
 
 

Bedömning av förskolans kvalité 
 
 

 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 
 
 
 
 
 

Normer och värden 
 

Personalen erbjuder få 
tillfällen till träning i att 
leva sig in i andra barn 
situation. Få reflektioner 
görs tillsammans med 
barnen kring kön, etnisk 
tillhörighet, religion, 
funktionsnedsättning och 
sexuell läggning 
Lite kommunikation finns 
och tillrättavisningar 
präglar kontakten mellan 
barn och vuxna 

Personalen erbjuder till 
viss del till träning i att 
leva sig in i andra barn 
situation. Till viss del 
görs reflektioner  
tillsammans med barnen 
kring kön, etnisk 
tillhörighet, religion, 
funktionsnedsättning och 
sexuell läggning 
Kommunikationen 
mellan personal och barn 
präglas av viss ömsesidig 

respekt   

Personalen ger barnen 
många möjligheter att 
träna på att leva sig in i 
andra barns situation. 
Många tillfällen ges 
också till att reflektera 
om kön, etnisk 
tillhörighet, religion, 
funktionsnedsättning och 
sexuell läggning 
Kommunikationen 
mellan vuxen och barn 
sker på barnens villkor 
med stor respekt för 

barnens egenvärde 

 
 
 
 

Språklig 
begreppsförmåga 

 

Barnen får få möjligheter 
att utveckla sitt intresse 
för skriftspråk utifrån sin 
egen nivå. Det finns få 

tillfällen att utveckla ett 
nyanserat talspråk och 
sina möjligheter att träna 
att lyssna, argumentera 
och stå för sina åsikter 
Barnen får sällan leka 
med ord och träna ords 
betydelse 

Barnen får vissa 

möjligheter att utveckla 
sitt intresse för 
skriftspråk utifrån sin 
egen nivå. De får också 
vid vissa tillfällen att 
utveckla ett nyanserat 
talspråk och sina 
möjligheter att träna att 
lyssna, argumentera och 
stå för sina åsikter. 
Barnen får ibland leka 
med ord och träna ords 
betydelse 

Barnen får många 

möjligheter att utveckla 
sitt intresse för 
skriftspråk utifrån sin 
egen nivå. De får också 
många tillfällen att 
utveckla ett nyanserat 
talspråk och sina 
möjligheter att träna att 
lyssna, argumentera och 
stå för sina åsikter. 
Barnen får ofta leka med 
ord och träna ords 
betydelse 

 
 
 
 
 

Matematisk 
begreppsförmåga 

 

Barnen får sällan eller 
aldrig möjligheter att 
utifrån sin nivå använda 
matematik i vardagliga 
händelser. De utmanas 
sällan i möjligheterna att 
föra och följa 
matematiska resonemang. 
Barnen utmanas sällan i 
att kunna lösa vardagliga 
problem med hjälp av 
matematiska förmågor.   
Barnen får sällan träna 
att undersöka, reflektera 
över och prova olika 
lösningar på matematiska 
begrepp och egna och 
andras problemställningar 

Barnen får vissa 
möjligheter att utifrån sin 
nivå använda matematik i 
vardagliga händelser. De 
utmanas också till viss 

del i möjligheterna att 
föra och följa 
matematiska resonemang. 
Barnen utmanas också till 
viss del att kunna lösa 
vardagliga problem med 
hjälp av matematiska 
förmågor.  Barnen får 
ibland träna att 
undersöka, reflektera 
över och prova olika 
lösningar på matematiska 
begrepp och egna och 
andras problemställningar 

Barnen får många 
möjligheter att utifrån sin 
nivå använda matematik i 
vardagliga händelser. De 
utmanas ofta i 
möjligheterna att föra och 
följa matematiska 
resonemang. Barnen 
utmanas också ofta att 
kunna lösa vardagliga 
problem med hjälp av 
matematiska förmågor. 
Barnen får ofta träna att 
undersöka, reflektera 
över och prova olika 
lösningar på matematiska 
begrepp och egna och 
andras problemställningar   

 
 

 
Barn får sällan 

 
Barn får ibland 

 
Barn får många 



 
 
 

Naturvetenskapliga och 
tekniska förmågor 

 

möjligheter att urskilja 
teknik och naturkunskap i 
vardagen och utforska 
hur enkel teknik och 
naturvetenskap fungerar. 
Barn utmanas sällan i att 
bygga, konstruera med 
hjälp av olika tekniker, 
material och redskap. 
Barnen får sällan 
möjligheter att träna ett 
naturvetenskapligt 
förhållningssätt 

möjligheter att urskilja 
teknik och naturkunskap i 
vardagen och utforska 
hur enkel teknik och 
naturvetenskap fungerar. 
Barn utmanas ibland i att 
bygga, konstruera med 
hjälp av olika tekniker, 
material och redskap. 
Barnen får också ibland 

möjligheter att träna ett 
naturvetenskapligt 
förhållningssätt 

möjligheter att urskilja 
teknik och naturkunskap i 
vardagen och utforska 
hur enkel teknik och 
naturvetenskap fungerar. 
Barn utmanas ofta i att 
bygga, konstruera med 
hjälp av olika tekniker, 
material och redskap. 
Barnen får också många 
möjligheter att träna ett 
naturvetenskapligt 
förhållningssätt 
 
 

 
 
 
 
 

      Barns inflytande 
 

Barnen får sällan 
möjligheter att uttrycka 
sina åsikter och tankar 
och därmed påverka 
förskolans vardag och sin 
egen situation. Få 

tillfällen ges att träna ett 
personligt 
ansvarstagande. Barnen 
ges få möjligheter att 
träna de demokratiska 
principer som innefattar 
beslutsfattande och 
samarbete 

Barnen får till viss del 
möjligheter att uttrycka 
sina åsikter och tankar 
och därmed påverka 
förskolans vardag och sin 
egen situation. Vid vissa 
tillfällen ges barnen 
möjlighet att träna ett 
personligt 
ansvarstagande. Barnen 
ges till viss del 
möjligheter att träna de 
demokratiska principer 
som innefattar 
beslutsfattande och 
samarbete 

Barnen får många 

möjligheter att uttrycka 
sina åsikter och tankar 
och därmed påverka 
förskolans vardag och sin 
egen situation. Många 
tillfällen ges att träna ett 
personligt 
ansvarstagande. Barnen 
ges många möjligheter att 
träna de demokratiska 
principer som innefattar 
beslutsfattande och 
samarbete 

 
 
 
 

Pedagogisk 
dokumentation 

 

Varje barns lärande följs i 
låg grad upp och 
dokumenteras. Förskolan 
vidtar få aktiva åtgärder 
för att kontinuerligt följa 
upp och utvärdera dess 
verksamhet. Att 
genomföra ständiga 
förbättringar är inte 
naturligt för 
verksamheten Förskolan 
har i låg grad en kreativ 
lärmiljö där alla barn får 
utvecklas efter sin nivå 
och sin förmåga. Det 
finns inga eller få tydliga 
rutiner för att 
dokumentera om barnen 
tycker att verksamheten 
är intressant, rolig och 
meningsfull. 

Varje barns lärande följs 
till viss del upp och 
dokumenteras. Förskolan 
vidtar till viss del aktiva 
åtgärder för att 
kontinuerligt följa upp 
och utvärdera dess 
verksamhet. Ständiga 
förbättringar är till viss 

del naturligt för 
verksamheten Förskolan 
har till viss del en kreativ 
lärmiljö där alla barn får 
utvecklas efter sin nivå 
och sin förmåga. Det 
finns till viss del tydliga 
rutiner för att 
dokumentera om barnen 
tycker att verksamheten 
är intressant, rolig och 
meningsfull. 

Varje barns lärande följs 
upp och dokumenteras 
kontinuerligt. Förskolan 
vidtar hela tiden aktiva 
åtgärder för att 
kontinuerligt följa upp 
och utvärdera dess 
verksamhet. Ständiga 
förbättringar är naturligt 
för verksamheten 
Förskolan har en kreativ 
lärmiljö där alla barn får 
utvecklas efter sin nivå 
och sin förmåga. Det 
finns tydliga rutiner för 
att dokumentera om 
barnen tycker att 
verksamheten är 
intressant, rolig och 
meningsfull. 

 


