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Sammanfattning 
Denna studie är baserad på förskollärares syn på sitt uppdrag att dokumentera och analysera 
barns lärande och utveckling i förskolan. Detta uppdrag förtydligades i och med läroplanens 
revidering 2010 och har visat sig vara svårtolkat för förskollärare att genomföra i praktiken. 
Samtidigt har ansvaret för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete på förskolan framhävts.  

Syftet med detta arbete är att undersöka hur förskollärare tolkar och hanterar kraven på 
systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. I synnerhet undersöks i vilken mån de använder 
dokumentationer och analyser av enskilda barns lärande som underlag för att bedöma och 
utveckla verksamheten. För att ytterligare belysa hur förskollärare tolkar och hanterar dessa 
krav analyserar vi vårt material med hjälp av begreppet transformativ bedömning.   
 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod och genomfört intervjuer med sju förskollärare. 
Dessa arbetar antingen på en fristående eller en kommunal förskola i en större eller en mindre 
kommun i Mellansverige. 

Resultatet visar att förskollärarna i studien uppfattar läroplanens krav olika beroende på hur 
länge de har arbetat och om de arbetar kommunalt eller fristående. På kommunala förskolor 
framstår styrningen från statlig och kommunal nivå som mer påtaglig, men garanterar också 
en systematik i kvalitetsarbetet. På fristående förskolor upplevs inte styrningen som lika stark 
och kvalitetsarbetet här kan tolkas som mindre systematiskt i jämförelse. Flera förskollärare 
upplever detta uppdrag som tids- och resurskrävande och ställer sig frågande till för vems 
skull de ska genomföra detta. Förskollärarna använder i flera fall dokumentation som ett sätt 
att synliggöra sin verksamhet och sin profession. Bedömningar görs direkt eller indirekt och 
framstår som oundvikligen sammanvävda med förskollärarnas dokumentationspraktik, men 
kallas då för ”analys” eller ”reflektion”. I intervjupersonernas beskrivningar finns i vissa fall 
spår av transformativ bedömning. Denna bedömning innebär att man genom systematisk 
dokumentation av barn på individnivå kan finna sätt att bidra till att utveckla verksamheten på 
en övergripande nivå. Slutsatsen är att det förtydligade uppdraget tolkas olika och att det finns 
tecken på att förskollärare har ambitionen att vissa bedömningar ska bli transformativa.  

 

Nyckelord: förskola, dokumentation, utvärdering, kvalitetsarbete, bedömning, transformativ 
bedömning  
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1. Inledning 

En förskollärares uppdrag är omfattande och komplext. Utgångspunkten för förskollärares 
arbetsuppdrag finns i läroplanen för förskolan som utkom 1998. När läroplanen reviderades 
2010 ökade förskollärarens ansvar för vissa delar av förskolans verksamhet och förtydligades 
i de statliga skrivningarna. Ett område som förskollärare fick ett uttalat ansvar för är den 
systematiska dokumentationen och uppföljningen av varje barns lärande och utveckling: 
  

”Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 
systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras” (Lpfö, 2010, s. 14) 

 
Det framgår samtidigt av skrivningarna att det är förskolans verksamhet som ska analyseras 
och utvärderas utifrån dokumentationen (Lpfö, 2010, s. 14). Det här uppdraget är något som 
uppfattas som svårt att genomföra i praktiken. Rapporter från Skolinspektionen visar att 
förskollärare anser att dessa formuleringar är komplicerade och att de känner osäkerhet kring 
hur dokumentationen av enskilda barns utveckling och lärande ska leda till att verksamheten 
som helhet utvecklas och förbättras (2011:10; 2012:7). Att dessa skrivningar är svårtolkade 
gör det därför intressant att undersöka närmare samt att det är högst relevant för oss som snart 
ska börja arbeta som förskollärare och själva tolka dessa uppdrag. 
                                                
Inledningsvis vill vi ge en bild av hur detta uppdrag formuleras och beskrivs i statliga 
styrdokument. Förskolans läroplan innehåller ett flertal riktlinjer och uppdrag som 
förskollärare har ansvar för att systematiskt arbeta med. Det är verksamheten i sin helhet som 
ska följas upp och utvärderas, vilket kan innebära att allt ifrån organisation till pedagogiska 
processer dokumenteras, följs upp och utvärderas. Utvecklingsmetoderna och 
dokumentationsunderlaget ska granskas kritiskt. Målet med detta arbete är att förskolan ska 
kunna tillgodose alla barns möjligheter till utveckling och lärande inom samtliga 
läroplansområden (Lpfö, 2010, s. 14-15). 
  
Skolverkets allmänna råd för förskolan skriver att kunskap och dokumentation om varje 
enskilt barns utveckling och lärande är nödvändig för att utvärdera och utveckla förskolans 
kvalitet. Det konkreta uppdraget innebär att förskollärare ska observera, dokumentera, följa 
och analysera barns lärprocesser och lärstrategier: Då synliggörs barns förmågor, färdigheter 
och förändrade lärande både för dem själva, personal och vårdnadshavare. Allt arbete med 
detta ska ske systematiskt och utgå ifrån långsiktig utveckling (Skolverket, 2013/2016, s. 8-
9).    
 
Det kan uppfattas som ett dilemma att förskollärare ska dokumentera varje enskilt barn, men 
att analysen av dokumentationerna enbart ska röra hur verksamheten kan förändras och 
utvecklas. I sitt förslag inför revideringen av läroplanen skrev Skolverket: “Eftersom målen 
inte anger nivåer för barnens prestationer ska inte det enskilda barnets resultat eller 
prestationer utvärderas” (2009, s. 36). Problematiken som förskollärare ställs inför är således 



 

4 
 

att enskilda barns lärande och förändrade kunnande ska dokumenteras och användas till att 
utveckla verksamheten utan att barnen blir utvärderade eller bedömda. 
 
I det här arbetet kommer vi att undersöka vad förskollärare anser om detta dilemma och hur 
de tolkar och hanterar det i praktiken. Samtidigt som dessa skrivningar ska tolkas och hanteras 
så har även kraven på att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete ökat. Förskolans verksamhet 
utgår nu ifrån antagandet att det finns ett samband mellan verksamhetens kvalitet och barns 
lärande och utveckling. Maria Folke-Fichtelius & Christian Lundahl berör detta:  

 
“Denna koppling mellan dokumentation och analys av barns lärande och bedömning av 
verksamhetens kvalitet är ny för förskolans del, och utmanar på olika sätt förskolans tidigare 
bedömningstraditioner” (2015, s. 39).  

 
Detta antagande, att det finns ett samband mellan barns förändrade lärande och en 
högkvalitativ förskola, är heller inte oemotsagt inom förskoleforskning (se t.ex. Barton & 
Coley, 2007; Bennett, 2008). Sammanfattningsvis är vi intresserade av hur förskollärare 
tolkar läroplanens formuleringar samt hur de ser på kopplingen mellan lärande och kvalitet. 
Vi vill undersöka hur förskollärare beskriver att de genomför detta svårtolkade uppdrag i 
praktiken och i vilken utsträckning dokumentationer och eventuella bedömningar av barn 
används för att utveckla verksamheten.   
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2. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare tolkar och 
hanterar kraven på systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Mer preciserat vill vi undersöka i 
vilken mån och på vilket sätt förskollärarna använder dokumentation och analyser av enskilda 
barns lärande som underlag för att bedöma och utveckla verksamheten. 
 
Studiens frågeställningar lyder: 
 

• Hur uppfattar förskollärarna läroplanens krav på dokumentation, utvärdering och 
kvalitetsarbete?  

• Hur tolkar förskollärarna sitt uppdrag att dokumentera, följa och analysera enskilda 
barns lärande? 

• I vilken mån och på vilket sätt används dokumentationer och bedömningar av barn för 
att bedöma och utveckla verksamhetens kvalitet? 

 
 
 

  



 

6 
 

3. Teoretisk förankring 

I detta avsnitt presenteras läroplansteori som är studiens teoretiska förankring samt relaterade 
begrepp. 

3.1 Läroplansteori  

Denna studie utgår från ett läroplansteoretiskt tankesätt. Läroplansteorin bygger på många 
olika vetenskaper och innefattar både samhällskunskap, historia och filosofi samt psykologi 
och sociologi. Läroplansteorin belyser frågan om hur läroplaners innehåll väljs ut och 
formuleras samt vilka processer som ligger bakom: vad är det som ska läras in och hur ska det 
organiseras (Lundgren, 2012, s. 44-46; Lundgren, 2014, s. 141). Läroplansteori fokuserar på 
innehållet i läroplaner och särskilt på skolans och undervisningens innehåll. Den förklarar 
även kontrollen av vad barn och elever tillgodogör sig (Englund, 2012, s. 10). Ulf P. 
Lundgren menar att läroplansteori behandlar frågor om styrning av skolors mål och innehåll. 
En sådan styrning fyller också funktionen av makt och kontroll av barn och elever. I varje 
läroplan finns historiska kännetecken eftersom historien och samhällets utveckling får 
konsekvenser för vad som framstår som viktigt inom utbildning. Läroplansteorins centrala 
fokus är att beskriva hur skolan och dess styrdokument förändras i takt med samhället och hur 
statlig styrning tolkas. Den kan därför sägas erbjuda ett perspektiv för att förstå relationen 
mellan stat och samhälle (2014, s. 140-141).  
 
Läroplansteori är en lämplig teoretisk utgångspunkt för denna studie då syftet är att undersöka 
hur förskollärare tolkar skrivningar i läroplanen och genomför dessa i praktiken. 
Läroplansteorin belyser även styrning och är passande då den kan användas för att undersöka 
hur förskollärare hanterar denna styrning och de uppdrag som ålagts dem.  

3.2 Formulerings- och realiseringsarena 
Två begrepp som är centrala inom läroplansteorin är formuleringsarena och realiseringsarena. 
Formuleringsarena kan förstås som hur reformer och mål tas fram. Med realiseringsarena 
menas hur dessa reformer och mål uppfylls i verksamheten. För att dessa ska implementeras 
behöver de som formulerar målen förstå hur de senare ska omsättas ute i verksamheten samt 
att personalen behöver förutsättningarna för att reformerna och målen ska kunna uppnås. 
Därför behöver reformer motiveras grundligt så att personal som ska arbeta med reformerna 
ser de som något som bidrar till verksamheten. I skolans värld kan detta exempelvis innebära 
förändringar i läroplaner och statliga styrdokument som formuleras av politiker och statligt 
anställda och sedan realiseras av lärare i skolan. Lärarens egen insats och inställning kan då 
vara avgörande för hur eller om detta realiseras (Lindensjö &Lundgren, 2000, s. 175-179). Bo 
Lindensjö & Ulf P. Lundgren menar att det tar tid vid förändringar och att det är bristen på tid 
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som kommer utmärka utbildningspolitiken i början av 2000-talet. Förändringar kräver även 
resurser och kompetens för att de ska kunna realiseras (2000, s. 179).  
 
Dessa begrepp är relevanta för studiens syfte då man kan utgå ifrån perspektivet att läroplaner 
och dess skrivningar tillkommer på en formuleringsarena och omsätts i praktiken på en 
realiseringsarena. Vår empiriska studie riktas mot realiseringsarenan.    

3.3 Politisk styrning 
En läroplansteoretisk utgångspunkt innebär att politisk styrning på olika sätt påverkar 
skolväsendet. Därför är det viktigt att ge en förklaring av hur den politiska styrningen av 
svensk förskola har utvecklats på senare år och hur den ser ut idag. 
 
Förskolan är det första steget i utbildningsystemet. 1998 blev förskolan en egen skolform i 
och med att den fick en egen läroplan. Därmed inkluderas förskolan i ett målstyrt 
utbildningssystem. Läroplanen för förskolan har strävansmål och förskolans verksamhet bör 
därför kontinuerligt sträva efter en ökad kvalitet i riktning mot dessa mål. Målen kan tolkas 
som en önskad riktning av förskolans verksamhet och i förlängningen dess 
kvalitetsutveckling. Efter revideringen av läroplanen 2010 framhävdes ett allt större fokus på 
lärandet som ska ske hos barnen (Vallberg Roth, 2011, s. 160). 
 
Ansvaret för svensk förskola kan ses som fördelat på olika nivåer. På statlig nivå stiftas lagar 
och nationella mål och riktlinjer formuleras. Det är även statens ansvar att bedöma 
verksamheten samt kontrollera att den utvecklas. Det är sedan på kommunal nivå, hos 
huvudmännen, som verksamheten ska organiseras utifrån de statligt angivna målen. Det är 
även kommunens uppgift att se till att verksamheten får de resurser som den kräver. På lokal 
nivå är det personalen som i viss mån utformar mål och sedan arbetar med att genomföra dem 
eller arbeta i riktning med dessa (Åsén & Vallberg Roth, 2015, s. 22-23). 
 
Svenska förskolor är föremål för tillsyn där man kontrollerar att förskolorna arbetar i enlighet 
med läroplanen och i riktning mot de uppsatta målen. Beroende på om det är en fristående 
eller kommunal verksamhet får de olika tillsyn. Statens skolinspektion har tillsyn över de 
kommunala förskolorna (Skolverket, 2013/2016, s. 9). Vid statlig inspektion är 
dokumentationerna i förskolan ett sätt att synliggöra vad som görs, på vilket sätt förskolan 
bedriver sin verksamhet samt arbetar kvalitativt. I Skolverkets allmänna råd för systematiskt 
kvalitetsarbete står det om att den skriftliga dokumentationen har stor betydelse för 
kvalitetsarbetet och att den hjälper personalen att kartlägga sin verksamhet samt se till att 
organisationen strävar emot att uppfylla målen (Skolverket, 2015, s. 11).  
 
För att undersöka om förskolans verksamhet bedrivs på önskvärt sätt och i riktning mot målen 
genomförs utvärderingar på kommunal nivå. Beroende på vad utvärderingarna visar kan 
kommunerna skapa mindre formuleringsarenor och sätta mål som överensstämmer med vad 
deras förskolor behöver förbättra i verksamheten. Att huvudmännen kan sätta upp egna mål 
överensstämmer med statens riktlinjer: “Det är analyserna av utvärderingens resultat som 
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pekar ut väsentliga utvecklingsområden” (Lpfö, 2010, s. 14). De kommunala huvudmännen 
har ansvar för att bedriva tillsyn över de fristående förskolorna (Skolverket, 2013/2016, s. 9). 
De riktlinjer och skrivningar som formulerats på statlig nivå och det som bestäms på 
kommunalnivå påverkar förskollärare och verksamhet på lokal nivå. Utvärdering och 
utveckling ska vara ett systematiskt arbete i förskolan. Pedagogisk dokumentation ska vara 
som en hjälp i arbetet för att regelbundet kunna granska verksamheten så att alla områden 
uppfyller målen. Det systematiska kvalitetsarbetet är ett viktigt verktyg i denna process 
(Skolverket, 2015, s. 11). 
 
På en individuell nivå finns barnet. Barnet är inte skiljt ifrån omvärlden utan existerar alltid i 
ett sammanhang, därför måste man se hur verksamheten kan stödja barnets utveckling. I 
Skolverkets allmänna råd står det främst om barnets utveckling i samband med 
utvecklingssamtalet och att samtalet ska beröra det enskilda barnets lärprocesser. Med 
lärprocesser menas att följa hur och när barnet lär och utvecklas. Förskolans personal ska följa 
förändringarna över tid, vilka strategier barnet använder och hur verksamheten kan stödja och 
bidra till dessa lärprocesser (2013/2016, s. 35-36). 
          
Sammanfattningsvis bygger den teoretiska förankringen för denna studie på läroplansteorins 
tankar om att stat och samhälle påverkar innehållet i läroplaner. Detta innehåll formuleras i 
läroplaner och statliga dokument för att sedan tolkas och realiseras i praktiken och 
verksamheten. I den empiriska delen av denna studie fokuserar vi på realiseringsarenan, det 
vill säga hur förskollärare tolkar och hanterar de krav som ställs från den statliga 
formuleringsarenan. Läroplansteorin är dock inte tillräcklig för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar och vi kommer nu att presenteras fler begrepp från tidigare forskning.  
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4. Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras ett urval av tidigare forskning om utvärdering, dokumentation och 
bedömning i förskolan. Inom detta breda fält har vi fokuserat vår sökning utifrån studiens 
fokus på förskollärares perspektiv. Vi genomförde sökningar i forskningsdatabaser och har 
skapat oss en bild av fältet. En stor del av den forskning som presenteras är i någon mån 
genomförd av Ann-Christine Vallberg Roth, som har ägnat sig åt att undersöka bedömning 
och utvärdering i förskolan med hjälp av begrepp som vi funnit relevanta för vår studie.  

4.1 Utvärdering och styrning av svensk förskola 
Utvärdering i och av förskola är ett tema som blivit mer aktuellt på senare år. I en 
forskningsöversikt beskriver Gunnar Åsén och Ann-Christine Vallberg Roth hur svensk 
förskola har en lång tradition av att utvärdera verksamheten och processerna som finns i den. 
Fokus har länge legat på att det är verksamheten och inte barnen som ska utvärderas. 
Utvärdering är att se tillbaka och granska det som skett och även bedöma resultatet av det, 
vilket förstås av ordet värdera. Det som ska granskas och värderas är material som 
systematiskt samlas in och sedan kritiskt analyseras (2012, s. 9-10, 14, 19).  
 
Åsén & Vallberg Roth menar att den statliga styrningen de senaste åren har blivit mer indirekt 
och målstyrd. I detta styrsystem har utvärdering i förskolan fått en avgörande roll. Förr var det 
fokus på att utvärdera verksamheten med inriktning mot att den skulle utvecklas, inte 
kontrolleras. Det var pedagogerna själva som ägde utvärderingen och den var oftast lokal och 
kollegial. Under 1990-talet marknadsanpassades och decentraliserades förskolan mer och mer, 
vilket ledde till en förskjutning. Utvärdering har nu blivit ett verktyg för att styra och 
kontrollera svensk förskola. Då behövs att personal systematiskt samlar in material till 
utvärderingarna och dokumentationen är en del av detta. Det som detta ska värderas utifrån är 
fastställda mål, exempelvis läroplanen för förskolan (Åsén & Vallberg Roth, 2012, s. 22-24). 
 
Åsén & Vallberg Roth finner tre huvudmotiv till varför utvärderingar görs. Syftet kan ses som 
beroende av för vem utvärderingarna är till för. Mottagare av en utvärdering kan vara barn, 
vårdnadshavare, personal, ledning eller politiker. De olika motiven kan beskrivas som ett 
kontrollmotiv, ett förändrings- och utvecklingsmotiv och ett upplysnings-och kunskapsmotiv. 
Kontrollmotivet innebär att att de som fattar besluten tar reda på information och skaffar sig 
en bild av verksamheten med hjälp av utvärderingarna för att kunna ta reda på om förskolan 
uppfyller målen. Förändrings- eller utvecklingsmotivet innebär att utvärdera för att utveckla 
verksamheten. Upplysning- och kunskapsmotivet är när utvärderingar görs för att samla 
kunskap om en verksamhet. Alla motiven är viktiga i en målstyrd organisation (2012, s. 46-
47).  
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4.2 Kvalitetssäkring och performativitet 
Det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs på olika sätt i landets förskolor. Numera finns flera 
olika utvärderingsmodeller och kvalitetssäkringssystem som förskolor kan använda för att 
värdera verksamheten, exempelvis Skolverkets kvalitetsindikator och självskattningsmaterial 
BRUK (Bedömning, Reflektion, Utveckling, Kvalitet) eller det internationella ECERS (Early 
Childhood Environment Rating Scale). Vissa kommuner använder sig av 
kvalitetssäkringsverktyg som de antingen utvecklat själva eller köpt in av externa företag som 
även utför granskning. En självskattning och intern eller extern granskning är en del av flera 
av dessa modeller. Dessa modeller med standardiserade skalor fyller flera funktioner. De kan 
användas för att jämföra olika förskolor och se till att förskolor följer statliga mål. De kan 
också användas för att hävda sin plats på den marknad som förskolor kan sägas agera på, 
exempelvis när resultat från dessa utvärderingar publiceras offentligt (Åsén & Vallberg Roth, 
2012, s. 31-33).  
 
Åsén & Vallberg Roth beskriver hur kvalitetssäkring och utvärdering har blivit mer och mer 
synonymt i förskolan. Utvärderingarna som görs fyller många olika syften: de ger möjlighet 
att lättare kontrollera kvalitet och bedöma förskolan från statligt och kommunalt håll samt ger 
en möjlighet för staten att kontrollera och bedöma verksamheten. Då handlar det även om hur 
effektiv en verksamhet kan vara. Den kan även ge politiker och ledning underlag för 
prioriteringar. En utvärdering eller kvalitetssäkring kan även vägleda kunder 
(vårdnadshavare) på marknaden. För vårdnadshavare ger det en bild av förskolan som kan 
marknadsföra sig själva genom att publicera resultat. Det ger all personal i förskolan underlag 
för arbetet med att utveckla och förbättra verksamheten (Åsén & Vallberg Roth, 2012, s. 30, 
47).  
 
En följd av detta är att förskolor numera behöver kunna visa upp för vårdnadshavare och 
ledning att de bedriver en kvalitativ verksamhet. När verksamheten får en skyldighet att 
redovisa allt den gör kommer begreppet performativitet (se Ball, 2006) väl till pass. Det kan 
förklaras som en styrningsmodell som förskollärare och övrig personal inom förskolans 
verksamhet använder sig av i sitt synliggörande av verksamheten. Det ställs krav på landets 
förskolor att verksamheten alltid ska vara öppen för kontroll och insyn. I och med att 
verksamheten ska synliggöras märks det vad personalen gör och inte gör. Detta kan leda till 
en osäkerhet bland personalen där man inte vet om det man gör är tillräckligt eller på rätt sätt. 
Att pedagogerna ständigt ska utveckla verksamheten ställer krav på förskollärare som ständigt 
behöver förnya och fördjupa sina kunskaper och tillämpa olika perspektiv. Förskollärare, 
barnskötare och annan personal i förskolans verksamhet blir bedömda utifrån det som visas 
upp. I och med det behöver personalen göra avväganden av vad som ska synliggöras av 
förskolans verksamhet. Det som lyfts fram kan vara sådant som styrker deras profession, för 
att visa att man genomför det som ålagts en. Förskollärarna är skyldiga att redovisa vad de gör 
och det kan leda till att personalen känner otillräcklighet att hela tiden ha ögonen på sig och 
ständigt bli bedömda utifrån. Det kan innebära att förskollärare behöver bevisa sin profession. 
Vad som visas upp är inte hela sanningen av verksamheten utan den del som stärker 
professionen. Folke-Fichtelius, Amanda Löfdahl Hultman & Håkan Löfgren hänvisar till Ball 
(2006) för att förklara att när personal inte visar upp hela sanningen görs så kallade 
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fabrikationer. Eftersom underlaget inte ska bli för stort, och utvärderingen ska vara effektiv 
visar underlaget inte upp hela sanningen om förskolan. Detta kan ses som fabrikationer, att 
det inte är hela sanningen som visas utan främst det som anses styrka verksamhetens 
målområden och att visa på att det som görs är förenligt med styrning och styrdokument 
(Folke-Fichtelius, Löfdahl Hultman & Löfgren, kommande). Performativitet och 
synliggörande är relevant att lyfta fram i vår studie i och med det ökade ansvaret på 
förskollärarna och deras redovisningsskyldighet samt kraven på dokumentation.  

4.3 Kvalitet i förskolan 
Med tanke på det arbete som ska bedrivas av förskollärare för att ständigt förbättra kvaliteten 
är det intressant att undersöka vad en förskola av hög kvalitet kan innebära. Först och främst 
är det relevant att notera att kvalitetskontroll i förskolan utgår från ett antagande om att det 
överhuvudtaget går att mäta kvalitet utifrån vissa kriterier och att det går att sätta betyg på 
förskoleverksamheten. Detta antagande är inte oemotsagt inom förskoleforskning (se t.ex. 
Dahlberg, Moss & Pence, 2007). Det finns olika sätt att mäta kvalitet i och av pedagogisk 
verksamhet, och i detta arbete är det främst relevant att undersöka kvalitet i förhållande till 
utvärdering och systematiskt kvalitetsarbete. Eftersom förskollärarens perspektiv och tolkning 
är centralt i denna studie så står forskning om detta i fokus. 
 
Jane Brodin & Karin Renblad har undersökt huruvida personal i förskolan upplever att de kan 
bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete baserat på läroplanen. När läroplanen för förskolan 
reviderades blev ord som bedömning, uppföljning och utvärdering nya ledord för 
förskollärarens uppdrag. Ansvaret har ökat för förskollärare att genomföra detta arbete och att 
det finns en förväntan och ett antagande utifrån läroplanens skrivningar att förskolan ska hålla 
en hög kvalitet (2014, s. 347-348). Brodin & Renblads studie visar att många anser att den 
reviderade läroplanen har ökat statusen på deras profession. Samtidigt uttrycker en majoritet 
av deltagarna i studien ett behov av mer kunskap om systematiskt kvalitetsarbete och särskilt 
dokumentation och utvärdering. Det mest tydliga resultatet är dock att deltagarna i studien 
uppfattar att det är deras egen attityd som påverkar förskolans kvalitet i störst utsträckning. 
Den mest avgörande faktorn för hur högkvalitativ en verksamhet blir ansåg personalen 
således ligga hos sig själva (2014, s. 352).  
 
Även Sonja Sheridan har genomfört flera studier av vad pedagogisk kvalitet kan innebära och 
hur den kan mätas. I en studie genomförde Sheridan en jämförelse mellan extern granskning 
och självskattning när man mäter kvalitet i förskolan. Studiens fokus var att undersöka hur 
pedagoger i förskolan utvärderar kvaliteten på sitt arbete i jämförelse med en extern 
utvärderare och huruvida deras resultat överensstämmer. Kvalitet i den studien mättes via en 
skala och genom självskattning (2000, s. 64). Sheridans studie visar att resultatet mellan 
externa granskningar och självskattningar varierar. Förskolor av lägre kvalitet skattade sig 
oftast högre än den externa granskaren och på dessa förskolor framkom det att pedagogerna 
tillämpade ett nutidsorienterat perspektiv, utan långsiktiga mål för sin verksamhet. De 
pedagoger som bedömdes arbeta på förskolor av hög kvalitet hade ett framtidsorienterat 
perspektiv med uppsatta mål och syften med sitt arbete. Värt att notera är att på förskolor av 
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hög kvalitet i denna studie så var pedagogerna eniga inom arbetslaget. Sheridan betonar 
slutligen att en avgörande faktor för hög kvalitet är pedagogernas professionella förmåga att 
interagera och samspela med barnen (2000, s. 75-76). Resultatet av denna studie är relevant 
eftersom det visar på svårigheten i att som yrkesverksam skatta sig själv och uppfatta sin egen 
kvalitet.      
   
I en senare artikel diskuterar Sheridan sina genomförda studier av kvalitet och ser fyra 
dimensioner av pedagogisk kvalitet framträda: samhällets, barnets, lärarens och lärandets 
dimension. Utifrån dessa dimensioner analyseras pedagogisk kvalitet på olika nivåer och som 
helhet (2007, s. 204). Det främsta resultatet av Sheridans artikel som vi vill belysa här är att 
barns röster i högre grad måste integreras i utvärderingsarbetet. För att förstå komplexiteten i 
ett kvalitetsarbete måste både lärare och barn involveras. Slutligen hävdar Sheridan att det 
ökade kravet på att dokumentera och utvärdera barns erfarenheter och lärande leder till ett 
behov av verktyg som låter barn komma till tals (2007, s. 214-215).  
 
I en senare studie har Sonja Sheridan, Pia Williams & Anette Sandberg undersökt vilken 
innebörd förskollärare tillskriver systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Som nämnt ska 
dokumenterandet av barns lärprocesser gå hand i hand med förskolans kvalitetsarbete. 
Pedagogisk dokumentation anses som ett viktigt verktyg för att få syn på dessa processer, 
lärarens interaktionsförmåga och förskolans kvalitet (2013, s. 125, 127). I studiens resultat 
fokuserar författarna på hur förskollärare uppfattar systematiskt kvalitetsarbete. De menar att 
fokus inom systematiskt kvalitetsarbete ligger på dokumentation, utvärderingar och deras 
funktioner. Resultatet visar att även om det är förskollärarna som har det uttalade ansvaret för 
detta så är hela arbetslaget närvarande i arbetet. Förskollärarna i denna studie visade motstånd 
mot färdiga mallar och tester för att mäta barns lärande. Resultatet visar sammanfattningsvis 
att systematiskt kvalitetsarbete, dokumentation och utvärdering är sammanvävt (2013, s. 142-
146).   
 
Sammanfattningsvis visar denna forskning om kvalitet i förskola att förskollärare anser att 
deras egen inställning till kvalitetsarbetet är avgörande. När kvalitet mäts så är det svårt att 
skatta sig själv. Avgörande faktorer för hög kvalitet var förskollärarnas egen inställning, ett 
enigt arbetslag och tydliga, långsiktiga mål och syften för verksamheten. Barns röster måste i 
högre grad involveras i kvalitetsarbetet. Slutligen hävdar både förskollärare och forskare att 
yrkesverksamma behöver mer kompetens om kvalitetsarbete.  

4.4 Dokumentation och bedömning av barn 
Det finns omfattande forskning om dokumentation och bedömning, men i detta arbete har vi 
valt att fokusera på läroplanens formulering om förskollärarens uppdrag att systematiskt 
dokumentera och följa varje enskilt barns utveckling. 
 
Att utvärdera barn skulle innebära att mäta deras prestationer och kunskaper i förhållande till 
mål och bedöma dessa, i likhet med skolan och inte i likhet med skrivningarna för förskolan. I 
Sverige har tanken om bedömning av barn länge varit associerad med specialpedagogik och 
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särskilda insatser. Styrdokumenten talar om bedömning av verksamheten och inte av barn. 
Samtidigt visar forskning att tester och olika matriser för att bedöma och kartlägga barns 
lärande förekommer i förskolan idag, exempelvis i dokumentationsverktyg som IUP 
(individuell utvecklingsplan). Det som skrivs i dessa material och de bedömningar som görs 
kan likna betyg eller bedömningar om barnet. De mål som barnens mäts emot är ofta 
föreställningar om “ett normalt förskolebarn” eller utvecklingspsykologiska teorier (Åsén & 
Vallberg Roth, 2012, s. 40-42).  
 
I den tidigare nämnda studien av Sheridan, Williams & Sandberg belyses även hur 
dokumentation är en del av kvalitetsarbetet. Resultatet i den studien visar hur samhällets 
intentioner och politisk policy har fått konsekvenser för dokumentationen i förskolan. 
Författarna menar att studiens resultat är ett exempel på hur förändrade samhällsvärderingar, 
avsikter och policy har påverkat dokumentation i förskolan. Studien tar också upp de 
möjligheter som digital dokumentation erbjuder förskollärare, t.ex. nya möjligheter att 
dokumentera lärprocesser och fånga barns egna ord och handlingar. Ett digitalt verktyg verkar 
också i större mån fånga barns perspektiv och möjlighet att påverka och medverka i 
dokumentationsprocessen. Samtidigt belyser författarna hur digital dokumentation erbjuder 
möjligheter för barn att vara aktiva. Resultatet av deras studie visar att barnen främst deltar i 
dokumentationen på ett känslomässigt plan, exempelvis genom att de får yttra sig kring vad 
de tyckte om en aktivitet. Resultatet visar även att det är svårt att dokumentera och fånga 
barns lärprocesser och att förskollärare behöver mer kompetens för att lyckas med detta. En 
annan aspekt av digital dokumentation är att det gör barnet till objekt för individuell 
utvärdering i större utsträckning än tidigare. Författarna menar att denna dokumentation alltid 
innebär en viss typ av bedömning på individnivå. Förskollärarna i studien upplever en 
konflikt i för vem de ska dokumentera och utvärdera. Resultatet visar att kommunens syften 
med dokumentation och förskollärarnas egna syften står i viss kontrast (2013, s. 142, 144-
146).      
       
Sammanfattningsvis visar forskning att dokumentation i förskolan är ett sätt att samla 
information om barnen och att synliggöra deras enskilda lärprocesser. Forskning visar även på 
att förskollärare tycker detta är svårt.  Dokumentation innebär ofrånkomligen en viss  
bedömning av individer. Syftet med dokumentationen och för vems skull den görs kan skilja 
sig från kommunens syften och förskollärarnas egna. När vi nu har presenterat forskning om 
dokumentation vill vi gå in på bedömning, ett område som kan ses som invävt i 
dokumentationspraktiken. Inom bedömningsforskning så används begreppen formativ och 
summativ bedömning. 
 
Vallberg Roth hänvisar till flera forskare när hon beskriver begreppen formativ och summativ 
bedömning.1 Begreppen formativ och summativ bedömning har främst utvecklats utifrån 
skolans uppnåendemål till skillnad från förskolans strävansmål. Formativ bedömning kan 
beskrivas som framåtblickande och som stöttande av barnets eller elevens framtida lärande 
och utveckling. Summativ är en bedömning som summerar vad barnet eller eleven lärt sig, 
                                                        
1 Ett flertal forskare har skrivit om summativ och formativ bedömning. Se t.ex.: Black & William (2009), Buldu 
(2010), Harrison & Howard (2009), Lindström, Lindberg & Pettersson (2011), Taras (2009), Sjögren (2010).  
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exempelvis ett betyg som är sammanfattande och graderat. Inom bedömningar i förskolan 
finns tecken på både formativ och summativ bedömning (Vallberg Roth, 2012, s. 4-5). 
 
I en studie från 2008 har Vallberg Roth & Annika Månsson undersökt individuella 
utvecklingsplaner och hur dessa kan fungera som betygssystem i förskolan. Trots att 
styrdokumenten föreskriver att enskilda barn inte ska utvärderas och bedömas så fann 
Vallberg Roth & Månsson flera exempel på hur IUP i förskolan ledde till bedömningar då 
förskollärare exempelvis “prickade av” barns lärande och skrev personliga omdömen om 
barnen i IUP och inför utvecklingssamtal. Författarna menar att dessa typer av bedömningar 
kan ses som oförenliga med styrdokumenten (2008, s. 81, 92).   
 
I en senare studie undersökte Vallberg Roth vilka dokumentations- och bedömningspraktiker 
som kan urskiljas på förskolor. Hon menar att bedömning av barn kan ses som en del av 
dokumentationsarbetet. I och med att förskollärare dokumenterar på många olika sätt och med 
olika metoder så blandas formativ och summativ bedömning (2012, s. 1, 5). Förskollärarna i 
denna studie uppger att de inte vill bedöma barn, men att bedömning ofrånkomligen blir en 
del av dokumentationsarbetet:  

 
“(...) the assessment is intervowen in the documentation practice, without being explicitly 
noted or problematized” (Vallberg Roth, 2012, s. 12).  

 
Resultatet av denna studie visar därmed att även om förskollärare försöker och ämnar 
dokumentera barns lärprocesser och bedöma verksamheten och aktiviteter, så förekommer 
bedömningar av barn. Dessa bedömningar kan ses när barn jämförs med varandra eller med 
ett eftersträvansvärt “normbarn”. Förskollärarna problematiserar inte detta eftersom de menar 
att de inte gör bedömningar (2012, s. 12-13).  
 
Vallberg Roth presenterar i två studier olika bedömningar som kan urskiljas i förskolors 
dokumentationspraktiker. Först och främst förekommer utvecklingspsykologiska 
bedömningar. Dessa bygger på att man bedömer barn på individnivå utifrån hur deras 
beteende, språk och motorik m.m. överensstämmer med fördefinierade normer för deras ålder. 
Det förekommer även kunskapsinriktade eller graderade bedömningar där man bedömer barn 
på individnivå utifrån vilka steg de uppnår på graderade skalor. Vallberg Roth menar att dessa 
bedömningar kan ses som summativa och därför oförenliga med svenska styrdokument. Det 
förekommer även personbedömningar där man bedömer barns personligheter och personliga 
egenskaper. Vallberg Roth har funnit dessa bedömningar i portfolio och pedagogisk 
dokumentation och menar att dessa också är svåra att kombinera med läroplanen. De 
bedömningar som kan finnas i portfolio och dokumentation där det berättas om barn kallas 
Vallberg Roth för narrativa bedömningar. Ovanstående bedömningar har det enskilda barnet i 
fokus. Vallberg Roth beskriver även verksamhetsinriktade bedömningar där det är 
verksamheten som står i fokus. Det är bedömningar av hur verksamheten kan utvecklas och 
förändras för att barnet ska utmanas och växa och fokuserar på vad barnet behöver för 
resurser i förhållande till material, tid, situation, grupp m.m.. Vallberg Roth ser tecken på 
denna typ av bedömningar i pedagogisk dokumentation (2012, s. 9-12; 2014, s. 417).  
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Vallberg Roth hänvisar till sig själv när hon förklarar att bedömning i förskolan kan vara 
intern och extern samt ses existera på mikro-, meso- och makronivå i samhället. På mikronivå 
finns bedömningar av barn och grupper, på mesonivå finns förskola, förskoleklass, hem, 
BVC, kommunen, huvudmän och på makronivå finns staten och marknaden. 
Dokumentationer och bedömningar som görs kan vara både internt riktade, med 
verksamheten i fokus, eller externt riktade, med vårdnadshavaren som mottagare. Extern 
bedömning kan exempelvis vara publicerade resultat av föräldraenkäter och rapporter från 
tillsyn och granskning (Vallberg Roth, 2014, s. 407, 428).  
 
Vallberg Roth försöker komma åt sambanden mellan bedömning, dokumentation och 
förskollärarnas professionalitet. Förskollärarna i hennes studie har svårt att se sitt 
professionella uppdrag i samband med bedömning men de drar tydligare kopplingar mellan 
dokumentation och sin professionalitet (2012, s. 12). Förskollärarna kan se dokumentationen 
som ett hjälpmedel att synliggöra att de fullföljer sina åtaganden och uppdrag genom att visa 
sin profession. Förskollärare gör professionella verksamhetsinriktade bedömningar när de till 
exempel ser till att stödja och utmana barnet på lagom nivå. Vallberg Roth hävdar att det som 
professionell är viktigt att kunna motivera sina bedömningar och kritiskt granska vad 
bedömningarna grundar sig på och om de överensstämmer med nationell policy (2014, s. 405, 
415).  
     
Sammanfattningsvis visar forskning att bedömning av barn i förskolan är något som 
förekommer trots att det kan ses som oförenligt med nationell policy. Bedömningar kan ses 
som sammanvävt med dokumentationspraktiken. Det finns ett komplext samspel mellan 
dokumentation, summativ och formativ bedömning utifrån hur och för vem den görs. Därför 
kommer vi nu att presentera forskning kring ett nytt begrepp inom detta forskningsfält som 
kan bidra till förståelsen av denna studie.    

4.5 Transformativ bedömning 
Inom förskoleforskning har Vallberg Roth presenterat och utvecklat begreppet transformativ 
bedömning.2 I flera studier har Vallberg Roth och Vallberg Roth & Annika Månsson 
undersökt dokumentations- och bedömningspraktiker i förskolor samt hur bedömningar kan 
ses som en del i dokumentationer. Vallberg Roth menar att i de studier hon utfört räcker inte 
begreppen summativ och formativ bedömning till för att förklara förskollärares 
bedömningspraktiker (2012, s. 14). Vallberg Roth & Månsson beskriver istället begreppet 
transformativ bedömning såhär:  
 

”Kanske kan begreppet transformativ bedömning prövas i förhållande till den 
framåtblickande bedömning och de individuella målformuleringar /.../ En transformativ 
bedömning kan vara öppen för möjliga variationer i utvecklingsvägarna relaterade till tid, 
plats och kultur, till pedagogisk miljö. Framåtblickande bedömning kan /.../ vara öppen 
för och stödja barnets egna frågor, funderingar och kritiskt kreativa samspel och 
tänkande” (Vallberg Roth & Månsson, 2008, s. 93).  

                                                        
2 Ann-Christine Vallberg Roth förklarar detta nya begrepp utförligt och ingående i en video på Malmö 
Högskolas webbsida: ”Om transformativ bedömning med Ann-Christine Vallberg Roth” (2014), 
http://barnochunga.org/transformativ-bedomning. 
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I ett första steg är transformativ bedömning ett begrepp som kan användas för att förstå 
relationer och interaktioner mellan de olika formerna av dokumentation och bedömning. I en 
studie såg Vallberg Roth hur förskollärare använde sig av flera olika dokumentationsmetoder. 
I dessa dokumentationer fanns spår av bedömningar som rörde sig mellan gränser. En 
transformativ bedömning kan sägas röra sig mellan olika gränser där ett växelspel sker mellan 
olika nivåer: Bedömningarna rör sig, transformeras, mellan olika nivåer och gränser. Vallberg 
Roth menar att bedömningar i dokumentationer kan ses röra sig mellan mikro-, meso- och 
makronivå. En bedömning av ett barn på mikronivå (”Pelle har lärt sig nya ord”) kan lyftas till 
en bedömning av förskolan (”Vi har utökat vårt ordförråd) och nå en mesonivå genom 
exempelvis ett föräldrabrev. Bedömningar görs även i dokumentationer, vilka följer med till 
förskoleklass, eller lämnas till hemmet. BVC-test och resultat från matriser (exempelvis 
TRAS och RUS) flyttas över dessa olika nivåer där bedömning kan ses som ett gränsobjekt 
som transformeras mellan olika nivåer och aktörer. Vallberg Roth ger även exempel på hur 
bedömningar kan röra sig mellan gränserna “online” och “offline” när bedömningar av barn 
offline läggs ut på nätet och blir en bedömning av verksamheten online (2012, s. 14-15).
       
Vallberg Roth påpekar att transformativ bedömning inte ska ses som ett föreskrivande 
begrepp utan endast som ett nytt användbart begrepp för att få ny förståelse för förskolans 
dokumentations- och bedömningspraktik (2014, s. 430).  
       
Bedömning i förskolan kan alltså ses som transformativ om den är framåtsträvande och ser till 
hur varje barn utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. För att göra det behöver 
bedömningen även vara bakåtblickande för att se hur utvecklingen gick till så att 
verksamheten kan anpassas så att den stödjer varje barns lärande och utveckling. I nästa steg 
är alltså transformativ bedömning ett begrepp som kan användas för att förstå hur systematisk 
bedömning genom dokumentation på individnivå kan lyftas till gruppnivå och leda till att hela 
verksamheten utvecklas: 

 
”Bedömningen kan då röra sig från att genom systematisk dokumentation följa tecken på 
barns kunnande på individnivå, till en verksamhetsinriktad bedömning över vad som 
behöver förändras” (Vallberg Roth, 2014, s.430)  

 
Vallberg Roth föreslår att transformativ bedömning kan prövas som ett sätt för att komma 
runt det dilemma som förskollärare ställs inför: Om systematisk dokumentation, och därmed i 
någon mån bedömning, sker på individnivå kan dessa bedömningar transformeras till mål för 
verksamheten. Genom att förskollärare följer varje enskilt barn och synliggör deras kunnande 
kan de utveckla en verksamhetsinriktad bedömning som lyfter bedömningarna från individen 
till verksamheten. I förhållandet till dilemmat som beskrivs i inledningen av detta arbete så 
kan transformativ bedömning användas som ett begrepp för att hantera hur systematiska 
dokumentationer och bedömningar av individuella barn kan transformeras till mål för hela 
förskolans verksamhet (2014, s. 430).  
 
Slutligen har vi presenterat begreppet transformativ bedömning och beskrivit hur det kan vara 
relevant i förhållande till studiens syfte. Begreppet har också en direkt koppling till studiens 
frågeställning om i vilken mån dokumentation och bedömning av barns lärande används som 
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underlag för att bedöma och utveckla verksamhetens kvalitet. Vi kommer därför att använda 
transformativ bedömning som centralt begrepp i vår resultatanalys.  
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5. Metod 

I detta avsnitt presenterar vi vår metod för undersökningen, vårt genomförande och 
arbetsfördelning samt etiska aspekter.   

5.1 Intervju som datainsamlingsmetod 
Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer med verksamma förskollärare på deras 
arbetsplatser. Detta metodval är passande eftersom det vi är intresserade av att undersöka är 
hur förskollärare tolkar och uppfattar sitt uppdrag och vad de berättar om hur de hanterar det. 
Vi ville även få en förståelse för förskollärarnas erfarenheter och känslor kring detta vilket Jan 
Trost menar att en kvalitativ intervju kan ge (2010, s. 43-44). Under intervjuer finns bättre 
möjligheter att ställa fler frågor och få djupare svar än om man använder en annan metod. 
Intervjuareffekten är dock något att ta hänsyn till när man genomför intervjuer. Detta innebär 
att intervjuaren på olika sätt kan påverka resultatet omedvetet i och med sin närvaro 
(Esaiasson et al., 2012, s. 235). Därför  försökte vi förhålla oss neutrala och objektiva i 
intervjusituationerna och inte påverka eller leda våra informanter. Vi genomförde så kallade 
fokuserade intervjuer där vi på förhand hade formulerat teman och frågor men samtidigt 
lämnade utrymme för intervjupersonen att berätta fritt. Förskollärarna hade fått övergripande 
frågor innan intervjun för att kunna förbereda sig. Att använda en fokuserad intervjuform 
underlättar analysen efteråt eftersom teman redan är överskådligt formulerade (Bell & 
Nilsson, 2006, s. 162).  

5.2 Urval 
För att få en bredd på vårt material har vi valt att genomföra intervjuer med förskollärare i två 
olika kommuner: en mindre och en större. I dessa kommuner sökte vi sedan efter en fristående 
och två kommunala förskolor. Vi genomförde sammanlagt sex intervjuer med sju 
förskollärare. Detta beror på att två förskollärare önskade medverka tillsammans och vi ansåg 
att det inte skulle påverka resultatet till det sämre. Snarare gjorde vi bedömningen att de 
skulle känna sig mer trygga och därmed kanske ge mer utförliga och tillförlitliga svar än om 
de varit själva. Antalet intervjuer och bredden på urval gjorde vi för att få ett rikare material. 
Vi sökte efter förskollärare i allmänhet och intervjuade förskollärare som varit verksamma i 
yrket olika lång tid. Fyra av dem tog examen innan läroplanens första utgivning 1998 och tre 
därefter. 

5.3 Genomförande  
Vi fick kontakt med de förskollärare som vi intervjuar i denna undersökning genom 
personliga kontakter och genom skriftliga efterfrågningar. Vi mailade först en 
intervjuförfrågan till ett flertal förskolor. Några mail gick ut till flera avdelningar på samma 
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förskola och nådde på det sättet ut till flera förskollärare. Vi fick så många informanter som vi 
ansåg hinna med att intervjua med tanke omfattningen och tiden för vår studie.    
 
Intervjuerna genomfördes på förskolan för att förskollärarna skulle känna sig bekväma och 
trygga i miljön (se Kvale & Brinkmann, 2014, s. 65). Vi bad förskollärarna att avsätta en 
timme. Vi satt i ett avskilt utrymme, i de flesta fall på kontor eller i personalrum, där vi inte 
blev avbrutna. Vi gjorde avvägningen att närvara båda två för att en av oss skulle kunna 
fokusera på att leda intervjun och den andra på att observera och anteckna. Vi fick tillåtelse av 
förskollärarna att spela in intervjuerna. Det underlättade vårt arbete när vi transkriberade och 
analyserade och det möjliggjorde för att få med förskollärarens egna ord.  
     
I och med att vi genomfört en kvalitativ intervju och tolkar de intervjuades svar som sades 
under ett intervjutillfälle så kan vi inte säga att samma person skulle sagt detta imorgon, 
därför kan vi inte tala om exakt hur stor reliabilitet och validitet vår studie har (se Trost, 2010, 
s. 132). Vi gör en tolkning av hur förskollärarna uppfattar dessa uppdrag i den reviderade 
läroplanen och vilka erfarenheter och vilken syn kring det systematiska kvalitetsarbetet som 
de uttrycker. Vi ville sedan i resultatet undersöka om det fanns spår av transformativ 
bedömning i deras svar. Vi finner att vår studie är trovärdig och att de data vi samlat in är av 
angelägenhet till vårt arbete. Intervjufrågor presenteras i bilagor för att åskådliggöra och 
därmed kan vi visa på att vi undersöker det som vi tänkt undersöka (se Trost, 2010, s. 133). 
 
Gällande arbetsfördelning så har vi valt att genomföra större delen av detta arbete gemensamt. 
Alla mail, brev och intervjufrågor har formulerats gemensamt och i möjligaste mån varit 
liknande skrivna och framställda till alla som tagit del av dem, det vill säga de som fått 
intervjuförfrågan och även de som blivit intervjuade. Vi var båda närvarande under samtliga 
intervjuer och varit ansvariga för tre vardera samt transkribering av dessa. Johanna ansvarade 
för delarna om formulerings- och realiseringsarena, politisk styrning samt tidigare forskning 
om styrning och performativitet, dokumentation och professionalitet. Jenny har ansvarat för 
delen om läroplansteori samt tidigare forskning om kvalitet, bedömning och transformativ 
bedömning. Vi har skrivit samtliga delar av resultat, analys och diskussion tillsammans och 
ofta samtidigt i ett program som uppdateras i realtid. På så sätt har vi båda haft stor insyn i 
arbetet och kunnat bearbeta texten tillsammans.  

5.4 Etiska överväganden 
Under genomförandet av denna studie har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra krav: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att deltagare upplyses om i vilket syfte undersökningen genomförs 
och om vilka villkor som gäller. De har alltid rätt att avbryta sin medverkan när som helst 
under processens gång. Samtyckeskravet innebär att deltagaren måste samtycka till att delta i 
undersökningen. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagare ska var så 
konfidentiella som möjligt och personuppgifter hanteras så att inga obehöriga har tillgång till 
dem. Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter om deltagare i studien endast får användas i 
studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2010, s. 7-14).  
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Vi har tagit hänsyn till dessa krav genom att deltagande i undersökningen har informerats om 
innebörden av samtliga dessa krav skriftligen och muntligen. Samtliga gav sitt godkännande 
till att bli inspelade och var införstådda med att de närsomhelst kunde avsluta sin medverkan.  
I intervju 2, som genomfördes med två förskollärare (se informantförteckning nedan), 
önskade kollegorna medverka tillsammans och vi gjorde bedömningen att det inte skulle 
påverka resultatet till det sämre. Snarare gjorde vi bedömningen att de skulle känna sig mer 
bekväma och därmed kanske ge mer utförliga svar än om de varit själva.  
För att kunna säkerställa anonymitet har vi utelämnat vissa uppgifter. På de två fristående 
förskolorna har vi utelämnat information om huruvida informanter arbetar i en mindre eller 
större kommun då vi gjorde bedömningen att detta skulle få konsekvenser för deras 
anonymitet. I resultatet presenteras informanterna med fingerade könsneutrala namn för att ta 
hänsyn till anonymitet och för att underlätta läsvänligheten.  
 
Informantförteckning: 
1. Robin    Förskollärare på en kommunal förskola i en mindre kommun 
  Tog examen efter 1998 
2:1 Tintin  Förskollärare på en kommunal förskola i en mindre kommun  
  Tog examen innan 1998 
2:2 Sasha  Förskollärare på en kommunal förskola i en mindre kommun  
  Tog examen innan 1998 
3. Alex  Förskollärare på en kommunal förskola i en större kommun  
  Tog examen efter 1998 
4. Kim  Förskollärare på en kommunal förskola i en större kommun 
  Tog examen efter 1998 
5. Mika  Förskollärare på en fristående förskola 
  Tog examen innan 1998 
6. Renée  Förskollärare på en fristående förskola  
  Tog examen innan 1998 
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts samt analyserande 
kommentarer. Resultatet presenteras i teman som är utformade dels utifrån det material som 
samlats in och dels utifrån den litteratur som presenterats. Efter varje tema finns en 
sammanfattande kommentar där vi lyfter fram det som vi finner intressant och analyserar 
detta.  
 
De intervjuade kommer i texten att presenteras som förskollärare på kommunal eller 
fristående förskola. Vi beskriver olika aspekter av informanterna då vi finner det relevant, 
exempelvis hur länge de har varit verksamma inom yrket eller när de tog sin examen de fall 
då vi anser detta haft betydelse. Under vissa rubriker har vi undvikit att beskriva vilken 
informant som uttryckte vad, då vi har gjort avgörandet att detta skulle kunna röja deras 
anonymitet.  

6.1 Systematiskt kvalitetsarbete  
Efter en kort presentation av verksamheten uppmuntras informanterna att beskriva förskolans 
arbete med systematiskt kvalitetsarbete. De ombeds beskriva egna erfarenheter, åsikter och 
uppfattningar kring detta.  
 
Informanterna beskriver att de har olika syften med sitt systematiska kvalitetsarbete: på de 
kommunala förskolorna uttrycker informanterna hur detta arbetsansvar har ålagts dem från 
chefer och ledning samt att syftet med kvalitetsarbetet är att ständigt utvärdera och utveckla 
verksamheten. De uttrycker sig i termer av att detta är något de ska, måste eller bör 
genomföra. Alex och Kim som är förskollärare på kommunala förskolor i en större kommun 
berättar att deras systematiska kvalitetsarbete är starkt präglat det kvalitetssäkringsverktyg 
som kommunen valt att arbeta med. Kvalitetssäkringen bygger på material att arbeta med, 
självskattning samt extern granskning. Alex och Kim baserar sina intervjusvar på detta 
verktyg och på de olika arbetsmodeller som kommunen har utvecklat.  Alex menar att dessa 
garanterar systematik i arbetet och gör att de noggrant går igenom sin verksamhet och sitt 
arbete. De arbetar med flera olika mål för olika nivåer. Dessa kan gälla olika delar av 
verksamheten och vara prioriterade mål från kommunens sida, från utvecklingsgruppernas 
sida eller egna framtagna mål i arbetslaget. De skriver uppföljningar och kvalitetsrapporter 
som lämnas till “ledningen”. Det är även ledningen som sätter mål och teman för 
verksamheten utifrån vad ledningen upplever som utvecklingsområden för förskolan.   
 
Robin, som är förskollärare på en kommunal förskola i en mindre kommun, berättar att det är 
utifrån föräldraenkäter och kvalitetsredovisningar som de sätter sina mål för verksamheten:  
 

“Vi måste inte lämna in något /.../ men det är bra för vår del. Svart på vitt vad vi behöver 
göra” (Robin)  
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Tintin och Sasha som också är förskollärare på en kommunal förskola i den mindre 
kommunen berättar att deras enhet är inne i ett utvecklingsarbete med en ny modell för 
kvalitetsarbetet. Materialet som kommunens ledning har utformat består av olika formulär där 
rubrikerna har tagits fram utifrån utvecklingsområden och utifrån det som kommunen har fått 
nedslag på vid inspektioner. Tintin och Sasha poängterar att det är viktigt och bra att 
reflektera och diskutera men att de anser att det tar tid att sätta sig in i nya material: 
 

”Det som känns är att det tar väldigt lång tid. Alltså våra planeringar det går till det här 
/.../Det är så mycket annat som får stå tillbaka” (Tintin) 

 
På en fristående förskola beskriver Renée att systematiskt kvalitetsarbete för hen är att ha koll 
på vilka styrdokument som gäller och att sätta upp mål för arbetet på en grovplanering. Renée 
beskriver även att de också har planering på mindre nivå där de arbetar mer målformulerat 
och även sätter upp individuella mål för barn:  
 

“Det finns ju planering på mindre nivå, avdelningsvis planering eller gruppvis, där måste 
man också försöka arbeta lite målformulerat, att man ser ’vad är det vi vill uppnå, vad vill 
vi uppnå med vår grupp, vad är det vi vill uppnå för enskilda barn’, och att man försöker 
skriva upp det /…/” (Renée) 

 
Som fristående förskola utövar kommunen tillsynen och Renée är ålagd att lämna en 
verksamhetsbeskrivning till kommunen. Renée berättar även om hur en tillsyn går till och hur 
hen har upplevt denna mer som samtal där hen kan diskutera med personen som gör tillsynen. 
Från den egna ledningen avkrävs de inte några utförliga kvalitetsrapporter eller liknande: 
 

“Det är en blankett som jag ska fylla i /.../ Det är gjort på fem minuter, så det är verkligen 
inte ett systematiskt kvalitetsarbete” (Renée) 

 
På en annan fristående förskola beskriver Mika att deras systematiska kvalitetsarbete till 
största delen består av dagböcker som skrivs. Dessa delas med vårdnadshavare varje vecka. 
Mika berättar även om en modell som de har hämtat från en annan kommun, men det framgår 
inte i intervjun hur systematiskt arbetet med denna modell är. Hen anser att modellen är 
tydligare och mer överskådlig än andra material, exempelvis Skolverkets skattningsverktyg 
BRUK, men ger inga specifika exempel på när hen har arbetat med modellen.  
 
Samtliga informanter betonar att de anser att det är viktigt med kvalitetsarbete för att kunna 
förbättra verksamheten. Kim och Alex, som arbetar på olika kommunala förskolor i den större 
kommunen, uttrycker att de ser systematiskt kvalitetsarbete som en del i visionen om en 
likvärdig förskola för alla. Kims åsikt är att om politiker och samhället vill ha en likvärdig 
förskola så måste verksamheten bedömas och kvalitetsstämplas.  

6.1.1 Sammanfattande kommentar 
På de kommunala förskolorna i den större kommunen är svaren genomsyrade av det 
kvalitetssäkringsverktyg som personalen blivit ålagda att arbeta med. Dessa informanter anser 
dock att det leder till en stor systematik och vi tolkar deras berättelser som att det 
systematiska kvalitetsarbetet inte skulle kunna falla mellan stolarna när de ständigt och på alla 
nivåer talar om de många olika mål som ska uppnås. Det systematiska kvalitetsarbetet är en 
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daglig påminnelse för dessa förskollärare. Majoriteten av informanterna på samtliga 
kommunala förskolor berättar om hur kommunen har satt deras mål och i vissa fall även de 
teman som de ska arbeta med under ett år eller längre period. Detta kan tolkas som att 
kommunal politisk styrning är närvarande och påtaglig för dessa förskollärare. Att 
kommunens ledning i vissa fall till och med avgör vilka teman som förskolornas barngrupper 
ska arbeta med kan ses som ett tydligt exempel på styrning. 
 
Förskollärarna på fristående förskolor ger uttryck för att deras kvalitetsarbete inte är 
systematiskt på samma sätt. Det är något som de antingen har egna modeller för eller som 
utförs sporadiskt. De avkrävs inte på rapporter i samma utsträckning och utsätts inte för 
samma ingående granskning som de kommunala förskollärarna beskriver. Vi tolkar detta som 
att den granskningen inte uppfattas lika starkt här och att styrningen inte är lika påtaglig.  
 
Informanterna uttrycker personligen vitt skilda åsikter om systematiskt kvalitetsarbete. Det 
råder delade meningar där några lyfter fram att det är tidkrävande och tar tid från barnen 
medan andra anser att det är bra med systematiken för att få syn på sitt eget arbete. I dessa 
svar ser vi en skillnad beroende på hur länge förskollärarna arbetat. Det är vår tolkning att de 
som tagit examen efter läroplanens utgivning 1998 har en mer positiv attityd till det 
systematiska kvalitetsarbetet. Förskollärarna som arbetat längre uttrycker att det tar mycket 
tid och resurser att sätta sig in i nya modeller och material.  

6.2 Dokumentation 
Informanterna ombads sedan att berätta om hur de arbetar med dokumentation och vilka 
erfarenheter och åsikter de har av och om detta. Vidare tillfrågas informanterna i vilken mån 
och på vilket sätt de upplever att dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete hör ihop: 
ingår dokumentationerna i det systematiska kvalitetsarbetet? Den dokumentation som 
förskollärarna beskriver kan ses framträda på olika nivåer: pedagogisk dokumentation av 
barn, dokumentation för att synliggöra sin verksamhet, som del i det systematiska 
kvalitetsarbetet samt som ett reflektionsunderlag på samtliga nivåer. Vi kommer att 
sammanfatta och presentera resultatet under rubrikerna: Dokumentera för barnen, 
Dokumentera för att synliggöra och Dokumentera för att utvärdera. Slutligen ger vi en 
sammanfattande kommentar där vi analyserar samtliga resultat som presenteras i 
dokumentationsavsnittet. 

6.2.1 Dokumentera för barnen 
Informanterna beskriver först den dokumentation som sker av och med barnen. Alex och Kim 
berättar mycket om hur de försöker prioritera pedagogisk dokumentation av barns lärande och 
lärprocesser. Kim anser att det är barnens lärprocesser som dokumenteras och att de 
dokumentationer som hamnar i barns pärmar ska vara “så lite produktion och så mycket 
process som möjligt”. Samtidigt säger hen att det är barnens upplevelser och erfarenheter som 
ska dokumenteras.  
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Kim, Alex, Renée, Mika, Sasha och Tintin berättar om arbete med barns pärmar eller 
portfolio och att det är en plats där vissa dokumentationer och alster från barnen hamnar. 
Renée berättar att förskolans dokumentationsarbete hamnar i två pärmar: en för barnet och en 
för personalen. I den pärmen som barnen har tillgång till försöker hen sträva efter att varje 
barn ska få ett visst antal bilder insatta varje termin och att dokumentationen av barnen ska 
ske när de har roligt. Det är barnens positiva upplevelser som ska hamna där. Renée anser att 
det som ska dokumenteras och sättas in barns pärmar ska vara de roliga och positiva 
erfarenheterna. Hen tar avstånd ifrån matriser och hens fokus ligger inte på att kunna mäta 
exakt vad barnen lärt sig eller: 
 

“Som ibland, så vet jag att förskoleavdelningar jobbar med sådana matriser, att de jobbar 
med de matriserna mot barnen också att de finns där för barn och föräldrar att titta på. Så 
jobbar ju inte vi, vi är väldigt, väldigt långt ifrån det synsättet och dokumentationen” 
(Renée) 

 
Renée berättar vidare att i den andra pärmen däremot sätter personalen in dokumentationer 
som fokuserar på processer och barnets lärande: 
 

“Där finns den typen av dokumentation där vi försöker dokumentera hela barnets varande 
och lärande då” (Renée) 

 
Mika låter barnen själva avgöra vad som ska hända med dokumentationer eller barns alster, 
medan de andra informanterna gör bedömningar av vad som är pedagogisk dokumentation 
och vad som ska in på vilken plats. Robin däremot berättar att hens avdelning har tagit bort 
portfolio och pärmar för barnen, men det framkommer i samtalet att barnen har 
dokumentation samlad någonstans. Robin berättar att hen uppmuntrar barnen att dokumentera 
själva för att de ska få syn på sitt eget lärande. Pedagogerna på Robins förskola gör även all 
dokumentation i barngruppen med barnen. Hen tycker det är viktigt att de gör 
dokumentationerna med barnen och inte på planeringstid. Robin berättar att detta 
förhållningsätt smittar av sig på barnen och att hen har märkt stor förändring av hur barnen 
använder den digitala lärplattan som dokumentationsverktyg sedan hen började arbeta på 
förskolan. Dessa dokumentationer används sedan som underlag för reflektion för både barnen 
och arbetslaget:  

 
“Vi ser ju hur barnen utvecklas genom deras dokumentation” (Robin) 
 

Renée berättar att hen anser att det viktigt att barnens röster kommer fram i 
dokumentationerna och att de gärna lyfter fram citat från barn. Hen menar att barns 
delaktighet är viktigt utifrån en demokratisk synvinkel.  
 
Informanterna berättar även om när de anser att de har tid att dokumentera. Mika och Kim 
uttrycker att dokumentation av det enskilda barnet sker mer intensivt inför 
utvecklingssamtalen. Mika betonar att det är “just nu” när de snart ska ha utvecklingssamtal 
de tar sig tid att titta på varje enskilt barn. 
 

“Just nu har vi då tillgång till dokumentation och barnens individuella dokumentation, 
därför att nu så ska vi ha utvecklingssamtal” (Mika) 
 



 

25 
 

“Dels inför utvecklingssamtal jobbar vi mycket. Och när man är uppe mycket i ett 
projekt. Och när det inte är massa annat som man prioriterar eller är tvungen att 
prioritera” (Kim) 

6.2.2 Dokumentera för att synliggöra 
På en förskola berättar informanten att deras dokumentation främst består av veckobrev till 
vårdnadshavare. Flera andra informanter bekräftar att de också använder dokumentation som 
ett sätt att synliggöra sin verksamhet för vårdnadshavare. I veckobrev eller dagböcker sätter 
flera av dem in citat från läroplanen eller från kända pedagoger.  
 
En informant nämner att på föräldramöten har hen använt ett bildspel där det finns 
läroplansmål till varje bild för att synliggöra att läroplanen finns med hela tiden i 
verksamheten i det dagliga arbetet. En annan informant berättar om hur de varje vecka skickar 
ut ett informationsbrev till vårdhavarna där de försöker skriva om vad de olika delarna av 
läroplanen betyder och att de sätter upp pedagogiska dokumentationer på dörrar och väggar 
för att synliggöra sin verksamhet.  
 
En informant på en fristående förskola berättar att de har valt att använda sig av sociala 
medier för att visa upp för vårdnadshavare att de “gör det de lovar”.  Informanten anser att 
detta är den enklaste formen av dokumentation och att offentliga bilder på sociala medier är 
ett sätt att visa vad som händer och “styra lite vilken bild vi vill visa av förskolan också”.  
 
Kim kopplar ihop dokumentation som ett sätt att synliggöra, inte bara för vårdnadshavare, 
utan också för att få syn på det systematiska kvalitetsarbetet:  
 

“Dokumentation är ju ett sätt att synliggöra vad man gör och inte gör naturligtvis. Och att 
man gör det systematiskt för att få se vad är det är förändrat. Det är ju ett sätt att mäta 
kvalitet” (Kim) 

 
Tintin och Sasha berättar om hur deras nyutformade kvalitetsmodell har påverkat deras arbete 
och att de upplever att de nu måste synliggöra sin verksamhet på ett annat sätt. Innan den nya 
modellen kom genomfördes kvalitetsredovisningar en gång om året och Tintin och Sasha 
anser att det tidigare arbetet tog mindre tid eftersom de visste vad som efterfrågades och att de 
“visste vad som skulle komma”. Tintin och Sasha beskriver hur de brukade reflektera och 
analysera i arbetslaget men att de inte behövde “få ner allt på papper”. De menar att de inte 
kände samma krav på sig tidigare och att kraven på att visa upp och synliggöra sig har ökat. 
De ser tillbaka på förändringar som gjorts under åren de varit yrkesverksamma:  

 
“Vid alla förändringar så tänkte man “det här kommer inte att gå” /.../  vad klagade man 
för, för då hade inte det administrativa på sig. Man hade inte de här kraven på sig/.../ och 
så tyckte man det var jobbigt /.../ Mer krav på sig nu. Mer ögon på sig” (Sasha) 
 
“Det är klart att det känns /.../ Man jobbar mer intensivt, mer målinriktat idag” (Tintin)  
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6.2.3 Dokumentera för att utvärdera 
Att dokumentationerna ska ligga till grund för arbetslagets reflektion och utvärdering råder 
det enighet om bland samtliga informanter. Flera informanter uppfattar även en koppling 
mellan dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete:  

 
“Det är grunden till allt” (Alex) 
 
“Ett systematiskt kvalitetsarbete kan man ju inte genomföra utan dokumentation” (Reneé) 

 
Alex och Kim berättar om hur de ibland tar med sig dokumentationer till arbetslagets 
reflektionstillfällen. Kim berättar att de ibland tittar på filmer och att hen anser att det är ett 
bra sätt att använda dokumentationer som utgångspunkt och underlag för utvärdering och 
reflektion. Renée anser att om dokumentationen saknas så blir det svårt att se processerna i 
sitt eget arbete som förskollärare och att arbetet inte blir systematiskt om det inte skrivs ned 
och dokumenteras. 

6.2.4 Sammanfattande kommentar 
Sammanfattningsvis beskriver informanterna sitt arbete med dokumentation på olika nivåer. 
På de kommunala förskolorna upprepar Kim och Alex vid flera tillfällen att de försöker rikta 
sitt fokus på barns lärprocesser och inte mot barns produkter och alster. Det är vår tolkning att 
den pedagogiska dokumentation tillskrivs en annan dignitet än barns alster och foton som 
sätts upp på väggar. De uttrycker dock att det kan vara svårt att få fatt i dessa lärprocesser och 
Kim säger vid ett annat tillfälle att det är barnens “upplevelser och erfarenheter” som 
dokumenteras. Detta kan tolkas som informanterna vet att de alltid ska sträva efter att fånga 
lärprocesser, i likhet med läroplanen, men att detta är mer komplicerat än att dokumentera 
produkter.  
 
Robin, som arbetar i ett arbetslag där ingen dokumentation sker utan barnens deltagande, 
berättar att dokumentationspraktiken smittat av sig på barnen, och att detta är bra för att de 
själva ska få upptäcka sin lärandeprocess. Detta är intressant utifrån barnens delaktighet och 
medbestämmande i vad som ska dokumenteras och för vem dokumentationerna görs. Det bör 
noteras att Robin och Renée är de enda informanterna som betonar barnens aktiva delaktighet 
i dokumentationsarbetet.  
 
Informanterna berättar om hur de uppfattar dokumentation som ett medel för att synliggöra 
sin verksamhet. Detta kan tolkas som att de känner att de behöver legitimera sin profession 
och sin verksamhet, dels för vårdnadshavare och dels för huvudmän och tillsynsmän. Att 
informanterna sätter in läroplanscitat i dokumentationer, veckobrev och på sociala medier 
tolkar vi som ett sätt att lyfta fram sin professionalitet och legitimera sin verksamhet.  
 
Det är vår tolkning att det finns en skillnad i hur informanterna upplever synliggörande 
beroende på om de arbetar på en fristående eller en kommunal förskola. På de kommunala är 
det i större utsträckning chefer och ledning som är mottagare, medan de fristående arbetar 
med sociala medier och kundkontakt. Det är vårdnadshavare som är deras viktigaste målgrupp 
och deras kunder ska kunna se vad de gör på sociala medier och i veckobrev. Informanterna 
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på kommunala förskolor beskriver i större utsträckning ett behov av att synliggöra sin 
verksamhet för sin ledning.  
 
Sammanfattningsvis tolkar vi förskollärarnas svar som att dokumentation och systematiskt 
kvalitetsarbete är nära sammanflätat och att detta hänger ihop i processer.  

6.3 Det förtydligade ansvaret - ett dilemma? 
I intervjun kommer vi sedan in på det dilemma som vi har identifierat i den reviderade 
läroplanen. För informanten presenterar vi skrivningen i den reviderade läroplanen, där det 
förtydligade ansvaret för förskollärare att följa varje enskilt barns lärande uttrycks, och sedan 
ställer vi detta emot att det är verksamheten som ska bedömas och utvecklas. Informanterna 
svarar på frågor om hur de tolkar dessa skrivningar och hur de ser på det förtydligade 
ansvaret. Mika berättar om hur hen reflekterade kring skrivningen och att hen lyckats hitta ett 
sätt att tolka den: 
 

“Först tyckte jag det var lite...ett dilemma. Kanske. Men om man ser det som att du ska ju 
också följa barns utveckling, men det som ska bedömas är verksamheten. Utvecklas inga 
barn då är det fel på verksamheten. Så är det ju. Då är man inte på tå för barnen” (Mika) 
 

På den fristående förskolan reflekterar Renée länge över det förtydligade ansvaret i läroplanen 
och hur hen upplever och tolkar det. Hen är “extremt kluven” till hur mycket energi som 
förskollärare ska lägga ned på detta och upplever att kommunala förskolor prioriterar 
dokumentation på bekostnad av det sociala arbetet. Renée anser att de gör detta för att det ser 
bra ut på pappret, men att det tar mycket tid i anspråk att arbeta med dokumentation:  
 

“Jag har utvecklat ett ganska pragmatiskt arbetssätt tror jag /.../ vi kan inte välja bort det 
här, men vi kan välja hur mycket vi gör. Många människor lägger ner jättemycket tid på 
det här men jag är inte så säker på att det förbättrar verksamheten. Man måste fråga sig 
hela tiden, om och om igen: för vem gör jag det här, vem har glädje av det här?” (Renée) 

 
Renée berättar sedan vidare att denna åsikt grundar sig i egen erfarenhet och att hen numera 
accepterar att arbetslaget arbetar med detta på en “miniminivå”. Hen betonar också att hen 
inte försöker smita från sitt ansvar, men att hen väljer att arbeta med detta så lite som möjligt. 
Det är flera av informanterna som reflekterar kring detta och tar upp för vems skull detta görs. 
Även Kim som arbetar på en kommunal förskola framhåller hur viktigt det är för hen att 
aldrig tappa fokus på barnen:  
 

“Det är klart man vill mäta kvaliteten, men tänka på för vems skull? För vems skull gör vi 
det här? Och jag hoppas att alla svarar att det är för barnens skull” (Kim) 

 
Vidare anser Kim att att det är svårt att följa varje enskilt barn i gruppen. I och med de 
självskattningar som Kim gör i samband med kvalitetsgranskningen har hen fått syn på att det 
ibland saknas tillräckligt med dokumentation på enskilda barn och att hen i självskattningen 
då inte kan hävda att “varje enskilt barns lärande och utveckling” följs. Kim menar att det är 
en fråga om att få tiden att räcka till för att göra enskilda dokumentationer av varje barn. 
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Samtliga informanter förutom Robin lyfter uppfattningen att den systematiska 
dokumentationen av enskilda barn tar tid från andra uppgifter. De uttrycker att det tar tid från 
deras egentliga uppdrag. Samtliga informanter har 1-1,5 h i veckan avsatt för planering och 
reflektion i arbetslaget. De anser att den tiden inte räcker eller att dokumentation och 
kvalitetsarbete tar mycket tid i anspråk:  
 

“Det är ju ett dilemma, vad man ska prioritera, på reflektionen. En timme, en gång i 
veckan, till avdelningsplanering” (Kim) 

 
Tintin och Sasha förklarar att när de pratar om verksamheten så pratar de om de enskilda 
barnen också: hur de planerar verksamheten så att alla barn kan vara med och hur de kan 
stötta dem utifrån barnens olika förutsättningar. De uppfattar det som att de gör två 
dokumentationer: “en på verksamheten och en på det enskilda barnet i verksamheten”.  
 
I sina reflektioner berör både Kim och Alex även yrkeskompetenser i arbetslaget och hur den 
faktorn kan spela in. De gör den kopplingen då ansvaret förtydligats för just förskollärare men 
inte för barnskötare. Alex menar att hen har ett övergripande ansvar och försöker ställa 
utmanande frågor till kollegor så att alla reflekterar tillsammans. Kim anser 
att  yrkeskompetens är sammankopplat med tanken om en likvärdig förskola: 
 

“Ett stort dilemma är att det är så väldigt ojämn kvalitet hos personalen /.../ och då kan 
man fråga sig vad blir det för likvärdighet om inte barnen får möta samma kvalitet hos 
pedagogerna?” (Kim) 

6.3.1 Bedömning av barn 
I samband med att vi frågar om det förtydligade ansvaret lyfter vi begreppet “bedömning”. 
Samtliga informanter uttrycker initialt att de är skeptiska till bedömning av barn. De föredrar 
att kalla det för “analys” och “reflektion” eller anser att de jobbar med observationer och inte 
bedömningar. Samtidigt återfinns tydliga spår av bedömning av barn i intervjuerna. Robin har 
exempelvis ålagts ett bedömningsmaterial från sin chef där hen nu måste fylla i och pricka av 
varje barns språkliga utveckling enligt en matris. Personalen har ifrågasatt detta 
bedömningsmaterial och efterfrågar ett annat system. Robin berättar att det varit givande 
diskussioner i arbetslaget efter att detta bedömningsmaterial togs upp men att hen ändå inte 
vill bedöma och pricka av barnen på det sättet. Robins arbetslag arbetar sedan tidigare med en 
metod där de varje vecka sätter “plus och minus” på barnen, utifrån hur de har upplevt sin 
relation till barnet den veckan. Hen anser att den metoden är ett bra sätt att få koll på varje 
barn:  
 

“Vi vill ha ett material som går fort att checka av” (Robin)  
 
Samtidigt är Robin kluven och menar att vissa uppgifter bör överlåtas åt professionella, 
logopeder eller BVC som förskolan sedan kan samverka med. Hen är inte ensam om denna 
åsikt. Flera informanter uppfattar att bedömningar ska överlåtas åt “professionella” och 
särskilda instanser:  
 

“Bedömningar ska lämnas åt de riktiga experterna” (Renée) 
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“Det finns ju tillfällen då vi tittar på barns utveckling, men då är det ofta att det är 
inkopplat någon annan instans…” (Alex) 
 

Således så inleder informanterna genomgående med att ta ställning mot bedömning och menar 
att de inte bedömer barnen i förskolan. När de sedan resonerar kring hur de faktiskt arbetar 
och berättar om sina metoder mer ingående kommer samtliga själva fram till att de arbetar 
med indirekt bedömning:  

 
“Vi bedömer ju när vi har en aktivitet och ser vilka barn klarar av att vara i det här 
sammanhanget. Så det är ju en form av bedömning, vad de klarar av och vad man lämnar 
fram för uppgifter /.../ Det är ju indirekt en bedömning.” (Kim) 
 
“Vi gör ju bedömningar utifrån våra observationer.” (Renée) 
 
“Det är inte en bedömning, det är en observation, fast det är klart… då blir det ju en 
bedömning.” (Mika) 
 
“Klarar inte av det nu, det är ju en bedömning /.../ Jag kallar det analys. Så här blev det, 
vad kan jag ändra på” (Sasha) 

 
I och med att intervjuerna fortlöper framkommer det alltså att bedömning benämns med andra 
ord. Sasha berättar att de inte använder papper eller mallar utan att det är reflektioner som de 
gör muntligt i arbetslaget. De reflektioner som hen gör i samråd med arbetslaget uppfattar hen 
som en gemensam bedömning. Även Kim berättar att bedömningar kanske görs i samtal eller 
i verksamheten, men att hen aldrig sätter ner dessa bedömningar på papper.  

6.3.2 Sammanfattande kommentar 
Sammanfattningsvis har informanterna reflekterat över hur det förtydligade ansvaret i 
läroplanen har tolkats och hanterats av dem. Detta är uppenbarligen något som alla 
informanter tolkar olika och uppfattar som komplicerat i olika utsträckning. De uttrycker 
åsikter om att det är svårt att följa varje barn, att få tiden att räcka till och att kompetensen i 
arbetslaget kan påverka. En informant uppfattade först den reviderade läroplanens skrivning 
som ett dilemma och ett svårtolkat uppdrag, men anser nu att om man fokuserar på att bedöma 
verksamheten så kan den bedömningen i sin tur säga något om det enskilda barnets lärande 
och utveckling. 
 
En informant som arbetar på en fristående förskola har däremot valt att tillämpa 
ett “pragmatiskt arbetssätt” och lägga så lite tid som möjligt på detta. Vi tolkar detta som att 
hen har hittat ett arbetssätt där hen inte ser det som att smita från sina uppdrag utan enbart 
tolkar och tillämpar dem utifrån sin personliga övertygelse att det sociala arbetet är viktigare 
att prioritera. Hen betonar att man alltid måste ifrågasätta för vems skull man gör något i 
förskolan. En åsikt som även flera informanter delar. Det är vår tolkning att det förtydligade 
ansvaret uppfattas som något som inte gynnar barnen i första hand. Att påstå att en skrivning i 
läroplanen “tar tid från vårt egentliga uppdrag” är intressant uttalande att analysera. Å ena 
sidan skulle man kunna hävda att det är just läroplanen som är en förskollärares främsta 
uppdrag, men flera av våra informanter uttrycker något annat.  
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Vi uppfattade det som särskilt intressant att höra våra informanter berätta om sin syn på 
bedömning av barn. Vi vill lyfta fram hur flera informanter själva kommer till insikten att de 
gör bedömningar av barn, trots att de starkt vill ta avstånd från det. Vi tolkar detta som att 
informanterna vet att bedömningar är oförenliga med förskolans styrdokument, men att vissa 
bedömningar trots allt görs, både medvetet (exempelvis Robins nya material för att bedöma 
barns språkliga förmåga) och omedvetet. Vi noterar även att flera av våra informanter 
hänvisar till andra instanser som de som skulle sitta på riktig professionell kompetens. Detta 
kan tolkas som att de anser att förskolläraryrket är ett yrke där det inte är uppenbart vilka 
professionella bedömningar av barn som ska och inte ska göras. Dessa resultat är tvetydiga 
och svåra att analysera: Samtidigt som flera informanter hänvisar till sig själva som 
professionella så menar de även att just bedömningar av barn ska överlåtas åt “de riktiga 
professionella”.  

6.4 Spår av transformativ bedömning 
I slutet av intervjuerna ombeds informanterna att beskriva om eller hur deras systematiska 
dokumentation och eventuella bedömningar av barnen används i allmänhet och för att 
utveckla verksamheten i synnerhet. Här försöker vi främst få syn på spår av transformativ 
bedömning i informanternas svar.  
 
Robin berättar om hur de i flera fall anpassat verksamheten och försökt hitta individuella 
lösningar för att varje barn ska fungera i verksamheten. När Robin exempelvis gör 
bedömningen att ett barn inte klarar av att sitta i en samling har hen sedan hittat lösningar, 
som att ge barnet en boll att leka med, som gör att barnet klarar av att sitta med. Vidare anser 
Robin att de i arbetslaget försöker lyfta sina dokumentationer av barnen till att handla om 
verksamhetens utveckling och anpassning:  

 
”När vi har dokumenterat och pratat om barnen så har vi försökt att istället lägga det i 
vårat knä: Vad är det i verksamheten som gör att vi inte når? Vad kan verksamheten göra 
för att förändra? Vi kan tycka att vi lägger fokus på verksamheten. Är det något specifikt 
barn som gör att vi behöver tänka på ett annat sätt?” (Robin) 

 
Robin berättar även om hur det är hens önskan att resultatet av deras dokumentationsarbete 
skulle följa med barnen upp till förskoleklassen. Det är hens vision att dokumentationer och 
bedömningar av barn skulle läggas upp online för vårdnadshavare och skolpersonal så att 
barnen skulle komma till förskoleklassen med dokumenterat lärande med sig. Robin berättar 
att hen önskar att barnens positiva utveckling ska få följa med till förskoleklassen: att de inte 
ska vara “blanka papper” när de kommer dit. Även Kim lyfter kopplingen mellan bedömning 
och samverkan mellan förskola och förskoleklass. Kim anser att förskolans verksamhet med 
dess strävansmål har “kommit längre” än skolan i sitt tankesätt. Samtidigt resonerar Kim 
kring huruvida det skulle finnas fördelar med bedömningar i förskolan med tanke på barnens 
framtida skolgång. Hen exemplifierar detta med att berätta att hen kan göra bedömningar i 
förskolan och ge en 5-årings uppgift till en 3-åring, men i skolan så ska alla ligga på samma 
nivå. Hen vet också att skolan efterfrågar att förskolan ska ha jobbat på vissa saker med barn 
och särskilt övat barns sociala förmågor inför skolgången.  
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Reneé uttrycker först starkt att hen anser att förskollärare ska vara försiktiga med att bedöma 
barn i förskolan. För att få koll på varje enskilt barn så går personalen igenom samtliga barn 
på arbetslagsmöten och stämmer av utifrån vilken känsla de har inför barnen och deras 
utveckling. På så sätt identifierar de barn som de behöver ”titta närmare på”. Då beskriver 
Reneé hur hen inte är främmande för bedömning och systematisk dokumentation av enskilda 
barn när det finns en känsla av att “någonting skaver”: 

 
“Ibland så använder vi ett papper som vi har tagit fram själva då. Där vi skriver upp våra 
funderingar och de svårigheter som man har så går man in här och dokumenterar lite 
närmare det där och till nästa gång tittar man på samma papper och det här är ganska 
starkt målformulerat: Vad ska vi uppnå till nästa gång? Vad ska vi tänka på? Vad ska 
verksamheten innehålla? /.../ Så det är inte helt sant att vi inte har den typen av 
dokumentation, det är det inte. Men vi har den inte för alla barn” (Reneé) 

 
Sasha och Tintin beskriver sitt arbete med bedömning som att de gör analyser av vad som 
fungerar och inte fungerar för enskilda barn i barngruppen och ser till att lösa detta i 
verksamheten. De tar upp flera exempel på när barn inte klarar av vissa aktiviteter eller 
vardagliga situationer, då de försöker hitta lösningar för det barnet. Tintin ser bedömning som 
betyg och förklarar att de istället försöker lyfta det som barnen kan för att kunna gå vidare. De 
får handledning utifrån om det är ett barn i behov av särskilt stöd så att de kan anpassa 
verksamheten. Det framkommer att det vid vissa tillfällen, då ett barn inte “gör som vi har 
tänkt” vid en aktivitet, får lämna aktiviteten om barnet tar fokus från de andra barnen. De 
förklarar att detta är för att barnet inte ska misslyckas och för att de andra barnen ska kunna 
fortsätta aktiviteten.  

6.4.1 Sammanfattande kommentar 
Sasha och Tintin lägger ansvaret på verksamheten när de berättar om barn som inte klarar av 
vissa aktiviteter eller vardagliga situationer. Då försöker de ändra verksamheten eller ge mer 
tid så att verksamheten tillgodoser alla barns olika behov. Vi tolkar det som att de ser till det 
enskilda barnet för att kunna ändra verksamheten så att den kan hjälpa barnet vidare i sin 
utveckling och i sitt lärande.  
 
I intervjuerna med Mika och Alex är det svårt att se några tydliga spår av transformativ 
bedömning. Alex tankar och åsikter är starkt grundade i kvalitetssäkringssystemets material 
och hens resonemang kring bedömning och verksamhetsutveckling utgår ifrån det. Mika 
berättar om observationer av barn och dokumentationer som sparas för att kunna få syn på 
barns utveckling, men det är svårt att tolka hens svar som att bedömningar av barnen 
transformeras eller mixas över olika nivåer.  
 
Slutligen är det vår tolkning att de tydligaste spåren av transformativ bedömning syns i de fall 
där informanterna har gjort bedömningen att barnen har svårigheter i jämförelse med andra 
barn eller i förhållande till verksamheten. Robins uttalande om att det är verksamheten som 
behöver förändras kan tolkas som ett tecken på att dokumentationer och bedömningar av barn 
inte stannar vid barnet utan lyfts upp till att handla om verksamheten. Robin lägger det 
ansvaret på pedagogerna och verksamheten, inte på barnet. Renée uttrycker hur arbetslaget i 
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vissa fall gör en bedömning av att systematisk dokumentation av ett enskilt barn kan behövas 
för att få mer ingående syn i det barnet. Hen antyder att denna dokumentation är något de 
ägnar sig åt när det finns svårigheter kring barnet eller när personalen har en viss känsla. 
Denna dokumentation av barnet används sedan till att formulera mål kring verksamheten och 
hur den kan anpassas efter barnets behov.  
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7. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av våra intervjuer i förhållande till det som lyfts under 
teoretisk förankring och främst de begrepp som presenterats under tidigare forskning. 
Diskussionen presenteras utifrån rubriker som är kopplade till våra frågeställningar och vår 
resultatredovisning.  

7.1 Läroplanens krav  
Inledningsvis kan vi i resultatet se tydligt hur styrdokumentens formuleringar återkommer i 
förskollärarnas beskrivningar av sitt praktiska arbete. I förhållande till dokumentation, 
utvärdering och systematiskt kvalitetsarbete visar samtliga stor kännedom om och i många 
fall tecken på att arbeta i enlighet med styrdokumentens formuleringar (Skolverket, 2015, s. 
11; Lpfö, 2010, s. 14).  
 
Flera av de förskollärare som vi intervjuat uttrycker att kraven på att arbeta med 
dokumentation, utvärdering och kvalitetsarbete har ökat. Hur väl uppsatta mål och riktlinjer 
genomförs i verksamheten kan enligt Lindensjö & Lundgren ha att göra med förskollärarens 
egna insatser och att deras inställning är avgörande (2000, s. 175-179). Deras inställning till 
dessa krav varierar. Det finns en inställning som är vanligare hos de förskollärare som arbetat 
länge att kraven på dokumentation och kvalitetsarbete tar mycket tid och resurser. De 
förskollärare som nyligen tagit examen uttrycker en annan attityd till kvalitetssäkring och 
verkar se det som något viktigt och självklart.  
 
Barns delaktighet och deras egna röster i dokumentationsarbetet är något som endast två av 
sju förskollärare betonar. Sheridan menar att en viktig faktor som ofta underskattas i arbetet 
med dokumentation och kvalitetsarbete är barns perspektiv och delaktighet (2007, s. 214-
215).  I och med de ökade kraven på att dokumentera barn så behövs verktyg för att få fatt i 
barnens egna röster och perspektiv. Sheridan, Williams & Sandberg föreslår att digital 
dokumentation kan vara ett sådant verktyg (2013, s. 145). En förskollärare i vår studie lyfter 
fram att ingen dokumentation görs utanför barngrupp och att barnen använder digitala verktyg 
för att själva dokumentera sin vardag och sitt lärande. Den förskolläraren ger en annan bild än 
att dokumentation skulle ta tid ifrån barngruppen och det sociala arbetet, som vi har tolkat att 
andra förskollärare i studien menar. Barnen ska själva få dokumentera sin vardag, sitt lärande 
och synliggöra sin utveckling. Den här förskolläraren uttrycker ett stort engagemang kring 
kvalitetsarbete och dokumentation. Denna inställning menar hen även smitta av sig på 
verksamheten och barnen i den. 
 
Vad gäller dokumentation beskriver flera förskollärare svårigheten i att fånga barns 
lärprocesser. I förskollärarnas uttalanden finns tecken på att man vet att det är processerna 
som ska stå i fokus och att det är det som ska fångas (Skolverket, 2013/2016, s. 35-36). 
Samtidigt uttrycker en förskollärare att det ibland är ”erfarenheter och upplevelser” på 
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förskolan som dokumenteras. Två förskollärare är tydliga med att de vet att det är barnens 
lärandeprocess som ska dokumenteras och utvärderas, i likhet med styrdokumentens 
formuleringar. Förskollärarna på de kommunala förskolorna i den större kommunen motiverar 
sina svar utifrån det kvalitetssäkringsverktyg som är starkt implementerat i kommunen. Det 
finns spår av tydliga  kopplingar mellan vad som beslutats på kommunal nivå och vad som 
praktiseras i verksamheten. Dokumentationen har en stor plats och är inkluderad i det 
systematiska kvalitetsarbetet. Det finns en stor systematik i deras arbete, men också en stark 
styrning. På de kommunala förskolorna ger förskollärarna uttryck för att de är mer styrda av 
politiker och ledning: Utifrån rapporten från den externa granskaren sätter personal och 
ledning sina mål för det kommande verksamhetsåret och en annan förskola får sina 
temaområden tilldelade från kommunens ledning. Exempelvis berättar flera av våra 
intervjuade förskollärare att det är kommunen eller ledningen som sätter deras prioriterade 
verksamhetsmål, bestämmer vilka teman som barngrupperna ska arbeta med osv. Detta kan 
ses som flera tecken på den styrning som kommunala förskollärare behöver hantera (se Åsén 
& Vallberg Roth, 2012, s. 23).  
 
Utifrån intervjuerna med förskollärare på fristående förskolorna i vår studie gör vi analysen 
att de inte arbetar lika systematiskt som i de kommunala förskolorna med kvalitetsarbete. De 
fristående förskolorna visar i större utsträckning sin verksamhet på sociala medier och det är 
främst vårdnadshavare som är mottagare. Där framhävdes veckobrev med läroplanscitat eller 
sociala medier som ett sätt att synliggöra verksamheten och då främst för vårdnadshavare. Det 
som visas upp kan sägas ha kunden, vårdnadshavaren, som tydlig mottagare. Samtidigt finns 
tecken på performativitet i samtliga förskollärares beskrivningar. I veckobrev och liknande så 
lyfts läroplanscitat och citat ifrån kända pedagoger fram. De riktar informationen i den 
externa informationen och använder det för att visa upp sig. Performativitet innebär att det 
som visas upp är ett urval som stärker ens profession (Folke-Fichtelius, Löfdahl Hultman, 
Löfgren, kommande). Vi kan se att våra förskollärare riktar sin dokumentation utifrån vem de 
anser är deras viktigaste mottagare. De kommunala förskollärarna riktar sig till ledningen 
medan de som arbetar på fristående förskolor i första hand talar om dokumentation för 
vårdnadshavare och inte ledning. 
 
Ingen av de förskollärare som vi intervjuade uttryckte att de inte hade tillräcklig kompetens 
för att kunna bedriva det systematiska kvalitetsarbetet. Ingen uttryckte heller att de ansåg sig 
ha fått för lite kunskap eller utbildning i hur de skulle tolka läroplanens krav. Detta kan ses stå 
i motsats till det som Brodin & Renblads studie visade där personal uttryckte behov av större 
kunskaper i läroplanen, dokumentation och utvärdering (2014, s. 352). Av de förskollärare vi 
intervjuade var det ingen som lyfte uppfattningen att de önskade mer fortbildning eller kände 
sig rådvilla eller frågande inför vad de ska göra. Flera lyfte fram att de behöver mer tid för att 
uppfylla sitt uppdrag eller antyder att kompetenserna i arbetslaget är ojämna, exempelvis 
berör två förskollärare yrkeskompetens och vissa skillnader mellan barnskötares och 
förskollärares uppdrag. Ingen menar däremot att de själva behöver mer kompetens, utan mer 
tid, för att hantera dessa skrivningar. Detta resultat kan ha olika anledningar. Förskollärarna i 
vår studie hade fått intervjufrågorna på förhand och kunnat förbereda sig. Det kan även vara 
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troligt att de inte vill framhäva sina eventuella brister eller kunskapsluckor och detta kan vara 
orsaken till att vårat resultat står i kontrast till Brodin & Renblads (2014, s. 352).  

7.2 Det förtydligade ansvaret och dilemmat 
Samtliga förskollärare har berättat om hur de ser på det förtydligade uppdraget i läroplanen 
och gett uttryck för sina uppfattningar och tolkningar av detta. Genomgående är detta uppdrag 
svårtolkat och i vissa fall uppfattas det som ett dilemma. Detta överensstämmer med 
Skolinspektionens rapporter (2011:10; 2012:7) och bekräftar den bild vi hade av att dessa är 
komplicerade uppdrag att tolka i praktiken.  
 
Det kan tolkas som att det finns en konflikt mellan det läroplanen föreskriver och det 
som  förskollärarna anser är deras egentliga uppdrag. Särskilt på en fristående förskola 
beskriver en förskollärare hur hens egentliga uppdrag är ”socialt arbete” och att läroplanens 
krav ibland tar tid från det. För att problematisera detta skulle man ju kunna fråga sig om det 
inte är läroplanen som är just det egentliga uppdraget? Det är intressant att reflektera över 
varför förskolläraren uppfattar att det finns ett annat uppdrag utöver det som står i läroplanen. 
Man skulle kunna hävda att läroplanens uppdrag måste vara det som ska genomföras i första 
hand. Denna förskollärare berättar att hen bedriver systematiskt kvalitetsarbete men motiverar 
att det görs på miniminivå för att hen anser att det är något som görs utanför barngruppen och 
att det tar tid ifrån något som hen anser vara viktigare. 
 
Flera förskollärare ställer sig frågan ”för vem” som de ska genomföra detta förtydligade 
uppdrag och menar att det alltid är barnen som måste stå i fokus. De berättar att det finns 
skrivningar och mål från kommunal och statlig nivå, men att dessa syften ibland står i kontrast 
med deras egna.  Detta överensstämmer med resultatet av Sheridan, Williams & Sandbergs 
studie där kommunens syften med dokumentationen kolliderade med förskollärarnas 
personliga syften (2013, s. 142). I detta sammanhang vill vi lyfta de läroplansteoretiska 
begreppen formulerings- och realiseringsarena (se Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 176-177). 
Den reviderade läroplanens skrivningar har formulerats och realiseras nu av förskollärarna vi 
har intervjuat. Formuleringarna öppnar dock för tolkningar som vi också kan se i vårt resultat. 
Något som förskollärarna vi intervjuat lyfter under detta tema är ”för vem” de ska genomföra 
detta uppdrag. Dessa skrivelser realiseras av förskollärarna men vissa av de visar ändå visst 
motstånd till det och reflekterar över om det verkligen gynnar barnen och verksamheten. Det 
visar sig i vår studie att de förskollärare som tagit sin examen de senaste åren i större 
utsträckning beskriver en positiv uppfattning om läroplanens ökade krav. De ser det som 
viktigt att verksamheten kvalitetsstämplas och ser samband mellan detta och den politiska 
tanken om en likvärdig förskola för alla. En möjlig orsak är att de inte arbetat och upplevt 
reformerna och decentraliseringen som process. De som arbetat en längre tid i yrket och varit 
med om flera reformer ger uttryck för att  dokumentationen och kvalitetsarbetet är 
tidskrävande. Att tid skulle behövas för att omsätta dessa förändringar i praktiken var något 
som tidigt påpekades av Lindensjö & Lundgren (2000, s. 179). De förskollärare som varit 
verksamma i yrket innan decentraliseringen förklarar att de tidigare inte hade samma krav på 
sig eller som två förskollärare uttryckte det: att de “har ögonen på sig”. Vi kan här även se 
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likheter med det som Folke-Fichtelius, Hultman Löfdahl & Löfgren skriver om att den 
förändrade lärarprofessionen som innebär krav och performativitet kan medföra att 
förskollärare måste bevisa sin kompetens (kommande).  
 
Det framgår av intervjusvaren att förskollärarna gör analyser, observationer och bedömningar 
av både barn och verksamhet. Förskollärarna vill däremot inte kalla det bedömningar och tar 
avstånd från detta. Bedömningar kan därför sägas vara något som förskollärarna ägnar sig åt, 
men använder andra ord för. I likhet med Vallberg Roths resultat så beskriver även 
förskollärarna i vår studie att bedömningar ska överlåtas åt andra professionella. Vallberg 
Roth beskriver att förskollärare inte gör tolkningen att bedömning ingår i deras professionella 
uppdrag, även om deras profession har stärkts i och med läroplanen (2012, s. 12). Att få en 
insikt i hur förskollärarna tänker kring professionsbegreppet i förhållande till de förtydligade 
kraven är svårt i denna studie. Samtidigt som förskollärarna framhåller att de är professionella 
så är professionella bedömningar något som ska överlåtas åt andra instanser. Detta kan 
möjligtvis tolkas som att de inte ser sig själva som professionella i förhållande till bedömning. 
Eftersom profession inte varit ett eget fokus i denna studie är det dock svårt att dra några 
slutsatser kring detta.  

7.3 Spår av transformativ bedömning 
I studiens resultat kan vi se spår av transformativ bedömning i vissa av förskollärarnas 
beskrivningar. I ett första steg har vi identifierat spår av transformativ bedömning i 
intervjuerna och i andra hand undersökt om dessa bedömningar används för att utveckla 
verksamheten. Exempelvis berättar en förskollärare på en fristående förskola att arbetslaget 
utvärderar barn och grupp under arbetslagsplanering och sätter upp individuella mål efter det. 
Vid planering på mindre nivå i arbetslaget så försöker personalen på den förskolan identifiera 
vad de de vill uppnå med barnet, gruppen och verksamheten och sedan sätta ner detta på 
papper i individuella mål för ett barn. Detta kan tolkas som en transformativ bedömning enligt 
Vallberg Roth då det blir en framåtblickande bedömning och en individuell målformulering. 
Även om förskolläraren inte använder sig av IUP som metod kan förskollärarens uttalande 
ändå tolkas som både bakåtblickande och framåtblickande (Vallberg Roth, 2008, s. 93).  
 
I ett andra steg har vi försökt se i vilken mån dessa transformativa bedömningar används för 
att utveckla verksamheten. Då gäller det hur verksamheten ändras så att den tillgodoser 
barnens behov. Den bakåtblickande eller nutidsorienterade bedömningen på individnivå kan 
lyftas och transformeras till en framåtblickande bedömning på verksamhetsnivå (Vallberg 
Roth, 2012, s. 14). Flera förskollärare berör hur de menar att verksamheten kan förhålla sig 
till och tillgodose barnens behov utifrån deras olika förutsättningar. Det finns tydliga spår av 
att informanterna arbetar på detta sätt, men det är främst när barnet på något sätt skiljer sig 
från gruppen och när det rör sig om att verksamheten ska tillgodose barnens behov. 
 
Vallberg Roth beskriver hur transformativ bedömning som begrepp kan prövas för att få syn 
på hur systematisk bedömning på individnivå kan bidra till verksamhetens utveckling på en 
övergripande nivå (2014, s. 430) Det handlar mer om att få alla barn att fungera väl i 



 

37 
 

verksamheten. En förskollärare beskriver hur de går igenom barnen på arbetslagsmöten och 
gör bedömningar utifrån vilken gemensam ”känsla” de har för barnet. På så sätt identifierar de 
vilka barn som behöver dokumenteras och uppmärksammas mer. Detta kan ses som att om 
barnet väljs ut för att det urskiljer sig från gruppen och “normaliteten”. På så sätt blir det ett 
exempel på det Åsén & Vallberg Roth skriver om att barn i förskolan oftast jämförs mot en 
norm för hur ett förskolebarn ska vara (2012, s. 40-42). Utifrån detta gör arbetslaget 
bedömningen att ett visst barn behöver systematiskt dokumenteras och följas. Förskolläraren 
menar att de har den typen av bedömning och dokumentation, men inte för alla barn. En 
slutsats skulle således kunna vara att denna förskollärares bedömningar blir transformativa för 
de barn som upplevs behöva mer stöd. Detta kan tolkas som att denna förskollärare gör 
transformativa bedömningar för att utveckla verksamheten, men att det är barnets utveckling 
och förmåga att förhålla sig till ”normaliteter” som är målet, inte barns lärande. Vi tolkar 
deras beskrivningar som att fokus ligger på ”barns utveckling” och inte ”barns lärande”. Det 
finns spår av transformativ bedömning, men denna bedömning har inte barns lärande i fokus i 
lika stor utsträckning som barns utveckling. Den systematiska dokumentationen och 
bedömningen kan istället sägas fokusera på hur barnet kan utvecklas och stöttas i allmänhet.   
   
Två förskollärare berättar i sina svar om sin syn på samverkan med förskoleklass och om hur 
dokumentation och bedömning följer eller skulle kunna följa med barnen. En förskollärare 
anser att förskoleklassen efterfrågar vissa ”saker” från förskolan och att bedömningar i 
förskolan därför skulle fylla ett syfte. En annan förskollärare beskriver sin vision om att 
dokumentationen av barnen (offline) skulle läggas upp på en plattform på internet (online) 
och följa med barnen till förskoleklassen. Detta kan ses som ett exempel på det som Vallberg 
Roth beskriver som hur bedömningar transformeras mellan offline och online och även 
mellan mikro- och mesonivå (förskola till förskoleklass) (2012, s. 14-15).  
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8. Avslutning 

Vi avslutar detta arbete med en metodreflektion, förslag på fortsatt forskning inom området 
samt några reflektioner och slutsatser kring studiens resultat.  

8.1 Metodreflektion och förslag på fortsatt forskning   
Valet av intervjuer som metod grundar sig i vår vilja att låta förskollärarna uttrycka och 
beskriva sina egna tankar och tolkningar. Då vi båda är ovana att intervjua kunde säkert både 
intervjufrågor och genomförande ha övats och förbättrats. För att få ett bredare resultat hade 
vi med fördel kunnat kombinera intervjustudier med observationsstudier eller analys av 
dokumentationer och bedömningar på förskolor. Då hade vi fått ett komplement till 
förskollärarnas tankar och åsikter samt fått syn på mer konkreta material. Med tanke på 
studiens tid och omfång var detta dock för övermäktigt. Vi anser ändå att vi har fått en bredd 
på vårt resultat då vi genomförde flera intervjuer med olika förskollärare i två olika 
kommuner. Vårt urval har varit för begränsat för att kunna generalisera utifrån våra resultat, 
men vi har försökt belysa vissa tendenser beroende på kommunstorlek och yrkeserfarenhet. 
Våra intervjupersoner kan dock anses lämpliga i förhållande till studiens syfte eftersom de 
alla var utbildade och verksamma förskollärare. 
 
I vår studie utgår vi från läroplanen där det kan sägas finnas ett antagande om att en förskola 
där barn lär sig och utvecklas också är en förskola av hög kvalitet. Detta antagande har 
problematiserats av forskare som menar att andra faktorer än förskolan spelar roll för barns 
lärande och utveckling (se 1. Inledning).  Det vore intressant att vidare undersöka vilka 
samband det finns mellan kvalitet och lärande och om systematisk dokumentation av barns 
lärande kan sägas vara en garant för en kvalitativ verksamhet. 
 
Något annat som vi fått syn på i och med vårt metodval är att detta är ett tema som skulle 
kunna utforskas med hjälp av studier av barns dokumentationer. Det vore intressant att 
studera vad, alltså vilka konkreta dokumentationer, alster och material, som sätts in i pärmar, 
portfolio, sätts upp på väggar, publiceras online osv. Då är det möjligt att tro att man på ett 
ytterligare sätt får fatt i vad som bedöms vara ”lärande” och vilket material som lyfts fram 
beroende på mottagare.  

8.2 Reflektion och slutsats 
Efter denna studie kan vi dra vissa slutsatser utifrån de intervjuade förskollärarnas svar. Först 
och främst framstår det som att förskollärarna i vår studie uppfattar läroplanens krav olika 
beroende på hur länge de har arbetat och om de arbetar kommunalt eller fristående. På 
kommunala förskolor framstår styrningen mer påtaglig, men garanterar också en systematik i 
kvalitetsarbetet. På fristående förskolor däremot upplevs inte styrningen lika starkt och 
kvalitetsarbetet här kan tolkas som mindre systematiskt i jämförelse. 
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Vad gäller uppdraget att dokumentera tolkas detta i flera fall som ett sätt att synliggöra sin 
verksamhet och sin profession. Flera förskollärare ställer sig frågande till för vem och varför 
de har uppdraget att dokumentera och analysera barns lärande. Det förtydligade ansvaret som 
förskollärarna fick 2010 upplever flera som svårtolkat. Vissa har hittat egna personliga 
tolkningar av detta ansvar, och försöker kombinera sin personliga övertygelse med 
läroplanens skrivningar. Många av de intervjuade lyfter hur detta uppdrag främst kräver tid 
och gör att de får göra avkall på andra delar av sitt uppdrag. Flera av de intervjuade inser 
under intervjuns gång att de i sin verksamhet gör direkta eller indirekta bedömningar av barn 
och barns lärande. 
 
I våra intervjuer finns vissa spår av transformativa bedömningar. Det är vår slutsats att dessa  
transformativa bedömningar inte har barns enskilda lärande i fokus, i samma mån som den 
fokuserar på barnets utveckling och individuella behov för att fungera väl i verksamheten. 
Förskollärarna berättar om hur det är deras ambition att bedömningar ska transformeras över 
olika gränser: förskola till förskoleklass eller online till offline. När bedömningarna görs 
systematiskt kan vi se tecken på att de bidrar till att utveckla verksamheten.  
 
Slutligen vill vi påpeka att transformativ bedömning i den här studien inte ska ses som något 
vi förespråkar. Vi har endast använt begreppet för att undersöka förskollärares förhållningssätt 
till läroplanens förtydligade uppdrag och skrivningen som vi tolkar som ett dilemma. Genom 
att söka efter spår av transformativ bedömning har vi fått syn på hur förskollärare hanterar 
dessa uppdrag.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  

 
Allmänt 
Vem är du? 
Hur ser verksamheten ut? 
 
Berätta om det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan?  
Erfarenheter och åsikter om och av det systematiska kvalitetsarbetet? 
 
Hur arbetar ni med dokumentation?  
 
I vilken mån och på vilket sätt ingår dokumentationen i det systematiska 
kvalitetsarbetet?  
Erfarenheter och åsikter om och av dokumentation? 
 
Presentera det förtydligade ansvaret ur läroplanen och dilemmat 
Hur hanterar ni de kraven?  
Hur ser du på det här ansvaret?  
Hur tolkar du det? 
 
Bedömning 
Hur ser du på bedömning? Och vilka för- och nackdelar ser du med det?  
 
Berätta hur era dokumentationer och bedömningar används eller skulle kunna 
användas för att utveckla verksamheten? 
 
Är det något som du vill förtydliga eller lägga till? 
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Bilaga 2 

Intervjuförfrågan till förskollärare 
 
Hej,  
 
Jag heter XX och tillsammans med XX läser jag sista terminen på förskollärarprogrammet vid 
Uppsala Universitet. Just nu håller vi på med vårt självständiga arbete där vi ska skriva en 
uppsats och kontaktar dig för att vi letar efter förskollärare att intervjua. Vi är intresserade av 
att undersöka hur förskollärare arbetar med systematiskt kvalitetsarbete och dokumentation i 
förskolan.  
För att få en bredd söker vi förskollärare på både kommunala och fristående förskolor, därför 
undrar vi om du som arbetar på en ____ förskola har möjlighet att delta? Det krävs ingen 
förberedelse från din sida utan vi är bara nyfikna på dina tankar och hur ni i dagsläget arbetar.  
 
Intervjun tar högst en timme och vårt önskemål är att genomföra intervjun med dig på 
förskolan under vecka X. Om du har möjlighet att ställa upp så skickar vi frågor till dig innan 
intervjutillfället. I vår uppsats kommer du att vara anonym och har när som helst rätt att 
avbryta din medverkan. Dina svar kommer endast att användas till denna uppsats. Kontakta 
oss gärna om du har frågor.  
 
Vi hoppas att du kan tänka dig att ställa upp. Hör gärna av dig så snabbt du kan, även om 
svaret är nej.  
 
Tack på förhand,  
 
Med vänliga hälsningar 
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Bilaga 3 

Mail till informanterna 
 
Hej! 
 
Vi uppskattar verkligen att du tar dig tid att ställa upp på intervju! 
Vi vet att det ställs höga krav på förskollärare när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet 
och dokumentationen på förskolan. Vi är inte ute efter några rätta eller fel svar, utan vi är 
nyfikna på hur ni arbetar med det och vilka tankar du har kring det.   
 
Vi kommer att ställa frågor om: 

• Hur arbetar ni med systematiskt kvalitetsarbete på din förskola? 
• Hur arbetar ni med dokumentation?  
• Hur ser du på läroplanens krav på att följa och analysera varje barns lärande och hur 

hanterar ni de kraven på förskolan?  
 

Vi kommer båda två men det är huvudsakligen en av oss som håller i intervjun  och ställer 
frågorna. För att underlätta efterarbetet så undrar vi om det går bra att vi spelar in intervjun? 
Då är det också lättare att få ut exakta citat så att det blir dina egna ord.  
 
I linje med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer så ger vi dig största möjliga 
konfidentialitet. Ditt namn kommer inte att användas i arbetet och dina uppgifter kommer 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Dina svar kommer endast att 
användas till denna uppsats.  
Deltagandet är frivilligt och du har närsomhelst rätt att avbryta din medverkan.  
 
Vänligen, 
 
 


