskningsobjektet.  
 

5.1	Den	kvalitativa	forskningsintervjun 
För att få en djupare förståelse av förskollärares perspektiv valde vi att använda oss av den kvalitativa 
forskningsintervjun. Denna är enligt Ahrne och Svensson (2015) en datainsamlingsteknik som lämpar 
sig väl för att fånga individers reflektioner och tankar där möjlighet ges att ställa följdfrågor och 
fördjupa sig informanternas tankar och reflektioner. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer 
vilket innebär att man utgår från några fasta frågor samtidigt som utrymme ges till att ställa följdfrågor 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Liksom alla vetenskapliga metoder har intervjun både styrkor 
och svagheter som kan påverka studiens resultat. Intervju som metod ger möjligheten att kunna växla 
fram och tillbaka mellan analys och intervjuer vilket är en fördel i en undersökning eftersom det gör 
det möjligt att inrikta sig på specifika fenomen som visar sig vara särskilt intressanta. Metodens 
svagheter, förklarar Ahrne och Svensson (2015), är att det är ett samtal som äger rum vid ett speciellt 
tillfälle och på en bestämd plats och den information som samlas in kan påverkas och färgas av 
intervjuarens egna uppfattningar.  
 
Genomförandet av intervjuer inleddes med att informanterna kontaktades via telefon, vi berättade kort 
om studien och bokade tid för intervju. Intervjuerna skedde på informanternas arbetsplats i ett enskilt 
rum. Vi delade upp intervjuerna mellan oss vilket innebar att vi ansvarade för tre intervjuer var. De 
förskollärare som valde att delta i studien fick ta del av en samtyckesblankett (se Bilaga 1) där 
studiens syfte framgick. Förskollärarna fick samtidigt ge sitt godkännande till att intervjuerna spelades 
in med diktafon för att underlätta analys och transkribering. Genom att spela in med diktafon blev det 
möjligt för oss att lyssna på det inspelade materialet flera gånger för att sedan vid transkribering få ut 
så mycket material som möjligt. Detta för att få en mer nyanserad och djupare förståelse av det valda 
forskningsobjektet. Tiden för intervjuerna varade ungefär trettio minuter vardera vilket resulterade i 
tre timmars empiriskt material. Intervjuerna utgick från frågeställningarna (se Bilaga 2) samt att fler 
öppna följdfrågor tillkom beroende på hur samtalet fortlöpte.  

5.2	Urval 
Intervjuerna genomfördes med sex förskollärare på två olika förskolor i två mindre städer i norra 
Sverige. Eftersom rapportens författare är bosatta på olika orter valdes två olika förskolor ut genom ett 
bekvämlighetsurval. Bryman (2011) förklarar att ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren själv 
väljer ut informanter utifrån tillgängligheten för studien. Av bekvämlighetsskäl genomfördes 
intervjuerna på respektive författares bostadsort. 
  

5.3	Etiska	ställningstaganden 
Bjorndahl (2005) belyser vikten av att respektera den enskildes integritet vid forskningsstudier. 
Författaren förklarar vidare att den som observerar bör visa ödmjukhet och respekt för den enskildes 
tankar, känslor och egenskaper. Vid insamlandet av materialet har hänsyn tagits till att de intervjuade 
personerna själva har rätten att bestämma över vilken information de vill delge. I denna studie har 
hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav, dessa etiska ställningstaganden är 
utgångspunkten för genomförandet av intervjuerna i denna studie. Första kravet är informationskravet 
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som innebär att de deltagande personerna ges fullständig information om syfte och en kort beskrivning 
av studiens genomförande. I det andra kravet, samtyckeskravet, betonas deltagarens möjlighet att själv 
avgöra om hen vill deltaga i studien samt att personerna när som helst kan avbryta intervjun. De 
förskollärare som valde att delta i studien ombads att skriva under en blankett (se Bilaga 1) som bevis 
på att de tagit del av informationen. Innan varje intervjutillfälle med förskollärarna samlades 
samtyckesblanketterna in och förskollärarna blev ännu en gång informerade om Vetenskapsrådets 
huvudkrav och att de hade rätten att avbryta intervjun. I det tredje kravet, konfidentialitetskravet, 
förtydligas att de personer som väljer att delta i studien ges största möjliga konfidentialitet och att 
personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga personer inte kan ta del av materialet, 
därmed har förskollärarna getts fiktiva namn i resultatet. Nyttjandekravet, som är det sista av 
Vetenskapsrådets huvudkrav, handlar om att all insamlad information om enskilda personer enbart får 
användas i forskningssyfte. Detta blev förskollärarna informerade om i både samtyckesblanketterna 
samt vid varje intervjutillfälle. Det empiriska materialet har sedan sparats oåtkomligt för icke behöriga 
och informanterna är informerade om att materialet kommer att raderas när uppsatsen är godkänd. 
  

5.4	Analys 
Ahrne och Svensson (2015) förklarar att kvalitativ metod innebär att empirisk data som till exempel 
intervjuer med öppna svar analyseras för att en tolkning ska kunna göras utifrån informanternas svar. 
Genom analysen kan den kvalitativa metoden syfta till att få en mer nyanserad förståelse av det valda 
forskningsobjektet (Bjorndahl, 2005). Vi har utgått från Rennstam och Wästerfors (2015) tre 
grundläggande arbetssätt för att skapa samhällsvetenskapliga analyser: sortera, reducera och 
argumentera. Sortering innebär att skapa ordning i materialet för den kommande analysen. Reducera 
är detsamma som att behålla och välja bort ur det insamlade materialet. Det material som inte gav 
något samband i relation till studiens forskningsfrågor reducerades bort. Det empiriska materialet 
analyserades och argumenterades sedan gentemot den teoretiska utgångspunkten. Rennstam och 
Wästerfors hävdar att ordningen ska var nära förbunden med teorin eftersom materialet ska ses ur den 
synvinkeln. Utifrån dessa begrepp och i relation till studiens syfte har vi även använt oss av en 
tematisk analys.  En tematisk analys genomförts för att tydligare kunna belysa hur förskollärarna 
beskriver arbetet med utvärdering och uppföljning av barnets utveckling och lärande. Langemar 
(2008) förklarar att en tematisk analys innebär att empirisk data struktureras utifrån teman, vilka kan 
vara bestämda i förväg eller utformas utifrån det transkriberade materialet. Langemar beskriver 
tillvägagångssättet vid en tematisk analys: 
 

• Det empiriska materialet transkriberas först till text om det inte är i skriven form. 
• Texten analyseras och markeras med färg eller ett nyckelord som kan vara av relevans för 

studien.   
• Materialet sorteras sedan i enlighet med den färg eller det nyckelord som skapat ett samband.  
• Slutligen benämns och avgränsas varje tema.  

 
Varje forskningsfråga fick en egen färg, gul, grön och blå som i sin tur blev resultatets teman. Det 
empiriska material som avkodades med samma färg antingen gul, grön eller blå hamnade under 
respektive tema. Genom färgkodningen kunde olika mönster urskiljas av hur förskollärare beskriver 
arbetet med utvärdering och uppföljning av barnets utveckling och lärande. Materialet har sedan 
analyserats och argumentera gentemot den teoretiska utgångspunkten. Rennstam och Wästerfors 
(2015) hävdar att ordningen ska vara nära förbunden med teorin eftersom materialet ska ses ur den 
synvinkeln. I denna studie har vi valt att analysera materialet ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 
då den värld vi lever i inte består av enbart en sanning eller en verklighet, utan alla individer har sin 
egen konstruktion av verkligheten liksom av omvärlden. 
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6.	Resultat 
I detta kapitel redovisas studiens resultat. Rubrikerna i resultatet är de teman som framträder utifrån 
det analyserade materialet. 
  

6.1	Utvärdering	och	uppföljning	av	barnets	utveckling	och	lärande	-	och	dess	
utmaningar 
Förskollärare beskriver att utvärderingen av barnets utveckling och lärande ska kopplas till läroplanen. 
Tyngden ligger på att utvärdera hur verksamheten tillgodoser barnets möjligheter att utvecklas och 
lära. Av analysen framgår det att förskollärare redogör för förskolans läroplansmål som en viktig del 
av arbetet med utvärdering och uppföljning av barnets utveckling och lärande. Utvärderingen har till 
syfte att vidareutveckla verksamheten och se hur verksamheten tillgodosett barnets utveckling och 
lärande. 
  

Man utgår ifrån Lpfö:s mål, sen har vi satt dem i våra mål när vi jobbar, det kommer ju 
från kommunen också, kollar att vi följer och jobbar mot målen. (Klara) 
  
Viktigt är ju att se att det går framåt för barnen. Att man tillgodoser de mål som ska 
vara, sen har ju alla barn olika personligheter och lär olika, men viktigast är att se att 
det gått framåt. (Lisa) 

  
Klaras och Lisas beskrivningar visar vikten av att utvärdering och uppföljning av barnets utveckling 
och lärande ska visa på en framåtsyftande utveckling hos barnet. I sina beskrivningar pratar samtliga 
förskollärare om hur de fortlöpande utvärderar barnets utveckling utifrån målen i läroplanen och hur 
de tillgodosett barnets möjligheter att utvecklas och lära. 
 
Analysen visar även utifrån förskollärares beskrivningar att en utmaning är tidsbristen vilket upplevs 
som ett hinder i sitt uppdrag att utvärdera och följa upp barnets utveckling och lärande. Några av 
förskollärarna poängterar även barngruppernas storlek, att grupperna är för stora skapar svårigheter att 
se, dokumentera och utvärdera det enskilda barnets utveckling och lärande. Förskollärarna förklarar att 
det är verksamheten som ska utvärderas och inte barnets enskilda förmågor och kunnande. De menar 
vidare att tiden inte finns till för att hinna med att reflektera och utvärdera hur verksamheten 
tillgodoser barnets möjligheter till att utvecklas och lära i enlighet med förskolans styrdokument. 
  

Svårigheten det är att man ska kunna ha tiden till de, tiden till att göra det, man skulle 
vilja att man hade mer tid till att sitta ner och utvärdera och att de skulle vara färre 
barn i grupperna. (Lisa) 

 
För att följa upp barnets utveckling och lärande relaterar samtliga förskollärare en stor del av 
professionen till dokumentation och pedagogisk dokumentation. Till exempel berättar Greta: 
  

Ja vi har ju vår profession, där vi ska dokumentera, pedagogisk dokumentation som vi 
ska skriva och göra, och jag är ju mycket för det hära att ha barnen med i den mesta 
möjliga mån. Och med hjälp av dokumentation och den pedagogiska dokumentationen 
kan jag följa upp barnets utveckling och lärande. 

  
Enligt Greta är användandet av dokumentationen en del av den pedagogiska dokumentationen 
samtidigt som hon framställer sig själv som ett hjälpmedel för att kunna utvärdera och följa upp 
barnets utveckling och lärande. Greta förklarar att en del av professionen handlar om att dokumentera, 
det som Greta själv ska skriva och göra, samtidigt som hon belyser att den pedagogiska 
dokumentationen är viktig för att barnen ska göras delaktiga för att kunna bestämma över sitt eget 
lärande. Greta beskriver barnet som en kompetent person med inneboende kunskaper, sett ur den norm 
Greta själv är bärare av. Förskollärarna ger inga konkreta exempel på hur de använder den 
pedagogiska dokumentationen i uppdraget med att utvärdera och utveckla verksamheten, utan enbart 
att det är en metod som de använder. Förskollärarna berättar att de använder observation, 
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dokumentation och pedagogisk dokumentation som metoder för utvärdering och uppföljning av 
barnets utveckling och lärande. Vidare beskriver förskollärarna att de använder ipad till att filma med 
ljud eller fotografera en pågående aktivitet för att sedan tillsammans med barnet och i arbetslaget gå 
tillbaka och reflektera över vad de har gjort.  
 
Förutom att pedagogiska dokumentationen används som ett verktyg för att utvärdera och följa upp 
barnets utveckling och lärande beskriver förskollärarna att den används som ett hjälpmedel för att 
utvärdera förskollärares egna arbetsmetoder och för att ifrågasätta sin egen utveckling i professionen. 
Svea berättar: 
  

Den pedagogiska dokumentationen använder vi också för att reflektera över om vi 
måste ändra på våra arbetsmetoder, en utveckling för oss själva också i professionen. 

  
Genom den pedagogiska dokumentationen synliggör förskollärarna hur deras arbetsmetoder fungerar 
och om dessa metoder möjliggör lärande och utveckling för barnet. 
 

6.2	Analys	av	barnets	utveckling	och	lärande	-	Synen	på	kunskap,	lärande	och	
barnet 
Två mönster kan urskiljas av hur förskollärare beskriver synen på kunskap, lärande och barnet: det 
första mönstret visar utifrån förskollärares beskrivningar att lärande och utveckling är något 
föränderligt som sker i sociala interaktioner individer emellan som till exempel sociokulturella och 
socialkonstruktionistiska perspektiv. Det andra mönstret visar att förskollärares beskrivningar 
genomsyras av tidigare teorier och perspektiv som utvecklingspsykologi och behaviorism. 
 
I det första mönstret av analysen framgår det att en del av förskollärarna betonar leken och det sociala 
samspelet som nyckeln till hur barnet utvecklas och lär. Både den fria och styrda leken och hur miljön 
är utformad anses vara avgörande för hur barnet tillägnar sig nya kunskaper. Förskollärarna förklarar 
att barnet redan från början har inneboende erfarenheter vilket gör att barnet själv kan tillägna sig nya 
kunskaper på egen hand. Greta beskriver hur barnet i leken och det sociala samspelet befäster ny 
kunskap: 
  

Dom har ju den genom sin lek, för leken är ju så fruktansvärt viktig i deras miljö, för i 
leken där bearbetar dom ju allt, sina kunskaper. Jag tror ju på det här, en del barn lär 
sig genom det sociala samspelet, en del har med sig det naturligt och en del är de mer 
språkligt. 

  
Förskollärarna som betonar leken och det sociala samspelet som nyckeln till utveckling och lärande 
har även en syn på barnet som en kompetent person med inneboende kunskaper. 
  
I det andra mönstret av analysen framgår det hur en del av förskollärarna beskriver barnets utveckling 
och lärande. Deras syn på kunskap, lärande och barnet grundas i tidigare dominerande teorier och 
perspektiv, detta framkommer i förskollärares beskrivningar av hur de kategoriserar barnets utveckling 
och lärande utifrån olika stadier samt hur de observerar och värderar barnets beteende som antingen 
bra eller dåligt. En förskollärare berättar hur hen observerar för att bedöma vilka förmågor som barnet 
redan befäst respektive behöver lära sig: 
  

Ja men till exempel, om vi då säger att vi ser att barnen har svårt att klippa med sax, då 
sätter vi oss ned och resonerar hur ska vi gå vidare med det här för att dom ska lära sig 
å klippa. När vi sen ser att alla barnen kan klippa, då är de lugnt. (Anna) 

  
En annan förskollärare berättar hur de brukar observera barnen vid olika leksituationer för att se hur 
barnen agerar gentemot varandra. Vidare beskriver förskolläraren hur de sedan dramatiserar utifrån det 
inspelade materialet. Nedan berättar förskolläraren hur de brukar visa barnen inspelade 
videoobservationer och att barnen själva ska utvärdera sitt beteende som antingen bra eller dåligt: 
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Om man t.ex. ser att barnen inte är snälla när dem leker filmar vi situationen, sedan 
frågar vi barnen har ni gjort något bra eller något dåligt här. (Klara) 

  
De förskollärare som såg på barnets utveckling och lärande utifrån utvecklingspsykologiska teorier 
och behaviorismen beskrev ofta barnet som bräckligt och sig själva som förmedlare av kunskap till 
barnet: 
  

Kunskap och lärande är tunga ord, det är ju små barn vet du. (Klara) 
  
I och med att vi har små barn så är det svårt att fråga dom för dom kan ju inte på 
samma sätt som de större barnen. De större barnen lär sig genom att fråga oss, och vi 
lär dem genom att visa olika saker. (Lisa) 

  
Ovanstående citat visar hur förskollärarna fortlöpande konstruerar barnet utifrån en norm som litet 
med okunskap och hur förskollärarna ser sig själva som kunskapsförmedlare till barnet genom att 
konstruera barnet som litet och bräckligt. 
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7.	Diskussion 
I detta kapitel redovisas studiens metod- och resultatdiskussion. Rubrikerna i resultatdiskussionen 
utgår från studiens forskningsfrågor. 
  

7.1	Metoddiskussion 
Eftersom syftet med denna studie var att belysa förskollärares beskrivningar av arbetet med 
utvärdering och uppföljning av barnets utveckling och lärande, har en kvalitativ metod använts för att 
möjliggöra analys och tolkning av det insamlade materialet. För att få svar på studiens 
forskningsfrågor användes så kallade semistrukturerade kvalitativa intervjuer som metod för att samla 
in det empiriska materialet. Det empiriska materialet bygger på intervjuer av sex verksamma 
förskollärare. Intervjuerna skedde muntligt, detta för att ha möjlighet att ställa följdfrågor och därmed 
få ett rikare svar vilket en enkätstudie inte ger samma utrymme till. Inför intervjuerna skapades två 
teman: Tema utvärdering och uppföljning respektive Tema kunskap och lärande. Detta gjorde det 
möjligt för informanterna att ha några fasta frågor som de fick tillgång till i samtyckesbrevet (se 
Bilaga 1). Detta möjliggjorde även för oss att kunna ställa mer öppna frågor under intervjutillfället (se 
Bilaga 2). Dock blev följdfrågorna olika beroende på hur intervjun fortlöpte samt beroende på 
informanternas svar på tidigare frågor. I analysen av denna studie har en tematisk analysmetod 
använts, vilket upplevdes som ett tillfredsställande sätt att sortera, reducera och redogöra för det 
empiriska materialet. Det insamlade materialet sorterades i olika färger. Genom färgkodningen kunde 
olika mönster urskiljas av hur förskollärare beskriver arbetet med utvärdering och uppföljning av 
barnets utveckling och lärande. Efter transkribering och analys av det empiriska materialet, upplevdes 
svaren på intervjufrågorna inte lika informativa som hade varit önskvärt. Nya följdfrågor 
uppmärksammades som möjligen hade varit av relevans för denna studie. En sådan analys hade kunnat 
ge en mer fördjupad och nyanserad förståelse av förskollärares berättelser. Att enbart använda sig av 
kvalitativ intervju som metod upplevde vi i efterhand inte gav lika omfattande data som vi hade 
förhoppningar om. 
  
Eftersom en intervju äger rum vid en avtalad tid och en särskild plats finns det många faktorer som 
kan påverka resultatets reliabilitet. För att öka reliabiliteten hade intervjuerna kunnat kompletteras 
med analys av de observations- och dokumentationsunderlag som ligger till grund för förskollärares 
arbete med utvärdering och uppföljning av barnets utveckling och lärande. Kvale och Brinkmann 
(2014) framhäver att frågornas utformning kan påverka i vilken riktning samtalet kommer att leda. 
Också hur det empiriska materialet dokumenteras under intervjutillfällena kan påverka studiens 
reliabilitet. Om forskaren väljer att dokumentera med enbart papper och penna kan viktig information 
förbises. Om forskaren väljer att dokumentera med till exempel ljud och video, kan emellertid full 
fokus vara på frågorna och personen som intervjuas, då möjligheten finns att senare gå tillbaka och 
återigen lyssna på informantens svar. Denscombe (2004) förklarar att forskare drar vissa slutsatser om 
antingen en hel grupp eller kategori baserat på information från särskilda fall eller exempel. Med 
utgångspunkt i det forskaren finner i ett förhållandevis fåtal fall eller exempel, görs påståenden om 
hela kategorins karaktär och kvaliteter. Enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) kan inte en 
studie baserat på intervjuer av sex verksamma förskollärare uppnå den mättnad som krävs för att 
studien ska kunna generaliseras. Vidare förklarar författarna att validitet handlar om att beräkna vad 
som är väsentligt att framställa i studien. För att höja studiens validitet innebär det att rätt metod måste 
användas vid rätt tidpunkt, det vill säga under intervjun.  För att öka studiens reliabilitet hade 
ytterligare ett antal informanter behövt intervjuas för att resultatet även ska kunna räknas som gällande 
i ett större sammanhang. Därför vill vi poängtera att vi som forskare inom denna studie innehar ett 
tolkningsföreträde. Denna studie bygger inte på en absolut sanning om hur verksamma förskollärare 
generellt arbetar med utvärdering och uppföljning av barnets utveckling och lärande utan resultatet är 
presenterat utifrån vår tolkning av det insamlade materialet. Resultatet av denna studie går därför inte 
att räkna som giltigt i ett större sammanhang. Trots att studien inte är generaliserbar i ett större 
sammanhang anser vi att den är viktig att ta del av med anledning av förskollärares beskrivningar, 
vilka framgår i studiens resultat. 
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7.2	Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är strukturerad i enlighet med forskningsfrågorna för denna studie följt av de 
mönster som kan urskiljas av förskollärares beskrivningar. 
  

7.2.1	Vilka	teorier	och	perspektiv	genomsyrar	förskollärares	beskrivningar	av	hur	de	
utvärderar	och	följer	upp	barnets	utveckling	och	lärande? 
Av resultatet för denna studie kan två mönster urskiljas av förskollärares beskrivningar i utvärderingen 
och uppföljningen. 
  

7.2.1.1	Konstruktioner	av	barnet	utifrån	tidigare	dominerande	teorier	och	perspektiv 
Utifrån förskollärares beskrivningar av hur de utvärderar och följer upp barnets utveckling och lärande 
framkommer det i resultatet för denna studie att förskollärare gör bedömningar av det enskilda barnets 
förmågor och kunnande utifrån tidigare dominerande teorier och perspektiv. Johansson (2005) 
beskriver hur människan tolkar och konstruerar sin verklighet utifrån hur hen upplever och tolkar sin 
omvärld. Av resultatet framgår det att förskollärare pratar om barnet utifrån tidigare dominerande 
teorier och perspektiv. Sett ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv konstruerar förskollärare barnet, 
kunskapen och lärandet utifrån sina förgivettaganden om vad ett barn är eller borde vara. För en del 
förskollärare var sanningen att barnets utveckling och lärande är biologiskt bestämda. Detta framgår i 
en förskollärares beskrivning om hur hen observerar en viss situation för att se hur barnet befäster en 
särskild förmåga, till exempel att klippa med sax. Om barnet inte uppfyller den önskade förmågan som 
förskolläraren anser att barnet vid denna ålder ska behärska, genomförs planerade aktiviteter för 
befästandet av denna förmåga. Föregående exempel visar hur en förskollärare konstruerar barnets 
utveckling och lärande utifrån dess ålder och mognad vilket kan kopplas till utvecklingspsykologiska 
teorier. Eidevald (2013) hävdar att om barnets utveckling och lärande konstrueras utifrån dessa teorier 
riskerar barnets utvecklingsmöjligheter att bli begränsade av den vuxne. Resultatet blir därmed att 
fokus läggs vid vad barnet bör kunna vid en viss ålder istället för att fokusera på hur arbetet med 
barnets utveckling och lärande kan föras framåt för att kunna utmana barnet vidare i dess utveckling 
och lärande. Om förskollärare konstruerar det pedagogiska arbetet utifrån detta synsätt finns det risk 
att verksamhetens utveckling inte uppnår den kvalitet som efterfrågas. Vallberg Roth (2014a) förklarar 
att höjd kvalitet bidrar till en högre grad av likvärdighet i utbildningen. I Skollagen (SFS 2010:800, 
kap. 1, 4 §) föreskrivs det även att utbildningen i förskolan alltid ska vara likvärdig, varhelst den 
anordnas. Normerna för likvärdigheten anges av de nationella målen, genom att arbeta och nå dessa 
mål ökar även förskolans kvalitet. Detta ska även utföras på ett sätt med omsorg om det enskilda 
barnets välbefinnande samt att trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i verksamheten och 
detta ska göras med hänsyn utifrån barnets förutsättningar och behov (Skolverket, 2016). Barnet ska 
ges möjlighet att utvecklas utifrån sin fulla förmåga och potential för att på så sätt lägga grunden för 
ett livslångt lärande. Dahlberg och Elfström (2014) framhåller att pedagogisk dokumentation som 
reflekterande praktik och formativ utvärdering kan fungera som en metod för förskollärare att 
reflektera över verksamhetens utformning. Detta verktyg förklarar författarna kan berika den 
pedagogiska verksamheten och ge förskollärarna nya perspektiv på hur de kan utmana barnet vidare i 
sin lärandeprocess. Därmed fastslår författarna att förskollärares uppdrag inte handlar om att se om 
barnet är på rätt eller fel väg gentemot ett förutbestämt kunskapsinnehåll, utan metoden ska fungera 
som ett sätt att se på nya möjligheter för hur de kan utmana barnet vidare. Förskollärare som beskrev 
barnet, lärandet och utvecklingen utifrån utvecklingspsykologiska teorier möter inte barnet utifrån 
dess förmåga. Detta medför att verksamhetens mål om likvärdighet och kvalitet inte uppnås. 
  
Förskollärare beskriver att de brukar observera och dokumentera barnets lek för att sedan via det 
dokumenterade materialet låta barnet självt göra en bedömning av sitt eget beteende som antingen bra 
eller dåligt. Detta visar hur förskollärare konstruerar barnet med utgångspunkt i det behavioristiska 
perspektivet. Inom denna teori är observationer av barnets beteende rådande (Jerlang, 2008; Säljö, 
2017). Enligt författarna syftar observationerna till att synliggöra för barnet vilka beteenden som är 
önskvärda, vilket även kallas för yttre stimulus. Tanken är att yttre stimulus ska befästa ny kunskap 
hos barnet. Om beteendet var dåligt ska barnet inte göra om det igen. Inom den behavioristiska teorin 
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är belöning och bestraffning vanligt förekommande för att befästa önskvärda kunskaper och beteenden 
hos barnet. Att låta barnet själv peka ut vad som är bra och dåligt kan vara betungande för 
självförtroendet och därmed ses som en bestraffning (Jerlang, 2008; Säljö 2017). Enligt Skolverket 
(2016) ska förskolans verksamhet sträva efter att barnet utvecklar sin identitet och känner trygghet i 
den, samt att förskollärare specifikt ansvarar för att barnet ska stimuleras att använda hela sin förmåga. 
Utifrån förskollärares beskrivningar i denna studie konstrueras barnets utveckling sett ur ett 
behavioristiskt perspektiv, vilket medför en risk att förskollärare inte arbetar för att främja barnets 
tilltro till den egna förmågan och dess trygghet i den egna identiteten. Detta kan få konsekvenser för 
barnets utveckling och lärande. Inom förskolans uppdrag är begreppen trygghet och omsorg skrivna i 
relation till barnets utveckling och lärande. Skolverket (2016) framhåller att förskolans verksamhet ska 
vara rolig och lärorik för samtliga deltagande barn. Verksamheten ska stimulera barnets utveckling 
och lärande samt erbjuda trygg omsorg. Det som framgår i Skolverket (2016) är att trygghet och 
omsorg är viktiga grundläggande delar för att barnet ska kunna lära och utvecklas. En konsekvens kan 
vara att barnet inte känner trygghet och tillit till sin egen förmåga att våga ta för sig i verksamheten 
och istället blir osäker. 
  
Studiens resultat visar också att förskollärare som beskrev barnets utveckling och lärande utifrån 
utvecklingspsykologiska teorier och behaviorismen även konstruerade barnet som bräckligt. 
Förskollärare beskriver kunskap och lärande som tunga och svåra ord i relation till det lilla barnet. 
Detta kan kopplas till vad Dahlberg et al. (2014) framhåller om hur den vuxne utifrån sin barnsyn 
konstruerar barnet som tabula rasa, ett bräckligt barn med okunskap om omvärlden som ska fyllas med 
kunskap, färdigheter och dominerande kulturella värderingar. Författarna framhåller hur vuxna idag 
kategoriserar och konstruerar barnet utifrån en barncentrerad syn, där de vuxna konstruerar miljön och 
den pedagogiska verksamheten i enlighet med sin inneboende syn på kunskap och hur barnet 
utvecklas och lär. Detta blir tydligt när förskollärare i sina beskrivningar konstruerar barnet och 
verksamheten utifrån sin syn på vad ett barn är eller borde vara utifrån sin ålder. Skolverket (2012) 
framhåller att olika dokumentationsmetoder för med sig ett visst arbetssätt och ett visst tänkande om 
barnets utveckling och lärande. Detta medför att verksamheten arrangeras utifrån ett specifikt synsätt 
eller perspektiv som förskollärare är bärare av. Detta blir tydligt när förskollärare beskriver hur deras 
observations- och dokumentationsmetoder används till att synliggöra barnets beteende som bra eller 
dåligt, samt om barnen befäst en särskild förmåga. Detta visar på tydliga konstruktioner av 
verksamhetens utformning utifrån förskollärares syn på barnet och kunskapen som starkt grundad i 
tidigare dominerande teorier och perspektiv. Vidare framhåller Skolverket (2012) att detta kan vara 
avgörande för hur barnets möjligheter för utveckling och lärande kommer att möjliggöras inom den 
pedagogiska verksamheten. När förskollärare observerar och dokumenterar barnen är vår tolkning att 
förskollärarna är omedvetna om vilka glasögon de har på sig. Den norm som förskollärare är bärare av 
påverkar vad som synliggörs i utvärderingen och uppföljningen av barnets utveckling och lärande. 
Detta påverkar i sin tur hur verksamheten utformas och vilka möjligheter för lärande som verkar 
främjande för barnet. 
  

7.2.1.2	Konstruktioner	av	barnet	som	en	kompetent	person 
Av resultatet framgår ett mönster av förskollärare som beskriver barnet som en kompetent person och 
lärandet och utvecklingen som något föränderligt som sker i det sociala samspelet. En förskollärare 
beskrev hur barnet i sin lek befäster ny kunskap. Beskrivningar av leken och det sociala samspelet som 
nyckeln till barnets utveckling och lärande kan bland annat kopplas till Vygotskijs sociokulturella teori 
där utveckling och lärande ska förstås utifrån att det skapas i kulturen och samspelet mellan människor 
(Vygotskij, 1980). Utifrån denna syn förstås kunskapen och lärandet som något föränderligt, som 
alltid är bundet till sin kontext i relation till historiska och kulturella sammanhang (se t.ex. Dahlberg et 
al., 2014; Eidevald, 2013; Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015; Johansson, 2005). Detta innebär att 
individen måste lämna sina enskilda uppfattningar och förgivettaganden (Lenz Taguchi, 1997). 
Förskollärare beskrev också barnets lärandeprocess som en viktig del i att följa upp hur verksamheten 
tillgodosett ett framåtsyftande lärande hos barnet. I studiens resultat framgår det att det viktigaste inte 
är att barnet befäster en specifik förmåga, utan det är hela processen och vägen till lärandet som 
beskrivs som viktig eftersom detta skapar möjligheter för barnet att lära och utvecklas utifrån sin fulla 
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förmåga. När barnet ges frihet att upptäcka och testa nya saker verkar detta främjande för barnet att 
utvecklas och lära i enlighet med Skolverkets (2016) skrivningar som framhåller att varje barn 
tillägnar sig nya kunskaper genom konkreta upplevelser. Detta förutsätter att förskollärares 
förhållningssätt genomsyras av ett intresse att lära av och tillsammans med barnet. Att förstå barnets 
lärande och utveckling i detta avseende innebär även att barnet kommer att utmanas på ett helt annat 
sätt, vilket också medför att verksamhetens kvalitet ökar. Beskrivningarna visar på hur förskollärare är 
nyfikna på och vill veta mer om barnets intressen för att kunna konstruera en verksamhet som ger de 
bästa möjliga förutsättningarna för barnet att utvecklas och lära. Skolverket (2016) betonar att 
verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet och att förskollärare ska ta 
tillvara på och stärka barnets intresse att lära och befästa nya kunskaper och erfarenheter. För att skapa 
mångfald i lärandet ska den pedagogiska verksamheten utformas efter barnets intresse, tankar och 
idéer. 
  
De förskollärare som beskrev barnets utveckling och lärande i relation till det sociala samspelet och 
leken, visar också på en tydlig konstruktion av barnet som en kompetent person med inneboende 
kunskaper redan från tidig ålder. Detta innebär att förskollärare beskriver en konstruktion av barnet 
som medkonstruktör av sitt eget lärande och utveckling. Vidare berättade förskollärare att barnet är 
medansvarig i lärandeprocessen genom att delta i reflektioner kring sitt eget lärande och utveckling i 
form av att titta på dokumenterade bilder och filmer. Förskollärare som beskrev barnet som en 
kompetent person konstruerar därför inte barnet efter en given norm, istället ger förskollärare barnet 
möjligheter att utvecklas utifrån sin fulla potential vilket i sin tur skapar ökade möjligheter för lärande. 
Denna syn belyser barnet med rik potential, starkt, fullt av kraft och framförallt nära förbundet med 
vuxna och andra (Dahlberg et al., 2014). Av resultatet framgår att förskollärare, sett ur ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv, tolkar och konstruerar barnet, lärandet och kunskapen som något 
föränderligt och att förskollärare besitter olika sanningar beroende på vem det är som lär. Berger och 
Luckmann (1998) förklarar att det inte finns någon objektiv sanning, vilket innebär att varje individ är 
med och konstruerar sin sanning utifrån den omvärld de lever i samt att lärandet och kunskapen 
befästs i sociala interaktioner. Förskollärare som beskriver barnet som en kompetent person talar även 
om hur de tillsammans med barnet konstruerar sanningar om omvärlden i gemenskapen. Skolverket 
(2016) förklarar också att barnet söker och erövrar kunskap genom leken och det sociala samspelet 
genom att utforska, iaktta, samtala och reflektera med varandra och vuxna. Förskollärare som i denna 
studie beskrev barnet, lärandet och utvecklingen utifrån detta synsätt visar en förståelse för att barnet 
lär och utvecklas på olika sätt och att den mångfalden av olika sätt att lära och utvecklas ska tas till 
vara. 
  

7.2.2	På	vilka	sätt	beskriver	förskollärare	att	de	analyserar,	utvärderar	och	följer	upp	
barnets	utveckling	och	lärande	utan	att	det	sker	en	individuell	bedömning	av	barnets	
förmågor	och	kunnande? 
Samtliga förskollärare poängterar i sina beskrivningar att det inte sker någon individuell bedömning av 
barnets förmågor och kunnande. Hur förskollärare går tillväga för att inte göra enskilda bedömningar 
ger studien emellertid inget svar på. Förskollärarna hänvisar endast till att det är verksamheten som 
ska bedömas och inte barnet. Den konstruktion som förskollärare har av barnets utveckling och 
lärande kommer även att resultera i en specifik kunskapsbedömning. Enligt Vallberg Roth (2014a) 
finns det inga renodlade summativa eller formativa bedömningar i förskolans verksamhet och detta 
framkommer också i denna studie.  I Skolverket (2016) poängteras att förskollärare inte får bedöma 
barnets enskilda förmågor vid utvärderingen och uppföljningen av barnets utveckling och lärande. 
Eidevald (2013) poängterar också att Skolverkets stödmaterial talar om en önskan att förskolor 
framför allt ska arbeta med pedagogisk dokumentation med fokus på vad barnet gör, utifrån ett synsätt 
om barnet som en kompetent person med inneboende kunskaper. Samtliga förskollärare som deltog i 
studien beskrev att de använde pedagogisk dokumentation som metod vid utvärdering och uppföljning 
av barnets utveckling och lärande. Förskollärare berättade också att bedömningen och utvärderingen 
alltid ska göras i relation till deras arbetsmetoder, mål och verksamhetens innehåll. Detta stämmer 
överens med hur styrdokumenten för förskolan betonar att utvärdering och uppföljning av barnets 
utveckling och lärande ska gå till (Skolverket, 2016). Av resultatet framgår att förskollärare 
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framförallt gör transformativa kunskapsbedömningar. Vallberg Roth (2014b) poängterar att 
transformativa bedömningar fångar komplexiteten mellan bedömning och dokumentationsarbete. En 
transformativ bedömning startar därför oftast på en individuell nivå för att sedan lyftas upp till en 
gruppnivå. Kunskaperna som förskollärare erövrar på den individuella nivån används för att utveckla 
det pedagogiska arbetet, inte för att fastna vid enskilda bedömningar av barnets kunnande och 
förmågor. Förskollärare i denna studie beskrev sitt arbetssätt som målinriktat och ett arbete som syftar 
till att utveckla verksamheten för att möjliggöra lärande och utveckling för barnet. Vidare förklarade 
förskollärare att de behöver kunskap om det individuella barnet för att kunna stödja det vidare i sin 
utveckling och sitt lärande. 
  
Av studien framgår det att en del förskollärare ägnade mer tid åt summativa bedömningar medan 
andra i sina beskrivningar höll sig mer till formativa. Förskollärare som konstruerade barnet utifrån 
tidigare dominerande teorier och perspektiv tenderade att vara mer bakåtsyftande i sina bedömningar. 
Detta resultat kan kopplas till tidigare forskning som beskriver att fokus i summativa bedömningar 
framförallt handlar om att utgå från vad barnet bör kunna vid en viss ålder, till exempel med avseende 
på språk, motorik och socioemotionell utveckling (Vallberg Roth, 2014a; Vallberg Roth, 2016). 
Johansson (2016) diskuterar förskollärares uppdrag som motsägelsefullt, vilket kan återkopplas till 
resultatet för denna studie när förskollärare gör bedömningar av barnet i praktiken då de till exempel 
dokumenterar och observerar barnet utan att reflektera över sina förgivettaganden om barnet och 
kunskapen och hur detta kommer att återspeglas i hur och vad förskollärare väljer att observera och 
därmed dokumentera. Förskollärarna som deltog i denna studie beskrev att det är verksamheten som 
bedöms och inte barnet. Resultatet visar dock att förskollärare gör olika typer av 
kunskapsbedömningar där barnets förmågor och kunnande bedöms som varande på olika nivåer. 
Eidevald (2013) förklarar att inom det socialkonstruktionistiska perspektivet ses all mätning av barnets 
utveckling och lärande som ett sätt att utgå från en given norm om vad ett barn bör behärska vid en 
viss ålder. Vidare förklarar författaren att detta kommer att begränsa barnets möjligheter att befästa ny 
kunskap på olika sätt. Detta kan återkopplas till resultatet för denna studie där det framgår att 
förskollärare bedömer barnets individuella förmåga sett utifrån de förgivettaganden om kunskap de 
själva är bärare av. 
  
Förskollärare som konstruerade barnet som en kompetent person med inneboende kunskaper ägnade 
sig mer åt framåtsyftande bedömningar som är för lärandet. Förskollärares konstruktioner av barnet, 
kunskapen och lärandet påverkar i vilken grad barnets förmågor och kunnande kommer att bedömas. 
Förskollärare som konstruerar barnet som en kompetent person och lärandet som något föränderligt 
fokuserar desto mindre på barnets enskilda förmågor. Tidigare forskning beskriver formativa 
bedömningar främst som ett redskap som har till syfte att utveckla en pedagogisk verksamhet som ska 
tillgodose barnets behov. Formativa bedömningar har en narrativ form, en bedömning som är riktad 
mot verksamhetens innehåll och arbetsmetoder som influeras av både sociokulturella och relationella 
perspektiv (Vallberg Roth, 2014a; Vallberg Roth, 2016). Beroende på vilken kunskapssyn 
förskollärare är bärare av kommer olika kunskapsbedömningar att hamna i fokus vid utvärderingen 
och uppföljningen av barnets kunnande. Dessa konstruktioner av barnet, lärandet och kunskapen 
fokuserar på formativa och transformativa kunskapsbedömningar som strävar efter att bedöma och 
utveckla verksamheten. 
  
 

7.2.3	Identifierar	förskollärare	några	möjligheter	eller	utmaningar	med	utvärdering	och	
uppföljning	av	barnets	utveckling	och	lärande?	 
Dagens forskning belyser förskolans uppdrag som dualistiskt och komplext eftersom förskollärare 
ansvarar för att utvärdera och följa upp barnets utveckling utan att göra enskilda bedömningar av 
barnets förmågor eller kunnande (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015; Insulander & Svärdemo Åberg, 
2014). Förskollärare i studien beskrev inte uppdraget med utvärderingen och uppföljningen som 
komplext utan snarare att bristen på tid gör det svårt för dem att hinna med sitt uppdrag. Det finns 
olika faktorer som kan påverka varför förskollärare i denna studie beskriver tiden för reflektion som 
otillräcklig. Johansson (2011) belyser några av dessa tänkbara faktorer, vilka är stora barngrupper och 
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brist på personal. Enligt författaren skapar yttre förutsättningar hinder i förskollärares profession. 
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) poängterar också att stora barngrupper inte främjar möjligheter 
för lärande. Det skapar istället svårigheter för förskollärare att kommunicera och ha en dialog med 
många barn samtidigt, vilket gör det svårt för förskollärare att dokumentera och utvärdera det enskilda 
barnets utveckling och lärande. Johansson (2011) framhäver också att minskade ekonomiska resurser 
har resulterat i att ledningspersonal har fått ansvar för större enheter och fler verksamhetsområden än 
tidigare, vilket i sin tur har medfört att förskollärare som arbetar i barngrupp har fått fler 
administrativa arbetsuppgifter. Resultatet i denna studie, varför förskollärare beskriver tiden som 
otillräcklig, kan kopplas till faktorerna som Johansson (2011) framhåller om att förskollärare idag fått 
ett allt större ansvar i och med administrativa uppgifter. Förskollärarna beskriver att de upplever en 
tidsbrist vilket i sin tur konstruerar ett hinder för förskollärarna att tillsammans i arbetslaget reflektera 
kring utvärderingen och uppföljningen av barnets utveckling och lärande. I Skolverket (2016) framgår 
det att förskollärare har ett specifikt ansvar för hur dokumentations- och utvärderingsmetoder används 
och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt. Beskrivningarna i studien visar dock att 
förskollärare önskar mer tid för att kunna möjliggöra detta. Samtliga förskollärare som deltog i studien 
beskrev att de inte hinner reflektera tillsammans i arbetslaget över hur verksamheten tillgodoser 
barnets möjligheter för lärande. 
  
Förutom faktorer som påverkar arbetet med utvärdering och uppföljning skapas även svårigheter för 
förskollärare att kunna fullfölja och arbeta med den pedagogiska dokumentationen på ett kvalitativt 
sätt och detta framgår utifrån studiens resultat. Förskollärare i studien beskrev att de  använder den 
pedagogiska dokumentationen som ett verktyg för att ifrågasätta och utveckla sina egna arbetsmetoder 
och sitt sätt att agera i professionen. Skolverket (2012) framhåller också att förskollärare ska sträva 
efter att använda den pedagogiska dokumentationen som ett verktyg för att tillsammans i arbetslaget 
se möjligheterna med att dokumentera och reflektera över praktiken och arbetssätten för att kunna 
utveckla verksamhetens kvalitet. Detta blir dock motsägelsefullt eftersom samtliga förskollärare i 
denna studie beskriver att det inte finns nog med tid för utvärdering och reflektion inom arbetslaget. 
Tidsbristen gör det alltså svårt att synliggöra för sig själv och inom arbetslaget vilken barnsyn, samt 
teorier och perspektiv som utvärderingen och uppföljningen genomsyras av. Ur ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv innebär det att förskollärare som deltog i studien saknar en 
medvetenhet om vilka konstruktioner deras uppfattningar och värderingar skapar i deras bedömningar 
av barnet. Resultatet för studien visar också vikten av att förskollärare behöver mer tid till sitt 
förfogande för att hinna med reflektioner kring vilka teorier och perspektiv som genomsyrar 
utvärderingen och uppföljningen av barnets utveckling och lärande, eftersom teorierna och 
perspektiven annars förblir osynliga. Genom att ha kunskap om vilka teorier och perspektiv som 
genomsyrar utvärderingen och uppföljningen skapas möjligheter för förskollärare att utveckla det 
pedagogiska arbetet i rätt riktning i enlighet med de nationella målen. Det som hade kunnat 
synliggöras i den pedagogiska dokumentationen förblir istället osynligt. Den tidsbrist som 
förskollärarna upplever råder inom verksamheterna konstruerar utmaningar i förskollärares uppdrag i 
arbetet med utvärdering och uppföljning av barnets utveckling och lärande. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	

	 21	

8.	Slutsatser	och	implikationer	för	yrkesuppdraget 
Syftet med studien var att belysa förskollärares beskrivningar av arbetet med utvärdering och 
uppföljning av barnets utveckling och lärande, och en slutsats av detta är att förskollärare konstruerar 
barnet och dess utveckling och lärande i utvärderingen och uppföljningen. Konstruktionerna har sin 
utgångspunkt i tidigare dominerande teorier och perspektiv men även utifrån ett synsätt om hur aktuell 
forskning belyser att barnet, lärandet och utvecklingen ska uppfattas. En annan slutsats för studien är 
att förskollärare inte själva är medvetna om hur de konstruerar barnet och dess utveckling och lärande, 
vilket kan bero på att förskollärare inte har tillräckligt med tid för att hinna reflektera över och 
synliggöra vilka teorier och perspektiv som genomsyrar utvärderingen och uppföljningen av barnets 
utveckling och lärande. Resultatet av studien visar att förskollärare upplevde tiden för reflektion som 
bristfällig. Studien har med koppling till detta, gett kunskaper om vikten av att reflektera över vilken 
kunskapssyn en själv har om barnet och dess utveckling och lärande. Detta påverkar hur barnet 
konstrueras och positioneras i utvärderingen och uppföljningen vilket i sin tur påverkar hur det 
pedagogiska arbetet i verksamheten utformas. I professionen krävs också kunskaper om de olika 
teoriernas kärnor och synsätt, det kan annars bli svårt att analysera vilka av dessa som utvärderingen 
och uppföljningen influeras av. Förutom att barnet ska utmanas och ges möjligheter för utveckling och 
lärande ger studien även kunskaper om vikten av att förskollärare utvecklas i sin profession. Det är ett 
föränderligt yrke som växer i takt med samhällsförändringar. Det gäller att hålla sig à jour med dagens 
forskning och även ha kunskap om vilka värderingar och normer som en själv är bärare av då dessa 
behöver omprövas för att kunna utvecklas. 
  

9.	Förslag	till	fortsatt	forskning 
Ett förslag på fortsatt forskning är att undersöka om det verkligen råder brist på tid för utvärdering av 
barnets utveckling och lärande eller om det handlar om en osäkerhet i uppdraget om vad som ska 
följas upp i barnets utveckling och lärande och hur arbetet ska utvärderas. Förskollärarna måste bli 
mer medvetna om vilka teorier och perspektiv som deras förgivettaganden om vad ett barn är eller 
borde vara genomsyras av eftersom detta medför en konstruktion av både barnet och verksamheten 
som alla gånger inte är förenlig med förskolans läroplan. 
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Bilaga	1,	Samtyckesblankett	
  
Hej! 
Vi är två studenter som läser Förskollärarutbildningen vid Luleå Tekniska Universitet, vi är nu inne på 
sista terminen och jobbar på med vårt examensarbete. Vi har som syfte med undersökningen att 
studera hur förskolläraren beskriver arbetet med att följa upp och analysera varje barns utveckling och 
lärande. 
  
Intervjun kommer vara utformad i olika teman med huvudområden som vi kommer att beröra, vilket 
innebär att det inte kommer finnas exakt fasta frågor som ska besvaras. Ni kommer därför få beskriva 
hur ni arbetar med att följa upp och analysera barns utveckling och lärande och vi kommer allt 
eftersom ställa öppna frågor. 
  
I undersökning tar vi ställning till Vetenskapsrådets fyra huvudkrav om etiska principer man ska utgå 
ifrån när forskning genomförs. Som deltagande i intervjun kan ni när som helst välja att avbryta, ni 
garanteras anonymitet och intervjun är sekretesskyddad. Ingen information om deltagarna kommer att 
lämnas ut, ej heller vilken förskola som studien genomförts på. Intervjun kommer att spelas in och 
detta för att vi ska kunna gå tillbaka och lyssna på förskollärares beskrivningar om sitt uppdrag kring 
uppföljning och utvärdering om barns utveckling och lärande. Materialet kommer att analyseras och 
renskrivas, men kommer att raderas efter att arbetet är godkänt. 
  
Direkta citat eller referat kan komma att användas i arbetet men kommer inte kunna spåras tillbaka till 
någon person, eftersom att deltagaren vid intervjun är sekretesskyddad kommer namnen att vara 
fingerade när det publiceras i arbetet. 
Materialet kommer att publiceras på Luleå Tekniska Universitets publikationer och detta kommer att 
vara sökningsbart och andra kommer kunna ta del av arbetet. 
  
Tema utvärdering och uppföljning: 
Beskriv hur du följer upp barns lärprocesser? 
Hur utvärderar du det material du har? 
Kan du beskriva en konkret situation när du följer upp och dokumenterar ett barns lärande. Vilka 
metoder använder du? 
  
Tema kunskap och lärande: 
Hur ser du på kunskap och lärande? 
  
  
Namn: _______________________ 
  
Namnförtydligande: _______________________ 
  
Datum: _______________________ 
  
Vid frågor går det bra att kontakta oss 
Josefina Johansson, 076-764 25 19 
Sandra Forsell, 072-508 23 33 
  
  
  
 
 
 
 



	

	

 

Bilaga	2,	Intervjufrågor	
  
 
Intervjufrågor 
 

·      Beskriv hur du följer upp barns lärprocesser? 
·      Beskriv en konkret situation när du följer upp och dokumenterar ett barns lärande. 
·      Vilka metoder använder du dig av? 
·      Vad har du i fokus när du följer barns lärprocesser? 
·      Hur ser du att barnen utvecklar kunskap och lär? 
·      Vilka möjligheter tycker du att det finns med att följa upp och utvärdera barns lärande och utveckling? 
·      Upplever du några svårigheter i arbetet med att följa upp och utvärdera barns lärprocesser, beskriv 

vilka? 
·      Hur utvärderar du det material ni har? 
·      Vad anser du är viktigt att utvärdera? 
·      Hur ser du på kunskap och lärande? 

  

  

  
  
  
 

	




