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Abstract 

This is a comparative study based on text analysis of South Africa's and 

Sweden's curriculum. The purpose of the study is to get an understanding and 

awareness of the meaning and content of the curricula concerning child 

assessment. Its focus is to find out about similarities and differences of the 

assessment and evaluation processes.  

My research questions are: 

• What do South Africa's and Sweden's curricula for learning outcomes the 

children are assessed on? 

• How is South Africa's and Sweden's assessment of children described 

individually and evaluation in the curriculum? 

• What similarities and differences are there in South Africa's and Sweden's 

curriculum on the assessment of children individually and evaluation on the 

preschool? 

 

The methods I use are qualitative text analysis and comparative analysis. I 

analyze and compare words and contents. My findings are that the assessment 

is about a way to see the children's development and learning. By having a 

conscious way of looking at children's interest and not to assess and judge 

individually which can lead to harming them. Instead, assess and judge as to 

benefiting the child to get support and can develop her/himself and her/his 

learning. Pedagogical documentation is used from the Swedish curriculum to 

see the children's interest and development. In South Africa notebook is used 

for documentation. The South African curriculum has more content with tips 

on development opportunities. If we compare the Swedish curriculum, there 

are learning outcomes where the goals are not as specified as the South African 

curriculum. This means that the Swedish curriculum has space for 

interpretation. In this study, we can gain an understanding of assessment in 

preschool and gain clarity of the dilemma that exists. 

 

Keywords 

Sweden, South Africa, qualitative text analysis, comparative analysis, 

preschool, assessment, evaluation, pedagogical documentation 
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Sammanfattning 

Studien handlar om att jämföra och göra en textanalys på Sydafrikas och 

Sveriges läroplan. Mitt syfte är att ta reda på vad som står i läroplanerna för 

att få förståelse och medvetenhet av de olika sätten att bedöma barn på. Detta 

för att ta reda på likheter och skillnader i processerna för bedömning och 

utvärdering. 

De frågeställningar jag har är: 

• Vad har Sydafrikas och Sveriges läroplaner för lärandemål där barnen blir 

bedömda på? 

• Hur beskrivs Sydafrikas och Sveriges bedömning av barn individuellt och 

utvärdering i läroplanen?  

• Vilka likheter och skillnader finns det i Sydafrikas och Sveriges läroplan om 

bedömning av barn individuellt och utvärdering på verksamheten?  

 

De metoder jag använder mig av är kvalitativ textanalys och jämförande 

analys där jag analyserar och jämför ord och innehåll. Mina resultat var att 

bedömning handlar om ett sätt att se barnens utveckling och lärande. Genom 

att ha ett medvetet sätt att se på barns intresse och att inte bedöma barnen där 

det kan genom att bedöma individuellt leda till men för barnet. I stället bedöma 

där det gynnar barnet för att få stöd att utveckla sig själv och sitt lärande. 

Pedagogisk dokumentation använder den svenska läroplanen för att se barns 

intresse och utveckling. Sydafrika använder sig av att notera i anteckningsbok. 

Den sydafrikanska läroplanen har mer innehåll med tips på 

utvecklingsmöjligheter. Om vi jämför den svenska läroplanen finns det 

lärandemål där målen inte är lika specificerade som den sydafrikanska 

läroplanen. Detta gör att den svenska läroplanen har tolkningsutrymme. 

Genom denna studie kan vi få förståelse för bedömning i förskola och få 

klarhet i dilemmat som finns. 

 

Nyckelord 

Sverige, Sydafrika, kvalitativ textanalys, jämförande analys, förskola, 

bedömning, utvärdering, pedagogisk dokumentation 
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1 INLEDNING  

Förskollärare ska se barns utveckling och lärande av detta ska de göra 

utvärdering på verksamheten men inte på barn individuellt vilket blir ett 

inkonsekvent uppdrag menar Björk-Willén (2015). När den reviderade 

läroplanen kom ut 2010 blev det mer fokus på utvärdering i förskolan vilket 

Skolverket skriver i en artikel att förskollärare har svårigheter att veta hur de 

ska utvärdera verksamheten. Eftersom förskollärarna ska se barnens utveckling 

och lärande men inte utvärdera barnen individuellt (Hjelmér, 2019). Grönlund 

(2019) nämner i Skolverkets artikel där hon skriver om Johanssons studie att 

förskollärare har svårigheter att utvärdera verksamheten och inte barnen 

individuellt. Hon förklarar att det är väsentligt att bedöma barn individuellt för 

att veta hur de ska lägga upp undervisningen i förskolan.  

Förskollärare i Sverige har nu ett dilemma för hur bedömningar  och 

utvärdering ska användas på barns lärande och utveckling individuellt. Detta 

är ett viktigt problemområde att forska om för att barnen ska få en god 

utbildning. Vi behöver förstå samhället, se vad varje barn har för behov där vi 

måste veta hur vi ska utveckla, ge varje barn kunskap och lärande eftersom det 

är deras framtid som gäller. Genom den nya svenska läroplanens dilemma kan 

detta beskrivas utifrån Sheridan, Williams, Sandberg, och Vuorinen (2011) 

förklarar att det historiskt har förändrats förskolans utveckling och 

förskollärares kompetenser. Vi är i ett ekologiskt system och i en global 

förändring där förskollärares yrke förändras genom kunskap, ideologier och 

olika värden. Utifrån vad Björk- Willén och Sheridan et al beskriver är och blir 

bedömning i Sverige ett dilemma vilket måste utredas för att erhålla nya 

kunskaper och kompetenser.  

Genom att se på hur världen är formad kan vi lättare få förståelse för hur 

vi gör och vart vi är på väg. Läroplanen har och kommer att fortsätta utveckla 

sig i framtiden därför har jag gjort examensarbete om den svenska och den 

sydafrikanska läroplanen. Jag har jämfört de olika läroplanerna eftersom de 

har olika bakgrunder och beskriver uppdragen på olika sätt. Varför jag gör 

denna studie är för att jag vill bidra med ett perspektiv, förståelse och 

medvetenhet där jag jämför likheter och skillnader i de olika läroplanerna om 

bedömning. Vad läroplanen har för aktiviteter och ämnen där barnen blir 

bedömda på. Sydafrika använder sig av bedömning i förskolan där 

förskollärare i Sverige är osäkra på hur de ska bedöma barn på rätt sätt för att 

inte kritisera barnet. Därför har jag analyserat den sydafrikanska och den 

svenska läroplanen hur bedömning uttrycker sig i de båda läroplanerna. Att 

analysera läroplanerna kommer förhoppningsvis att utveckla professionen vad 
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vi kan lära oss från läroplanerna. Där eventuellt det svenska uppdraget kan få 

en klarhet i hur vi ska bedöma barnet för att tillgodose deras intresse, behov 

och villkor. Genom att göra denna studie kan vi få medvetenhet och fortsätta 

med kvalitén i förskolorna vilket Karagrigoriou (2018) tar upp att 

globaliseringen har påverkat på olika vis hur läroplanerna utvecklats 

exempelvis på demokrati. Läroplanerna måste uppdateras noga för barnens 

framtid för barnens bästa i nuet med kvalité. Genom det Karagrigoriou 

framhäver är det också viktigt att ha i åtanke det Sheridan, Pramling 

Samuelsson och Johansson (2010) lyfter fram att politiska fastställande, 

kulturer, normer, diskurser och styrdokument formar förskolans sätt att se på 

barn och förskollärarnas uppdrag. 

 

Mitt intresse växte för den sydafrikanska och den svenska läroplanen eftersom 

de båda tar upp barns utveckling och lärande samt den sydafrikanska 

läroplanen handlar om att göra bedömningar på barn individuellt. Min tanke 

växte för detta ämne om bedömning där jag vill undersöka mer om Sydafrikas 

läroplan hur de använder sig av bedömning. En fråga dök upp om denna 

bedömning är ett verktyg för att se barnens utveckling och lärande eller om det 

är en styrd bedömningsprocess vilket kan sätta en stämpel på barnet. Om vi 

kan få klarhet och medvetenhet av hur vi ska hantera bedömning kanske detta 

dilemma kan försvinna. 

Det jag också intresserade mig för är att den sydafrikanska läroplanen 

har betydligt fler sidor än vad den svenska läroplanen har. Där den 

sydafrikanska läroplanen har väldigt mycket information om barnets 

individuella utveckling och lärande. 

Förskollärarprogrammets sjätte termin fick jag under min sista 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) besöka Sydafrika och göra VFU i två 

veckor på en förskola. I denna förskola var jag hos 5-åringar i en pre-grade R 

klass. Klassen kan likna den svenska förskoleklassen. Förskolan och andra 

förskolor/creches jag besökte var i områden där det fanns fattigdom och 

alkoholmissbruk etc. Förskolorna hade struktur i verksamheten och var precis 

vilka andra förskolor som helst där barnen fick god omsorg och undervisning. 

Förskolorna hade mycket undervisning där en två-åring kunde exempelvis 

månaderna utantill. Förskolorna jag var på möttes jag av glädje från barnen där 

jag fick en känsla att de verkligen trivdes på förskolan och hade tillit till sin 

förskollärare. 

I pre- grade R klassen var varje klass ca 30st barn med bara en lärare och 

en assistent. Jag såg att barnen fick lära sig om mycket i förskolan för att 
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förbereda dem innan de börjar skolan. Förskollärarna använde sig av 

bedömningssystem på barnen för att bland annat se vad barnen kan och utmana 

dem vidare i undervisningen. Förskolan hade högläsning där de hade arbetat 

med en berättelse i olika former exempelvis teater. Barnen fick exempelvis 

göra en bok om denna berättelse där de fick klippa, måla och klistra. Barnen 

fick olika instruktioner på vilken ordning berättelsen skulle vara på. När barnen 

var klara kände jag att de var stolta över sin bok där de fick ta hem den, visa 

och läsa för sina vårdnadshavare. I den klassen jag var på såg jag att det lades 

mycket ansvar på barnen att ta reda på saker från exempelvis föräldrar men 

också att hålla reda på deras egna saker jämfört med vad svenska förskolor gör. 

Genom min vistelse blev jag därför mer intresserad av vad den sydafrikanska 

läroplanen innehåller. 
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1.1 Bakgrund 

I detta kapitel beskriver jag Sveriges och Sydafrikas läroplanshistoria, Sveriges 

reviderade läroplan från 2018 för att få en bakgrund och förståelse till de olika 

läroplanerna samt vad läroplanerna är baserade på vilket även beskrivs mer om 

i avsnittet 1.1.4 läroplans och utvärderingstraditioner. I avsnittet 1.1.5 tar jag 

upp vad det står och vad jag har sett i läroplanerna för att få en inblick i vad de  

har för information och innehåll samt vad det finns för likheter, skillnader och 

slutsatser. I avsnittet 1.1.6 förklarar jag olika begrepp som har med studien att 

göra. Sist i detta kapitel skriver jag om mitt syfte och frågeställningar. 

1.1.1 Sveriges läroplanshistoria  

Edlund (2016) nämner att Sverige har en läroplanshistoria från 1800-talet med 

olika verksamheter för barn exempelvis barnträdgårdar. Läroplanen då 

handlade om moral och religion vilket var baserat på ideologi. Läroplanen 

grundades 1998 vilket handlade om demokrati och värden. Tolv år senare 

reviderades läroplanen 2010 och fokuserade på ämnen exempelvis matematik 

och kommunikation. Den senaste revideringen var 2016 där det blev ett 

tydligare samarbete med förskoleklassen. Läroplanen från 1998 grundar sig på 

sociokulturella teorier vilket betyder att barnen ska lära sig i samspel och om 

kommunikation (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2010). I de 

engelska versionerna står det att läroplanen baseras på ett holistiskt synsätt 

(Skolverket, 2011, 2019a).  

1.1.2 Sydafrikas läroplanshistoria 

Sydafrika hade 1994 första gången ett demokratiskt val där Nelson Mandela 

blev vald till president vilket resulterade till att Sydafrika blev ett fritt och 

demokratiskt land. Innan apartheid var landet förtryckt och var uppdelat i 

hudfärg (Atmore, 2013). Apartheid kom som en lag till Sydafrika 1948 (Cejas, 

2007). Schierup (2016) skriver att långt tidigare innan apartheid systemet fanns 

det en brittisk koloni där svarta fick göra ofrivilligt arbete under 1800 -talet där 

de fick bland annat byta guld från guldgruvor. 

För de vita var det obligatoriskt att gå i skolan men för andra med annan 

bakgrund var det inte obligatorisk att utbilda sig. Detta för att Minister of Bantu 

Affairs och Prime Minister Hendrik Verwoerd gjorde ett uttalande, att 

Bantufolket inte behövde utbildning för de kommer ändå inte få användning 

av det (Atmore, 2013).  
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1994 gick regeringen och andra organisationer ihop i Sydafrika och utformade 

“Early Childhood Development” (ECD) med olika dokument exempelvis 

läroplaner. “National Early Learning Development Standards” (NELDS) är för 

de yngsta barnen, vilket kom ut 2009 för att stödja och stärka förståelsen för 

barns lärande och behov för alla som arbetar med barn. Denna läroplan utgår 

från ett holistiskt perspektiv vilket betyder att barnet ska lära sig om sig själv, 

utveckla det kognitiva och kommunikation (Department of Basic Education, 

2009). Department of Basic Education (2015b) beskriver att Sydafrika firar 20 

år av att vara ett demokratiskt land där de arbetar för att utveckla fortgående 

barnens utbildning och kvalité. National Curriculum Framework for Children 

Birth to Four Years (NCF) kom ut 2009 vilket var den första läroplanen för de 

yngsta barnen. Detta dokument var betydelsefullt för dess existens. Läroplanen 

för 2015 använder sig också av det holistiska perspektivet och beskriver varför 

det är viktigt att detta dokument finns på grund av apartheid. Anledningen och 

grunden till läroplanen är att de vill bygga upp ett demokratiskt land, eftersom 

de har en apartheidhistoria och att det är fortfarande många barn som lever i 

riskzoner. 

1.1.3 Sveriges reviderade läroplan 2018  

Sveriges läroplan är 20 år vilket Fridolin och regeringen lyfter fram att 

förskolans läroplan måste uppdateras i enlighet med tiden eftersom barnen ska 

få en bra och likvärd utbildning (Regeringskansliet, 2018). Sveriges reviderade 

läroplan kommer gälla från och med 1 juli 2019 (Skolverket, u.å). Skolverket 

har fått i uppdrag att gå igenom förskolans läroplan för att få den reviderad. 

Skolverket har kollat på delar av utvärdering, jämlikhet, vidareutveckling, 

omsorg och undervisning. I den nya skollagen från 2010 finns begreppet 

undervisning med vilket beskrivs otydligt istället förklaras begreppet i den nya 

reviderade läroplanen från 2018. Skolinspektionens rapport nämner att det 

finns förskollärare som inte vet vad undervisning har för innebörd och hur de 

ska undervisa i förskolan (Kling, 2017). Skolverket (2018) framhäver att det 

är förskollärare och hjälp från sina kollegor ser till att de följer läroplanens 

riktningar för att barnen ska erhålla kunskaper. Barn lär sig konstant vilket 

läroplanen tar upp att undervisning kan vara oplanerad men även planerad.  

1.1.4 Läroplans- och utvärderingstraditioner 

Organisation Economic Co-operation and Development (OECD) har 

undersökt 20 länder utifrån “läroplans- och utvärderingstraditioner” där de har 

kommit fram till bland annat att Sverige använder sig av “den nordiska och 

centraleuropeiska traditionen”. Denna traditionen innebär att utvärdera själva 

verksamheten. Det finns en annan tradition, “anglosaxiska traditionen” vilket 
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exempelvis Storbritannien använder sig av. Denna traditionen innebär att 

barnen blir bedömda individuellt (Hjelmér, 2019; OECD, u.å, hämtad 23april 

http://www.oecd.org/). Den ”centraleuropeiska traditionen” använder 

dokumentation att synliggöra barnens utveckling och lärande menar Hjelmér 

(2019). 

Sveriges förskolor har en historisk bakgrund vilket under 1800 - talet 

använde förskolorna sig bland annat av undervisning. Skolverket förklarar att 

undervisning betyder att genom läroplanens mål inspirera och stärka barnen att 

utvecklas och lära sig. Begreppet undervisning sker både i planerade former 

och i det spontana. Genom att förstå läroplanen och diskutera i arbetslaget blir 

det enklare att få till undervisning för barnen (Skolverket, 2019c). För att 

upptäcka barnens lärande används pedagogisk dokumentation som verktyg. 

Detta verktyg används för att utveckla förskolan och genom reflektioner stödja 

barns lärande (Skolverket, 2019b). 

1.1.5 Sydafrikas och Sveriges läroplan 

Här presenterar jag skillnader, likheter och slutsatser från de olika 

läroplanerna.  

Det finns likheter i målen från de båda läroplanerna. I den sydafrikanska 

läroplanen är syftet att hjälpa varje barn att utveckla kunskap och förmågor. 

Det står också att förskollärare ska bekräfta att barnen är kompetenta, att de är 

aktiva i sitt egna lärande och att stötta dem. Den svenska läroplanen skriver om 

demokrati och värden samt själva uppdraget är att varje barn ska utveckla sitt 

eget lärande. Skillnaden är att demokrati inte finns med i den sydafrikanska 

läroplanen för bedömning.  

Den sydafrikanska läroplanen är uppdelad i olika sektioner och har 6 

områden: välbefinnande, identitet och tillhörande, kommunikation, utforska 

matematik, kreativitet, kunskap och förståelse av världen. Lärandemålen och 

områdena berör att barnen ska lära sig om dem själva och andra, visa respekt 

och samarbete. De här områdena kan likna den svenska med lärandemålen och 

dess liknande ämnen. Sydafrikanska läroplanen synliggör barnens lärande 

genom att anteckna om barnens lärande och utveckling för bedömning.  

Området välbefinnande i den sydafrikanska läroplanen ska genomsyras 

i de andra områdena eftersom barnen kan leva i riskzoner. Barnen ska känna 

sig trygga och få en god hälsa i förskolan eftersom Sydafrika har en 

apartheidhistoria, är de i behov av denna läroplan. Detta för att få ett 

demokratiskt land i framtiden vilket läroplanen tar upp en sektion ur UNICEF 

om barns rättigheter. Här finns det likheter i den svenska läroplanen vilket 

http://www.oecd.org/


Sydafrikas och Sveriges läroplan i ett bedömningssystem Therese Lindahl 

7 

 

utgår utifrån FN och barnkonventionen där läroplanen handlar om omsorg och 

välbefinnande för att tillgodose barnens utveckling, behov och hälsa. Den 

svenska läroplanen står det mer om normer, värden, demokrati och 

likandebehandling än den sydafrikanska läroplanen. Vilket betyder troligtvis 

att ansvaret ligger hos förskollärarna i Sydafrika att synliggöra demokrati i 

förskolan vilket inte finns med som en bedömning.  

De båda läroplanerna tar upp planerade och spontana lärandetillfällen på 

barnens egna initiativ för att förstå sin omvärld samt att barnen ska leka med 

varierande saker. Den sydafrikanska läroplanen bedömer för att utmana, stötta 

och utveckla dem i detta. Den sydafrikanska läroplanen står tydligt att 

läroplanen inte får användas på ett summativt sätt. Det står tydligt att denna 

guide inte ska användas som en checklista. Riktlinjerna i läroplanen är för att 

barnen ska få erfara barndomen vilket är essentiellt för barnens framtid.  

I den sydafrikanska läroplanen finns det mycket information och innehåll 

där läroplanen använder sig av förklarningar. Exempelvis, att de förklarar vad 

som definieras med barn och vad familj är. Detta är för att läroplanen är till för 

vårdnadshavare och andra som arbetar med barn där denna läroplan riktar sig 

till de yngsta barnen ändå upp till fyra år. Den svenska läroplanen har inte lika 

mycket text vilket gör att läroplanen har ett tolkningsutrymme. 

Inom de här sex områdena vilket fullföljer läroplanen finns det fyra olika 

kolumner där läroplanen behandlar mål för barnens utveckling och lärande. I 

denna läroplan finns en utvecklingsguide där de har exempel på aktiviteter och 

vad förskollärare ska observera i en bedömning på barnens utveckling, behov 

och lärande samt vad förskollärare kan diskutera om med vårdnadshavare. 

Utvecklingsguiden är indelad i kolumner för spädbarn, småbarn och unga barn. 

I kolumnerna beskrivs olika steg där det inleder med barnets början i 

utveckling, att gå vidare i utvecklingen och avancera mot Grade-R (5års 

klassen). I de olika områdena finns också reflektionsfrågor vilket lyfter en 

reflektion på förskolans arbetssätt. I bedömningskolumnen finns det tips om 

vad förskolläraren kan observera på exempelvis olika risker. I den svenska 

läroplanen finns det bara lärandemål om olika ämnen och värderingar där 

förskollärare får anpassa till alla åldrar och till varje barn. 

I den sydafrikanska läroplanen finns fyra riktlinjer vid en bedömning 

vilka är: att observera barnens utveckling, lärande och behov av varje barn. 

Förskollärarna ska anordna aktiviteter med barnen och bedöma barnens 

utveckling, lärande och behov samt att utvärdera programmet om de möter 

barnens behov och om de uppfyller kravet. Att göra bedömningar är en 

fortlöpande process vilket förskollärare samlar in, identifierar, tolkar 

informationen om barns utveckling. Syftet att göra bedömningar på barn är att 
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stödja, främja och se barnens utveckling och lärande för att möta barnens 

behov och intressen.  

Barnen har två världar, en i hemmet och en i förskolan. Barnet blir 

bedömt på båda för att få en helhet av barnet där barnet har erfarenheter från 

både hemmet och förskolan. Samarbetet är att få en övergång mellan hem och 

förskola. Den svenska läroplanen kan likna den sydafrikanska där den svenska 

läroplanen tar upp att samarbeta med hemmet är viktigt för att veta mer om 

barnet och om barnets bakgrund. Det är viktigt att få bra relationer med barnen 

och familjen samt att alla är införstådda med förskolans uppdrag. 

Den svenska förskolan ska följa läroplanens riktlinjer där rektorn och 

förskolläraren är ansvariga att följa läroplanen. De ska använda sig av 

dokumentationen och systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla förskolans 

kvalité. Förskolläraren är ansvarig att planera undervisningen med planerade 

och icke planerade aktiviteter i pedagogiska miljöer. Det är viktigt att 

arbetslaget gör kvalitetsarbete och vidareutvecklar, granskar och kartlägger 

verksamheten. Personalen behöver förvärva kunskap om läroplanen, lära 

känna barnen för att ta hand om dem och se barnens utveckling och lärande till 

en lärorik och upplevelserik förskola. Verksamheten ska baseras på vetenskap 

och beprövad erfarenhet. Det är viktigt att arbetslaget diskuterar verksamheten 

om barnens utveckling, vad de har lärt sig och vad de kan behöva lära sig om 

i framtiden. Likheter här är att sydafrikanska förskollärare ska reflektera över 

verksamheten för att få bättre förståelse på barns lärande och att få kvalité i 

verksamheten. 

1.1.6 Begreppsdefinition 

Här förklarar och redogör jag för några begrepp vilket berör min studie. Jag tar 

upp vad bedömning är och vad det finns för bedömningar. Jag går även in på 

systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation eftersom att den 

svenska läroplanen tar upp att förskollärare måste utvärdera verksamheten. Sist 

skriver jag om barnsyn för att synliga olika sätt att se på barn vilket kommer 

synliggöra hur läroplanerna ser på barnet.  

1.1.6.1 Bedömningar 

Vallberg Roth (2009) definierar begreppet bedömning där hon skriver: ”Det 

kan innebära att värdera eller granska något, att uppskatta och göra en 

avvägning, att avge ett omdöme, utvärdera eller betygsätta någon eller något” 

(Vallberg Roth, 2009, s. 197). Hon benämner att bedömning kan användas för 

att utvärdera olika nivåer exempelvis system, grupper och individer.  
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Björk-Willén (2015) och Vallberg Roth (2009) förklarar om explicita 

bedömningar vilket innebär att medvetna bedömningar ingår i individuella 

utvecklingsplaner (IUP), (kan vara en lista som följs vad barnen ska klara av). 

Implicita bedömningar är omedvetna bedömningar på barn, exempelvis att ge 

uppgifter där vi vet vad barnet kan klara av själv vilket blir en bedömning som 

förskolläraren gör omedvetet.  

Förskolorna i Sverige är numera med i utbildningssystemet där mål och 

resultat används i skolor vilket gör att förskolorna måste göra utvärderingar på 

sin verksamhet. Det finns även en bedömningsform där det finns två olika sätt 

på bedömning. Den ena är formativ bedömning vilket menas med att lärare 

anpassar sin undervisning individuellt för varje barns utveckling och lärande. 

Det finns en konflikt mellan sig där det ena sättet är pedagogiskt vilket vill 

utveckla barnen och den andra handlar om lärandet vad barnen kan och inte 

kan vilket kallas för summativ bedömning. Verksamheten måste visa resultat 

av sin verksamhet och uppnå hög kvalitét och då kommer förskolan gå in på 

det skolan använder sig av att inneha konkreta bedömningar för att lättare se 

mål uppfyllas. Genom att använda sig av pedagogisk dokumentation kommer 

bedömningen ske på förskolans verksamhet och barnens utveckling vilket inte 

sker på barnen individuellt. Läroplanen kan utgöra de två 

läroplanstraditionerna eftersom de har strävansmål och dokumentation på 

barnens utveckling och lärande. Därför är det oklarheter för förskollärarna 

eftersom de kan tolka och agera utifrån sitt uppdrag, vilket behövs forskas mer 

om (Folke-Fichtelius och Lundahl, 2015).  

1.1.6.2 Systematiskt kvalitetsarbete 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) förklarar att systematiskt 

kvalitetsarbete är att fundera över och prata om läroplanen för att erhålla 

kvalité i verksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete är vad det låter som; 

systematiskt där det ska vara ett strukturerat arbetssätt av utvärdering. Både 

kommuner och förskolor ska använda detta arbetssätt. Systematiskt 

kvalitetsarbete är både formativ och summativ där arbetet ska vara strukturerat 

men på ett utvecklande sätt där vårdnadshavare och barn ska få inflytande i 

processen. 

1.1.6.3 Pedagogisk dokumentation 

Pedagogisk dokumentation är ett sätt att samla in och sätta ihop data. Det finns 

olika sätt att samla in på exempelvis att använda sig av det digitala exempelvis 

genom att videofilma, ta kort och ljudupptagning. Ett annat sätt är att föra 

anteckningar, observera och intervjua. Detta är för att komma ihåg vad 
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förskollärare har sett och hört samt att fokusera på vad barnen säger och vad 

de gör samt vad de vuxna säger och sedan reflektera över dokumentationen 

(Vallberg Roth, 2015).  

Elfström (2015) förklarar att pedagogisk dokumentation kommer från 

Reggio Emilia och är ett utvärderingssätt där förskollärare kan använda sig av 

de didaktiska frågorna vad, hur, varför och vem. Pedagogisk dokumentation är 

till för att se vad barnen är intresserade av och vad de har för frågor. 

Förskollärare måste först komma fram till ett mål och tema för att förklara 

varför de ska arbeta med detta ämne. Vilket pedagogiska dokumentationen kan 

hjälpa till med att synliggöra samt att se barnens tillvägagångssätt, lärande och 

utveckling. Björk-Willén (2015) tar upp Lindgren och Sparmans förklarning 

där de lyfter fram att genom dokumentation får förskollärare makt över vad 

som ska dokumenteras där exempelvis att observera på barnen kan barnen bli 

underlägsen. Björk-Willén skriver sedan om att det är förskollärares ansvar att 

inte göra intrång på barnen. Istället för bedömning beskriver Folke-Fichtelius 

och Lundahl (2015) att pedagogisk dokumentation gör att vi ser hur barnen lär 

sig och utvecklas. Förskolor i Sverige har skyldigheter att göra dokumentation 

för att få god kvalitét och för att få goda recensioner från vårdnadshavare. 

Ingen ska kränka barnen fysiskt eller psykiskt genom exempelvis omsorg eller 

dokumentation. 

1.1.6.4 Barnsyn 

Askland och Sataøen (2014) tar upp hur vi ser på barn utifrån 

utvecklingspsykologi. De menar på att vi ser på barn på olika vis än vi gjorde 

förr. Trots det ser vi nu barn på olika sätt beroende på vart vi befinner oss i 

Sverige men även i olika länder. De förklarar utifrån Dahlberg, Moss och 

Pence (2013) olika beskrivningar hur vi ser på barn där ”tabula rasa” menas 

med att vi ser barnen som en ”tom tavla”. Denna tomma tavla fylls på med 

kultur och olika kunskaper om livet vilket de vuxna vill att barnet ska lära sig 

om. De vuxna ser barnet som att barnet inte kan någonting. Ett annat synsätt 

på barn är ”barnet som natur” vilket handlar om att se till barnens behov och 

se barndomen som naturlig. Ett tredje sätt att se på barnet är ”barnet som 

oskyldigt” där de vuxna låter barnen vara barn. Detta synsätt finns i den 

svenska förskolan där barnen får leka och lära genom leken. Askland och 

Sataøen betonar en annan syn på barn där barnet får påverka att skapa sitt liv 

med egna kunskaper på världen och skapa sitt eget jag. Här ser de vuxna 

”barnet som kompetent” där barnet undersöker omvärlden på sina villkor och 

är medarrangör i omvärlden. 



Sydafrikas och Sveriges läroplan i ett bedömningssystem Therese Lindahl 

11 

 

1.2 Syfte 

Mitt syfte med denna studie är att jämföra mellan Sveriges och Sydafrikas 

läroplan. Detta för att bidra med olika perspektiv där vi kan se, få medvetenhet 

och få förståelse för skillnader och likheter hur läroplanerna använder sig av 

att synliggöra barns lärande och utveckling via bedömning och andra sätt. 

Genom att ta reda på vad det står i läroplanerna om bedömning; hur bedömning 

av barn går till och vad de olika läroplanerna har för lärandemål för att få fram 

en bedömning samt att synliggöra barns lärande kan vi få förståelse på 

bedömningssystemet. 

I Sverige finns det ett dilemma att inte synliggöra barns lärande via 

bedömning på barn individuellt och istället använda sig av att utvärdera 

verksamheten. För att göra utvärderingen behöver förskollärare se på varje 

barns utveckling och lärande. Genom denna studie kan vi få klarhet i detta 

dilemma och få medvetenhet för de olika sätten att göra bedömning och 

utvärdering på. 

1.3 Frågeställningar 

• Vad har Sydafrikas och Sveriges läroplaner för lärandemål där barnen 

blir bedömda på? 

• Hur beskrivs Sydafrikas och Sveriges bedömning av barn individuellt 

och utvärdering i läroplanen?  

• Vilka likheter och skillnader finns det i Sydafrikas och Sveriges 

läroplan om bedömning av barn individuellt och utvärdering på 

verksamheten?  
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2 TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Bedömning 

Vallberg Roth (2009) skriver en artikel om hennes forskning där hon forskar 

om individuella bedömningar (IUP) på barn. Hennes syfte är att undersöka 

fenomenet av individuella utvecklingsplaner där hon vill problematisera detta. 

Hon frågar sig själv om vad för storts bedömning används i individuella 

utvecklingsplanerna? hur framgår det för barnen? Vad innebär det för barn och 

vårdnadshavare när IUP är offentliga handlingar? Hon delade in IUP i tre 

begrepp vilka var individuell, utveckling och plan där hon hittade att förskolor 

använde ”Individorienterade normalplaner” än ”Individuella 

utvecklingsplaner”. 

Hon samlade in data i tre olika omgångar genom åren där hon fick tomma 

och ifyllda IUP från förskolor. Metoden hon använde var kritisk textanalys och  

utvidgad hermeneutik. Teorier hon använder sig av är läroplansteori, kritisk 

didaktik inom bedömningsområdet och barndomsteori. 

Hennes resultat var utifrån de didaktiska frågorna där det visade sig att 

IUP använde sig av frågan ´vad?´ och ´vem?´ Vilket betyder lärandeobjekt och 

subjektet barnet bedömdes i. IUP använde sig inte av ´hur?´ och ´varför?´ Hon 

fick fram exempel i hennes forskning på behovs(brist)bedömningar, 

betygslikande bedömningar, personinriktade bedömningar (barns personliga 

egenskaper) vilket kunde vara integritetskränkande. Prestations- och 

betygsliknande bedömningar används en checklista på att bedöma vad barnen 

kan. Frågorna ´vad´ och ´vem´ satte hon in i ett barnsynsperspektiv vilket ger 

barnet en beskrivning. Hon upptäckte exempelvis att förskollärarna såg barnet 

som ”being” (varande), ”has been” (har varit) och inte barnet som ”becoming” 

(att bli något). 

Hon såg att det kunde bli segregering i samhället när en förskollärare ger 

bedömningar vilket kan bli negativ eller positiv verkan på barnet, eftersom 

barnet utvecklas och tillskrivs efter bedömningarna exempelvis vart barnet bor. 

Allmänna handlingar kan göra men på barnen eftersom vem som helst kan ta 

del av det. 
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2.2 Förskollärarkompetens 

En annan studie handlar om förskollärares kompetenser utifrån läroplanens 

beskrivningar. Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) skriver om 

att förskollärarkompetensen har ändrat sig genom tiderna eftersom samhället 

ändrar sig och dess synsätt på hur förskolan och läroplanen ska vara. Den 

svenska förskolan är inom skolsystemet och har en egen läroplan för förskolan. 

När läroplanen revideras måste förskollärare eventuellt utveckla sin 

kompetens.  

Syftet med studien är att granska, vad menas med förskollärarkompetens. 

Studien tar reda på förskollärares perspektiv på hur de går till väga med deras 

kommunikation och hur de är med barnen utifrån läroplanens mål.   

Sheridan et al gör studien i Sverige på 15 förskolor i två stora städer, 

Stockholm och Göteborg och 15 förskolor på landsbygden i Mälardalen. 

Städerna är stratifierade för att se vad kan skilja sig geografiskt, demografiskt, 

etniskt och socioekonomiskt. Studien använder sig av ett interaktionellt 

perspektiv och Bronfenbrenners ekologiska systemteori. Detta ekologiska 

perspektiv makro-, meso-, mikro- och chrono-system hjälper att få en 

uppfattning om socialpolitiska frågor vilket inverkar på förskolan exempelvis 

gruppstorlek i barngruppen. Förutsättningar för lärande påverkas av ideologier 

och teorier utifrån globala ekosystem vilket knyter ihop tid, kultur och 

samhälle. Förskolans kvalité och förskollärarkompetens är bunden till kultur 

och samhällssyn på barn och barndom samt politisk och pedagogisk syn vilket 

är på en makronivå. Makronivån synliggör målen för förskolan hur målen ska 

användas i verksamheten med innehåll, aktiviteter och värderingar. 

Deras metod är halvstrukturerade intervjuer där analysen är kvalitativ 

med huvudfrågor till informanterna. Svaren kunde sedan urskiljas genom 

likheter och skillnader om kompetenser förskollärare redan har och 

kompetenser de vill utveckla exempelvis deras kunskaper och förmågor.  

Resultatet de fick fram är att det finns tre betydelser av kompetenser 

vilka var: ”veta hur”, ”veta vad” och ”veta varför” samt har social kompetens. 

Detta menas att kompetens är ett flerdimensionellt fenomen. Förskolorna i 

studien behövde mer kompetens i exempelvis matematik, vetenskap och IKT. 

En slutsats de såg var att ekologiska system och världen gör att 

förskolläraryrket är i ständig utveckling där läroplaner utvecklas (Sheridan, 

Williams, Sandberg & Vuorinen, 2011). 
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2.3 Jämförande textanalys inom demokrati 

Globalisering påverkar hur utbildningen ser ut genom läroplaner. Olika 

regeringar i världen har ett intresse för utbildning och läroplaner. 

Karagrigoriou (2018) skriver i en artikel om detta i en studie vilket synliggör 

hur ledarskap på demokratisk medborgarskapsutbildning påverkar förskolors 

läroplaner i Ontario i Kanada och i Helas i Grekland samt ur det globala. De 

båda läroplanerna från de olika städerna jämförs mellan de olika texterna och 

analyseras ur ett kritiskt pedagogiskt perspektiv genom kritisk diskursanalys i 

ett socialt praktiskt perspektiv. Karagrigoriou såg att det inte har gjorts en 

jämförande forskning om demokrati i områdena Kanada och Hellas förut. 

Syftet är att se på olika vis vad utgör demokratisk medborgarskapsutbildning i 

läroplanerna för förskolor i Ontario och Hellas. Vid ett demokratiskt perspektiv 

kan barn lära sig om sina rättigheter. Studien är kvalitativ där kritisk 

diskursanalys används och synliggör frågor om makt och hur politiken 

använder denna makt som diskurs. Studien kan inspirera en politisk förändring 

av de olika maktnivåerna i globalt, nationellt och lokalt. 

Tillvägagångssättet var att undersöka texten från 2006 från Ontario. Vid 

analysen strukturerades i teman och i sektioner på; introduktion, 

inlärningsprogrammet, bedömning, utvärdering och rapportering och 

undervisning. Sen undersöktes dokumentet: Finding Common Ground: 

Character Development i Ontario skolor, K-12 från 2008 och Learning-

Kindergarten Program från 2010-2011. Denna analys bidrog till att se hur 

innehållet och ordförrådet tas vid och hur myndigheter framställs samt hur allt 

bidrar till en helhet. Karagrigoriou skriver om det kanadensiska dokumentet att 

det saknas forskning om barnens prestation. Bedömning eller utvärdering blir 

en fullmakt än att få kunskap. Förskollärare och politiker har inte den 

kompetensen där politiken tar över. Kanadensiska läroplanen tar upp att 

begreppen kunskap och kompetens utifrån medborgarperspektiv. Barnen får 

här skilja på acceptabelt och icke acceptabelt beteende, utveckla att relatera till 

andra, vara i sociala relationer och förståelse om sig själv. Läroplanen tog upp 

sätt där förskollärare skulle följa var att stödja och berömma barnen för 

acceptabelt beteende och lösa problem vilket hör till social kompetens men 

förklarar inte hur de ska uppnå detta. 

Greklands läroplan handlar om att barnen ska utveckla sin självkänsla, 

samarbete och ge respekt för andra. Förskolan använder sig av tvärtematiska 

aktiviteter för att uppnå detta genom barnens intressen, social kompetens att  

erfara världen och miljöer. Detta perspektiv har även andra europeiska länder 

där länderna vill stärka medborgarskapen. Det var därför tydligare att se 

demokrati i den grekiska än i kanadensiska läroplanen eftersom den 
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kanadensiska läroplanen hade mer styrda aktiviteter och ämnen vilket 

förekommer även i den grekiska läroplanen.  

Karagrigoriou  analyserade i den grekiska texten och lagstiftning om 

demokrati, medborgarskap och utbildning. I den grekiska analyserades och 

strukturerades det upp av målen i läroplanen, utbildning för små barn, 

aktiviteter, utveckling, barn och miljö, utveckling av miljö och interaktion.  

Resultatet Karagrigoriou hittade var att politiken kan påverka 

utbildningen till deras fördel exempelvis värderingar, identitet, rättigheter och 

skyldigheter. Där en medborgare ska lyda lagarna och engagera sig i samhället. 

Slutsatserna av hans undersökning såg han att det fanns mellanrum i teori och 

praktik när förskollärare inte reflekterar vad demokratisk 

medborgarundervisning menas med och vad diskursen handlar om. 

2.4 Jämförande av Sydafrikas och Tysklands läroplan 

Både Sydafrika och Tyskland har olika historiska händelser där Chisholm 

(2015) har forskat om läroplanerna där hon använder jämförande pedagogik i 

sin studie. Studien jämför den tyska och den sydafrikanska läroplanen från åren 

1990-2010. Hon jämför även historiskt vad som har påverkat hur läroplanerna 

ser ut idag. Hon frågar sig hur idéer sprids vilket har med metoden jämförande 

pedagogik att göra.  

Politiker tar och lånar från de olika läroplanerna i värden men här har 

Chisholm sett att det finns gränser mellan globalt och lokalt där det inte finns 

någon koppling till varandra. Hon belyser att efter 1990-talet var läroplanerna 

olika men 2000-talet hade de snarlika läroplaner. Tyskland har 

kompetensbaserad läroplan med bedömningsform medan den Sydafrika har en 

resultatbaserad läroplan och en lässtrategi med fokus på utveckling och 

bedömningar. När den nya läroplanen kom ut i Sydafrika var förskollärarna 

osäkra på hur de skulle arbeta pedagogiskt där det blev en mix av olika 

pedagogiska arbetssätt eller en egen pedagogik.  

Utifrån jämförande pedagogiken såg hon att det blev en enhetlighet i 

utbildningssystemet och i läroplanen. Stater och samhällen utbyter och/eller 

avböjer kunskap vilket synliggör mångfald eller skillnader från historiska 

händelser. Övergången till den nya reformen vid 1990-talet och av 

erfarenheterna stärktes skolstandarden vid 2000-talet. Hennes slutsatser är att 

de historiska temporära händelser i Tyskland med andra världskriget och 

Sydafrikas apartheid påverkades av hur läroplanen blev till samt att båda 

läroplanerna kommer från globalt och lokalt. 
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2.5 Förskollärarnas roller i Sydafrika och Botswana 

Addy (2012) gjorde en studie 2009 där han jämförde lärarnas roller i reform ur 

en organisation studieperspektiv. Han fokuserade på Botswana och Sydafrika 

med jämförande pedagogik och lärarnas roller utifrån läroplanerna. 

Läroplanerna har likheter att de delar samma språk och kultur men att de har 

olika sociopolitiska historier. 

Han använde sig av två analytiska strategier där den ena var i en 

berättande form där analysen var att se vad förskollärarna har för undervisning 

och icke-lärande aktiviteter. Den andra analys strategin var temporal 

bracketing för att se när förskollärare utbildades. Med de här strategierna 

kunde han jämföra förskollärarna, matematikbedömning och barnens 

arbetsböcker. 

Studien samlade in information om förskollärare från Botswana södra 

region och Sydafrika från fyra olika källor dessa var: historiska texter, 

intervjuer med politiker, administratörer och förskollärare. Dessa intervjuer 

var halvstrukturerade med 20 stycken i Botswana och 27 i Sydafrika samt 9 

ostrukturerade intervjuer i Botswana och 17 i Sydafrika. Studien går in på 

antalet lektioner och på matematiska bedömningar samt på barnens 

arbetsböcker. Addy samlade in de tre ”bästa” från varje barngrupp för att få en 

helhet. Intervjuerna gav svar att undervisning ute skedde sällan. Ett svar till 

vilka anledningar de har när de ska undervisa ute var att bryta en regel och göra 

undantag att gå ut. 

I hans studie upptäckte han att lärarna fick gå på olika möten exempelvis 

fackförbund till att gå igenom deras läroplan, göra bedömningar på barn samt 

att göra pappersarbeten. Där han såg att det behövs fler lärare för att kunna 

utföra dessa extra uppgifter. Många förskollärare kände sig inte beredda på att 

undervisa inom läroplanen. Resultatet var att lärarna utformar och skapar 

läroplanerna och utan lärare kommer läroplanen och skolsystemet att fallera. 

För att få ett bra utbildningssystem måste lärare vara med och bilda läroplanen. 
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3 TEORI 

Min studies syfte handlar om att bidra med olika perspektiv och förståelse för 

läroplanerna om bedömning av barn individuellt där jag använder mig av 

jämförande textanalys. Därför har jag valt att använda mig av hermeneutik 

eftersom jag vill bidra med olika perspektiv. Jag har därför tolkat  och 

analyserat vad som sägs i dokumenten om bedömning där jag får gå på djupet 

av texten att analysera ord och innehåll. Jag har valt att använda mig av 

Bronfenbrenners systemteori eftersom jag vill få förståelse för hur bedömning 

påverkar på olika systemnivåer för att bidra med att förmedla och få struktur 

på hur det ser ut. De här teoretiska utgångspunkterna gör att jag kan få svar på 

mitt syfte och frågeställningar, där jag vill få svar på vilka lärandemål har de 

båda läroplanerna att bedöma på och hur beskrivs läroplanerna om bedömning 

av barn individuellt samt vilka likheter och skillnader det finns.  

Hermeneutik innebär tolka, förstå och förmedla. Det finns tre stycken 

olika riktningar inom hermeneutisk teori. Den första är existentiell inriktad 

hermeneutik vilket menas med att få förståelse för författaren. Den andra är 

misstankens hermeneutik handlar om att få förståelse för textens och dess 

fenomen. I denna riktning kan strukturanalys användas och utifrån kvantitativ 

tolkning att räkna ord. Den tredje riktningen är allmän tolkningslära, vilket 

innebär att få förståelse för textens delar och att göra tolkningar av helheten 

(Westlund, 2015). Jag kommer att använda mig av misstankens hermeneutik 

och allmän tolkningslära för att förstå de olika läroplanernas kontext av vilka 

ord de använder samt att tolka, förstå och förmedla. 

 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) skriver om den rysk-

amerikanske psykologen Urie Bronfenbrenner. Urie skapade Bronfenbrenners 

ekologiska systemteori. Sheridan, Sandberg och Williams (2015) beskriver 

vidare Bronfenbrenners ekologiska systemteori att teorin utgör en förståelse på 

hur allt samverkar och berör exempelvis människan, miljön samt dess anspråk 

och uppfattningar. De tar upp att teorin kan användas på förskollärare och deras 

kompetens för att få förståelse för hur uppdraget ändras genom exempelvis 

läroplaner och olika synsätt.  
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Bronfenbrenners Ekologiska systemteori 

Sheridan, Sandberg och Williams (2015) 

nämner att inom systemteorin finns olika 

system bland annat mikrosystem vilket sätts 

fokus på barnens omgivning exempelvis 

förskolan där barnen får kunskaper. När 

omgivningarna får ett samband mellan 

varandra blir det ett mesosystem. Exosystemet 

har med de yttre faktorerna att göra vilket 

påverkar exempelvis läroplanen, kommunens 

beslut och arbetsfördelning. Chronosystem 

handlar om att allt ändras med tiden. 

 

 

 

Figur 1. Källa: Vélez-Agosto, Soto-Crespo, 

Vizcarrondo-Oppenheimer, Vega-Molina & García 

Coll (2017, s. 7). 

Sheridan, Sandberg och Williams förklarar vid makrosystem får vi förståelse 

för hur läroplanen är formad där vi kan se hur läroplanen bildas genom olika 

ideologier, policyn, politik, historiska händelser påverkar samt ekonomi och 

juridik. Därför kommer jag att använda mig av Bronfenbrenners teori speciellt 

utifrån ett makroperspektiv där jag kan undersöka och få förståelse hur 

läroplanen är påverkad och dess uppbyggd på bedömning. Av de andra 

systemen kan jag få en helhet av min analys. 
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4 METOD 

Fejes och Thornberg (2015) tar upp vetenskapsfilosofiska begreppet 

metodologi vilket handlar om kunskapen om metoden. Bjereld, Demker och 

Hinnfors (2009) förklarar att metodologi är en filosofi vilket bygger på 

tillvägagångsättet av forskningen. Det är metodologin som yttrar sig vilken 

metod som ska användas.  

Epistemologi och ontologi är två andra vetenskapsfilosofiska begrepp. 

Epistemologin handlar om att ta reda på hur kunskap bildas och ontologi 

förklarar hur världen är skapad (Fejes & Thornberg, 2015). Bryman (2011) 

framhäver att genom kvalitativ forskning på en epistemologisk utgångspunkt 

används verktyget att tolka något. Epistemologin gör att jag kan ta reda på hur 

kunskap skapas och tolkas i läroplanerna. Genom att förstå de historiska 

aspekterna kan vi se på ett ontologiskt synsätt. Utifrån läroplanerna kan vi 

förstå hur de tolkar världen genom fenomenologi. 

 

Den metod jag har använt är kvalitativ textanalys. Widén (2015) lyfter att 

kvalitativa textanalysen har tre dimensioner. Den första förklarar författarens 

budskap och frågor. Den andra har att göra med textens disposition och 

mening. Den tredje analyseras texten utifrån miljön. Bergström och Boréus 

(2012) skriver om att det finns olika sorters textanalyser vilket är bland annat 

innehållsanalys där forskaren kan använda analysen till att göra 

”kvantifierande jämförelser”. I ett annat kapitel skriver Boréus och Bergström 

att innehållsanalys kan både ta reda på ordens existens, innebörden hur det 

formuleras i texten och räka orden. 

Kvalitativ analys handlar om att samla in data på ett organiserat sätt och 

analysera, förstå samt se kopplingar vilket sedan blir till ett resultat. Denna 

metod används till att göra jämförelser exempelvis se likheter och skillnader 

och  förstå varför de är lika eller olika, eller att komma med mer teori om det 

vi vill forska om (Fejes & Thornberg, 2015). Därför har jag valt att använda 

mig av epistemologisk utgångspunkt vilket gör att jag kan använda mig av 

kvalitativ analys att tolka, jämföra och förstå de olika läroplanerna.  

Bray, Adamson och Mason (2014) berättar att de som skriver läroplaner 

använder sig av jämförande pedagogik (comparative education). De som 

skriver läroplanen går igenom andra länders läroplaner och jämför med 

exempelvis deras befintliga läroplaner för att eventuellt uppdatera deras egna 

läroplan.  
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Tillvägagångssättet av metoden är att jag läste Sydafrikas och Sveriges 

läroplan där jag sedan letade efter data genom att gå igenom hur de båda 

läroplanerna är utformade och vad de har för innehåll vilket kvalitativ 

textanalys beskriver. Jag har även analyserat innehållet och strukturerat upp 

det för att analysera och jämföra de olika texterna till ett resultat.  

Utifrån hermeneutiska teorin och analys har jag analyserat några begrepp 

vilket handlar om mitt syfte och därefter sökte på hur många ord det finns i de 

respektive läroplanerna. Orden analyserades vad de betyder respektive i 

läroplanerna, se likheter och skillnader samt att analysera varför. 

4.1 Material 

Jag har analyserat den svenska och den sydafrikanska läroplanen. För att 

jämföra med ord har jag analyserat den svenska läroplanen på engelska (den 

engelska versionen). Jag har använt läroplanen på svenska för innehåll och 

analys. Den sydafrikanska läroplanen har jag analyserat den långa versionen, 

då jag anser att den har mer innehåll att analysera än den kortare versionen. 

Den längre versionen heter The South African National Curriculum 

Framework for Children from Birth to Four (NCF) på 92 sidor (Department of 

Basic Education, 2015b). Sydafrika har även en kortare version av deras 

läroplan Department of Basic Education (2015a) på 36 sidor. Den 

sydafrikanska läroplanen har betydligt mer sidor än Sveriges läroplan för 

förskolan. Svenska reviderade läroplanen för förskolan har 20 sidor och den 

nyaste har 24 sidor samt den engelska versionen är på 26 sidor (Skolverket, 

2016; 2018; 2019a). Denna räkning är på alla sidorna i dokumentet även 

framsidan. Läroplanerna är lättåtkomliga publika dokumentationer vem som 

helst kan komma åt och läsa. 

4.2 Genomförande 

Textanalysen består av att jämföra den sydafrikanska och den svenska 

läroplanen.  

1. Jag läste läroplanerna 3 gånger grundligt och markerade vilka ord och 

innehåll som är betydelsefull för analysen. 

2. Gjorde ord sök på vilka ord jag hittade som beskriver bedömning.  

3. Antalet ord gjorde att jag kunde se vilka ord som ger en betydelse i 

texten och hur orden beskrivs.  

4. Använde mig av både den svenska läroplanen och den engelska 

versionen eftersom en del ord finns i den engelska versionen eftersom 

det blir lättare att kunna se, jämföra ord, innehåll och citat med den 
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sydafrikanska läroplanen. En del är svenska citat vilket förklaras bäst 

på svenska. Jag har sökt på synonymer på svenska och engelska ord för 

att få fler träffar för innehållet. 

5. Använde orden och hittade innehåll (citat) vilket beskriver 

nyckelbegreppen för bedömning och utvärdering och analyserade 

dessa.  

6. Gjorde analys på läroplanernas struktur för att se upplägget kring 

läroplanerna där jag gjorde en tabell på hur läroplanerna ser ut kring 

områden och lärandemål. 

7. Gjorde analys på områden, lärandemål, samverkan, bedömning och 

utvärderingsprocess. Jag strukturerade upp och gjorde tabeller vilket 

visar vad läroplanerna har med i sin bedömning respektive lärandemål 

och övriga läroplanen. 

4.3 Etiska överväganden 

Jag följer vetenskapsrådet (2017) där de skriver och förklarar att: 

”1) Du ska tala sanning om din forskning. 

2) Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier. 

3) Du ska öppet redovisa metoder och resultat. 

4) Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. 

5) Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 

6) Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation 

och arkivering. 

7) Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur 

eller miljö. 

8) Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning” (Vetenskapsrådet, 

2017, s. 8). 

Jag bland annat talar sanning i min forskning där jag är tydlig med vad jag 

analyserar, redovisar och refererar till andra. Jag skriver metodiskt och 

redovisar vad jag har kommit fram till där jag använder mig av teoretiskt 

perspektiv och metod som stöd i min forskning.  

Då jag använder mig av textanalysen har jag inte använt mig av 

personuppgifter. Jag har därför inte behövt få samtycken eftersom jag varken 

gör intervjuer eller observationer på exempelvis barn.  
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4.4 Reliabilitet och validitet  

Validitet innebär ” i vilken utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser 

att undersöka” (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, s. 112). Bryman (2011) 

förklarar reliabilitet, vilket innebär om det går att återskapa resultatet igen. Han 

beskriver fyra begrepp inom validitet och reliabilitet för att få en hög och god 

validitet och reliabilitet (tillförlitlighet), dessa är: Trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet/konfirmering. Trovärdighet innebär om studiens 

resultat är trovärdig och sann. Överförbarhet betyder att resultatet kan 

återskapas i andra studier. Pålitlighet diskuterar om studien gör att andra kan 

få samma resultat vid andra studier. Konfirmering handlar om att inte påverka 

resultatet med sina värderingar. 

 

Utifrån validitet avser jag att min studie ska innehålla det jag ska undersöka. 

Jag baserar trovärdigheten på teoretiska och metodiska tillvägagångssätt. 

Genom det teoretiska utgår jag från Bronfenbrenners makrosystem där jag vill 

få förståelse för läroplanernas utformande, vad bedömning och utvärdering har 

för betydelse i dokumenten. Genom teorin hermeneutiska sättet att tolka, förstå 

och förmedla. Utifrån teoretiska begrepp och metod får jag struktur och ett 

resultat. Det går att återskapa resultatet då jag beskriver hur jag går tillväga 

med vilken metod och teoretiskt synsätt vilket gör att andra kan få samma 

resultat. Eftersom jag använder mig av litteratur och annan forskning vilket jag 

stödjer mig mot. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

5.1 Ord analys 

I det första avsnittet 5.1 har jag med ord analysen där jag analyserade vilka ord, 

läroplanerna har gemensamt respektive skillnader på vad de betyder. Jag 

beskriver och analyserar i avsnitt 5.2 läroplanens struktur och innehåll. 

Därefter beskriver jag min analys om lärandeområdena i avsnitten 5.3 om 

förskollärarens uppgifter, utveckling och bedömningar. Avsnitt 5.4 handlar om 

förskola, hem och övergångar där min analys förklarar hur förskollärare 

samverkar med vårdnadshavare exempelvis genom utvecklingssamtal hur 

förskollärare gör med bedömning. I avsnitt 5.5 går min analys in på själva 

bedömning och utvärderingsprocessen eftersom det finns ett avsnitt i båda 

läroplanerna om hur det går till. Slutligen i 5.6 sammanfattar jag resultatet.  

 

I läroplanerna förekommer det orden assess (bedömning), evaluate 

(utvärdering), judgment/judgement (omdöme), documentation 

(dokumentation), notes (anteckningar), observation (observation) och attention 

(uppmärksamma).  

Jag valde de orden eftersom de har mest betydelse för mitt syfte och 

frågeställningar för att se hur läroplanen beskriver bedömning. Dessa är 

nyckelord för bedömning och tillvägagångssättet på att synliggöra barns 

lärande och utveckling.  

Dokumentation/documentation är en del av det svenska sättet att göra en 

utvärdering på eftersom det inte finns ett bedömningssystem i den svenska 

läroplanen. I den sydafrikanska  läroplanen hittade jag att de använder sig av 

anteckningar (notes) när de ska dokumentera barnens utveckling. Jag tog med 

observera och uppmärksamma (attention) eftersom det beskriver vad och hur 

förskollärare ska se barnens förmågor och utveckling för att göra en 

bedömning eller främja barns lärande.  
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Här är resultatet på antal ord. Tabellen synliggör antalet ordträffar i 

läroplanerna. Asterisk visar på att det finns ändelser av ordet exempelvis 

evaluate och evaluation. 

 Sydafrika (92 sidor) Sverige (24 sidor) 

Assess 88 0 

Evalu* 22 18 

Jud(e)gment   4 0 

Document* 14 7 

Notes 9 0 

Observ* 57 1  

Attention 84 4 

 

Assess och judgment har ett stort antal ordträffar om vi jämför med den 

svenska på 0 träffar. I den sydafrikanska läroplanen står det inte lika mycket 

om Evalu* än vad det gör i den svenska läroplanen. Både den svenska och den 

sydafrikanska har nästan lika många träffar på assess, evalu* och attention som 

sidantal. 

Document har fler träffar på den sydafrikanska läroplanen därav har den 

svenska läroplanen några träffar på document. Document har här två olika 

innebörder exempelvis att den nämner om läroplanen och inte om 

dokumentation. Notes står det lite om i den sydafrikanska läroplanen eftersom 

det är ett sätt för förskollärarna att dokumentera barnens utveckling.  

Observ* och attention har många träffar i den sydafrikanska läroplanen 

än den svenska läroplanen vilket innebär att den svenska läroplanen har färre 

ord om att observera och uppmärksamma (attention) barnen. Egentligen 7 

träffar på det svenska ordet uppmärksamma har en stor innebörd i texten och 

utger grunden till att bekräfta barnen, se deras intressen och behov genom 

pedagogisk dokumentation som systematiskt verktyg. Förskollärare bedömer 

och utvärderar genom att observera samt notera/pedagogisk dokumentation. 

Assess 

Oxforddictionaries (u.å) definerar ordet assess vilket betyder att värdesätta 

eller bedöma. I den sydafrikanska läroplanen finns det olika böjningar och 

ändelser av ordet assess; assessment och assessing. Tabellen visar två exempel 

på dessa böjningar och vad de betyder i läroplanen: 
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Assessment 

 

Assess 

”The purpose of assessment is to support and encourage 

development and learning in babies, toddlers and young 

children and to assess their needs in all aspects of their lives. 

Based on on-going assessment, the adult accommodates all 

children in the daily programme” (Department of Basic 

Education, 2015b, s. 73). 

Assessing “assessing children’s developmental and learning needs and 

evaluating the ECD programme in terms of its ability to meet 

the needs of each child” (Department of Basic Education, 

2015b, s. 71). 

 

Bedöma “Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, 

kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och 

undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra 

förutsättningarna för barn att leka, lära, utvecklas, känna sig 

trygga och ha roligt i förskolan” (Skolverket, 2018, s. 18). 

Bedöms ” Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks 

i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). 

Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets 

bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att 

barnen ska få kännedom om sina rättigheter” (Skolverket, 

2018, s. 5). 

 

Sydafrika: 

Här beskriver den sydafrikanska läroplanen orden att de ska använda sig av 

bedömning, att de gör bedömningar och varför de gör bedömningarna. De 

beskriver att använda sig av bedömningen är ett sätt att stödja, uppmuntra 

barnens utveckling och lärande. De ska bedöma barnens utveckling och 

lärande och utvärdera för att ta reda på om de uppnår att ta tillvara på barnens 

behov och intressen. 

Sverige: 

I den svenska läroplanen på engelska finns inte ordet assess (bedömning) med. 

Jag hittade istället det svenska ordet bedöma och bedöms. Den svenska 

förskolan använder sig av pedagogisk dokumentation för att se barnens 

utveckling, lärande, intressen och behov. Detta innebär att den pedagogiska 

dokumentationen förklarar bedömning och utvärdering av verksamheten 
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istället för utvärdering på barnen individuellt. Läroplanen tar upp att 

verksamheten ska bedömas på exempelvis om de uppfyller att det finns 

demokrati och inflytande för barnen. 

Slutsats: 

De båda läroplanerna tar upp att utvärdera verksamheten. Detta för att se om 

arbetet möter läroplanens mål och barnens behov exempelvis i den svenska 

med inflytande och demokrati.  

Assessment här har en positiv klang där ordet innebär här att stödja, 

utveckla och se barnens behov. Den svenska läroplanen skriver detta på ett 

annat sätt. Den svenska uttrycker sig att få kunskap i barnens utveckling och 

behov genom lek, lärande och utveckling. För att bedöma eller se barnens 

lärande behövs undervisning, de båda läroplanerna tar upp både spontan och 

planerad undervisning. 

Evaluate 

Dictionary (u.å) förklarar evaluate med ett exempel att utvärdera ett resultat. 

Jag sökte i båda läroplanerna ordet evalu* (evaluate) för att få med alla 

böjningar och ändelser av ordet; evaluate; evaluating och evaluation. 

Evaluate “It is important to evaluate the evidence” (Department of 

Basic Education, 2015b, s. 3). 

Evaluation “Evaluation is carried out of the whole programme and how 

it meets the needs of • all of the children • the families who 

use the programme • the organisations and individuals who 

support the programme (the Department of Social 

Development, other government departments, donor 

organisations and community, non-government- and faith 

based organisations as well as individual benefactors).” 

(Department of Basic Education, 2015b, s. 75).  

Evaluating  “assessing children’s developmental and learning needs and 

evaluating the ECD programme in terms of its ability to meet 

the needs of each child” (Department of Basic Education, 

2015b, s. 71).  

 

Evaluate ”Such development requires that the head and all members 

of the work team systematically and continuously document, 
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monitor, evaluate and analyse the results of the education” 

(Skolverket, 2019a, s. 12). 

 

Evaluation “The purpose of evaluation is to acquire knowledge of how 

the quality of the preschool, i.e. its organisation, content and 

implementation can be developed so that each child is given 

the best possible conditions for development and learning 

(Skolverket, 2019a, s. 19) 

Evaluating “planning, following up, evaluating and developing the 

education systematically and continuously, thereby 

promoting increased achievement of goals,” (Skolverket, 

2019a, s. 21). 

 

Här står det att de båda läroplanerna använder sig av utvärdering, att de 

utvärderar verksamheten. Ordet evaluate handlar båda om att förskolan ska 

utvärdera verksamhetens resultat. Här påvisar det att det finns likheter i ordet 

evaluation och evaluating där de förklarar att de utvärderar kvalitén och hur 

förskolan bemöter olika behov för att kunna utveckla verksamheten på bästa 

sätt.  

Detta betyder att utvärdera verksamheten är alltså en viktig process 

eftersom det utgör kvalité i verksamheten. Den svenska läroplanen beskriver 

mer om utvärdering där förskollärare utvärderar själva verksamheten istället 

för bedömning där de använder sig av systematisk dokumentation i 

utvärderingen. De båda läroplanerna är av olika former. Den sydafrikanska 

utvärderar själva bedömningsprocessen vilket baseras på utvecklingsguiden. 

Den svenska läroplanen använder pedagogisk dokumentation vilket är en 

pågående process där förskollärare reflekterar och analyserar utvärderingen. 

Judg(e)ment 

Ordet Judgment betyder att bilda sig åsikt om något eller någon (Cambridge 

Dictionary, u.å). Den svenska läroplanenen har med values (värden). I  den 

sydafrikanska läroplanen skriver de ordet judgment/judgement på två olika sätt 

i samma stycke. Vocabolary (u.å) förklarar att judgement är brittiskt och 

judgment är amerikanskt stavning där man bör bestämma sig för vilken 

stavning att använda sig av. De beskriver att judgment utan -e används ofta i 

juridiken. Writing Explained (u.å) förklarar även att ha med båda stavelserna 

har att göra med dialektiken och att man kan ha med båda stavelserna i samma 

text.  
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Judg(e)ment “Adults and children make judgments every day about their 

own competence and the competence of others - their 

knowledge, their skills and their behaviours. They use these 

judgments to decide on actions to take in future. These 

judgements are the assessments of competence at that stage” 

(Department of Basic Education, 2015b, s. 73). 

Values ”The preschool should actively and consciously influence 

and stimulate children into eventually embracing the 

common values of our society and let them find expression 

in practical, everyday action in various contexts” 

(Skolverket, 2019a, s. 13). 

 

Sydafrika: 

Läroplanen tar upp att barnen och vuxna gör omdömen på sina egna och andras 

kunskaper, kompetenser och beteenden vilket leder in på vilka handlingar de 

gör i framtiden.  

Sverige: 

I den svenska läroplanen finns inte ordet judgment med. Men det finns 

beskrivning i läroplanen om normer och värden vilka dessa finns i lärandemål. 

Vilket har med att läroplanen baseras på samhällets demokratiska värderingar. 

Dessa värderingar är på hur barnet ska agera och vara på.  

Slutsats: 

Detta betyder att den sydafrikanska läroplanen har mer om bedömning än den 

svenska läroplanen. Den svenska läroplanen har mer om normer och värden 

vilket har att göra med att svenska läroplanen vill inte att barnen ska bli 

bedömda. Den svenska läroplanen tar istället upp att barnen ska lära sig 

värderingar i samhället och utöva dessa i vardagen. Vilket i säg handlar om att 

den sydafrikanska läroplanen tar upp förståelse för sig själv och andra samt sin 

egna och andras kompetenser. 

Documentation/notes 

När jag sökte på ordet document (dokument) i den svenska hittade jag 

document, documented, documentation. I den sydafrikanska fanns det bara 

ordet document(s) och notes (anteckningar). 
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Document ”The document is aimed at adults working with children 

from birth to four and includes: 

Parents and caregivers  

Early childhood practitioners (in centres, family and 

community support services, child minders)  

Practitioner/educator and support staff  

Monitoring personnel (government and civil society) who 

visit the ECD programmes” (Department of Basic 

Education, 2015b, s. 1). 

Notes “a note book to keep close by, in which dated notes can be 

jotted down about each child during the day on important 

milestones and challenges that the child faces” 

(Department of Basic Education, 2015b, s. 73). 

Document ”The work team should continuously and systematically 

follow, document and analyse each child’s development 

and learning in order to make it possible to follow changes 

in children’s knowledge and to evaluate how the preschool 

is providing children with opportunities to develop and 

learn in accordance with the goals of the curriculum,” 

(Skolverket, 2019a, s. 20). 

Documentation “Preschool teachers are responsible for documentation, 

follow-up, evaluation and analysis covering how the goals 

of the curriculum are integrated with each other and form 

a whole in the education” (Skolverket, 2019a, s. 19). 

Documented “Preschool teachers are responsible for each child’s 

development and learning being continuously and 

systematically followed, documented and analysed so that 

it is possible to evaluate how the preschool provides 

opportunities for children to develop and learn in 

accordance with the goals of the curriculum,” (Skolverket, 

2019a, s. 19). 

 

Sydafrika: 

I den sydafrikanska läroplanen finns det bara ordet document där citatet 

förklarar att det handlar om läroplanen och inte ordet dokumentation. 
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Dokumentation är ett sätt att göra en utvärdering på vilket den svenska 

förskolan använder sig av. Detta förklarar att Sydafrika inte använder 

pedagogisk dokumentation som bedömning- och utvärderingsmetod. Den 

svenska läroplanen använder sig av att dokumentera på olika vis och i 

Sydafrikas läroplan står det bara att man ska dokumentera i anteckningsbok 

om barnens utveckling. 

Sverige: 

Den svenska läroplanen tar upp att arbetslaget och förskollärare ska  

dokumentera och analysera barens utveckling och lärande. Detta för att 

utvärdera hur förskolan tillgodoser barens utveckling, behov och lärande 

utifrån läroplanen mål. Förskollärare är ansvariga för dokumentationen och att 

det ska dokumenteras.  

Slutsats: 

Detta betyder att den svenska läroplanen vill synliggöra barnens lärande och 

utveckling på ett sätt där förskollärare lyfter upp barnens tankar och 

reflektioner. Dokumentation blir ett verktyg för utvärdering att få en hög 

kvalitét i verksamheten. Den svenska läroplanen har en medvetenhet om att 

belysa på att följa barnen och se lärande i det de gör via lärandemålen. 

Pedagogisk dokumentation är ett annat ord för bedömning vilket har en mer 

djupare process i sig, att se barnens intresse där förskollärarna får frihet att hitta 

lärandeobjekt och teman till lärandemålen vilket kan användas i spontana och 

planerade lärsituationer. Den sydafrikanska läroplanen använder istället 

anteckningar för att dokumentera barns utveckling och lärande vilket blir ett 

konkret verktyg till att utveckla barnen. De här två sätten har likheter där de 

synliggör barns lärande fast på två olika vis. Den svenska läroplanen är mer av 

en process på ett reflekterande sätt och den sydafrikanska läroplanen ser och 

antecknar barns lärande här och nu.  

Attention/observation 

Jag sökte på det svenska ordet uppmärksamma (attention) vilket nämndes 7 

gånger. I Sveriges engelska version benämns ordet uppmärksamma (på 

barnen) på olika sätt: attention, notice, aware (1) och approach (1). Jag valde 

att ta med ordet attention eftersom det förklarar ordet uppmärksamma bättre i 

den svenska läroplanen där ordet återkommer fler gånger. I den sydafrikanska 

läroplanen finns attention men har lite olika betydelser exempelvis att 

uppmärksamma sig på barnen och att barnen uppmärksammar sig på något. 

Attention “All children, including those with disabilities and special 

needs have the right to receive attention and should be 
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supported to enable them to develop and learn to their 

greatest potential” (Department of Basic Education, 2015b, 

s. 17). 

 

Attention ”The work team should pay attention to and provide 

guidance and encouragement to all children, and give special 

support to those children who for various reasons need it in 

their development” (Skolverket, 2019a, s. 16). 

 

Observation 

 

 

Observations 

”Observation means watching carefully and listening 

carefully to each young child each day. The guide to 

assessment is based on the six early learning areas and the 

suggestions for assessment for each. Adults use these 

suggestions as the basis for their observations of each child” 

” (Department of Basic Education, 2015b, s. 73). 

Observing “Children learn through play, social interaction, exploration 

and creation, but also by observing, conversing and 

reflecting” (Skolverket, 2019a, s. 11). 

 

En intressant upptäckt är att när jag sökte på attention hittade jag meningar som 

är nästan identiska. Denna formulering med ordet attention har därför en stor 

betydelse för läroplanerna eftersom de båda skriver att alla barn ska 

uppmärksammas och ge stöd till utveckling för barn med speciella behov.  

Sydafrika: 

Attention (uppmärksamma) nämns fler gånger i den sydafrikanska läroplanen 

vilket menas med att de vill uppmärksamma sig på barnens lärande och 

utveckling. Barnen ska också uppmärksamma på sig själv och andra, vara 

koncentrerad och lyssna i aktiviteter. Denna uppmärksamhet är för att se på 

hur barnen lär sig och utvecklar sig. Observation är också att se och lyssna på 

barnen för att observera på barnen, se deras utveckling och lärande utifrån 

utvecklingsguiden.  

Sverige: 

Läroplanen skriver att förskollärare ska uppmärksamma sig på barnen, 

lärandemiljöer att stödja barnen på olika sätt. Läroplanen nämner att barn lär 

sig genom att observera. Här finns det inte lika mycket ord på att förskollärare 
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ska observera barnen istället använder läroplanen sig av att uppmärksamma sig 

på barnen i den svenska versionen. 

Slutsatser 

Den sydafrikanska läroplanen skriver mer om observationer via 

utvecklingsguiden. Observation har att göra med observationer på barnet 

medan den svenska läroplanen vill uppmärksamma sig på barnet eftersom det 

finns fler ord träffar på uppmärksamma än på observation i den svenska 

läroplanen. I den sydafrikanska läroplanen ska förskollärare anpassa till 

barnens egna utvecklingsnivå och därför finns olika utvecklingssteg i 

utvecklingsguiden. Genom att uppmärksamma sig på barnen ser vi deras 

lärande och utveckling vilket kan göra att det blir lättare att stötta dem. Att 

uppmärksamma sig på miljön och verksamheten gör att barnen kan få 

möjligheter att utveckla förmågor. 

Här tar läroplanerna upp två olika sätt på observation, den ena på att 

förskollärarna observerar och den andra att barnen observerar. Det är två 

viktiga observationer vilket både hjälper till att barnen utvecklar sig och lär 

sig. Att uppmärksamma sig på barnen eller att barnen ska uppmärksamma sig 

på något är i sig medvetet riktad eftersom den svenska och den sydafrikanska 

läroplanen tar upp ordet. Genom att rikta uppmärksamheten på något blir det 

en undervisning där förskollärarna bedömer vad barnen kan i detta läge och 

anpassar för individen. Att ge barnen uppmärksamhet kan också betyda att se 

barnens kompetens, förmåga, att berömma och stärka dem i deras 

självförtroende. Detta kan bli en bedömning eftersom när förskollärare riktar 

sig mot barnen och anpassar aktivitet eller en spontan aktivitet. Förskollärarna 

bedömer redan då vad barnet kan och inte kan göra för att barnet ska få ut det 

bästa av undervisningen. 

5.1.1 Sammanfattning ord analys 

Sydafrika Sverige 

Assess, attention - lika många 

träffar/per sidantal. 

Evalu* - lika många träffar/per 

sidantal. 

Assess/bedömning för att stödja,  

utveckla barnens utveckling och 

lärande. 

Inneha kunskap om barns utveckling 

och lärande. Pedagogisk 

dokumentation för att stödja,  

utveckla barnens utveckling och 

lärande. Pedagogisk dokumentation 

är pågående och genom reflektioner. 
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Utvärdera verksamheten – uppfylla 

läroplanens mål – tillgodose barnen. 

Utvärdera verksamheten – uppfylla 

läroplanens mål – tillgodose barnen. 

Judgment/omdöme – bedöma 

åsikter, sin kompetens och andras 

(lära sig av varandra). 

Normer och värden – socialt samspel 

– lära sig av varandra. 

Attention/uppmärksamma/observera

, notera i anteckningar – bedömning. 

Attention/uppmärksamma/observera

, pedagogisk dokumentation – 

utvärdering. 

Uppmärksamma sig och stötta barn 

med speciella behov. 

Uppmärksamma sig och stötta barn 

med speciella behov. 

Se barnens kompetens och ge beröm. Uppmärksamma och stödja barnen. 

Utvecklingsguide - anpassa efter 

barnen. Tydlig guide och tips. 

Lärandemål och tolkningar på 

uppdraget; undervisning, anpassa 

efter barnen.  

 

Den svenska läroplanen har färre sidor än den sydafrikanska vilket gör att en 

del ordantal ser mycket ut eller för lite ut. Men de höga träffarna på den 

sydafrikanska läroplanen har många upprepningar på bedömningskolumnen. 

Eftersom att det är ett stort område i kolumnen bedömning; att titta på barnens 

utveckling och göra bedömning på barnen.  

Sydafrika använder sig av bedömning att synliggöra barnens utveckling 

och lärande där förskollärare utvärderar bedömningsprocessen om de har 

tillgodosett barnens behov. De båda läroplanerna använder sig av att göra 

utvärdering vilket är av stor betydelse för att se hur verksamheten är gentemot 

barnens intresse och behov. Detta är ett sätt med hjälp av en guide att se 

barnens lärande och utveckling. Det finns mer ord på bedömning än vad det 

gör med utvärdering i den sydafrikanska läroplanen. Jag tolkar detta att det 

finns riktlinjer och tips för hur förskollärare ska arbeta på förskolan att utveckla 

barnen. I den svenska läroplanen utvärderar de verksamheten och har direkt 

inget ord som beskriver hur förskollärare ska ”bedöma barnen”, bara att 

utvärdera och bedöma verksamheten. Det kan finns andra ord och synonymer 

till att bedöma barn exempelvis att ha kunskap om barns utveckling och 

lärande för att synliggöra dessa.  

Den sydafrikanska läroplanen står det om judgment där förskollärare 

bedömer barnens kompetenser. Den svenska läroplanen grundar sina 

omdömen på normer och värden för att inte bedöma barnen. Den svenska 
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läroplanen tar upp att förskollärarna ska uppmärksamma, synliggöra barns 

utveckling och lärande genom att använda sig av pedagogisk dokumentation 

för att få en gemensam syn på uppdraget. De båda läroplanerna skriver om att 

uppmärksamma sig på barn och barn med speciella behov. Vilket är viktigt för 

de båda läroplanerna att alla barn ska utveckla sig och lära sig. I den Sydafrika 

läroplanen har de riktlinjer för bedömning för att se om ett barn befinner sig i 

en risk och behöver mer stöd. En annan synonym för bedömning är att 

uppmärksamma, observera barnen för att få en bedömning om vad de kan och 

inte kan för att kunna stödja barnen och guida dem.  

För att göra bedömning och utvärdering används aktiviteter och områden 

i de båda läroplanerna. Sydafrika har utformat läroplanen genom att ha 

exempel på aktiviteter och många utvecklingsmål för att lättare kunna bedöma 

barnen genom anteckningar. Den svenska läroplanen gör detta genom att 

använda sig av pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation är ett 

verktyg där det hjälper till att reflektera och analysera vilket även den 

sydafrikanska läroplanen använder sig lite av, att notera barnens utveckling 

och lärande. Den svenska läroplanen har inte lika mycket text vilket 

förskollärare måste tolka och reflektera mera genom hur deras uppdrag ska se 

ut för att vara enade i arbetslaget. Detta gör att arbetslaget får kvalitét i 

verksamheten samt genom pedagogisk dokumentation.  

5.2 Läroplanernas struktur och innehåll 

Den sydafrikanska läroplanen har ett annat upplägg än vad den svenska 

läroplanen har. Det de har gemensamt i läroplanerna är att sydafrikanska 

läroplanen har sex områden och i den svenska läroplanen har tre olika områden 

där båda  handlar om barns lärande och utveckling. Fler gemensamheter är 

exempelvis att, ge barnen en trygg plats att vara på där de kan få kunskaper. I 

Sydafrikas läroplan har de utvecklingsriktlinjer vilket beskrivs att den inte får 

användas som en checklista. Den svenska läroplanen har mål vad barnen kan 

utvecklas i. Målen här förklarar hur förskolan ska vara och innehålla för att 

hålla en hög nivå där barnen ska få lära och utveckla sig själva vilket är 

arbetslagets, förskollärarnas och rektorns ansvar. Dessa ansvar står i läroplanen 

i respektive riktlinjer.  

Sydafrikas läroplan står det att riktlinjerna beskriver hur barn mellan 1 

till 4 år kan utvecklas och synliggör barns kompetenser. Kärnan i de båda 

läroplanerna är barns utveckling och lärande. Den svenska läroplanen har inte 

lika många riktlinjer där förskollärare kan se barns olika 

utvecklingsmöjligheter vilket får förskollärarna att använda sig av pedagogisk 

dokumentation för att se vidare barns utveckling och möjligheter.  
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Den sydafrikanska läroplanen har många sidantal av utvecklingsguiden med 

utvecklingsriktlinjer och bedömning. Läroplanen nämner om syfte, 

nyckelidéer, mänskliga rättigheter, historia och lek. Medan den svenska 

läroplanen har innehåll om normer, värden, medmänsklighet, uppdrag, 

omsorg, förskolans utveckling samt lärande och utveckling. I den 

sydafrikanskas läroplan står det att läroplanen är till för alla som har hand om 

barn exempelvis vårdnadshavare men också äldre barn som stödjer andra barn. 

Vilket jag tolkar att det är därför de har en läroplan på många sidor eftersom 

de vill ge ut mycket information som möjligt för att bygga upp bra samhällen. 

Båda läroplanerna använder sig av liknande områden och lärandemål för att se 

och bedöma barnens utveckling. 

Sydafrika (92 sidor) Sverige (24 sidor) 

Innehåll: Introduktion, vision, syfte, 

nyckelidéer, mänskliga rättigheter, 

historia, lek, utvecklingsguide, 

bedömning och utvärdering. 

Innehåll: normer, värden, 

medmänsklighet, uppdrag, omsorg, 

förskolans utveckling samt lärande 

och utveckling, förskollärarnas, 

rektors och arbetslagets ansvar. 

Mycket information och tydlig. Tolkningsutrymme i uppdraget för 

barnens utveckling och lärande. 

Använder sig av 6 områden i 

utvecklingsguide. 

Använder sig av 3 lärandemål. 

Utvecklingsguide – mål, utveckling 

4 nivåer ”babies, toddlers, young 

children och towards grade R) , 

exempel på aktiviteter, 

bedömningsguide (” se, observera 

risker, lyssna, anteckna, rapportera, 

diskutera med vårdnadshavare). 

Lärandemål, mål, förskollärares och 

arbetslagets ansvar och riktlinjer. 

 

Sydafrika – områden  Sverige - lärandemål 

Well-being/välbefinnande. Normer och värden. 

Identity and belonging/ Identitet och 

tillhörande, kommunikation, 

matematik och kreativitet. 

Omsorg, utveckling och lärande. 

Världen (välbefinnande). Barns delaktighet och inflytande. 
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5.3 Områden och lärandemål ur läroplanerna – 

Bedömningar 

5.3.1 Normer, värden och välbefinnande 

I den svenska läroplanen finns det mål om normer och värden vilket finns i den 

sydafrikanska läroplanen i de olika områdena. Jag hittade i den sydafrikanska 

läroplanen att förskollärarna ska berömma när barnen kan respektera dem 

själva och varandra, kan söka varandras hjälp, hjälpa varandra och vilket hör 

till de kulturella sederna.  

Den sydafrikanska och den svenska läroplanens citatet är från kolumnen 

bedömning respektive lärandemål. Jag hittade likheter i formuleringarna där 

båda läroplanerna handlar om att barnen ska förstå dem själva i relation till 

samhället, dess kultur och etiska förhållanden. 

“show awareness of themselves in 

terms of different parts of their lives 

and their cultural connections” 

(Department of Basic Education, 

2015b, s. 38). 

”förmåga att upptäcka, reflektera 

över och ta ställning till etiska 

dilemman och livsfrågor i 

vardagen,” (Skolverket, 2018, s. 12). 

 

 

Sydafrika: 

I Sydafrikas läroplan står det inte i denna mening om det etiska men det står 

om kultur att hitta sig själv i. Här bedömer förskollärarna i Sydafrika om att 

barnen ska visa medvetenhet och omtanke om sig själva utifrån deras liv i olika 

delar och kultur. Jag tolkar detta att barnen lever i olika stadier, har olika liv i 

olika situationer och omgivning. För att synliggöra lärande finns det aktiviteter 

hur barnen får medvetenhet om sig själv och kulturen exempelvis genom 

exempelvis att prata om kultur och uppmuntra barnen om sin egen och andras 

kultur/er. Läroplanen utger att barnen utvecklar sig själva när de exempelvis 

kan se kopplingar till sitt liv och sina erfarenheter, förstå att det finns olika 

kulturer, språk och religioner. Det står också i den sydafrikanska läroplanen 

om att barnen ska visa omtanke, vara glad i att hjälpa andra samt att börja vilja  

ta ansvar och respektera olikheter där förskollärare även bedömer barnen i. 

Den sydafrikanska läroplanen har inte med ordet demokrati eller att vara en 

del av samhället för bedömning. Det de har istället med är i det sista området 
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där det handlar om att förstå sin omvärld. Det beskrivs här på olika sätt för 

barnen att förstå och visa intresse på världen och utforska den än i den svenska 

läroplanen. Förskollärarna i Sydafrika ska ge barnen möjligheter för att 

utforska sin omvärld exempelvis att gå på utflykter. För de allra yngsta barnen 

ser förskollärarna på om barnen utforskar rummet, om de tittar på vissa saker 

och om de försöker sträcka sig att nå. Här bedömer förskollärarna om 

exempelvis att barnen använder deras olika sinnen att utforska sin omvärld på 

och om barnen uppfattar ändringar i sin omvärld. En annan observation 

förskollärare kan se är om barnen har svårt med förändringar eller har 

svårigheter att ta in information.  

 

Utifrån den svenska läroplanen finns där ett lärandemål om att engagera sig i 

samhället och om hållbar utveckling. Det finns likheter i den sydafrikanska att 

barnen ska värna om miljön:  

”enjoy their rights and gradually 

learn to carry out their 

responsibilities towards themselves, 

others and their environment” 

(Department of Basic Education, 

2015b, s. 16).  

“ett växande ansvar och intresse för 

hållbar utveckling och att aktivt 

delta i samhället. ” (Skolverket, 

2018, s. 12). 

 

Sydafrika: 

I den sydafrikanska läroplanen finns det mer om barnens välbefinnande och 

om vad barnens ska lära sig om dem själva. Här står det också att barnen ska 

ha en bra hälsa och leva i en säker miljö. För de minsta barnen kan barnen leka 

med maten för att undersöka maten, att barnen ska visa att de är hungriga eller 

mätta. Förskollärarna kan här observera om barnen prövar ny mat eller ser 

risker som finns att barnen är sjuka eller har blivit misshandlade. Det står också 

att barnen ska få lära sig sin adress ifall att det händer något, då kan barnen ge 

ut sin adress till polisen eller brandkåren.  

Det står direkt inget om det engelska ordet norm men det beskrivs i code 

of conduct i den sydafrikanska läroplanen vilket har att göra med sociala, etiska 

och normer. Code of conduct finns med bara en gång i dokumentet. Det står 

om beteenden och attityder vilket behövs för att göra barnen till medborgare, 

detta står i kapitlet om Sydafrikas vision. Området välmående är en röd tråd i 

läroplanen vilket gör att det handlar om normer och välbefinnande hur vi ska 

bete sig och vad vi ska lära oss om inom den kultur som råder. Förskollärarna 
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ska ha samma syn på värden, normer och mål i läroplanen vilket styr omsorgen 

och verksamheten. 

Sverige: 

I den svenska läroplanen tar de upp i målen att barnen ska utveckla förmågan 

att hjälpa varandra, ta hänsyn till andra, vara ansvarstagande och få ett 

engagemang till att påverka samhället. Det finns vissa likheter i den 

sydafrikanska vilket står vad förskollärare ska tänka på och ansvara för 

exempelvis aktiviteter, barnens lärande och utvecklande. I den svenska 

läroplanen ska förskollärarna och arbetslaget ansvara för att det ska råda en 

demokratisk anda i förskolan. De ska visa respekt, behandla alla lika oberoende 

kön, utveckla gemenskapen i gruppen och upptäcka barnens frågor om livet 

samt etiska situationer. Här använder den svenska läroplanen att barnen ska 

förstå normer och värden för att bli samhällsmedborgare. Istället för att 

bedöma barn har förskollärarna här ansvar att ge möjligheter för att utvecklas 

inom lärandemålen. 

Sammanställning och slutsats: 

Normer, värden 

och 

välbefinnande 

Sydafrika - 

bedömning 

Sverige – 

lärandemål 

Sverige -  

läroplans 

riktlinjer 

Barnen ska visa 

medvetenhet, 

omtanke om sig 

själva och andra 

samt att hjälpa 

andra 

Ja Ja Ja 

Ansvarstagande Ja Ja Ja 

Utforska sin 

omvärld 

Ja Ja (annat 

lärandemål) 

Ja (annat 

lärandemål) 

Välbefinnande Ja Ja Ja 

Utveckla normer 

och 

förhållningssätt 

Ja Ja Ja 

Demokrati Nej Ja Ja 

Inflytande Nej Nej  Nej 
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Pröva att äta ny 

mat 

Ja Nej Nej 

Kunskaper om sin 

omgivning 

exempelvis sin 

adress 

Ja Nej Nej 

 

 Sydafrikas läroplan Sveriges läroplan 

Demokrati och 

inflytande 

Ja  Ja 

Förskollärares ansvar 

om omsorg 

Ja Ja 

Förskollärares ansvar 

om lärande och 

utveckling 

Ja Ja 

Förskollärares ansvar 

om aktiviteter 

Ja Ja 

 

Sydafrika Sverige 

Bedöma Ansvar 

Risker - 

 

Här är både riktlinjerna och målen i den sydafrikanska läroplanen respektive 

den svenska läroplanen snarlika. Med undervisning från båda håll har båda en 

röd tråd om barns välmående, hälsa och barnens rättigheter. Bedömningen i 

Sydafrika utgår här från att anordna aktiviteter. Sedan se till att barnen får ett 

intresse av att utforska sin omvärld och förstå sin omgivning med dess olika 

kulturer och etiska förhållningssätt som råder. De båda uppmärksammar sig på 

barnen för att stärka deras självförtroende och kompetens samt att de har med 

demokrati. Skillnaden är bland annat att sydafrikanska barn ska lära sig sin 

adress. Läroplanen skriver om varför de ska bedöma om barnet kan detta eller 

inte, vilket är en säkerhet för barnet ifall något händer barnet där förskollärare 

ska göra bedömning på om barnet kan söka hjälp och lära sig av varandra. 

Sydafrikas läroplan har heller inte med demokrati och inflytande för 



Sydafrikas och Sveriges läroplan i ett bedömningssystem Therese Lindahl 

40 

 

bedömning. Inflytande här handlar på hur verksamheten påverkar och influerar 

barnen. Men de båda läroplanerna tar upp att barnen ska bli demokratiska 

medborgare. 

I Sveriges läroplan står det mycket om ansvar att det är förskollärares ansvar 

till barnens utveckling och lärande. Förskollärarna ska exempelvis ordna en  

gemensamhet i barngruppen och att barnen kan lära sig av varandra. Sveriges 

läroplan har övergripande lärandemål där de inte är lika specifika som 

Sydafrikas läroplan. Sydafrika använder risker till hjälp att kunna stödja 

barnet. I den svenska läroplanen står det bara att förskollärare ska 

uppmärksamma barnen och att ge stöd för att  övervinna svårigheter. Jag tolkar 

detta att barnen ska vara i en positiv miljö där de kan stärka sitt självförtroende 

utan en bedömning.  

5.3.2 Omsorg, utveckling, lärande, identitet och tillhörande 

Sydafrika: 

I den sydafrikanska läroplanen är huvudfokuset på omsorg och utbildning. 

Läroplanen är uppbyggd där de tar med omsorg och utbildning från 

dokumenten NELDS och the Children’s Act and the Early Childhood Service 

Standards. 

För de allra yngsta står det att barnen får medvetenhet om dem själva när 

dem jollrar och låter samt när dem utforskar rummet. Det nämns flera gånger 

att barnen ska ta hand om sin egen omsorg och ha omsorg för sig själv vilket 

är en bedömning. I området identitet och tillhörande står det exempelvis att 

förskollärarna ska se om de kan ta på sig kläder själva, städa upp efter sig, ta 

hand om deras hygien och behov. Förskollärare ska göra en bedömning där de 

ska se om barnen är medvetna om dem själva och utforskar rummet. 

Förskollärarna kollar också på om barnen uppmuntrar sig själva när de klarar 

av något och att de kan göra en uppgift färdig. 

 

Detta citat är från området identitet och tillhörande i aktiviteter för de yngsta 

barnen. För den svenska läroplanen står det i förskollärares ansvar. Här är båda 

läroplanerna lika då de handlar om att förskollärare ska ge barnen omsorg.  

“Give each baby a lot of attention 

through loving physical care and 

constant communication (for 

example, speaking, singing, smiling, 

“erbjuds en god omsorg med balans 

mellan aktivitet och vila, 

,” (Skolverket, 2018, s. 15). 
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looking and listening” (Department 

of Basic Education, 2015b, s. 22). 

 

I den sydafrikanska läroplanen är förskollärares uppdrag att barnen ska 

utveckla sig, bli medvetna om deras åsikter och känslor. Barnen ska börja på 

att visa omtänksamhet för andras behov, åsikter och känslor. De ska lära sig 

att upptäcka och utveckla förmågor, egenskaper och intressen för att stärka sitt 

eget självförtroende. De ska bli nyfikna på andra, material och platser. 

Förskollärarna ska se om barnen är med varandra, hur de är med varandra och 

lära om sig själva från andra samt att dela utifrån sina erfarenheter och 

upplevelser. En annan viktig punkt är att barnen ska lära sig om dem själva via 

vuxna som kan utveckla barnens styrkor.  

Andra risker förskollärare ska observera är bland annat om barnen inte 

kan turas om med leksaker och om de inte kan turas om att prata i grupp. Andra 

risker kan uppmärksamma på att barnen inte bryr sig om andra eller har 

svårigheter att fråga andra om hjälp om de inte förstår. Förskolan ska vara en 

plats där barnen känner att de har någonstans att tillhöra vilket förskollärare 

kan göra bedömning på om barnet är med i aktiviteter och är aktiv.  

Sverige: 

I den svenska läroplanen finns det med omsorg, utveckling och lärande vilket 

är mål på barnens utveckling och lärande. De här tre begreppen följer en röd 

tråd. De ska få tillgång till att utveckla deras identitet och känna att de är 

kompetenta. De ska få utveckla sig med ansvarstagande, samarbeta med andra, 

att de vill leka och lära sig. De ska lära sig att förstå sin och andras kulturer 

samt få intresse för andra kulturer och mångfald. Förskollärare ska anordna 

aktiviteter där barnens intresse kommer in och kopplar detta till läroplanen. 

Det står i lärandemålet att barnen ska få en gemenskap i förskolan. Ordet 

omsorg finns inte i lärandemålet men det tar upp istället barnen ska ta hand om 

sin egen hälsa vilket också är en omsorg vilket den sydafrikanska läroplanen 

har med i sin utvecklingsguide att ta hand om sin egen hälsa. Omsorg finns 

med i riktlinjer där förskollärare ska ge barnen omsorg. 

Sammanställning och slutsats: 

Omsorg, 

utveckling, 

lärande, identitet 

och tillhörande 

Sydafrika - 

bedömning 

Sverige – 

lärandemål 

Sverige -  

läroplans 

riktlinjer 
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Omsorg Ja Ja Ja 

Ta på sig kläder 

själv (omsorg) 

Ja Nej Nej 

Bli medveten om 

sina egna tankar 

och åsikter och 

andras 

Ja Ja Ja 

Turtagning ex. 

leksaker 

Ja Nej Nej 

Barnen ska känna 

sig kompetenta 

Ja Nej Nej 

Kultur och 

mångfald 

Ja Ja Ja 

Bli nyfikna på 

material och 

platser 

Ja Nej Ja 

Barnen ska förstå 

vad de själva kan 

och inte kan göra 

Ja Nej Nej 

Tillhörighet Ja Ja Ja 

 

 Sydafrikas läroplan Sveriges läroplan 

Omsorg Ja Ja 

Förskollärares ansvar att 

berömma/stödja/uppmuntra 

barnen 

Ja Ja 

Barnen ska känna sig 

kompetenta  

Ja Ja 

Bli nyfikna på material och 

platser 

Ja Ja 
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Förskollärare - skapa 

aktiviteter – möjligheter för 

utveckling och lärande 

Ja Ja 

 

Läroplanerna här är snarlika där båda tar upp undervisning och ger möjligheter 

för barnen att utveckla sin identitet, ansvarstagande och samarbete. I Sydafrika 

bedömer förskollärare på vad de gör och vad de visar när de har aktiviteter 

exempelvis att klä på sig kläder och ta hand om sin hygien. Förskollärarna ska 

ge beröm till barnen att de är duktiga när de gör något bra. I den svenska 

beskrivs det att barnen ska utveckla sin identitet och vad de ska klara av 

exempelvis att samarbeta och ta ansvar.  

Att ta på sig kläder står exempelvis inte med i den svenska läroplanen 

men står om att barnen ska ta hand om sin hälsa. Eftersom den svenska 

läroplanen fokuserar mer på lärandemålen att barnen ska hjälpa andra eller att 

förstå sin egen förmåga vilket kan vara en påklädnadsituation som då 

uppmärksammas. Omsorg är förskollärarnas ansvar och inte barnens därför 

finns det inte med i ett lärandemål. 

5.3.2.1 Kommunikation 

Sydafrika: 

I Sydafrikas kommunikationsområde står det om att de yngsta barnen ska 

utveckla sig att höra röster, förstå ord, visa intresse på ljud och ord. Exempel 

på aktiviteter är att säga barnens namn för att vänja sig vid sitt namn, att den 

vuxne ska prata tydligt och namnge saker. De lite äldre barnen ska utveckla sig 

i att lyssna och förstå vad som sägs, få glädje i att lyssna på berättelser och 

följa instruktioner. Förskolläraren kollar på om barnen har en vilja att fråga om 

saker och få svar på sina frågor samt om de sjunger och rimmar ordlekar. 

Förskollärarna ska bedöma om barnen kan lokalisera, identifiera ljud och om 

de koncentrerar sig på högläsning.  

Risker förskollärare observerar på är om barnet inte frågar förskolläraren 

att upprepa det som sagts, inte hör ljud runtomkring sig, inte kan lyssna eller 

att förskolläraren måste höja sin röst för att barnet ska dra sin uppmärksamhet 

till förskolläraren. Förskollärarna bedömer de yngsta barnen om de kan 

kommunicera genom att gråta exempelvis när de är hungriga, om de svarar 

med uttryck eller några ord. Senare utvecklar de fler ord och experimentera 

med ord och leker ordlekar vilket förskollärarna observerar på. Ett annat sätt 

av kommunikation i undervisning är att de lär sig ramsor och sånger och i 
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sångerna lär de sig om olika saker. Förskollärarna observerar att barnen får ett 

ordförråd och ser om barnen har svårigheter att  organisera sina tankar.  

 

En riktlinje är att barnen ska få intresse av texter och böcker vilket båda 

läroplanerna tar upp:  

“Children make meaning by 

‘reading’ what they see, hear, feel, 

taste and touch” (Department of 

Basic Education, 2015b, s. 46). 

“Barnen ska erbjudas en 

stimulerande miljö där de får 

förutsättningar att utveckla sitt språk 

genom att lyssna till högläsning och 

samtala om litteratur och andra texter 

(Skolverket, 2018, s. 8) 

 

Sydafrika: 

Barnen ska få kunskaper i att förstå hur man läser böcker där förskollärare kan 

bedöma hur barnen tolkar bilder, att de tar intresse till texter, berättelser och 

identifierar ord. Riskområdena är om inte barn på 3 månader tar ögonkontakt 

eller inte följer blicken på något samt är känslig för starkt ljus. 

Barnen uttrycker erfarenheter via språk, ljud, bild, drama , lek och senare 

skriftligt. Förskollärarna ser om barnen pratar om sina erfarenheter, 

upplevelser i bland annat lekar, där förskollärarna kollar om barnen har glädje 

i att leka lekar själv eller med andra exempelvis i låtsaslekar och rollekar. 

Förskollärarna bedömer också om barnen uttrycker sig, pratar om sina utryck 

eller visar intresse på att skriva bokstäver och sitt namn. Förskollärarna ska ge 

möjligheter till reflektioner på barnens uttryck där de gör aktiviteter på 

exempelvis sång, bild och drama. Risker att observera här är att bedöma om 

barnen inte kan uttrycka sig, inte kan förklara sina erfarenheter eller 

upplevelser eller har svårigheter att greppa en penna och rita. 

Sverige: 

I den svenska läroplanen finns det lärandemål som berör kommunikation i att 

barnen ska utveckla sig att uppmärksamma, fundera över sina och andras 

tankar. Barnen ska få kunskap i att förstå ord, se kopplingar och få ett nytt sätt 

att förstå sin omgivning på. De kan utveckla sig inom att beskriva upplevelser 

i exempelvis, drama, dans, sång och bild. Läroplanen vill att de får ett intresse 

för text, symboler, bild och berättelser och digitala medier eftersom de ska få 

möjlighet att reflektera, tyda och diskutera om medierna. Barnen ska få lära sig 

ord, leka ordlekar, diskutera och ställa frågor. Alla barn ska få lära sig svenska 
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men även barn med annat modersmål ska få lära sig sitt modersmål och de som 

är döva har rätt till teckenspråk. 

Sammanställning och slutsats: 

Kommunikation Sydafrika - 

bedömning 

Sverige – 

lärandemål 

Sverige -  

läroplans 

riktlinjer 

Utveckla ordförråd Ja Ja Ja 

Förstå information 

och instruktioner 

Ja Nej Nej 

Högläsning Ja Nej Nej 

Uttrycka sig på 

olika sätt 

Ja Ja Ja 

Intresse för skrift 

och bild etc. 

Ja Ja Ja 

Tolkning i skrift 

och bild etc. 

Ja Ja Nej 

Greppa penna Ja Nej Nej 

Leka själv och med 

andra 

Ja Nej Nej 

 

 Sydafrikas läroplan Sveriges läroplan 

Kommunikation Ja Ja 

Högläsning Ja Ja 

Tolkning i skrift och 

bild etc. 

Ja Ja 

Leka med sig själv och 

andra 

Ja Ja 

 

Bedömningarna i Sydafrikas läroplan ger förslag på vad förskollärna tittar på 

exempelvis att barnen uttrycker sig inom det estetiska för att kommunicera.  

Där den svenska läroplanen skriver om olika estetiska uttryck vilket barnen 

kan kommunicera på vilket båda läroplanerna har likheter på.  Skillnader är i 

den sydafrikanska läroplanen tar upp att rita och kunna greppa en penna. Att 

barnen kan följa instruktioner där förskollärarna kan bedöma. Läroplanen 

skriver tydligt att de vill observera att barnen ska prata om vad de ritar och vad 

de vill uttrycka sig om samt att få kolla i böcker. Den svenska läroplanen har 

också med att se om barnen har intresset för att reflektera om text och bilder. 

Att greppa en penna hör till motoriken och utifrån den svenska läroplanen 
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tolkar jag att det är mer betydelsefullt för barnen att kunna reflektera, tänka 

och få fram idéer än att kunna hålla i en penna, vilket är att processen är det 

viktigaste och inte slutmålet. 

5.3.2.2 Matematik 

Sydafrika: 

Sydafrika har ett helt kapitel om matematik. Förskollärarna ska se utvecklingen 

för de yngsta barnen där de ska vara medveten om objekt rumt omkring dem, 

lyssna på ljud, utveckla förståelse för vad siffrorna heter samt uppleva att det 

är kul att höra ramsor och sånger om siffor. Att bedöma detta är att se om 

barnen gör detta exempelvis att peka på objekt som de känner till. Riskerna 

förskollärarna ska observera på är om barnen uppför sig klumpigt, inte har 

intresse till att lyssna och har svårigheter för siffor och räkning. De lite äldre 

barnen kan visa att de vill räkna, att de räknar samt att de känner till 

räkneramsor och siffor. Andra matematiska sätt är att jämföra, sortera, 

klassificera, mängd, antal, former, mönster, rum och mätning. Andra 

observationer är om de leker med sand och vatten för att förstå volym.  

Sverige: 

Den svenska läroplanen har här lärandemål att barnen ska utveckla sig i att lösa 

problem, förstå tid, form, mönster, nummer, mäta och förändringar. Den 

Svenska och sydafrikanska läroplanen vill båda att barnen ska få utveckla sig: 

“sort, classify and use relevant 

mathematical language to 

demonstrate their understanding” 

(Department of Basic Education, 

2015b, s. 53). 

” förmåga att använda matematik för 

att undersöka, reflektera över och 

pröva olika lösningar av egna och 

andras problemställningar,  

förståelse för rum, tid och form, och 

grundläggande egenskaper hos 

mängder, mönster, antal, ordning, tal, 

mätning och förändring, samt att 

resonera matematiskt om detta,  

förmåga att urskilja, uttrycka, 

undersöka och använda matematiska 

begrepp och samband mellan 

begrepp, ” (Skolverket, 2018, s. 14). 
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Sammanställning och slutsats: 

Matematik Sydafrika - 

bedömning 

Sverige – 

lärandemål 

Sverige -  

läroplans 

riktlinjer 

Lokalisera ljud Ja Nej Nej 

Förståelse för rum Ja Ja Nej 

Matematiska 

begrepp 

Ja Ja Ja 

 

 Sydafrikas läroplan Sveriges läroplan 

Förskollärare ansvarar 

för matematik och 

ordförråd 

Ja Ja 

Utforska omvärlden 

genom matematik 

Ja Ja 

 

Båda läroplanerna har med väldigt lika matematiska innehåll. Det som skiljer 

är att i den sydafrikanska läroplanen synliggör fler förmågor kring 

matematiken där barnen kan upptäcka om sig själva vilket förskollärare kan 

bedöma på. Den sydafrikanska läroplanen tar upp flera aktiviteter och att 

observera om barnen har några svårigheter. Båda läroplanerna uttrycker sig att 

barnen ska få ett intresse för matematiken genom varierade aktiviteter. 

Läroplanerna värderar högt matematik och därför har de båda liknande 

lärandemål. Skillnaden är att Sydafrikas läroplan tar upp mer innehåll om 

utvecklingsmöjligheter än den svenska. Den svenska läroplanen har bara 

ämnen där förskolläraren får själv bedöma hur de ska gå tillväga med 

undervisningen och hur barnen utvecklar sig. 

5.3.2.3 Kreativitet 

Sydafrika: 

Sydafrikas läroplan har med ett annat sätt att se på kreativitet exempelvis att 

observera efter om barnet letar efter och skapar lösningar på problem och 

utmaningar eller att de har nyfikenheten att ställa frågor. Risker förskollärare 
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ser på är om barnet inte är fokuserade på problem och uppgifter, att barnen inte 

alls är nyfiken eller vill utforska. För de yngsta kan de exempelvis gråta för att 

få sina behov tillfredsställda, där förskollärare kan hjälpa barnen att ställa 

frågor för att få sina behov tillfredsställda. Ett exempel på utveckling är att 

barnen prövar andra saker för att lösa sitt problem än bara gråta. Förskollärare 

ska lyssna och svara på barnens frågor tills barnen är nöjda.  

En annan observation är om barnen uppfattar, letar efter och skapar 

lösningar på problem och utmaningar genom lekar. Barnen kan exempelvis 

utveckla sig att lösa problem genom lekar, leka det de har erfarit, samarbeta i 

leken eller utveckla rollekar och med varierande material. Förskollärarna 

kollar på om barnen hittar lösningar på problem i deras omgivning exempelvis 

bygga broar, skydd med olika material. Förskollärarna ska ge utrymme och 

möjligheter för leken och material. De ska bedöma om barnen har roligt när de 

leker själva och med andra eller använder sig av olika material för att skapa 

lekar. Andra observationer är om barnen använder sig av lekar för att vara, 

tillhöra och bli något. En riskbedömning är om barnen inte kan uttrycka sig i 

leken och komma med idéer. 

"Young children are naturally 

creative and their natural ways of 

learning and solving problems are 

through play, investigating and 

discovering and asking questions” 

(Department of Basic Education, 

2015b, s. 57). 

“nyfikenhet, kreativitet och lust att 

leka och lära, (Skolverket, 2018, s. 

13). 

 

 

Förskollärarna ska se om barnen uppfattar, letar efter och skapar lösningar på 

problem och utmaningar genom bild och form. Barnen kan utveckla sig i lera 

att de gör ormar och bollar med händerna, ritar människor, klipper och berättar 

om deras skapande. Förskollärarna ska ge möjligheter för detta att fråga barnen 

vad de gör vilket kan bli ett lärtillfälle om färg och former. Förskollärarna kan 

bedöma barnen om de har ett intresse att hitta lösningar på problem när de ritar, 

målar eller använder sig av lera. Förskollärarna ska observera att barnen kan 

hantera verktygen för att skapa, gillar att skapa och berätta berättelser om deras 

skapelser. Riskbedömning här är om barnen inte känner glädje att skapa och 

inte kan hantera verktygen. 

Barnen uppfattar, letar efter och skapar lösningar på problem och 

utmaningar genom andra estetiska former är en annan riktlinje förskollärarna 

ska observera på. Förskollärare kan ge möjligheter, göra aktiviteter och 
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observera om barnen är intresserade av musik, drama och dans. Bedöma om 

barnen kan göra detta på ett medvetet sätt samt kan skapa berättelser med ljud 

och dans samt om barnen kan röra på sig ordentligt och kan höra.  

Sverige:  

I den svenska läroplanen förekommer det kreativitet i mål och riktlinjer. 

Barnen ska utveckla sig att hitta på och föreställa sig saker, att de kan 

producera, beskriva på olika sätt om deras intryck och funderingar genom de 

estetiska formerna som finns. Att barnen kan utveckla sig att uppfinna och 

producera med olika saker och tillgångar.  

Den svenska läroplanen står det att leken är viktig för barnens lärande 

och utveckling, genom att vara med barnen kan förskollärare hjälpa dem att 

utvecklas och få kunskaper. I omsorg, utveckling och lärande finns lek som ett 

lärandemål. Barnen ska få leka i en omväxlande omgivning. Det ska finnas 

varierande saker att leka med för att barnen ska lära sig fler sätt att lära och 

leka på. 

Sammanställning och slutsats: 

Kreativitet Sydafrika - 

bedömning 

Sverige – 

lärandemål 

Sverige -  

läroplans 

riktlinjer 

Kreativa 

lösningar ex. 

gråta 

Ja Nej Nej 

Fantasi Nej Ja Nej 

Barnen ställer 

frågor 

Ja Ja Ja 

Påhittig/lösa 

problem i leken 

Ja Nej Nej 

Skapa  Ja Ja Ja 

Hantera verktyg Ja Ja Nej 

Uppmuntra 

intresse 

Ja Nej Nej 

Lust att leka och 

lära 

Ja Ja Ja 
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 Sydafrikas läroplan Sveriges läroplan 

Ge frågor till barnen – 

vad händer sen 

Ja Nej 

Påhittig/lösa problem i 

leken 

Ja Ja 

Fantasi Ja  Ja 

Varierade saker att 

leka med 

Ja Ja 

Uppmuntra intresse Ja Ja 

Leken som 

bedömning 

Ja Nej 

Leken som 

utvecklingsmöjlighet 

Ja Ja 

Stödja barnen i det 

sociala via leken 

Ja Ja 

 

Båda läroplanerna tar upp kreativitet där de bedömer barnen lite olika. I 

Sydafrikas läroplan bedömer de mer på att kunna hantera verktyg. Istället står 

det i den svenska läroplanen att barnen ska få en förmåga när de ska bygga 

något att använda verktyg. Den svenska läroplanen har inte med att 

uppmärksamma sig på glädjen att hålla på med de estetiska utryckformerna. 

Den står inte i själva lärandemålen att barnen ska komma med idéer och lösa 

problem för sina behov vilket är kreativt tänkande. I förskollärarens ansvar står 

det att barnen ska ha det roligt att få lära sig nya saker. Att de ska ge barnen 

möjligheter till lärande och kunna uttrycka sig själva på olika vis. Barnen ska 

lösa problem i leken men dessa beskrivs inte i själva lärandemålet. Jag tolkar 

att den svenska läroplanen har med kreativa lösningar, att gråta i välbefinnande 

och omsorg genom att förskollärarna ska uppmärksamma sig på barnen hur de 

mår i omsorg. 

De båda läroplanerna skriver båda att leken är betydelsefull att leka med 

varierande saker. I den sydafrikanska läroplanen har de många exempel på 

lekar och aktiviteter än vad den svenska läroplanen har. Det finns många 

möjligheter i leken där barnen kan utveckla sig själva där förskollärarna kan 

hjälpa och guida barnen samt se utvecklingsmöjligheter. Exempelvis att vara 

påhittig i leken vilket inte finns som ett lärandemål i den svenska där det är 

istället arbetslagets och förskollärares ansvar att barnen ska få möjlighet att 



Sydafrikas och Sveriges läroplan i ett bedömningssystem Therese Lindahl 

51 

 

leka och utvecklas. Här observeras leken på två olika sätt i Sydafrika bedöms 

barnen på hur de leker och om de tycker det är roligt att leka. I Sverige 

observeras inte leken något som bedöms utan att se utvecklingsmöjligheter i 

leken vilket kopplas till läroplanens lärandemål.  

5.3.3 Delaktighet, inflytande och världen 

Sydafrika: 

I den sydafrikanska läroplanen nämns flera gånger att barn ska delta i olika 

aktiviteter och dela erfarenheter med varandra vilket barnen bedöms i. Det står 

i området inflytande under frågeställningar hur förskollärare kan bidra till att 

familjen och förskolan påverkar barnet på ett bra sätt. Detta för att reflektera 

och skapa en bra samverkan för barnet. Läroplanen tar upp på olika vis att 

barnen ska vara ansvariga för exempelvis att ta hand om sig själv, sin säkerhet 

inom miljön och plocka upp efter sig vilket barnen blir bedömda på. Utifrån 

området världen upptäcker barnen och erfar olika material vilket även de båda 

läroplanerna tar upp. Det är tydligt i andra delar av texten om barnens 

rättigheter och barnens val men finns inget direkt som bedöms på.  

 

Det sydafrikanska citatet kommer från området välmående och den svenska 

citatet från lärandemål. Citaten beskriver rättigheter och ansvar: 

” enjoy their rights and gradually 

learn to carry out their 

responsibilities towards themselves, 

others and their environment” 

(Department of Basic Education, 

2015b, s. 16). 

 

“providing opportunities for taking 

responsibility and making choices” 

(Department of Basic Education, 

2015b, s. 13). 

“förmåga att ta ansvar för sina egna 

handlingar och för miljön i 

förskolan, och förståelse för 

demokratiska principer och förmåga 

att samarbeta och fatta beslut i 

enlighet med dem. 

 (Skolverket, 2018, s. 16). 

 

Sverige: 

I den svenska läroplanen ska barnen uttrycka sig på olika vis, ta ansvar för sig 

själv, andra och omgivningen. Barnen ska förstå demokrati och kunna lösa 

problem tillsammans. Förskollärarna ska ge möjligheter för detta.  
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Sammanställning och slutsats: 

Delaktighet, 

inflytande och 

världen 

Sydafrika - 

bedömning 

Sverige – 

lärandemål 

Sverige -  

läroplans 

riktlinjer 

Ansvar för miljön Nej Ja Ja 

Demokrati Nej Ja Nej 

Barns rättigheter Nej Ja Ja 

 

 Sydafrikas läroplan Sveriges läroplan 

Ansvar för miljön Ja (i läroplanen) Ja 

Demokrati Ja Ja 

Erfar världen på olika 

sätt Ex. material 

Ja Ja 

Inflytande Nej Ja 

Barns rättigheter Ja Ja 

 

De båda läroplanerna tar upp barnens ansvar om miljön men i den 

sydafrikanska läroplanen bedöms de inte på detta. Läroplanerna är tydliga med 

att barnen ska utveckla sig själva genom att ta ansvar på sig själva, andra och 

sin miljö. Jag förmodar att inflytande inte är en stor del i den sydafrikanska 

läroplanen att bedömas på vilket istället är förskollärarna som ska ge barnen 

inflytande och demokrati. Demokrati finns inte direkt som ett självständigt 

utvecklingsmål men det finns i läroplanen. 

 

5.4 Förskola, hem, övergång och samverkan 

Sydafrikanska förskollärare delar med den individuella bedömningen till 

vårdnadshavare. Svenska förskollärare använder pedagogisk dokumentation 

för att se barnens utveckling, lärande och trivsel vilket delas med 

vårdnadshavare.  
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I dessa citat står det att den sydafrikanska förskolan ska samverka med 

vårdandshavre. I den svenska läroplanen ska utvecklingssamtal finnas med och 

vårdnadshavare ska vara med och påverka verksamhetens utvärdering. 

“ECD practitioners need to ensure 

that as far as possible, these two 

sets of experiences link together to 

form a seamless transition for each 

child between home and school. 

They do this by working very 

closely with the parents and 

families of each child in their care” 

(Department of Basic Education, 

2015b, s. 73). 

”utvecklingssamtalets innehåll, 

utformning och genomförande 

överensstämmer med de nationella 

målen, och vårdnadshavare ges 

möjlighet att vara delaktiga i 

utvärderingen av utbildningen.” 

(Skolverket, 2018, s. 17). 

 

 

Sydafrika: 

I den sydafrikanska läroplanen ska förskollärarna föra anteckningar och dela 

med vårdnadshavarna om barnets hälsa, social utveckling när det är nödvändig. 

Förskolan ska diskutera och rapportera barnens behov, speciella behov och 

intressen för att få förståelse för barnets utveckling, lärande och behov. I 

läroplanen står det om idéer för vad vårdnadshavarna kan göra med barnen 

exempelvis diskutera böcker och om vart mat kommer ifrån.  

Det beskrivs tre sätt att ha samtal på i den sydafrikanska läroplanen: 

informell via hämtning, samtal över telefon och formella möten. Både den 

svenska och den sydafrikanska läroplanen tar upp att förskollärare har 

utvecklingssamtal med vårdnadshavarna: 

” Reporting on and discussing each 

child’s needs and interests with the 

parents to understand and thereby 

assist the development, learning and 

special needs of the child” 

(Department of Basic Education, 

2015b, s. 71). 

“föra fortlöpande samtal med barns 

vårdnadshavare om barnets trivsel, 

utveckling och lärande samt 

genomföra utvecklingssamtal, och 

hålla sig informerade om barns 

personliga omständigheter med 

respekt för barnens integritet” 

(Skolverket, 2018, s. 17). 

 

Förskollärarna ska göra barnen redo för skolan vilket den sydafrikanska och 

den svenska läroplanen tar upp. Vid barnens övergång står det i båda 

läroplanerna att: 
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“All levels of transitions (activity to 

activity, home to programme, one 

programme to another, ECD centre 

to school) needs to be considered in 

children’s learning and 

development” (Department of Basic 

Education, 2015b, s. 5). 

“ i samverkan med förskollärare och 

lärare i förskoleklassen, skolan och 

fritidshemmet, utbyta kunskaper och 

erfarenheter samt information om 

innehållet i utbildningen för att 

skapa sammanhang, kontinuitet och 

progression i barnens utveckling och 

lärande, och vid övergångar särskilt 

uppmärksamma barn i behov av 

särskilt stöd i sin utveckling ” 

(Skolverket, 2018, s. 17). 

 

Sammanställning och slutsats: 

 Sydafrikas läroplan Sveriges läroplan 

Förberedelse övergångar  Ja Ja 

Diskutera barns behov, 

intresse, trivsel och 

utveckling 

Ja Ja 

Samverkan 

vårdnadshavare 

Ja Ja 

Utvecklingssamtal Ja Ja 

Lärandemål Nej Ja 

Utvecklingsriktlinjer/guide Ja Nej 

Barns respekt och 

integritet 

Ja (ej integritet) Ja 

 

Båda läroplanerna beskriver att ha kontakt och samverkan med hemmet för 

barnens utveckling, trivsel och intresse är båda lika viktiga. Likheterna är att 

båda läroplanerna tar upp att de använder sig av utvecklingssamtal. Skillnaden 

är att den svenska läroplanen beskriver att vårdnadshavarna ska vara med och 

påverka i verksamheten.  

I Sydafrika för de anteckningar om barnens utveckling och samtalar om 

dessa. I Sverige använder förskollärare pedagogisk dokumentation för att 

dokumentera barnens utveckling och lärande till utvecklingssamtalet. 
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De båda tar upp om övergångar till skolan att barnen ska utveckla sig. Den 

sydafrikanska läroplanen har i utvecklingsguiden aktiviteter och 

utveckligsriktlinjer på vad barnen ska kunna klara av när de sen kommer till 

skolan.  

5.5 Bedömnings/utvärderings process 

I bedömning och utvärderingsprocess beskriver jag processen för hur båda 

länderna använder sig av bedömning och utvärdering. Jag har med utvärdering 

eftersom att den svenska läroplanen använder sig av utvärdering istället för 

bedömning. 

 

I Sydafrika använder läroplanen sig av bedömning av barnens utveckling.  

De skriver om bedömning att:  

”Assessment is always formative at 

this stage of the child’s life. The child 

cannot ‘pass’ or ‘fail’. She develops 

and grows and learns. Please 

colleagues refrain from giving 

them…There are no formal tests or 

examinations” (Department of Basic 

Education, 2015b, s. 71). 

 

“Adults and children make 

judgments every day about their own 

competence and the competence of 

others - their knowledge, their skills 

and their behaviours. They use these 

judgments to decide on actions to 

take in future. These judgements are 

the assessments of competence at 

that stage” (Department of Basic 

Education, 2015b, s. 73). 

  

Sydafrika: 

Denna bedömning förskollärare gör är en process i sex steg. Det första steget 

är att förbereda sig för att göra en bedömning vilket de använder sig av en 

anteckningsbok där de skriver datumet när barnet lär sig något och klarar av 

svårigheter. De har filer för varje barn där det finns olika information om 

barnet exempelvis barnets, hälsa, registrering, anteckningar över samtal och 

möten med vårdnadshavare. Förskolan ska ordna möten med vårdnadshavare 

om barnens bedömning och samtala om dessa. 
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Steg två är att identifiera barnens lärande, detta kan förskollärare få exempel 

på i utvecklingsguiden. När förskollärare gör en bedömning gör de 

observationer där läroplanen beskriver: 

”Make notes on your observations. Written evidence 

is very important. This is especially so with health 

and safety, which are governed by law (recorded 

evidence of injuries, accidents, illness and steps 

taken to deal with these)” (Department of Basic 

Education, 2015b, s.73). 

The Assessment Process 

Tredje steget är sedan att fylla i ett formulär 

om barnens utveckling utifrån förskollärarens 

och vårdnadshavarens anteckningar om 

observationer på barnet. Det fjärde steget är 

att tolka vad är det viktiga i barnens 

utveckling. Femte steget är att rapportera till 

familjen och andra kollegor som har hand om 

exempelvis speciella behov samt skolan. Den 

sjätte är att sedan planera aktiviteter barnen är 

bra på och deras utvecklingsmöjligheter. 

 

 

 

  

 

Figur 2. Källa: Department of 

Basic Education (2015b, s. 72). 

Läroplanen vill här att förskollärare ska observera barnens utveckling och 

lärande. De ska dokumentera dessa, skriva anteckningar, identifiera och se vad 

är väsentligt för barnens utveckling och lärande. Det läroplanen tar upp här är 

att förskollärarna har riktlinjer på att lyfta upp barnens kompetenser. 

Läroplanen lyfter att det inte ska vara summativ bedömningar, att 

utvecklingsguiden inte ska användas som en checklista. Läroplanen har i 

utvecklingsguiden utformat i väldigt många utvecklingssteg vilket kan vara till 

hjälp av en riktlinje för barnens utveckling och lärande i ett ämne.  
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Läroplanen skriver också om att både vuxna och barn bedömer sin kompenes 

och andras kompetens i kunskap, förmåga och beteende. Det står även att de 

använder dessa omdömen till att bestämma vilken handling det kommer bli i 

framtiden. Dessa omdömen är bedömningen av kompetens. Läroplanen vill 

alltså att alla som läser detta ska förstå att vi lever i en värld där vi gör 

omdömen på andras och egna kompetenser. Vilket jag ser här, att det är kärnan 

i själva läroplanen, att förskollärarna ska genom läroplanen få en beskrivning 

hur de kan gå tillväga för att göra dessa bedömningar på ett formativt sätt.  

Genom att förskollärarna anpassar sin undervisning till barnen. Att 

dokumentera barnens hälsa och säkerhet är en bedömning, att veta vad som ska 

fyllas i vilket förskollärare måste troligen ha lärt känna barnet hur det mår och 

vad som händer i barnets liv vilket blir av en form av bedömning. 

Sverige: 

Den svenska processen är av en annan art. Förskolan ska utvärdera sin 

verksamhet och göra pedagogisk dokumentation. Denna pedagogiska 

dokumentation ska analyseras och reflekteras över för att se om förskolan 

utvecklar barnen utifrån läroplanens mål. Detta för att kunna förbättra 

förskolans kvalité. I ett lärandemål står det också att barnen ska dokumentera 

sin egen utveckling i olika uttryckssätt.  

Förskollärarna har ett ansvar att förhålla sig till läroplanen, göra 

undervisning och skapa pedagogiska lärandemiljöer för barnens lärande och 

utveckling. Undervisningen kan vara planerad eller oplanerad och utgå från 

barnens intresse och läroplanen.  

 

Förskollärarna har ansvaret för utvärderingen av verksamheten. Det beskrivs 

att utvärderingen baseras på barnens utveckling och lärande systematiskt följs 

genom att de dokumenterar och analyserar för att få hög kvalitét. Här står det 

tydligt att de ska se på varje barns utveckling och lärande för att få en bra 

förskola att utvecklas i samt att lära utifrån sina intressen och behov. Förskolan 

har också utvecklingssamtal vilket tar upp om barnens utveckling, lärande men 

också om hur barnet trivs. 

”varje barns utveckling och lärande 

kontinuerligt och systematiskt följs, 

dokumenteras och analyseras för att 

det ska vara möjligt att utvärdera hur 

förskolan tillgodoser barnens 

möjligheter att utvecklas och lära i 

”resultat från uppföljningar och 

utvärderingar systematiskt och 

kontinuerligt analyseras i syfte att 

utveckla förskolans kvalitet och 

därmed barnens möjligheter till 

omsorg samt förutsättningar för 

utveckling och lärande, och analysen 
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enlighet med läroplanens mål,” 

(Skolverket, 2018, s. 18). 

 

används för att vidta åtgärder för att 

förbättra utbildningen” (Skolverket, 

2018, s. 18). 

 

Sydafrika:   

 The Evaluation Process 

Utvärdering 

Utvärdering av bedömningsprocessen: 

Sydafrika använder sig av utvärdering på 

hur bedömningsprocessen går till där de 

använder sig av ett utvärderingsteam där 

de gör en summativ bedömning.  

De fortsätter med en formativ utvärdering 

och lämnas in för en summativ 

utvärdering.  Det utvärderas även om 

säkerhet på platsen och om 

lärandeaktiviteter håller kvalitet för 

utbildningen. 

Figur 3. Källa: Department of 

Basic Education (2015b, s. 76). 

Här använder sig den sydafrikanska utvärderingen att utvärdera 

bedömningsprocessen för att se om förskolan uppnår målen, att de bedömer 

rätt och att de har hög kvalitét på verksamheten. Här sker det både summativ 

och formativ bedömning. Jag analyserar att den summativa bedömningen 

måste vara mer styrd för att det ska kunna lättare mäta kvalitén men den 

formativa kan se att de tillgodoser barnens lärande och utveckling.  

Sammanställning och slutsats: 

Bedömning och 

utvärderingsprocess 

Sydafrikas läroplan  Sveriges läroplan  

Formativ bedömning Ja Nej 

Notera barns 

utveckling/dokumentation 

Ja Ja 

Utveckla verksamheten Ja Ja 
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Förbereda Ja Ja 

Identifiera/stödja barns 

lärande och utveckling 

Ja Ja 

Formulär/pedagogisk 

dokumentation 

Ja Ja 

Tolka/reflektera Ja Ja 

Rapportera 

(utvecklingssamtal, andra 

samtal) 

Ja Ja 

Planera aktiviteter Ja Ja 

 

De två läroplanerna är olika när det kommer till utvärdering och bedömning. I 

den sydafrikanska läroplanen står det tydligt att de har en formativ bedömning 

men i den svenska läroplanen står det inte med alls. I Sverige bedömer de 

verksamheten och i Sydafrika på barnen men också utvärdering på själva 

bedömningsprocessen. Bedömningsprocessen är formativ och summativ 

bedömning och den svenska utifrån systematiskt analysverktyg vilket i sig kan 

vara formativ.  

I den sydafrikanska läroplanen tar utvecklingsguiden upp vad barnen ska 

kunna utvecklas i. I den svenska har läroplanen riktlinjer men är inte specifik 

som i den sydafrikanska läroplanen. Den svenska läroplanen har ett mer 

tolkningsutrymme för att kunna göra undervisning på barnens intresse och 

behov. Undervisningen dokumenteras och analyseras för att lättare se barnens 

utveckling och lärande. De sedan bedömer om verksamheten driver en hög 

kvalitet för barnen  

Båda läroplanerna utgår från utvecklingssamtal där de båda diskuterar 

om barnens utveckling och lärande. Jag analyserar att utvecklingssamtal kan 

skapa en press på förskollärare att de måste ge ut en mer summativ bedömning 

eftersom de vill veta vad barnen kan och inte kan. Medan den svenska 

läroplanen beskriver att det är verksamheten ska bedömas och utvärderas vilket 

även den sydafrikanska gör.  

De båda läroplanerna har med olika ämnen för undervisning där det 

används på olika sätt vilket den svenska läroplanen har ett temainriktat innehåll 

för att utveckla barnen. Att se barnens lärprocesser används pedagogisk 

dokumentation för att reflektera. I Sydafrika antecknar de vad de har 

observerat. Läroplanen tar alltså upp många utvecklingsmöjligheter där barnen 
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kan uppnå vilket kan vara bra för de som inte är insatta i barnens utveckling 

och lärande. Eftersom förskollärare kan se olika utvecklingsbehov och risker 

vilket är eventuellt lättare att följa en lista än att anpassa efter barnens egna 

behov om man inte är van eller är en förskollärare. 

5.6 Sammanfattning resultat 

Det jag har hittat i denna studie är: 

• Båda läroplanerna har mål att utveckla barns utveckling och lärande. 

• Läroplanerna använder sig av liknande ord och innehåll för att få fram 

barns utveckling och lärande genom exempelvis bedömning, 

pedagogisk dokumentation, kunskap, kompetens och ansvar. 

• Den svenska läroplanen har tolkningsutrymme då den beskriver bara 

lärandemål och riktlinje. 

• Båda utvärderar för att möta barnens behov. 

• Förskollärarna ska uppmärksamma sig på barnen, berömma, se 

kompetenser och förmågor, att barnen lär sig av varandra, känna till 

sina och andras förmågor blir en viss bedömning. 

• Den svenska läroplanen använder sig av lärandemål där förskollärare 

får tolka exempelvis i omsorg att barnen ska lära sig att klä på sig. 

• Sydafrika tar upp risker vilket kan stödja barnen. Svenska läroplanen 

beskriver att förskollärare ska uppmärksamma sig på barnen och ge 

stöd. 

• Sydafrika har i sin bedömning att exempelvis greppa en penna eller 

något annat specifikt. Jag tolkar att den svenska läroplanen tar upp att 

barnen ska tycka att det är rolig och att det är processen som är 

viktigast. Svenska förskollärare får tolka och reflektera vilket 

lärandemål de använder sig av och vad barnets behov är till 

lärandemiljöer och aktiviteter. 

• Förskollärare får anpassa och ge möjligheter till aktiviteter och 

undervisning vilket blir lite av en bedömning om vad barnet kan. 

• Demokrati och inflytande finns inte med i den sydafrikanska läroplanen 

i ”lärandemålet”. Jag tolkar detta att det är förskollärares ansvar att få 

med detta i sin verksamhet då det står om barnens rättigheter och 

demokrati i läroplanen. 

• Barn utvecklas i olika lärandemiljöer vilket den svenska förskolan 

ansvarar för och utvärderar lärandemiljöerna. Där inte barnen blir 

bedömda på. 
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Att bedöma barn görs här ungefär på samma vis men den svenska läroplanen 

skriver och gör detta på ett annat sätt för att undkomma ordet bedöma. Genom 

att se barnens intresse, utveckling och behov där de inte går in på barnens 

integritet bedömer inte barnet på ett sätt som skolan gör. Genom att anpassa 

sig för barnen, följa dem kan barnen få utveckla sig i sin takt och ur sitt behov. 

Bara för att inte den svenska läroplanen har med bedömning i dokumentet 

betyder det inte att vi gör bedömningar, vi gör bedömningar genom pedagogisk 

dokumentation och genom att vara närvarande med barnen. Att vara 

närvarande kan förskollärare stötta barnen eftersom förskollärare måste vara 

medvetna på barnets utveckling och lärande. Vilket den sydafrikanska 

läroplanen skriver om judgment att vi bedömer barnen och oss själva vilket 

kan vara omedvetet dagligen. Pedagogisk dokumentation gör att vi kan 

reflektera och analysera och se mera än vad en bedömning kan göra. 
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6 DISKUSSION 

I diskussionen tar jag upp resultatdiskussionen. Efter resultatdiskussionen 

diskuterar jag vidare om mitt teoretiska perspektiv på Bronfenbrenners 

ekologiska system där jag analyserar de ekologiska systemen av mitt resultat. 

Slutligen skriver jag en diskussion om metoden och sedan slutsatser av denna 

studiens diskussion. 

6.1 Resultatdiskussion 

I Resultatdiskussionen presenterar jag vad jag fick för resultat och analys där 

jag diskuterar om lärandemålen barnen blir bedömda på och hur bedömningen 

beskrivs i läroplanerna samt vilka likheter och skillnader det finns.  

6.1.1 Vad har Sydafrikas och Sveriges läroplaner för lärandemål 

där barnen blir bedömda på? 

De båda läroplanerna har likheter vad de har för lärandemål och områden där 

nyckelorden är: välbefinnande, delaktighet, värden, omsorg, utveckling och 

lärande. Dessa lärandemål och områden blir barnen bedömda på olika sätt. Den 

sydafrikanska läroplanen har fler exempel på aktiviteter och beskriver olika 

utvecklingar barn har.  

Normer, värden och välbefinnande är en röd tråd i läroplanen där de båda 

beskriver vad verksamheterna ska erbjuda barnen, vilka värderingar och 

normer som finns. Alla de här områdena och lärandemålen i läroplanerna 

förklaras lite likartad fast den sydafrikanska läroplanen är mer åt 

bedömningshållet än vad den svenska läroplanen är. Förskollärarna i Sydafrika 

ska göra bedömningar exempelvis på barnens ordförråd, hur man ska greppa 

en penna medan den svenska förskolläraren inte bedömer alls utan 

dokumenterar och vidareutvecklar verksamheten. I Sydafrikanska läroplanen 

står det att barnen ska lära sig ramsor och sånger och om olika saker exempels 

att klä på sig kläder. Vid området kreativitet valde Sydafrika att ha med flera 

olika sorters bedömningar hur kreativa barnen är i sitt beteende. Denna 

kreativitet är av stor betydelse då förskollärarna lättare kan förstå barns 

beteende genom läroplanen, hur barnen kan göra sig förstådd via exempelvis 

olika uttryckssätt. Dessa kan förskollärare göra bedömningar på för att 

utveckla barnen till demokratiska medborgare som läroplanen vill uppnå. En 

annan bedömning förskollärarna i Sydafrika gör, är leken exempelvis om 

barnen tycker om att leka och om de kan leka med varandra. Båda läroplanerna 

uttrycker att leken är en viktig del där barnen får lära sig och utvecklas. Den 
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svenska läroplanen använder leken som ett lärandetillfälle där förskollärare 

kan vara med och stötta dem i leken och se barnens intresse samt utveckla dem.  

En skillnad är att i utvecklingsguiden i den sydafrikanska läroplanen 

finns det med risker och identifierar om barn mår exempelvis dåligt eller 

behöver stöd. Den svenska läroplanen har inte något sådant vilket gör att 

förskollärare i Sverige måste ha kompetens för att stötta barnen att exempelvis 

se om barnen mår dåligt. Att stötta barnen står det som ett lärandemål. Den 

sydafrikanska läroplanen har en del specifika tips på utveckling och aktiviteter 

vilket inte den svenska läroplanen har. Jag tolkar detta att förskollärare i 

Sverige har kompetens och tolkningsutrymme på vad barnets intresse och 

behov är. Vilket förskollärare måste därför ha mer kompetens i hur vi ser barns 

lärande, hur vi utvecklar barnen och hur samhället är. Detta för att ha kunskap 

i vilka lärandeobjekt och ämnen kan ingå utifrån lärandemålen och göra 

lärandemiljöer utifrån barns intressen. Jag tänker att sydafrikanska 

förskollärare kan också behöva mer kompetens i olika ämnen eftersom det 

Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) förklarar att världen är i 

en utveckling och som ändrar på sig. Hon såg att det behövs mer kompetens i 

exempelvis IKT. Jag tolkar det Sheridan et al menar att veta ´hur´, ´vad´ och 

´varför´ skapar en medvetenhet i undervisningen där vi får utrymme hur vi ska 

utveckla barnen och utifrån ´vad´ och ´varför´ för att synliggöra (”bedöma”) 

barns lärande och utveckling. Vid exempelvis pedagogisk dokumentation 

används de didaktiska frågorna ´vad´, ´hur´, ´vem´ och ´varför´ (Elfström, 

2015). Vallberg Roths (2009) studieresultat om individuella utvecklingsplaner 

(IUP) visade på att när hon använde sig av de didaktiska frågorna ´vad´ och ´ 

vem´ såg hon att det blev en beskrivning på vad barn kan och inte kan. Att göra 

en bedömning kan bli att tillskriva barnet menar Vallberg Roth där det kan bli 

en negativ eller positiv effekt på barnet. I den sydafrikanska läroplanen kan 

detta kopplas till Vallberg Roths och Sheridan et al av de didaktiska begreppen 

att ´vad´ och ´vem´ kan höra till Sydafrikas bedömning eftersom de använder 

sig av bland annat en utvecklingsguide. Utan IUP kan den svenska läroplanen 

använda de andra didaktiska frågorna för att utveckla och reflektera på barnens 

utveckling och behov samt utveckla verksamheten. 

Chisholm (2015) såg i sin studie att förskollärarna i Sydafrika var osäkra 

på sitt uppdrag vilket blev istället olika pedagogiska arbetssätt. Jag tolkar detta 

att det är därför att de som gjorde läroplanen i Sydafrika  gjorde läroplanen rik 

på information. Sydafrika har en lässtrategis där hon tar upp vilket jag också 

ser i läroplanen att de har aktiviteter och bedömningar om bokstäver, ord, text 

och böcker. Detta för att göra medborgare av barnen och att de ska få 

möjligheter att uttrycka sig i skrift. Chisholm upptäckte att länder tar från 

varandras läroplaner och att det kanske inte alltid blir rätt lokalt. Utifrån min 
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studie ser jag att båda har många likheter på lärandemålen och att båda 

läroplanerna vill nå det lokala. Den sydafrikanska har om säkerhet att göra och 

den svenska har om att exempelvis om omsorg och hållbar utveckling.  

I den sydafrikanska läroplanen nämns inte demokrati och inflytande lika 

mycket om vi jämför med den svenska läroplanen. Jag tolkar att barnen inte är 

bedömda på detta utan att det är förskollärarnas ansvar att ge möjligheter för 

demokrati och inflytande. Karagrigoriou (2018) hittade i sin studie att 

förskollärare måste ha samsyn på demokrati och förklarar att det kan röra sig 

om makt när förskollärare gör en bedömning på barnet. Läroplanen är en text 

som förskollärare ska förhålla sig till där det finns värderingar på hur de ska 

arbeta. Politiken kan här ta över och styra hur samhället ska se ut och där de 

inte ens kanske har den kompetensen att ta över. Karagrigoriou tar även upp 

det jag har sett i båda läroplanerna att förskollärarna ska stödja barnen och den 

Sydafrika att berömma barnen när de beter sig på ett sätt som läroplanen 

beskriver. Karagrigoriou beskriver att Greklands läroplan använder sig av 

tematiska aktiviteter genom barnens intresse vilket kan liknas till den svenska 

läroplanens sätt att arbeta på viket var tydligare att se demokrati i Grekland 

och inte direkt i den Kanadensiska. Vilket kan även bero på varför jag inte har 

sett demokrati i Sydafrikas utvecklingsguide. 

6.1.2 Hur beskrivs Sydafrikas och Sveriges bedömning av barn 

individuellt och utvärdering i läroplanen? Vilka likheter och 

skillnader finns det? 

I den Sydafrikanska läroplanen beskrivs bedömning att de ska göra bedömning 

för att utveckla barnens lärande. De använder sig av en formativ bedömning 

där läroplanen har en utvecklingsguide för att synliggöra barnens lärande och 

utveckling. Den svenska läroplanen har inte med bedömning men har istället 

utvärdering av verksamheten och använder sig av pedagogisk dokumentation 

för att synliggöra barns lärande och utveckling samt genom systematiskt 

kvalitetsarbete. Folke-Fichtelius och Lundahl (2015) beskriver att det finns två 

bedömningsformer; formativ och summativ bedömning. Sveriges läroplan är 

både summativ och formativ vilket orsakar detta dilemma att använda sig av 

bedömning eller ej. Jag tänker genom att läroplanen har lärandemål och 

riktlinjer kan vi inte riktigt komma ifrån det summativa eftersom att det finns 

hållpunkter vad barnen ska sträva emot. Den sydafrikanska läroplanen står det 

att den är formativ vilket har att göra med att det inte ska finnas ett rätt eller fel 

att bedöma på ”riktigt” vilket skolan gör. Guiderna är till för att stärka barnen 

i att ta tillvara på barnens intresse och behov. Jag förmodar här att Sydafrika 

har detta dilemma också vilket är lättare att göra bedömningar på när 

förskollärare har en lista som de kan följa. Detta kan kopplas till Addy (2012) 
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där i sin studie skrev att bedömningar är en extra uppgift vilket inte är en 

lärande roll där läroplanerna tar upp att de ska göra bedömning och där 

förskollärarna känner att de inte hinner att undervisa. Förskollärarna han 

intervjuade kände sig osäkra på vad de skulle undervisa. Istället utformade 

förskollärarna sin egen läroplan vilket Addy såg att förskollärarna måste vara 

med och bidra till läroplanen. Jag tänker att när förskollärare får 

kompetensutveckling i vad de ska undervisa, vara med aktivt med barnen och 

lära känna barnen kan det bli lättare att synliggöra barnens utveckling och 

lärande. Den sydafrikanska har därför mycket innehåll för att förskollärare ska 

klara sitt uppdrag. 

Folke-Fichtelius och Lundahl (2015) beskriver att den svenska 

läroplanen har de båda traditionerna vilket gör att dilemmat finns. Utifrån min 

studie tolkar jag detta att den svenska läroplanen har ett tolkningsutrymme 

vilket gör att förskollärare ska se barnens lärande och utveckling. Folke-

Fichtelius och Lundahl förklarar att pedagogisk dokumentation är ett bra 

verktyg för att synliggöra barnens lärande och utveckling, att få en hög kvalitét 

i verksamheten. Jag kan koppla detta till att Sydafrika ska använda sig av 

bedömning för att få fram en kvalité och i Sverige ska istället för bedömning 

använda sig av systematiskt kvalitetsarbete. Likheterna här är att läroplanerna 

vill ha kvalité i sina verksamheter där barnen ska få utveckla sig och sitt 

lärande. Detta behövs kompetens i att veta vad förskollärarna ska arbeta med 

utifrån läroplanen och sedan att utvärdera verksamheten. Skillnaden är att detta 

lärandemål är en riktlinje på vad barnen ska lära sig om exempelvis från den 

sydafrikanska läroplanen där det finns tips på aktiviteter, riskbedömningar och 

utvecklingsmöjligheter där förskollärare antecknar ner barnens utveckling och 

lärande.  

Den svenska läroplanen använder sig av lärandemål och ett tematiskt 

arbetssätt för att få in barns intresse och lärande där pedagogisk dokumentation 

synliggör barnens utveckling och lärande. Båda använder utvärdering för att 

se till att barnens behov blir bemötta. Detta kan kopplas till ett 

utvecklingspsykologiskt sätt vilket Askland och Sataøen (2014) tar upp hur vi 

ser på barnet. Jag tolkar detta att den sydafrikanska ser barnet, att de är 

kompetenta, men när de använder sig av att synliggöra utveckling i olika 

stadier kan detta ses som att barnet är ”becoming” att barnet ska bli något och 

sträva mot något. Den svenska och den sydafrikanska läroplanen kan se barn 

som varande och kompetenta. Den sydafrikanska läroplanen beskriver att 

förskollärare inte ska använda utvecklingsguiden som en checklista. Jag ser det 

som att läroplanen vill att förskollärarna ska tänka till vad som är angeläget för 

barnet och samhället här och nu. Att förstå läroplanerna, samhället, barnsyn 

och barns behov är det Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) 
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nämner behövs förskollärarkompetens i eftersom att världen ändrar på sig. Vi 

behöver bli medveten om hur vi använder dessa verktyg på att synliggöra barns 

lärande för att det inte ska används som makt. 

De båda läroplanerna använder sig av undervisning där de har 

lärandemål respektive utvecklingsguide för att forma sin undervisning. Björk-

Willén (2015) och Vallberg Roth (2009) båda nämner att förskollärare gör 

medvetna och omedvetna bedömningar på barnen vilket sydafrikanska 

läroplanen tar upp där jag skrev i ord analys om judgment. Både barn och 

vuxna gör omdömen i vardagen på sina kompetenser. Det är detta som kommer 

bli undervisning att se barnens utvecklingsmöjligheter och att träna på något. 

Då måste de omedvetna bedömningarna tas hand om och reflekteras över för 

att det ska bli ett lärande i de spontana lärandemiljöerna. Den sydafrikanska 

och den svenska läroplanen har båda omedvetna och medvetna 

”bedömningar”, medan Sydafrika har mer medvetna bedömningar på grund av 

att de har utvecklingsguiden med många exempel på utvecklingsmöjligheter 

och lärandemiljöer. Björk-Willén framhäver att när förskollärarna 

dokumenterar barnens utveckling och lärande har de makten över barnet vilket 

förskollärarna måste se över för barnens integritet. Förskollärarna ska inte 

använda sig av bedömningar men istället utvärdera verksamheten och då måste 

de se över barnens utveckling och lärande. Skolverket (2018) beskriver att alla 

barns utveckling och lärande ska dokumenteras. Detta fall som Björk-Willén 

nämner att inte göra bedömningar på barn ser jag istället barnens utveckling, 

lärande, intresse och behov där förskollärare synliggör barnens förmågor och 

får tilltro till sin egna förmåga och gör lärandemiljöer för detta. Om vi ser på 

den sydafrikanska läroplanen tar de upp att de gör bedömning för barnens bästa 

där de har utvecklingsguide för att göra bedömningar på barnen. Men 

likheterna här är att båda läroplanerna gör bedömningar på barnen medvetet 

och omedvetet men de gör det på olika vis. Den svenska läroplanen är 

medveten på att inte göra bedömningar på barnen men att göra bedömningar 

på lärandemiljöerna och verksamheten. Eftersom utan undervisning och 

lärandemiljöer kan inte förskollärare synliggöra barns förmågor. Den svenska 

läroplanen har pedagogiska dokumentation vilket hjälper pedagoger att hitta 

mål och tema för att se barnens lärande och lärarprocesser (Elfström, 2015), 

istället för utvecklingspsykologin där det handlar om att identifiera barns 

utvecklingsstadier vilket Askland och Sataøen (2014) nämner. Det finns flera 

synsätt på barn exempelvis att barnet skapar sin egen identitet som utforskar 

världen. Vilket även står i den sydafrikanska den svenska läroplanen att barn 

ska utforska världen. 
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6.2 Bronfenbrenners Ekologiska system 

6.2.1 Mikrosystem 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) skriver om 

Bronfenbrenners mikroperspektiv där barnens omgivning är i fokus av 

lärprocesser. I detta mikroperspektiv analyserar jag att den sydafrikanska 

läroplanen tar upp om olika sätt för förskollärare att ordna en lärandemiljö för 

barnen. Den sydafrikanska läroplanen använder sig av utvecklingsguiden för 

att anordna aktiviteter. Dessa aktiviteter använder förskollärare för att bedöma 

barnen individuellt därefter finns det en utvärderingsprocess av bedömningen 

för att se om barnens behov är bemötta eller inte. Läroplanen här har olika 

områden som ska bemöta barnens behov utveckling och lärande. Barnen ska 

vara i en varierande miljö och utforska trygga miljöer.  

Den svenska läroplanen å andra sidan använder sig av pedagogisk 

dokumentation vilket utgör att se barnens lärprocess och lärandemiljöer. Där 

den svenska läroplanen måste förskollärare inneha olika kompetenser för att 

förstå och uppfylla uppdraget. Läroplanen här använder sig av lärandemiljöer 

för att utveckla barnen och se barnens intresse där barnen får leka och utforska 

i olika miljöer och använda sig av varierande material.  

6.2.2 Mesosystem 

Mesosystemet handlar om relationerna i omgivningarna (Sheridan, Pramling 

Samuelsson och Johansson, 2010). Både den svenska och den sydafrikanska 

läroplanen har en omgivning i förskolan och hemmet. Båda tar upp 

utvecklingssamtal och samarbete med vårdnadshavare. Barnen ska trivas på 

förskolan med bra relationer mellan hem och förskola. Den svenska läroplanen 

har förskollärare största ansvaret för att barnen ska utveckla och lära sig. Båda 

läroplanerna ser samarbetet som en möjlighet för att barnen ska utvecklas och 

komma in i samhället. Både läroplanerna tar upp att barnen ska lära sig i socialt 

samspel, samarbeta och vara i olika miljöer för att lära sig. 

6.2.3 Exosystem 

Exosystemet tar upp att genom vårdnadshavare och kommunen skapar olika 

krav och förväntningar (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015). Utifrån 

exosystemet står det i den sydafrikanska läroplanen att barnen ska lära och 

utveckla sig där det ska finnas bedömning för att se att det framgår en kvalité 

i verksamheten. Det finns lagar och regler som även styr förskolan. I den 

svenska läroplanen har förskollärare ansvaret att också göra lärandemiljöer och 
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samarbeta med vårdnadshavare. Rektorn är den som är huvudansvarig för 

verksamheten. Båda läroplanerna har både krav och förväntningar  på 

verksamheten att arbeta emot. Den sydafrikanska läroplanen skriver om att 

kvalitén och förskolans verksamhet ska redovisas för diverse intressenter. 

6.2.4 Chronsystem 

Inom chronsystemet innefattar att allt ändrar sig med tiden (Sheridan, Pramling 

Samuelsson & Johansson, 2010). Den sydafrikanska läroplanen ser jag att de 

vill utveckla sig inom demokrati eftersom de vill att barnen ska få en bra 

framtid där barnen är demokratiska medborgare. 

Den svenska läroplanen har numera begreppet utbildning och vill stäva 

efter skolans reform vilket blir ett dilemma hur lik skolan, förskolan ska vara 

inom bedömning. När samhället ändrar på sig måste även förskollärare få 

kompetens i att lära barnen exempelvis i IKT vilket  Sheridan, Williams, 

Sandberg och Vuorinen (2011) såg att det behövdes kompetens i. 

6.2.5 Makrosystem 

Makrosystem tar upp att genom exempelvis historiska händelser, ideologier 

och policyn påverkar hur läroplanen skapas (Sheridan, Sandberg & Williams, 

2015). Hjelmér (2019) skriver om att det finns olika traditioner skolor är 

uppbyggda på där den svenska förskolan har en ”centraleuropeisk tradition” 

och Storbritannien använder sig av ”anglosaxiska traditionen”. Jag ser att den 

sydafrikanska läroplanen är åt mer av den anglosaxiska traditionen då den är 

på en bedömningsnivå.  

Samhället och läroplanerna utvecklas med tiden där Sydafrika har byggt 

upp sin läroplan genom att de hade apartheid vilket de har byggt upp förskolan 

till en förskola för alla där alla får rättigheter att lära sig. De båda bygger på 

holistiskt perspektiv (enligt de svenska läroplanens engelska version) och den 

svenska på sociokulturellt perspektiv. Sheridan, Williams, Sandberg och 

Vuorinen (2011) skrev om att förskolans kvalité, synsätt och kompetens har att 

göra med politik, kulturen och samhället. Genom detta synliggörs innehållet, 

värderingar och aktiviteter i förskolan. Där de båda vill se barnens utveckling 

och lärande. Skillnaderna här utgör från dessa historiska händelser och 

ideologier att den sydafrikanska har utformad en lista med utveckling där 

förskollärare kan få tips på hur man ska se (bedöma) barnens lärande och 

utveckling samt när barnen är i riskzoner. Den svenska läroplanen använder 

sig av pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete för att 

utveckla verksamheten. 
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Den svenska läroplanen har mer om det demokratiska vilket gör att de 

som gjorde läroplanen vill att barnen ska bli demokratiska medborgare. Vilket 

Karagrigoriou (2018) såg att läroplanen har en makt i hur samhället ska vara 

exempelvis Grekland där läroplanen hade en demokratisk form. Den 

sydafrikanska läroplanen strävar även här att få demokratiska medborgare men 

yttrar sig inte helt som i den svenska läroplanen vilket bygger på sociokulturellt 

perspektiv. 

6.3 Metoddiskussion 

Jag valde textanalys vilket har passat bra då jag har analyserat och tolkat ord 

samt innehållet av de två olika läroplanerna. Jag använde mig även av 

jämförande analys vilket gjorde att jag kunde analysera och tolka båda 

läroplanerna. Genom detta har jag fått förståelse för olika sätt att bedöma på.  

Om jag hade tagit in intervjuer hade jag fått andra resultat eftersom det 

är levda erfarenheter. Jag har nu bara analyserat två dokument som beskriver 

uppdraget av att bedöma och vad förskollärare kan bedöma på. Om jag hade 

valt att bara analysera en del av dokumentet om bedömnings och 

utvärderingsprocessen  hade jag missat mycket information. Att ha med 

utvecklingsriktlinjerna av de olika områdena i sydafrikanska läroplanen har jag 

fått en tydligare bild på läroplanen eftersom utveckling och aktiviteter görs en 

bedömning på. Den svenska läroplanen har inte bedömning på det sättet vilket 

är lättare att jämföra lärandemål och utvecklingsriktlinjerna.  

Jag har analyserat och tolkat läroplanen där jag är tydlig med vad jag gör, 

vad jag analyserar och hänvisar till samt vilka resultat jag kommit fram till. Då 

jag inte har gjort intervjuer eller observationer, har jag inte handskats med 

samtycken och personuppgifter vilket har gjort att jag bara haft mitt egna 

huvud och min tolkning som underlag plus andra forskningar och litteratur som 

stöd.  

Utifrån Bronfenbrenner (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 

2010), har jag använt Bronfenbrenners teori genom att sätta in min analys och 

resultat i de olika systemen. Genom systemen har jag fått en klarhet i att 

läroplanerna är utformade på olika vis. Alla de här systemen hänger ihop 

genom värden, krav på samhället och världen hur läroplanerna ser ut till det 

enskilda barnet och dess familj samt omgivningar. Makrosystemet är ett 

väsentligt system där det förklarar på att läroplanen har en makt på hur 

samhället ska se ut. 
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Om jag hade andra teorier och andra forskningsområden kanske jag hade fått 

andra resultat. Jag har intresse för läroplaner och eftersom jag har besökt 

Sydafrika kan det påverka mitt resultat. Att jämföra läroplaner är en svår 

process där jag vill framhäva att båda läroplanerna är gjorda på ett bra sätt och 

där jag försöker vara objektiv.  

6.4 Slutsatser 

Genom att uppmärksamma sig på barnen, veta barnens kompetenser och 

förmågor kan förskollärare göra bedömningar på barnen för att utveckla dem 

vilket är en bedömning. Bedömning kan vara nästan synonymt till ansvar, 

kompetens och pedagogisk dokumentation för att se barns utveckling och 

lärande.  

De båda läroplanerna har utvecklingssamtal för att synliggöra barnens 

trivsel och förmågor. Läroplanerna tar upp att de använder sig av anteckningar 

respektive pedagogisk dokumentation används bland annat som underlag vid 

utvecklingssamtalen. Vårdnadshavarna vill veta om barnet trivs och vad barnet 

har lärt sig vilket gör att både förskollärarna och vårdnadshavarna måste göra 

en bedömning om barnet, speciellt om barnet inte har ett verbalt språk. Den 

sydafrikanska läroplanen tar upp vid bedömning att se hur barnet mår och om 

den letar efter uppmärksamhet i rummet och har självförtroende. Det är genom 

bekräftelse på barnen där barnen ser sin kompetens att synliggöra för dem vad 

de kan för att tro på deras egen förmåga. Vilket jag ser är den enda anledningen 

att ”bedöma” barnen. Att anpassa sin undervisning ser förskollärare barnets 

kompetens och förmåga vilket är en bedömning i säg. Men att bedöma barnen 

att de exempelvis inte är kompetenta, kan göra skada vilket Vallberg Roth 

(2009) tar upp. 

Genom min studie kan exempelvis förskollärare få förståelse för andras 

läroplaner exempelvis Sydafrikas vilket har ungefär samma uppdrag fast på 

två olika vis. Med en sorts synsätt och medvetenhet att utveckla barn på bästa 

sätt kan vi få förståelse för uppdraget att utveckla barnen och inte vara rädd för 

att bedöma på det sättet som vi tror att det kommer att göra. Med god kunskap 

och reflektioner och mer forskning om bedömning kommer Sveriges  och  även 

andra länders förskolor komma långt. 

Mer fortsatt forskning behövs inom bedömningsområdet, speciellt inom 

de allra yngsta barnen. De allra yngsta barnen är kompetenta och lätt att de 

glöms bort. Det skulle vara intressant att se mer jämförande analyser på 

läroplanen mellan Sydafrika och Sverige inom bedömningsområdet.  
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