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Learning of Preschool children 

– a discourse analyze of the transformed Preschool curriculum 

Anna Lagerkvist 

Abstract 

This essay Learning of Preschool children – a discourse analyze of the transformed Preschool 

curriculum is about how the concept learning is preformed and transformed in the curriculum. 

The study’s intention is to interpret how sense about the concept learning is created in The 

curriculum for the preschool revised (2010). The issues for the study are: How is learning 

performed in the preschool's revised curriculum? How have the Swedish documents as preceded 

the revision influenced on the concept learning? How have the European program life-long 

learning and the global Convention of child’s rights influenced on the concept learning? 

Theoretical and methodological inspiration is retrieved from Foucault's discourse analyze and 

Faicloughts linguistic discourse analyze. Text is analyzed with intention to interpret how 

learning is produced and how the revised curriculum builds on earlier texts. It revised the 

curriculum to be analyzed in relation to the previous curriculum, EU: s program life-long 

learning (2006) and the Convention of child's rights (2006). The conclusions are that learning is 

formulated in terms of development, desire, play and part of a whole comprising learning, care 

and upbringing. More standing out than in earlier curriculum is learning in relation to follow-up 

and evaluation that now sheep a dominating place. The revised curriculum text builds nearer on 

the previous curriculum than on the National Board of Education's proposals to elucidations. 

The revised curriculum uses, precisely as EU: s document, the concept life-long learning but 

does not define it. The Convention of child's rights use not at all the concept learning.  
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Förskolebarns lärande 

– en diskursanalys av förskolans reviderade läroplan 

Anna Lagerkvist 

Sammanfattning 

Uppsatsen heter Förskolebarns lärande – en diskursanalys av förskolans reviderade läroplan. 

Studiens syfte är att tolka hur föreställningar om barns lärande formuleras i den omarbetade 

läroplanen för förskolan genom att göra en diskursanalys av olika policydokument. 

Frågeställningarna för studien är: Hur formuleras lärande i förskolans omarbetade läroplan? Hur 

har synen på lärande influerats av svenska dokument som föregått revideringen? Hur har synen 

på lärande influerats av europeiska handlingsprogrammet livslångt lärande och internationella 

Konventionen om barnets rättigheter? Teoretisk och metodologisk inspiration hämtas ifrån 

Foucaults diskursanalys och Faicloughts lingvistiska diskursanalys. Text analyseras med avsikt 

att tolka hur lärande formuleras samt om och i så fall hur den omarbetade läroplanen bygger 

vidare på tidigare texter. Den omarbetade läroplanen analyseras i relation till den tidigare 

läroplanen, Förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan (2009), Handlingsprogrammet 

livslångt lärande (2006) och Konventionen om barnets rättigheter (2006). Slutsatserna är att 

lärande formuleras i termer av utveckling, lust, lek samt del av en helhet bestående av lärande, 

omsorg och fostran. Mer framträdande än i tidigare läroplan är lärande i förhållande till 

uppföljning och utvärdering som nu får en dominerande plats. Den omarbetade läroplanstexten 

bygger snarare vidare på den föregående läroplanen än på Skolverkets förslag till 

förtydliganden. Begreppet livslångt lärande används i läroplanen men definieras inte vilket gör 

det svårt att bedöma om begreppet relaterar till EU:s handlingsprogram livslångt lärande. 

Konventionen om barnets rättigheter använder inte alls begreppet lärande. 

Nyckelord 

Barn, läroplan, förskola, lärande, diskurs, språk och makt. 
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Inledning 

Läroplanen är en förordning och dess intentioner ska följas. Forskning visar dock gång på gång 

(t.ex. Goodson, 2005, Johansson & Pramling Samuelsson, 2006) på diskrepans mellan 

styrdokument och praktik. Förskolan är sedan 1998 den första delen av utbildningsväsendet och 

ska till stor del styras av läroplanens föresatser. Enligt Skolverket (2009) går cirka 95 % av 

barnen vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar i förskolan. Det innebär att det som står i 

läroplanstexten har inverkan på större delen av svenska barns vardag. Samtidigt gäller 

läroplanen just barn, de allra yngst medborgarna i samhället. Barn innehar vare sig 

parlamentariska rättigheter eller parlamentariska skyldigheter. Det betyder att barnen berörs av 

en förordning som de själva inte har valt och inte kan välja bort. Man kan också göra gällande 

att förordningen beskriver alla förskolebarns rättigheter och behov. Att skapa samma 

förutsättningar för alla förskolebarn är naturligtvis en god intention. Samtidigt undrar jag om 

alla förskolebarn verkligen har exakt samma behov. Precis som Prout & James (1997) så 

betvivlar jag föreställningen om att barn som kategori är något naturligt och universellt. Jag 

menar att meningen om vad det innebär att vara ett lärande barn är en social konstruktion som 

konstrueras och rekonstrueras både av vuxna och barn och för barn. Att kritiskt granska 

omarbetningen av förskolans läroplan har samhällsrelevans för att förordningen berör och 

påverkar många människor, såväl barn som vuxna. Intresset för omarbetningen och dess 

konsekvenser är stort både politiskt, medialt och i förskolans verksamhet. Temat har därmed 

också hög aktualitet, både i samhällsdebatten men också för kommuner samt både barn och 

personal i landets förskolor. Skolverket stödjer kommunerna, förskolans huvudman som 

förbereder sig för förändringen. Likaså är landets förskolor i kast med att sätta sig in i hur 

omarbetningen kan komma att förändra det praktiska vardagsarbetet. Mitt intresse för förskolans 

läroplan har väckts av att jag själv har arbetat i förskolan i många år, som förskollärare, 

biträdande förskolechef och förskoleutvecklare. Läroplanen innehåller föreställningar om hur 

barn lär och vad de behöver för att lära. Dessa föreställningar sätter ramar för vad som är 

möjligt respektive omöjligt för förskolans praktik att innehålla. Från personal och föräldrar 

upplever jag att det finns en oro att revideringen kan innebära att ”barn inte ska få vara barn” 

och att ämnen såsom till exempel matematik, naturvetenskap, teknik och språk kan komma att 

inkräkta på barndomens kravlöshet. Media bevakar omarbetningen och tar upp problem såsom 

till exempel att den reviderade läroplanen kan innebära en mer skollik förskola för barn. DN 

debatt skriver (2008-03-17)  till exempel "Ny lag gör att förskolan blir mer som en vanlig 

skola". I tidningen Metro kan läsas ”Mer siffror och bokstäver på dagis förskolan ska bli mer lik 

den vanliga skolan. Regeringen vill se mer siffror och bokstäver och tydligare mål i läroplanen” 

(2008-03-09). Lärarförbundet förmedlar en mer positiv bild av lärandet i förskolan ”Glädjande 

med ny läroplan för den lärorika förskolan tydligt pedagogiskt ansvar och mer fokus på språk 

och matematik” (Lärarförbundet, 2010-08-12). Samtidigt omnämns barn som kompetenta i 

läroplanen och föreskrivs reellt inflytande över sitt lärande. Frågan är om detta är förenligt med 

att barnen samtidigt ska sträva efter att utveckla och lära om vissa specifika ämnesområden 

såsom till exempel matematik, språk, naturvetenskap och teknik. 
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Bakgrund 

Den 1 juli 2011 träder en omarbetad läroplan för förskolan i kraft. Omarbetningen är en del av 

en större skolreform där olika delar av utbildningsväsendet förändras. Den reviderade 

läroplanen föregås av Läroplan för förskolan (1998/2006) samt flera statliga utredningar.  

Förändringen gäller mål och riktlinjer för barns matematiska, språkliga, naturvetenskapliga och 

tekniska utveckling, förskollärarnas ansvar samt riktlinjer för uppföljning och utvärdering av 

förskolans verksamhet.  Omarbetningen av förskolans läroplan har pågått i 4 år. Efter 

riksdagsvalet 2006 beredde Utbildningsdepartementet uppdraget. Regeringen lämnade över 

regeringsuppdrag U2008/6144/S till Skolverket den 25 september 2008. Skälet till uppdraget 

var:  

Förskolans potential att stimulera barns naturliga lust att lära inte har utnyttjats fullt ut. 

Förskolan ska i högre utsträckning ge tidig pedagogisk stimulans för barns språkliga och 

matematiska utveckling, utifrån det enskilda barnets utvecklingsnivå, behov och 

förutsättningar. (Utbildningsdepartementet, U2008/6144/S, s. 2)  

 

Skolverket tillsatte en projektgrupp och genomförde idéseminarium och konferenser med 

fackliga organisationer, sakkunniga, verksamma inom förskolan och barn. Den 30 mars 2009 

lämnades en delrapport till regeringen och den 30 september lämnade Skolverkets 

generaldirektör Gunnar Åsén Förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2009) till regeringen. På utbildningsdepartementet bereddes återigen förslaget. Den 3 februari 

2010 genomfördes en hearing om Skolverkets förslag med bland annat fackföreningar, 

representanter från kommun, forskare och myndigheter. Den 9 mars 2010 förordade statsrådet 

Jan Björklund arbetsgrupp U2010A att revidera läroplansförslaget (U2010/1558/SAM). 

Arbetsgruppen bestod av ordförande ämnesrådet Christer Tofténius, departementssekreterarna 

Annika Hellewell, Kristina Cunningham och Ursula Armbruster, docent Sonja Sheridan från 

Göteborgs universitet och fyra handläggare på skolenheten. En referensgrupp gavs möjlighet att 

lämna synpunkter och förslag vid två möten (den 27 april 2010 och den 12 maj 2010) samt gavs 

möjlighet att lämna förslag och synpunkter på ett utskick den 28 maj 2010. Arbetsgruppen 

redovisade den 24 juni 2010
 
Promemoria förslag till förtydliganden, U2010/4443/S.  Den 5 

augusti 2010 beslutade regeringen en förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1998:16) 

om läroplan för förskolan. Undertecknade gjorde Jan Björklund och Christer Tofténius från 

Utbildningsdepartementet och beslut togs att Läroplan för förskolan reviderad (2010) ska träda 

i kraft den 1 juli 2011. Läroplanen har växelvis utvecklats mellan Skolverket och 

Utbildningsdepartementet från och med regeringsuppdraget till den slutliga förordningen. Jag 

betraktar läroplanen som ett dokument som ständigt utsätts för omtolkningar och förändringar 

och som en kompromiss mellan olika politiska och social krafter. Därför analyseras hur och om 

läroplanen bygger vidare på Skolverkets förslag och föregående läroplan. Samtidigt analyseras 

6förordningen i relation till svensk förskolas historia. Jag lyfter även blicken mot ett europeiskt 

och internationellt samarbete och hur synen på barns lärande har influerats av dessa samarbeten. 

Analysen är en textanalytisk diskursanalys med utgångspunkt i begreppet lärande. Studiens 

syfte är att tolka hur föreställningar om barns lärande formuleras i den omarbetade läroplanen 
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för förskolan genom att göra en diskursanalys av olika policydokument. Frågeställningen för 

studien är: Hur formuleras lärande i förskolans omarbetade läroplan? Hur har synen på lärande 

influerats av svenska dokument som föregått revideringen? Hur har synen på lärande influerats 

av europeiska handlingsprogrammet livslångt lärande och internationella Konventionen om 

barnets rättigheter? 

Teoretiska utgångspunkter 

Teoretiska utgångspunkter är huvudsakligen diskursanalys inspirerade av Faircloght men även 

Foucault. Studien tar sin utgångspunkt i antaganden att kunskap är föränderlig och socialt 

konstruerad. Kunskap, makt och sanning förhandlas och förändras, skapas och omskapas i texter 

och möten mellan människor utifrån sin historiska, kulturella och sociala kontext. Språk ses som 

socialt konstruerat där den språkliga strukturen skapas mening och är en avspegling av 

verkligheten (Phillips & Winter Jørgensen, 2000). Förhållandet mellan teori, diskurs och 

samhälle betraktas som en konsekvens av en viss sorts samhälle och rådande samhällssystem 

antas bära på grundläggande motsättningar (Bergström & Boréus, 2000). 

Diskurs 

Diskurs är inte ett enhetligt begrepp utan har många överlappande och motsägelsefulla 

definitioner som påverkas av sina teoretiska och disciplinära utgångspunkter (Fairclough, 1992). 

En diskurs kan sägas vara en tolkningsram, ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 

(Phillips & Winter Jørgensen, 2000). Den här studien hämtar främst inspiration ifrån kritisk 

diskursanalys och Faircloughs tolkning av densamma men även ifrån Foucaults diskursbegrepp. 

Med diskurs avser Foucault den vetenskapliga ”samtalsordningen”, som kännetecknas av det 

vetenskapliga skrivandet, undervisningen och tankeutbytet under en viss period som regleras 

och inspireras av maktförhållanden, inte bara av lärdomsordningens kunskapsregler, episteme, 

utan också av sociala förhållanden (Foucault, 1975/1987, s. ix). Fairclough menar att diskurser 

bidrar till att konstruera kunskap, både är socialt konstituerande och konstituerad och 

föränderliga (Phillips & Winter Jørgensen, 2000). Diskurser konstituerar sociala subjekt, sociala 

relationer och kunskapssystem (Fairclough, 1992). Han definierar diskurs dels som språkbruk 

såsom social praktik, dels som ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett 

bestämt perspektiv (Phillips & Winter Jørgensen, 2000, s. 73). Diskurser studeras historiskt och 

dynamiskt i termer av processer och förändring och hur förändringar reflekterar och konstituerar 

vidare processer av social förändring. Diskurser är ständigt föränderliga och aldrig slutna. Flera 

diskurser kan verka parallellt och mellan dem pågår en ständig diskursiv kamp om vilken som 

ska vara dominerande och normerande (Phillips & Winter Jørgensen, 2000). De olika 

diskurserna producerar olika makt och kunskap och det pågår en kamp mellan den dominerande 

eller normerande diskursen och diskurser som bryter mot den normerande diskursen. ”Den 

normerande diskursens främsta kännetecken är att dess betydelse är osynlig och ständigt 
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omskapas eller reproduceras i en allmän uppfattning om sakernas ”naturliga” tillstånd” (Lenz 

Taguchi, 2006, s. 154). Diskurser som bryter mot den normerande diskursen kan man känna 

igen genom ”vår upplevelse av att det är omöjligt att tänka på det sättet” (Foucault, 1975/1987, 

s. i.x). Diskursanalys är en hybrid bestående av både teori och metod. Studiens metod och 

analys hämtar främst inspiration ifrån Fairclough som använder begreppet diskurs lingvistiskt 

(Phillips & Winter Jørgensen, 2000).  Faircloughs diskursanalys är textorienterad med 

utgångspunkt i en lingvistisk detaljerad textanalys. En detaljerad textanalys synliggör och 

kartlägger hur diskursiva processer kan avläsas i lingvistiska texter (Phillips & Winter 

Jørgensen, 2000).  

Makt 

Foucault menade att vetenskapen ordnar världen, dess kategorier och indelningsgränser och 

faktiskt skapar sanning (Foucault, 1975/1987, s. xiv). Genom att alliera sig med maktapparater 

och institutionaliseras bidrar man till att skapa ordning där den är sann (Foucault, 1975/1987, s. 

vi). Institutionen förskolan kan tänkas alliera sig med olika vetenskapliga teorier om barns 

lärande som i den diskursiva praktiken gör det omöjligt för subjektet att handla på ett eget sätt 

för vetenskapen produceras som sann. Det är genom det handlande subjektet som makten 

produceras som en kollektiv mentalitet (Lenz Taguchi, 2004/2006, s. 63). Så här förklarar 

Foucault makt:  

 

Det är fråga om en allestädes närvarande makt: inte därför att den skulle ha privilegiet att 

samla allt under sin okuvliga enhet, utan därför att den skapas i varje ögonblick, på varje 

punkt, eller snarare i varje relation mellan en punkt och en annan. Makten är överallt; inte 

därför att den omsluter allt, utan därför att den kommer överallt ifrån. (Foucault, 

1976/2002, s. 103) 

 

Makt är inte nödvändigtvis en kamp mellan över- och underordning utan en kamp mellan 

diskurserna, dock inte sagt att individer inte kan göra motstånd mot strukturer. Maktbegreppet 

relaterar till en strukturell diskurs, ”där det finns givna, ofrånkomliga och till och med nedärvda 

strukturer eller regelsystem som fördelar makt mellan olika grupper av människor ”(Lenz 

Taguchi, 2004/2006, s.165). Hegemoni är ett begrepp som används av Gramsci och då 

betecknar ett tillstånd där rådande uppfattningar inte utmanas trots ett ojämlikt maktförhållande. 

Makten upprätthålls inte genom våld utan genom befolkningens värderingar och föreställningar 

(Bergström & Boréus, 2000, Buchanan, 2010). 

Språk 

Den språkliga förståelsen för den här studien hämtar intryck från ”den språkliga vändningen” 

vilket innebär att språket inte är ett transparant medium utan snarare någonting gemensamt. 

Språkliga begrepp gör att människor kan förstå varandra då de delar förståelsen av innebörden 

(Lenz Taguchi, 2004/2006, s. 57). Verkligheten produceras genom att ting, grupperingar och 

händelser namngetts och sammanhang har skapats (Börjesson & Palmblad, 2007). Den 
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språkliga vändningen ifrågasätter den epistemologiska ståndpunkten att det inte finns någon 

kunskap eller sanning bortom de språkliga framställningarna. Det finns inte någon objektiv 

hållpunkt eller utsiktsplats utanför diskurserna eller bortom de språkliga framställningarna 

(Börjesson & Palmblad, 2007). Språket skapar representationer av verkligheten, som både 

speglar verkligheten och skapar den. De språkliga strukturerna är tillfälliga och ibland även 

motsägelsefulla. Det är i talhandlingar och texthandlingar som strukturer byggs och skapar 

mening. Betydelsesystemen skiftar mellan olika diskurser och diskursiva mönster bevaras och 

förändras i diskursiva praktiker (Phillips & Winter Jørgensen, 2000). Språkbruk ses som 

kommunikativa händelser bestående av en text, en diskursiv praktik och en social praktik. Det 

är genom diskursiv praktik i användandet av språket, som texter formar och formas av social 

praktik. Samtidigt influerar de formella lingvistiska dragen i texter både på 

produktionsprocessen och också konsumtionsprocessen. 

Centrala begrepp 

Centrala begrepp i studien är lärande, livslångt lärande och läroplan. Begrepp kan ha olika 

betydelse i olika sammanhang. Studien gör inte anspråk på att beskriva alla betydelser som 

begreppen kan ha utan avser att förtydliga hur begreppen används i den här studien.  

Lärande 

I den här studien förstås lärande som ett kontextuellt begrepp vars mening skapas diskursivt. 

Därför omnämns lärande som ett begrepp och inte som ett ord. Enligt Nationalencyklopedin 

(2011) betyder lärande att “förmedla kunskaper eller färdigheter till någon om något så att viss 

kompetens erhålls”. Lärande kan ha olika betydelser i olika sammanhang. Det kan vara 

”resultatet av läroprocesserna hos en enskild individ” (Illeris, 2001, s.13). Det kan relatera till 

psykiska processer eller/och samspelsprocesser och används ibland liktydigt med undervisning 

(Illeris). Istället för lärande, som kan ses som ett relativt allmänt begrepp, kan begreppet 

kunskapsbildning användas (Qvarsell, 2010). Det kan inkludera studiet av kulturella och sociala 

villkor för förändring i människors kunskapsbildning och socialisation, gärna med utgångspunkt 

från aktörernas perspektiv (Qvarsell). Den här studien hämtar inspiration ifrån bland annat 

Dewey, Piaget, Vygotskij och Malaguzzis teorier om lärande. Jag gör inga anspråk på att 

fullständigt och uttömmande förklara dessa teorier. Ifrån Deweys teorier hämtar jag inspiration 

om lärandets kommunikativa aspekt och dess betydelse för demokrati. Han menade att 

kommunikation och interaktion utvidgar och förändrar alla samspelandens erfarenheter. 

Kommunikationen som ett kriterium för demokrati placerar lärande som en förutsättning för 

samhällens fortsatta existens (Dewey enligt Linde, 2006, s. 42). Piagets utvecklingsteorier är en 

annan inspirationskälla för att begreppsliggöra lärande i den här studien. Han beskriver lärande i 

termer av utveckling och kognition som sker stegvis genom assimilation, ackommodation och 

adaption. Assimilation kan förklaras som beteendemönster som utvecklas och anpassas till 
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befintliga organisationer och ackommodation kan förklaras som beteendemönster som utvecklas 

när invanda beteenden utvecklas och förändras till nya situationer (Piaget, 2008). Assimilation 

och ackommodation är två kompletterande processer som samordnar barnets beteenden och 

därmed utvecklar barnets lärande och utveckling stegvis eller i olika stadier. Till skillnad från 

Piaget hävdar Vygotskij att lärande föregår och utgör en förutsättning för utveckling. ”Vygotskij 

hävdar att lärande i princip föregår och utgör en förutsättning för utveckling, medan han 

tillskriver Piaget den motsatta ståndpunkten” (Illeris, 2001, s. 15). Vygotskij och Piagets teorier 

om lärande har både likheter och skillnader men jag har inte för avsikt att vidare problematisera 

det i den här studien. Från Vygotskij hämtar jag inspiration ifrån hans beskrivelser av lärande i 

termen aktivitet som sker genom sociala, medierade, situerade och kreativa aktiviteter 

(Strandberg, 2006). Lärande ses som en av flera psykologiska processer och förstås som en 

aktivitet som sker genom interaktion med andra och påverkat av kontexten (Strandberg, 2006). 

Ett av Vygotskijs begrepp är ”den proximala zonen” som är en utvecklingszon mellan det ett 

barn kan lära sig själv och det ett barn kan lära sig tillsammans med andra och/eller med hjälp 

av utvecklande frågor ifrån en vuxen eller andra barn (Dysthe, 1996, s. 81). Vygotskijs teorier 

tillämpas av Malaguzzi. Han är kanhända inte lika känd som till exempel Dewey, Piaget och 

Vygotskij men litteratur som vänder sig till förskolan relaterar ofta till honom (t ex Hall, 

Cunneen, Murphy, Ridgway, Cunningham, 2010, Barsotti, 1997). Hans teorier grundar sig i 

hans erfarenheter från daghemmen i Reggio Emilia i Italien. Lärande ses som en föränderlig och 

social process. Hans teorier strävar efter att förändra maktassymmetrin mellan vuxen och barn. 

Sedermera betraktas den vuxne som medforskande och barnen som utforskande och nyfikna. 

Lärande är en samproduktion som sker genom lärandeprojekt och reflektion. Pedagogiken 

bygger på en stark tilltro till barns inneboende, medfödda förmåga. Barnet skildras som ”ett 

barn som har rik potential, som är starkt, fullt av kraft, kompetent och mest av allt nära 

förbundet med vuxna och andra barn” (Dahlberg, 2001, s.74).  

 

Livslångt lärande 

Ett centralt begrepp i den här uppsatsen är livslångt lärande. Begreppet används både i 

läroplanen och i EU:s handlingsprogram livslångt lärande. Det som här behöver belysas är att 

livslångt lärande kan ha olika betydelser.  Det används dels för att förklara lärande såsom ett 

idealistiskt bildningsideal och dels för att förklara lärande i förhållande till ett ekonomiskt 

humankapital (Rubenson, 1996). På 1960-talet använde UNESCO begreppet med betydelsen ett 

självstyrt, humanistiskt bildningsideal med syfte att minska utbildningsklyftorna i samhället och 

öka jämlikheten och den sociala rättvisan. På 1980-talet förändrades betydelsen och användes 

istället som en strategi för ekonomisk och teknologisk utveckling. I slutet av 1900-talet dyker 

begreppet upp inom det svenska utbildningsväsendet. Kunskapsklyftskommitténs betänkande 

(SOU 1996:27) använder begreppet livslångt lärande som vägledande, normativa principer för 

samhällets utbildningspolitik. I handlingsprogrammet livslångt lärande definieras begreppet 

som något ”som företas hela livet och leder till bättre kunskaper ur ett personligt, medborgerligt, 

samhälleligt och/eller arbetsmarknadsrelaterat perspektiv” (Europaparlamentet och rådets beslut 

2006/1720/EG). 
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Läroplan 

Läroplan är ett centralt begrepp i uppsatsen. Att definiera begreppet kan möjligen ses som 

övertydligt men jag väljer hellre att vara övertydlig än otydlig.  Nationalencyklopedin (2010) 

skriver att ”läroplan är ett statligt styrdokument med mål och riktlinjer samt gemensam 

värdegrund för verksamheter inom det offentliga skolväsendet. Riktlinjer för verksamhetens 

värdegrund, uppdrag, mål presenteras” (Skolverket, 2010-08-15). Den är en förordning, vilket 

innebär att det är en bestämmelse från regeringen som har kraft som riksdagslag men är 

underordnad riksdagslag (Wikipedia, 2011). Till skillnad ifrån grundskolan har förskolan bara 

haft en läroplan tidigare, Läroplanen för förskolan (1998/2006). Det var 36 år senare än den 

svenska grundskolan (Hartman, 2007). Skillnader mellan förskolans och grundskolans 

läroplaner är till exempel att förskolans läroplan har mål att sträva mot medan skolans läroplan 

har mål att uppnå (Lindesjö & Lundgren, 2006). En annan skillnad är synen på lärande där 

förskolans läroplan har som utgångspunkt modellen educare, där omsorg och pedagogik ses som 

en helhet (Skolverket, 2008). 
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Litteraturöversikt 

Litteraturöversikten har för avsikt att relatera studiens syfte och frågeställningar till aktuell 

litteratur och forskning. För att relatera frågeställningarna till tidigare studier innehåller 

litteraturöversikten två avsnitt; ”forskning om barns lärande” samt ”läroplanens historiska, 

politiska och ideologiska dimension”. 

Forskning om barns lärande 

Det finns en omfattande och rik forskning om barns lärande. Forskningen förefaller vara 

överens om tilltron till barns kompetens. Om barns kompetens skriver Smidt: ”Vi kan behöva 

rikta in oss på att betrakta barnet som en redan kompetent elev och uppmärksamma vad barnet 

redan gör, lär och presterar” (Smidt, 2010, s. 107). Forskningen visar samtidigt att lärande, lek 

och lust hör samman. I nyligen utkomna avhandlingen Toddlers as social actors in the Swedish 

preschool skriver Engdahl att sökandet efter kunskap för små barn är något som sker genom till 

exempel lek. Hon skriver: ”the view is that children search for knowledge and develop it trough 

play, social interaction, exploration and creativity, as trough observation, discussion and 

reflection” (Engdahl, 2011, s. 48). Vidare skriver Engdahl att barnens lust bör vara grunden till 

pedagogiska aktiviteter och ta tillvara flödet av barnens tankar och idéer. Lärande och 

utveckling ska planeras så att barnen har roligt, är involverade i meningsskapande och hon 

påpekar att barnen har rätt att påverka saker som direkt relaterar till dem. Barns lärande och lek 

tar även Johanson och Pramling Samuelsson (2006) upp i boken Lek och läroplan möten mellan 

barn och lärare i förskola och skola. De skriver att lära nästan är som att leka. Utifrån en studie 

av förskolebarn kommer de fram till att gemensamma karaktäristika för lärande och lek till 

exempel är fantasi, kreativitet, kontroll och positioner. Lek och lärande betraktas inte som 

enskilda förmågor utan som ”intersubjektiva erfarenheter, som skapas, förhandlas och erfars och 

som kommer till stånd mellan barn eller barn och lärare i en specifik kontext” (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2006, s. 21). De påpekar att lek och lärande är oskiljaktiga i barns värld 

men att pedagoger i förskolan ignorerar eller begränsar barns lek vilket kan leda till att barns 

lärande går förlorat. Samtidigt synliggörs den samspelande och kooperativa aspekten av små 

barns lärande i forskningen. Den samspelande aspekten av lärande beskriver Williams, Sheridan 

och Pramling Samuelsson i forskningsöversikten Barns samlärande (2000). De skriver att 

”social kompetens utvecklas samtidigt som barn lär och utvecklas och inte som något 

fristående” (Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson, 2000, s. 98). De menar att 

samlärande kan ske på olika sätt och hänvisar till Damon och Phelps (1989) kategorisering av 

barns samlärande: ”peer toturing” som innebär att ett barn instruerar och tränar ett annat barn 

inom ett område där det ena barnet är expert och det andra barnet är novis, ”cooperative 

learning” som är olika former för elevsamarbete i mindre grupper och ”peer collaboration” som 
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innebär att två nybörjare arbetar tillsammans för att lösa en uppgift. Den sociala aspekten av 

lärande tar även Smidt fasta på. Hon betraktar begreppet ”socialt” i ett vidare perspektiv än 

betydelsen av närvaron av andra människor. Istället inkluderar hon i begreppet även barnens 

tidigare erfarenheter och användningen av sociala och konstruerade redskap. Hon sammanställer 

sju pedagogiska principer för små barns lärande: lärande är socialt, kunskap om och respekt för 

kulturella redskap är grundläggande för framgångsrikt lärande, respekten för varandra är 

avgörande för att skapa en lärandekultur, språket är betydelsefullt men inte allenarådande för 

planering och organisering av miljöer för lärande, lärande sker genom erfarenheter samt det 

finns många olika modeller för pedagogik och lärande som alla bör övervägas (Smidt, 2010, 

183ff.). Å ena sidan behandlar forskningen barns lärande i termer av kompetenta barn, lek, lust 

och samspel å andra sidan belyser den även dokumentationens betydelse för att lärande ska 

utvecklas. Barsotti (1997) skriver i boken D – som i Robin Hoods pilbåge att dokumentation 

synliggör praktiken och gör det möjligt att inta ett reflekterande förhållningssätt till densamme. 

Dokumentationen synliggör barns kunskapande för barn, pedagoger, föräldrar och kan ligga till 

grund för det offentliga samtalet om förskolan. Samtidigt är dokumentationen ett underlag för 

kommunikation och reflektion. Den gör det möjligt för de praktiskt verksamma pedagogerna att 

utveckla nya teorier kring barns lärande och kunskapande med dokumentationen som grund. 

Lärandet kan ses som en "tvåvägsprocess" där pedagogen lär av barnet och barnet lär av den 

vuxne och dokumentationen kan synliggöra barns utveckling och lärande (Smidt).  

Läroplanens historiska, politiska och ideologiska dimension 

 

Läroplanen är en förordning som har för avsikt att reglera utbildning. Att utbildning och 

samhälle hör tätt samman är ingen ny idé. Durkheim studerade samhälle och utbildning och 

menade att utbildningen är beroende av de samhälleliga förhållandena. Han teoretiserade kring 

samhälle och utbildning men bortsåg eller beaktade inte konflikter mellan krafter i samhället. 

Durkheim och sedermera Marx betraktade utbildningssystemet som reproducerande. Tidiga 

läroplansbyggare var till exempel Bobbitt, Charters, Thorndike, Finney, Peters och Snedden. De 

definierade på olika sätt läroplan i förhållande till skolkunskapskonstruktion och samhällsmakt. 

I Sverige är nutida framträdande läroplansteoretiker till exempel Lundgren som utarbetat teorier 

om läroplanskoder. Vallberg Roth har gjort en historisk, samhällelig och ideologisk indelning 

av läroplanen i olika läroplansmönster. Englund fokuserar på den politiska och ideologiska 

dimensionen av läroplansteori och han tolkar läroplaner textanalytiskt med inspiration ifrån 

Faircloughs ideologibegrepp och diskursbegrepp. Den diskursanalytiska forskningsansatsen 

används även av Börjesson i Skolinspektionen berättar (opublicerat) i vilken han analyserar 

läroplanstext. En principiell utgångspunkt är att ”läroplansteori kan sägas vara teorier om hur 

man löser läroplansproblem” (Reid, 1978, s.41 enligt Englund, 2005, s. 42).  Den här studien 

hämtar inspiration ifrån Vallberg Roth, Lundgren och Englund. Vallberg Roth (2002) delar in 

läroplanen i fyra olika läroplansmönster; guds läroplan, det goda hemmets och hembygdens 

läroplan, folkhemmets socialpsykologiska läroplan och det situerade "världsbarnets" läroplan. 

Mönstret i guds läroplan bygger dels på den svenska historiska kristna traditionen och det 

patriarkatiska mönstret och dels på Friedrich Fröbels naturromantiska syn på gud. Mönstret i det 
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goda hemmets och hembygdens läroplan präglas av ett socialpedagogiskt perspektiv, en hemlik 

miljö och en moderlig personal förespråkas. Vallberg Roth menar att en det är betydelsefullt att 

kvinnors traditionella göromål blir ett yrke. I och med att kvinnor får ett yrkesområde menar 

hon att den manliga dominansen avtar. Det tredje läroplansmönstret, folkhemmets 

socialpsykologiska läroplansmönster präglas av demokrati, jämlikhet, solidaritet och psykologi. 

Den hemlika miljön byts ut till en miljö där barnen kan undersöka och lära. Vallberg Roth 

menar att folkhemmets socialpsykologiska läroplansmönster medför lika villkor och 

förutsättningar för kvinnor och män. Slutligen, det situerade "världsbarnets" läroplansmönster 

kännetecknas av en socialkonstruktionistisk syn på barn. Samhällsfenomen som är 

karaktäristiska för det situerade "världsbarnets" läroplansmönster är enligt Vallberg Roth 

målstyrning, decentralisering, globalisering, marknadsorientering och individualisering. Istället 

för mönster delar Lundgren in läroplanen i olika läroplanskoder. Läroplanskod avser 

grundläggande principer bakom en läroplan. Lundgren menar att ”denna kod formas historiskt 

och i nutiden av existerande materiella och kulturella villkor samt föreställningar om utbildning 

i olika politiska, administrativa och pedagogiska processer” (Lundgren, 1979, s. 22).  Han delar 

in läroplanen i fyra olika läroplanskoder utifrån de olika urvalen av undervisningsstoff, 

organiserande av utbildning och kunskapsöverföring. Läroplanskoderna som Lundgren urskiljer 

är den klassiska koden, den realistiska koden, den moraliska koden och slutligen den rationella 

koden (Wahlström, 2009). Den klassiska läroplanskoden bygger på ideal ifrån antikens 

filosofer. Bildningsidealet bygger till exempel på att lärandet sker ”för lärandets skull” och har 

för avsikt att leda till kultur och bildning. Anledningen till att utbilda sig är för att utveckla ett 

skarpt och logiskt tänkande och att bli en ”godare” människa (Lundgren, 1983). Den realistiska 

läroplanskoden har en annan utgångspunkt än den klassiska. Den bygger på vetenskapliga ideal, 

att genom vetenskapen skapa förståelse för omvärlden. Utbildningen ska resultera i användbar 

kunskap. Den moraliska läroplanskoden strävar efter att fostra eleven till att följa den önskvärda 

moralen i ett samhälle. Slutligen, den rationella läroplanskoden, bygger på att utbilda eleven till 

det som samhället behöver (Lundgren, 1983). Linde (2006) menar att den rationella 

läroplanskoden bygger på den progressiva synen på skolan i Deweys anda.  Englund kritiserar 

Lundgrens kodbegrepp och menar att det inte tar fasta på bakomliggande motsättningar utan 

snarare betonar enheten vilket gör att det riskerar att få en funktionalistisk karaktär utan större 

förklaringsvärde (Englund, 2005, s. 108). Istället föreslår Englund en medborglig läroplanskod. 

Om den medborgerliga läroplanskoden skriver Englund: 

 

Dess samhörighetsfostran innehåller ett vitt spänningsfält av olika bakomliggande 

bestämningar, baserade i skilda ideologier och sociala krafter. Dessa ideologier och 

sociala krafter har, genom den politiska demokratin och i relation till deras styrka, tagit 

säte i statsapparaten. ( Englund, 2005, s. 128)  

 

Motsättningarna är svåra att upptäcka och det är först vid tillämpningen som motsättningarna 

uppenbaras. Linde menar att den demokratiska läroplanskod är knuten till en diskursiv 

demokratisk kultur som präglar den vardagliga praktiken. Den utmanar maktasymmetrin mellan 

läroplan och de som förväntas handla utifrån den samma. Det gör att den levda demokratin i den 

diskursiva praktiken och respekten för barnet som individ och subjekt blir betydelsefull. Linde 

diskuterar dessutom problematiken med att eleverna blir passiva mottagare av den centralt 

fastställda "värdeförmedlingen". Han skriver: 
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Läroplansdebatten och skolpolitikens strävanden riktas mot att fostra den demokratiska 

medborgaren men att de värden man vill förmedla och förankra fastställs centralt i 

läroplansdokumenten och behandlas som ideologiska dogmer, vilka inte kan granskas 

och diskuteras kritiskt av eleverna. Dessa blir istället mottagare av en fastställd 

"värdeförmedling". (Linde, 2006, s. 46) 

 

Englund fokuserar på innehållet i läroplanen som betraktas som socialt och historiskt 

frambringat och ideligen utsatt för omtolkningar och förändringar på grund av den oupphörligt 

pågående kampen mellan ideologier. Innehållet ses som ett uttryck för politisk och social 

kompromiss men samtidigt grundad i en slags rationalitet med syfte att skapa och bidra till 

samhörighet. Englund menar att i en vetenskapligt rationell läroplanssyn förenas tillfälligt de 

olika krafterna. Krafterna är politiska eller sociala och motsättningar finns inom vartdera 

området. Det medför att läroplaner är starkt präglade av konflikter och ett uttryck för en politisk 

kompromiss. Att revidera en läroplan kan återspegla maktskiftningar i samhället där sociala 

krafter möts och nya kompromisser görs. Samtidigt ingår läroplanen i en del av den ideologiska 

statsapparaten och läroplanen präntar in den härskande ideologin i barnen då de är som mest 

sårbara (Althrusser 1973, enligt Englund, 2005). Läroplanen är ett maktmedel som förmedlar 

statligt sanktionerad politik som präglar den medborgerliga och politiska bildningen och fostran 

(Englund, 2005, s. 154 ff.). Kompromissen mellan de bakomliggande ideologierna bär med sig 

ett tolkningsutrymme. Olika politiska ideologier har inte heller klara skiljelinjer. Samtidigt 

förändras ideologier över tid och har olika innebörd i olika kontexter. Ideologier innefattar både 

idéer och praktik och är ständigt närvarande i alla social processer som pågår. Staten förmedlar 

en dominerande ideologi. Denna dominerande ideologi är i sista hand politiskt bestämd genom 

kampen om statsmakten. Samtidigt påverkas den dominerande ideologin av flera olika sociala 

krafter vilket i sin tur leder till att relationen alltid är flytande. Englund hävdar att ”det statliga 

”utflödet” inkluderande den dominerande ideologin, är således ett uttryck för en relation som 

alltid är flytande, ett jämviktsläge avhängigt av de olika sociala krafternas relativa styrka” 

(Poulantzas, 1978 enligt Englund, 2005, s. 151). En förutsättning för en ny ideologi att 

ifrågasätta rådande hegemoni är att de uppnår inflytande i staten. En existerande hegemoni kan 

innebära att en del av den dominerande ideologin tvingas tillbaka och aldrig uppnår hegemoni. 

Hegemoni är i första hand knuten till staten ”en process där dominerande grupper och klasser 

lyckas vinna aktivt samtycke från dem som de regerar över” (Apple, 1981, s. 38; med 

hänvisning till Mouffe, 1979, s.10 enligt Englund, 2005, s. 66). Utbildning befinner sig i ett 

spänningsfält mellan social integration och förändring. Utbildningspolitiska åtgärder relaterar 

till pågående samhällsutveckling och kan inte analyseras lyft ur sitt samhälleliga sammanhang. 

Samtidigt hävdar Englund att själva uttolkandet av innehållet i den vardagliga praktiken aldrig 

kan skiljas från politik. Han skriver: 

 

Undervisningsinnehållet bestäms således som ett uttryck för politiska överväganden, och 

den mera exakta uttolkningen på lägre nivåer av innehållet i undervisningen är även 

uttryck för politik. Läroplaner, läromedel och undervisning kan i detta perspektiv aldrig 

ses som neutrala frågor för metodiska överväganden, helt skilda från politik. Detta 

innebär att det ständigt på alla nivåer existerar olika uppfattningar om innehållets 

precisering och uttolkning, grundade i skilda ideologier (Englund, 2005, s.27).  

 

Läroplansstriden är också en konflikt mellan olika uppfattningar om social ordning och därför i 

grund och botten av moralisk natur (Bernstein, 1975 enligt Englund).   
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Som tidigare nämnts så betraktas läroplanen att bygga på politiska och ideologiska 

kompromisser. Samtidigt betraktas den bygga på historiska och pedagogiska skeenden. Synen 

på barns lärande har förändrats under historiens gång och påverkats av sin kontext och av olika 

ideologier. Historiskt har svensk förskola sitt ursprung dels från barnkrubbor och dels från 

barnträdgårdar. Barnomsorgens utbyggnad skedde i och med att kvinnor behövdes på 

arbetsmarknaden och det svenska välfärdssamhället etablerades. Den första svenska 

barnkrubban startades 1854 (Tallberg Broman, 1995). Den byggde på välgörenhet och frivilliga 

arbetsinsatser med föresats att arrangera omsorg för barn vars mödrar arbetade (Lindensjö & 

Lundgren, 2006). Parallellt startades 1836 den första småbarnsskolan för den borgerliga 

samhällsklassens barn med syfte att ge barnen pedagogisk stimulans (Lindensjö & Lundgren). 

1899 startade systrarna Ellen och Maria Moberg en barnträdgård. Barnen skulle lära sig 

pappersflätning, småbarnsslöjd, modellering, ritning, sång och sånglekar (Hartman, 2007). 1904 

utvidgade systrarna verksamheten och Fröbelstugan grundlades med inspiration från Friedrich 

Fröbels pedagogik. Hans pedagogik grundas på en naturromantisk syn på barnet. Barnet 

beskrevs som en planta som behövde vård och han menade att barnen härstammar från gud och 

uppfostran skulle utveckla det gudomliga (Lindqvist, 1996). Om barnen fick leka fritt och ostört 

men samtidigt fick uppfostran från vuxna så skulle de utvecklas till gudfruktiga vuxna. Utifrån 

detta resonemang grundlades begreppet ”den fria leken”. ”Barn skulle vara barn” men lärande 

kunde ske i lekfulla former genom sånglekar och lekgåvor. De 20 lekgåvorna inleddes med 

bollen och avslutades med leran. Lekgåvorna symboliserade matematik och geometri och var 

utformade i enlighet med en romantisk världsbild. Både lekgåvor och sånglekar var styrda av 

vuxna medan leken var fri från vuxeninblandning (Lindqvist). Då samhällsutvecklingen på 

1930-talet frambringade ett behov av att båda föräldrarna förvärvsarbetade expanderade 

barnomsorgen. Under ledning av Alva Myrdal utvecklades barnomsorgen för att tillfredställa 

föräldrars behov av barnomsorg då föräldrarna arbetade. Utbyggandet av barnomsorgen betydde 

samtidigt att barnomsorgens pedagogiska innehåll förtydligades. Inspiration från Fröbel 

formade svensk barnomsorg från början av 1900-talet fram till början av 1970-talet. Den första 

statliga utredningen om det pedagogiska innehållet i förskolan var Barnstugeutredningen som 

pågick mellan 1968-1972. Begrepp såsom jaguppfattning, kommunikationsförmåga och 

begreppsbildningen var ledande. Ansvaret för barnomsorgen fördelades mellan stat och 

kommun där staten formulerade övergripande nationella mål och kommunerna som huvudman 

ansvarade för att skapa förutsättningar för att förskolan bedrevs i enlighet med statliga direktiv. 

Förskolans syn på barn och barns lärande influerades nu av kognitiv psykologi, främst 

inspirerad av Jean Piaget, socialpsykologi främst inspirerad av George Herbert Mead och 

dynamisk psykolog främst inspirerad av Erik Homburger Erikson. Ur detta utvecklades 

dialogpedagogiken. Dialogpedagogiken växte fram som en antiauktoritär kritik på en 

objektivistisk kunskapsuppfattning (Englund, 2005). Han skriver att ”det var en protest mot en 

förmedlingspedagogik som var teknifierad genom undervisningsteknologin, och den betraktades 

som en ny lösning på individualiseringsproblemet” (Englund, 2005, s. 209). Utifrån Piaget 

utvecklingsteorier som mycket förenklat kan sägas fokusera på att barn går igenom vissa givna 

faser och socialiseras in i samhället av olika aktörer relaterades barns lärande till biologisk ålder 

och mognad (Sommer, 2007). Barns utveckling och lärande delades av Piaget in i olika 

perioder; den sensomotoriska perioden, den preoperationella perioden, den operationella 

perioden och slutligen den operationella perioden (Sommer).  

Barnstugeutredningen influerade Det pedagogiska programmet för förskolan. I bilagor till Det 

pedagogiska programmet för förskolan formuleras lärande i termer av språk, lek, bild, musik, 

naturvetenskaplig begreppsbildning och social omvärldsorientering (SOU 1997:157). 
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Dialogpedagogiken formade svensk förskola från cirka 1968 och fram till slutet av 1900-talet då 

en ny pedagogisk influens hämtades ifrån Louris Malaguzzi och daghemmen i staden Reggio 

Emilia i Italien. Inom den Reggio Emilia inspirerade verksamheten används begrepp såsom 

medforskande pedagog, utforskande och nyfikna barn, lärandeprojekt samt reflektion. 

Pedagogiken bygger på en stark tilltro till barns inneboende, medfödda förmåga. Inspiration 

hämtas ifrån Lev Vygotskijs teorier om den proximala zonen. I slutet av 1900-talet reformerades 

förskolan samtidigt som ramarna förändrades och förskolan erhöll sin första läroplan. Från att 

ha varit i första hand en socialpolitisk institution initierad av bland andra Alva Myrdal blev 

förskolan 1998 det första steget i utbildningsväsendet. Barns lärande får härmed en mer central 

roll än tidigare i styrdokumenten. Andra betydelsefulla reformer var att förskoleverksamheten 

överfördes 1996 från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet och Skolverket övertog 

myndighetsansvaret för hela barnomsorgen 1998. Regelverket överfördes från socialtjänstlagen 

till skollagen som är en ramlag som ligger till grund för läroplanen. Den 1 augusti 1998 började 

förskolans första läroplan att gälla. Dess syfte var att skapa en likvärdig förskola med hög 

kvalitet, bli ett första steg i ett livslångt lärande och skapa förutsättningar för en samsyn på 

utveckling och lärande för hela utbildningssystemet. Läroplanen är en förordning med bindande 

föreskrifter som innehåller värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer. Läroplanen för förskolan 

(1998/2006) inrymde fem målområden; normer och värden, utveckling och lärande, barns 

inflytande, förskola och hem samt samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem. Målen 

var mål att sträva mot till skillnad från grundskolans mål att uppnå. Läroplan för förskolan 

reviderad (2010) innehåller 2 kapitel, förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och 

riktlinjer. Mål och riktlinjer är uppdelat i 7 avsnitt; normer och värden, utveckling och lärande, 

barns inflytande, förskola och hem, samverkan med förskoleklass, skola och fritidshemmet samt 

förskolechefens ansvar. Samtidigt som läroplanen influeras av sin historiska, pedagogiska och 

politiska svenska kontext så influeras den troligtvis även av europeiska och internationella 

policydokument såsom till exempel EU:s handlingsprogram livslångt lärande och FN:s 

Konvention om barnets rättigheter. 1994 genomfördes en folkomröstning om EU medlemskap 

vilket 1995 resulterade i ett medlemskap för Sveriges del. EU är ett fördragsbundet samarbete 

mellan europeiska länder. Alla medlemsstater är suveräna men har valt att överföra en del av sin 

suveränitet till EU:s gemensamma institutioner (Europeiska unionen, 2011). En av EU:s 

institutioner är Europaparlamentet som 2006 utfärdade programmet livslångt lärande. Det är ett 

handlingsprogram för utbildning med målen att genom att skapa ett avancerat kunskapssamhälle 

och öka den ekonomiska tillväxten, skapa fler och bättre arbetstillfällen, förbättra den sociala 

sammanhållningen mellan länderna samt säkerställa ett bra miljöskydd för kommande 

generationer (Europaparlamentets och rådets beslut 2006/1720/EG).  Utbildningssystemet ska 

också öka konkurrenskraften och vara en kvalitetsreferens för hela världen (Europaparlamentets 

och rådets beslut 2006/1720/EG).  Lärande definieras i termer av livslångt lärande, något ”som 

företas under hela livet och leder till bättre kunskaper och färdigheter ur ett personligt, 

medborgerligt, samhälleligt och/eller arbetsmarknadsrelaterat perspektiv.” (Europaparlamentet 

och rådets beslut 2006/1720/EG).  Handlingsprogrammet livslångt lärande är indelat i olika 

delprogram som riktar sig till olika verksamheter. Förskola ingår i delprogrammet Comenius. 

Vad det gäller lärande förespråkar handlingsprogrammet att barn ifrån mycket tidig ålder ska 

undervisas och komma i kontakt med två främmande språk (Europaparlamentets och rådets 

beslut 2006/1720/EG). 

 

Ett internationellt policydokument är FN:s konvention om barnets rättigheter. Konventionen 

utfärdades av Förenta nationernas (FN:s) generalförsamlingen 1989. Sverige antog 
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konventionen 1989 och ratificerade den 1990. Sverige har transformerat konventionen vilket 

innebär att Sverige åtar sig att först undersöka överensstämmelsen mellan landets lag och 

konventionstexten och därefter omarbeta (transformera) landets lag så att den överensstämmer 

med konventionen (SOU 1997:116). Sverige har transformerat konventionen och är en så kallad 

dualistisk stat vilket innebär att vid en konflikt mellan svensk lag och konventionen så är det 

svensk lag som gäller (SOU 1997:116). Främst artikel 29.1 innehåller föreskrifter för ett lands 

läroplaner, även om artiklarna ska läsas som en odelbar helhet (Englund, 2008, s. 99). Artikel 

29.1 behandlar syftet med barnets utbildning. 

 

Artikel 29.1 i Konventionen om barnets rättigheter  

a) Konventionsstaterna är överrens om att barns utbildning skall syfta till att 

b) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga; 

c) utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt för de 

principer som uppställts i Förenta nationernas stadga, 

d) utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk och egna 

värden och för kulturer som skiljer sig från barnets eget; 

e) förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, 

jämlikhet mellan könen och vänskap mellan folk, etniska, nationella och religiösa grupper och 

personer som tillhör urbefolkningar; 

f) utveckla respekt för naturmiljön (Regeringskansliet, 2006, sid. 47). 

 

I FN kommitténs bedömning 2009 får Sverige kritik för sitt arbete med artikel 29 och 

kommittén föreslår Sverige att inkorporera artikel 29.1 i läroplanstexten (CRC/C/SWE/CO/4, 

12, 2009). Bedömningen görs vart fjärde år vilket innebär att det vid nästa bedömning är den 

reviderade läroplanen som är i fokus för granskning. 
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att tolka hur föreställningar om barns lärande formuleras i den omarbetade 

läroplanen för förskolan genom att göra en diskursanalys av olika policydokument.  

 

Frågeställningarna för studien är:  

Hur formuleras lärande i förskolans omarbetade läroplan?  

Hur har synen på lärande influerats av svenska dokument som föregått revideringen? 

Hur har synen på lärande influerats av europeiska handlingsprogrammet livslångt lärande och 

internationella Konventionen om barnets rättigheter? 
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Metod och material 

Att välja metod för en studie är av stor betydelse för förståelsen och tolkningen av data. De 

teoretiska verktyg och metodologiska strategier som jag använder mig av inverkar på resultatet. 

Jag har valt en kvalitativ diskursanalytisk textanalys för den här studien. I och med att studiens 

huvudfokus är en läroplan föll det sig rimligt att använda sig av textanalys som metod. 

Frågeställningarnas karaktär, att tolka formulerandet och sociala och politiska processer gjorde 

att jag valde en diskursanalytisk kunskapsteori. Den textanalytiska diskursanalys som jag fann 

mest lämpad att hämta inspiration ifrån var Faircloughs analyser av intertextualitet (hur texter 

införlivar element från andra texter), modalitet (sätt och graden av säkerhet som något 

framställs) samt transivitet (hur händelser och processer förbind eller inte förbinds). Med fokus 

på begreppet lärande har intertextualitet, modalitet och transivitet analyserats på samma sätt i 

alla dokument i studien; den omarbetade och den tidigare läroplanen, regeringsuppdrag 

U2008/6144/S (2008-09-25) och U2010/4442/S, (2010-08-05), Skolverkets Förslag till 

förtydliganden i läroplanen för förskolan (2009) och Europakommissionens handlingsprogram 

livslångt lärande(2006) och Konventionen om barnets rättigheter (2006). Handlingsprogrammet 

livslångt lärande och Konventionen om barnets rättigheter får var för sig representera de 

europeiska och internationella styrdokument som svensk förskola indirekt berörs av även om 

jag naturligtvis inser att det finns en myriad av både nationella, europeiska och internationella 

policydokument. Redovisning av data och analys hålls samman för att underlätta för läsaren och 

för att få en mer sammanhållen text. För att begränsa studien har historiska dokument såsom till 

exempel Barnstugeutredningen (1972) och Det pedagogiska programmet (1983) exkluderats 

från textanalysen men finns med i en historisk tillbakablick. Den här studien inkluderar inte 

heller empiriska studier av förskolans vardagliga praktik. Empiriska studier skulle troligtvis 

berika studien och påverka resultaten. Med anledning av att omarbetningen av läroplanen i 

skrivande stund ännu inte trätt i kraft skulle det vara problematiskt att studera relationen mellan 

den omarbetade läroplanen och dess praktik.  

Bearbetning av data inleddes med en genomläsning av Läroplan för förskolan reviderad. 

Understrykningar gjordes av alla meningar där begreppet lärande i någon böjd form förekom. 

Därefter räknades antal gånger som begreppet lärande förekom tillsammans med andra ord för 

att kartlägga på vilka sätt som lärande formuleras i Läroplanen för förskolan reviderad.  

Understrykningarna grupperades även i kategorier under rubrikerna: ”barnet i läroplanen”, 

”lärande och utveckling, lust, lek och del av en helhet bestående av lärande, omsorg och 

fostran”, ”lärande, uppföljning och utvärdering samt temainriktat arbetssätt”, ”förskolechef, 

förskollärare och arbetslagets ansvar för bans lärande”. Därpå följde genomläsning av Läroplan 

för förskolan (1998/2006) samt Förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan och även i 

dessa dokument gjordes understrykningar av alla meningar där begreppet lärande förekom. De 

tre texternas intertextualitet och transivitet analyserades och tolkades och kategoriserades under 

rubrikerna ”den omarbetade läroplanen i relation till den tidigare” samt ”Skolverket, regeringen 

och Utbildningsdepartementet”. Därefter analyserades begreppet ”livslångt lärande” i Läroplan 

för förskolan reviderad och handlingsprogrammet livslångt lärande. Intertextualiteten 

analyseras och redovisas under rubriken ”läroplanen och EU:s handlingsprogram livslångt 
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lärande. Slutligen bearbetades texten i artikel 29.1 i Konventionen om barnets rättigheter i 

relation till Läroplanen för förskolan reviderad och redovisas under rubriken ”läroplanen och 

Konventionen om barnets rättigheter”. 

Intertextualitet, transivitet och modalitet 

Enligt Fairclough utgår texter alltid ifrån tidigare händelser och genom att undersöka 

intertextualiteten i olika texter kan man synliggöra hur olika texter länkar i varandra. En 

intertextuell kedja är ”en serie texttyper som binds samman i en kedja genom att varje text 

införlivar element från en annan text eller andra texter” (Phillips & Winter Jørgensen, 2000, s. 

77). ”En intertextuell kedja kan synliggöra och kartlägga element som införlivas i nya texter” 

(Phillips & Winter Jørgensen, 2000, s. 86). Manifest intertextualitet använder citat eller samma 

begrepp som en tidigare text. Studien har för avsikt att synliggöra hur texternas intertextualitet 

eller manifesta intertextualitet bygger upp den reviderade läroplanens text om barns lärande. 

Metoden är en lingvistisk analys av metaforer, ordval, grammatik. Faircloughs diskursiva 

textanalys används för att analysera transiviteten, hur händelser och processer förbind eller inte 

förbinds samt intertextualiteten, hur texter bygger på tidigare texter i form av grammatik och 

ordval. Revideringen av läroplanen har pågått i fyra år (from 2006 tom 2010) och texten har 

växlat mellan att skrivas av regeringen, Utbildningsdepartementet och Skolverket. Ur en 

demokratisk synvinkel, för att undersöka delaktigheten i slutproduktionen kan det vara 

intressant att analysera processen hur synen på lärande växt fram historiskt och ideologiskt och 

hur de olika dokumenten länkar, eller inte länkar, i varandra. Modaliteten i texterna analyseras 

också. Analys av modalitet kan sägas analysera på vilket sätt något framställs och i vilken 

utsträckning en avsändare kan knytas till ett specifikt innehåll (Bergström & Boréus, 2000). 

Aspekter av meningsbyggnaden i en text analyseras och genom diskursiv praktik riktas intresset 

mot hur texterna produceras, distribueras och konsumeras. En text kan framställa tolkningar 

såsom om de vore fakta eller sanningar, vilket är ett slags modalitet (Phillips & Winter 

Jørgensen, 2000). Det innebär att modaliteten har inverkan på vilken kunskap/makt som 

konstrueras och ses som sann. Val av modalitet får betydelse för diskursens konstruktion och för 

makt och kunskapskonstruktion. Modalitet kan belysa maktfrågor. I studien New Labour, New 

Language (2000) analyserar Fairclough det politiska språket som också behandlar makt. Han 

analyserar orden ”new” och ”labour”, dels förekomst i relation till varandra och dels i vilket 

sammanhang som orden förekommer (Bergström & Boréus).  I analysen förstås läroplanstexten 

som en vetenskaplig text där dess kategorier och indelningsgränser skapar sanning om barn och 

barns lärande (Foucault, 1975/1987). Genom en allians mellan regeringen, Utbildnings- 

departementet och Skolverket skapas en ordning om barn och dess lärande där den är sann 

(Foucault). Läroplanstexten allierar sig med olika vetenskapliga teorier om barns lärande som i 

den diskursiva praktiken gör det omöjligt för enskilda subjekt att handla på ett avvikande sätt 

för vetenskapen produceras som sann.  
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Etiska överväganden 

Etiska överväganden i en studie är naturligtvis ytterst väsentliga. Jag vill förtydliga att de 

resultat som den här studien frambringar är tolkande utifrån en textanalytisk diskursanalys. Det 

medför att studiens resultat inte gör anspråk på någon generell sanning utan snarare en möjlig 

tolkning som inte utesluter andra tolkningar. Övrigt är studiens etiska övervägande i enlighet 

med svensk lagstiftning och Vetenskapsrådets rekommendationer och har inga kommersiella 

intressen eller bindningar. Grundläggande etiska aspekter att all samhällsforskning bedrivs med 

utgångspunkten att respektera människor har beaktats (Holme & Solvang, 1991). En 

masteruppsats kräver inte en etikprövning av Vetenskapsrådet utan handledaren för uppsatsen 

går i god för att uppsatsen följer god forskningssed. Studiens upplägg har därför noga övervägts 

av student i samråd med handledare för studien. Hanteringen av studiens källor, analys och 

resultat har redovisats så tydligt som möjligt för att minska misstanke om oredlighet i 

forskningen där källor eller resultat är vilseledande, förvrängts, plagierats, förfalskats 

(Vetenskapsrådet, 2010).  

Reflektioner över metoden 

Valet av metod för studien har varit en process. För den här studien valdes mellan ett 

fenomenologiskt perspektiv, ett idéanalytiskt perspektiv och ett diskursanalytiskt perspektiv. 

Fenomenologi valdes bort för att den främst studerar hur någon erfar ett fenomen och 

läroplanstexten ännu inte trätt i kraft (Stensmo, 2002). Idéanalys valdes bort för att jag 

eftersträvade en djupare språkanalytisk förankring än vad idéanalysen erbjuder. Diskursanalys 

erbjöd däremot både teori och metod som synliggör hur strukturer och mening skapas. 

Inledningsvis inspirerades val av metod av foucaultiansk diskursanalys. Ur analysen av data 

framträdde flera parallella och ibland motsägelsefulla diskurser. Dessutom bestod data av texter 

och studien fokuserar på språkliga strukturer och hur mening skapas genom språket. Faircloughs 

diskursanalys erbjöd en diskurs- och lingvistisk detaljerad textanalys. Inspiration ifrån 

Faircloughs diskursanalys blev en förutsättning för att komma fram till studiens resultat. Å ena 

sidan så har det varit tidskrävande att studera texterna så ingående men å andra sidan så är 

analysen väl förankrad i data.  
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Redovisning och analys av data 

I studien hålls redovisningen och analys av data ihop för att förtydliga förbindelsen mellan dem. 

Data består av text som inkluderar begreppet lärande, främst hämtad från Läroplanen för 

förskolan reviderad (2010), men även ifrån Läroplanen för förskolan (1998/2006), Skolverkets 

Förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan (2009), Handlingsprogrammet livslångt 

lärande (2006) och Konventionen om barnets rättigheter (2006). Data och analys är grupperade 

i teman under rubrikerna ”barnet i läroplanen”, ”lärande och utveckling, lust, lek och del av 

helhet bestående av lärande, omsorg och fostran”, ”lärande, uppföljning och utvärdering samt 

temainriktat arbetssätt”, ”förskolechef, förskollärare och arbetslagets ansvar för barns lärande”, 

”den omarbetade läroplanen i relation till den tidigare”, ”Skolverket, regeringen och 

Utbildningsdepartementet”, ”läroplanen och EU:s handlingsprogram livslångt lärande” och 

slutligen ”läroplanen och Konventionen om barnets rättigheter”. Intertextualitet, modalitet och 

transivitet analyseras. 

Barnet i läroplanen  

Läroplanen är inte bara ett pedagogiskt styrdokument utan också en förordning. Man skulle 

kunna säga att graden av modalitet är hög, barn och barns lärande formuleras som fakta. Vi ska 

titta närmare på vilka egenskaper, behov och rättigheter som barn tillskrivs i läroplanstexten. 

Barn tillskrivs vara nyfikna, med lust att lära och lust att utforska. I texten går att läsa: 

 

Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust 

att lära ska stimuleras. (Skolverket, 2010, s. 6)  

 

Barn tillskrivs även ett flöde av idéer som förskolan behöver uppmärksamma. Det står: 

 

Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. 

(Skolverket, 2010, s. 9)  

 

Personalens uppgift är att tillgodose barnens behov. Skolverket skriver: 

 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska 

verksamheten. (Skolverket, 2010, s. 9) 

 

 

Barns tillskrivs behov av att erövra nya kunskaper och erfarenheter som ska tillgodoses. Det 

står: 
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Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara 

och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskap och 

färdigheter. (Skolverket, 2010, s. 9)  

 

 

Barn tillskrivs ha olika förmågor och egenskaper som ska utvecklas och stödjas. Skolverket 

menar att: 

 

Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som 

lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att 

tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom 

intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinneliga och estetiska. (Skolverket, 2010, s.7) 

 

Samtidigt vänder sig inte texten till barn utan handlar om barn. Att tala om barn istället för med 

barn skulle kunna tänkas befästa maktassymetrin där barn är underordnade vuxna. Det leder 

vidare till att undra hur och om texten har ett barnperspektiv. Begreppet barnperspektiv kan ha 

olika betydelser i olika kontexter. En person kan antingen själv befinna sig i eller tala ur någon 

annans perspektiv och detta kan aktualisera frågor om etik och respekt (Qvarsell, 2003). I den 

omarbetade läroplanen förefaller det som om andra talar ur barnens perspektiv men inte att 

barnen själva talar ur sitt eget perspektiv. Samtidigt kan barnperspektivet tolkas ”som ett sätt att 

värna om en tidigare underprivilegierad grupp” (Qvarsell, 2003, s. 102). Barn kan betraktas som 

underordnade vuxna i relation till den, i västerländska samhället dominerande, patriarkala 

familjen som befäster och bevarar vuxnas (mäns) överordning och barns underordning 

(Englundh, 2008).  Barn har heller inte vare sig parlamentariska rättigheter eller skyldigheter. 

Det skulle kunna tolkas som att barn har inflytande och är delaktiga på vuxnas villkor. 

Barnperspektivet i läroplanstexten beskrivs på följande sätt: 

 

All form av utvärdering ska utgå ifrån från ett barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara 

delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram (Skolverket, 2010, s.14). 

 

Det står inte ”barn och föräldrars röster ska lyftas fram” utan istället står det ”deras röster ska 

lyftas fram” vilket gör att man kan ifrågasätta om det syftar till det närmaste ordet ”föräldrar ” 

eller till begreppet ”barn och vuxna”. Med utgångspunkt att ”deras” inkluderar barnen skulle det 

kunna tolkas som om man har för avsikt att inkludera barns röster i utvärdering. Samtidigt får 

utvärdering en framflyttad position i den omarbetade läroplanen vilket skulle det kunna ses som 

om barnen blir mer delaktiga och får mer inflytande. Ändå kvarstår maktasymmetrin eftersom 

delaktigheten fortfarande förväntas initieras av personalen.  

 

Samtidigt som barns behov och rättigheter beskrivs som fakta så formuleras barn i obestämd 

singularis form (barn) eller obestämd/ bestämd pluralis form (barnen), som om de vore ett 

kollektiv med förutbestämda egenskaper. Det gör skillnad om barn framställs som universella 

eller kontextuella. Det universella barnet förutsätter existensen av vissa gemensamma principer 

för den mänskliga utvecklingen (Sommer, 2007, s.31). Samtidigt utgår vanligtvis universalitet 

ifrån den manliga normen och manliga värden (Buchanan, 2010, s. 20) och befäster 

maktassymetrin mellan kvinnor och män. Det kontextuella barnet kan förstås som socialt 

konstruerat. Barnet är då vare sig naturligt eller universellt utan varje enskilt barn förstås utifrån 
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olika samhällens varierade strukturer och kulturer och utifrån till exempel klass, kön och 

etnicitet. Barnet är aktivt och delaktigt i processen av den sociala konstruktionen (Prout & 

James, 1997).  

Formulerande av lärande 

I det här avsnittet presenteras modaliteten, sättet och med vilken grad av säkerhet som lärande 

skildras i den omarbetade läroplanen.  

Lärande i termer av utveckling, lust, lek och del av en helhet bestående av lärande, 

omsorg och fostran 

Analysen av begreppet lärande visar att det flest gånger sammanfaller med begreppet utveckling 

(19 gånger). Det förefaller som om det utvecklande perspektivet av lärande är det dominerande.  

Det ter sig som om de två begreppen tillsammans bildar ett gemensamt begrepp, ”utveckling 

och lärande” som i följande citat:  

 

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska 

prägla arbetet i förskolan. (Skolverket, 2010, s. 5) 

 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 

främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. 

(Skolverket, 2010, s. 6) 

 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 

musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör 

både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. 

(Skolverket, 2010, s. 7) 

 

Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets 

utveckling och lärande. (Skolverket, 2010, s. 9) 

 

Citaten ovan visar på text där ”utveckling och lärande” förefaller bilda ett begrepp. Det skulle 

kunna tolkas som om utvecklingspsykologiska och universella teorier har starkt fäste i 

läroplanstexten. Begreppet ”utveckling och lärande” används även när de olika 

yrkeskategoriernas ansvar förtydligas. Förskolans arbete ska präglas av utveckling och lärande, 

arbetet ska främja, stimulera och utmana utveckling och lärande. Det förefaller som om 

begreppet ”utveckling och lärande” mer beskriver arbetets principer i förskolan än beskriver vad 

eller hur barn ska lära. Som principer för arbetet används även begreppet ”utveckling och 

lärande” i beskrivningen av förskollärares ansvar. Det står i läroplanstexten: 
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Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen  

- ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela 

sin förmåga. (Skolverket, 2010, s. 11) 

 

Begreppet utveckling och lärande används även vid beskrivning av arbetslagets ansvar. Det går 

att läsa i läroplanstexten: 

 

    Arbetslaget ska  

 samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt 

uppmärksamma de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling. 

(Skolverket, 2010, s. 11) 

 

Även för förskolechefens ansvar användes begreppet utveckling och lärande. Det står i 

läroplanstexten: 

 

Förskolechefen har ansvar för förskolans kvalitet och har då, inom givna ramar, ett 

särskilt ansvar för att… 

 förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och 

material för utveckling och lärande. (Skolverket, 2010, s. 16) 

 

Lärandemiljön skulle i detta avseende kunna tolkas som ett stöd för barns utveckling och 

lärande. Lärande, som förutom utveckling i läroplanstexten relaterar till lek, lust och del av en 

helhet bestående av lärande, fostran och omsorg skulle kunna betraktas som lärandeprinciper för 

utveckling. Enligt Nationalencyklopedin (2011) är utveckling något som sker från ett lägre och 

mer odifferentierat tillstånd till ett högre, bättre och mer differentierat. Om utveckling betraktas 

som något som sker från ett lägre till ett högre stadium skulle den dominerande föreställningen 

om lärande kunna betraktas i ljuset av det. Den täta relationen mellan utveckling och lärande 

används av både Piaget och Vygotskij som betraktar lärande i relation till utveckling men på lite 

olika sätt. ”Vygotskij hävdar att lärande i princip föregår och utgör en förutsättning för 

utveckling, medan han tillskriver Piaget den motsatta ståndpunkten” (Illers, 2001, s.81). 

Vygotskij talar om den proximala utvecklingszonen som en zon för lärande (Dysthe, 1996, s. 

81) och Piaget talar om lärande och utveckling i termer av assimilation, ackommodation och 

adaption (Piaget, 2008). Det förefaller som om utveckling och lärande är varandras 

förutsättningar då det ena leder till det andra. Läroplanstexten definierar inte begreppet 

”utveckling och lärande” utan lämnar till läsaren att uttolka begreppets betydelse. Det skulle 

kunna tolkas som om begreppet är en kompromiss mellan olika ideologier (Englund, 2005). 

Olika ideologier och olika pedagogiska teorier lägger olika mening i begreppet ”utveckling och 

lärande”. När begreppet inte definieras kan olika ideologier och pedagogiska teorier tillämpas 

utan att det strider mot läroplanen. I den omarbetade läroplanen används begreppet utveckling 

även istället för lärande då texten innehåller typiska ämnesbegrepp såsom till exempel 

naturvetenskap, matematik, språk och teknik.  Nedan följer exempel ur Läroplan för förskolan 

reviderad som visar hur till exempel matematik, naturvetenskap och teknik inte relaterar till 

lärande utan istället till utveckling. I läroplanstexten går att läsa: 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa 

funktioner… 
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 utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva 

olika lösningar av egna och andras problemställningar… 

 utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om 

växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen… 

 utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. 

(Skolverket, 2010, s. 10) 

 

Ovanstående mening som föreskriver förskolan att sträva efter att varje barn utvecklar intresse 

och så vidare skulle kunna tolkas som om barn inte har intresse, kompetens, förmågor eller 

förståelse utan att det behöver väckas av den vuxne som ”kan och vet”. Endast ett av 

läroplanstextens 22 mål innehåller begreppet lärande och formuleras vid det tillfället 

tillsammans med lek. I den omarbetade läroplanen står det: 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. (Skolverket, 2010, s. 9) 

 

Det näst vanligaste begreppet som lärande sammanfaller med är lust (fem gånger). 

 

Arbetslaget ska… ta tillvara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns 

tillit till den egna förmågan. (Skolverket, 2010, s.11) 

 

Enligt Nationalencyklopedin (2011) betyder ordet lust ”önskan att pröva något som man känner 

skulle skänka nöje eller tillfredsställelse, begär, sinnlig åtrå, känsla av glädje och 

tillfredställelse”. Sammanfallandet mellan begreppen lust och lärande skulle kunna relateras till 

Lundgrens (1983) klassiska läroplanskod. Det klassiska läroplansidealet syftar till bildning och 

utvecklandet av logiskt tänkande. Lärande sker ”för lärandets skull” med avsikt att bli en godare 

människa.  Näst efter lust sammanfaller lärande med lek (tre gånger) och del av en helhet (3 

gånger). I den omarbetade läroplanstexten står det: 

 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. (Skolverket, 2010, s. 6) 

 

Att lek är en sysselsättning som barn företar sig skulle kunna betraktas som en dominerande 

diskurs i den västerländska kontexten. I den svenska förskolekontexten var lekens betydelse 

redan uttalad i barnträdgårdarna i början av 1900-talet, dock inte i relation till lärande. Fröbels 

pedagogik i början av 1900-talet förespråkade att barn skulle leka fritt och ostört och samtidigt 

uppfostras till gudfruktiga vuxna. Han kallade det ”den fria leken” (Lindqvist, 1996).  Kanske 

kan ”den fria leken” med ursprung ur Fröbels pedagogik relatera till läroplanscitatet: 

 

Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och 

lärande såväl inomhus som utomhus. (Skolverket, 2010, s. 7) 

 

Aktuell forskning av Johansson och Pramling Samuelsson (2006) kritiserar att personalen inte 

tar tillvara barns lek i förskolans praktik och menar istället att personal ignorerar eller begränsar 

barns lek vilket enligt forskarna kan leda till att barns lärande går förlorat. De menar att 

personalen i förskolan behöver bruka barns lek vilket läroplanstexten stödjer: 
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Ett medvetet bruk av leken för att främja barns utveckling och lärande ska prägla 

verksamheten i förskolan. (Skolverket, 2010, s. 6) 

 

Johansson och Pramling Samuelsson betraktar inte lek och lärande som enskilda förmågor utan 

som ”intersubjektiva erfarenheter, som skapas, förhandlas och erfars och som kommer till stånd 

mellan barn eller barn och lärare i en specifik kontext” (Johansson & Pramling Samuelsson 

2006, s. 21). Deras forskning visar att det är gemensamma karaktäristika för lärande och lek 

såsom till exempel fantasi, kreativitet, kontroll och positioner. Det stämmer väl överens med 

läroplanstextens formulering: 

 

I leken och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 

kommunikation, och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och 

lösa problem. (Skolverket, 2010, s.6) 

 

Kanske är leken ett begrepp i den omarbetade läroplanen där inte hegemoni om betydelsen 

råder. Det ter sig som en konflikt mellan olika pedagogiska ideologier där å ena sidan lek är en 

aktivitet som barn företar sig själva fritt från vuxeninblandning och å andra sidan en aktivitet 

sammankopplad med lärande och vuxeninblandning. Det förefaller som om det förekommer en 

diskursiv kamp mellan de två parallella diskurserna och att läroplanstexten innehåller dem båda. 

Lika många gånger som lek sammanfaller med lärande (3 gånger) sammanfaller lärande med 

del av en helhet bestående av lärande, fostran och omsorg (3 gånger). Till skillnad från 

grundskolans ämnesindelning och schematiska indelning av tiden i lektioner och raster 

förefaller den dominerande diskursen i läroplanstexten innebära att lärande ingår i en helhet som 

pågår hela tiden. Lärande är en del av en helhet bestående av lärande, omsorg och fostran. Det 

står:  

Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och 

lärande bildar en helhet. (Skolverket, 2010, s. 5) 

 

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och 

lärande bildar en helhet. (Skolverket, 2010, s. 9)  

 

Lärande som en del av en helhet kallas internationellt för educare. Educare innebär att 

pedagogik och omsorg förenas i förskolans verksamhet och har till exempel av OECD lyfts 

fram som en förebild internationellt (Skolverket, 2008). I och med att lärande är någonting som 

försiggår i barnens vardag (Engdahl, 2011) så förefaller det sig å ena sidan adekvat att se det 

som en helhet.  Å andra sidan så är de lärsituationer som dokumenteras, där vuxna är aktiva och 

delaktiga, vanligtvis lärsituationer konstruerade av vuxna och barn i samspel. Vuxna utmanar 

barnen i den proximala zonen med konstruktiva frågor och inte genom att ge de rätta svaren 

utan för att producera olika tänkbara svar (t.ex. i Skon och måttbandet, Reggio Children, 1997; 

D – som i Robin Hoods pilbåge, Barsotti, 1997, Pedagogiska kullerbyttor, Wallin, 2003). Det 

medför att den vuxeninitierade lärsituationen blir föremål för reflektion och fördjupning och det 

vardagliga lärandet inte i lika stor utsträckning dokumenteras. Det kan medföra att det lärande 

som vuxna deltar i och planerar syns och därmed kan få en högre status än omsorgs- och 

fostranslärande. 
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Förskolan vilar på en djupt förankrad tradition att lärande sker i samspel och interaktion. 

Barnstugeutredningen inspireras av socialpsykologin som framhäver betydelsen av samspel och 

interaktion. Att läroplanen bygger vidare på dessa föreställningar visar texten nedan: 

 

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 

varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande 

(Skolverket, 2010, s. 7). 

 

Den samspelande aspekten av lärandet stöds av aktuell forskning. Smidt skriver att ”allt lärande 

är socialt: det går inte att bortse från andra människors roll i lärandet” (Smidt, 2010, s. 183). En 

fördjupning av förståelsen av den samspelande aspekten av lärande gör Williams, Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2000) då de använder Damon och Phelps (1989) kategorier för 

samspelande. De menar att lärandet kan bygga på samspel där ett av barnen är expert och det 

andra barnet är novis (peer toturing). Lärandet kan även bygga på att två noviser tillsammans 

försöker lösa en uppgift (peer collaboration) eller att en grupp av barn tillsammans löser en 

uppgift (cooperative learning). 

Lärande, uppföljning och utvärdering samt temainriktad arbetssätt 

Ett nytt retoriskt grepp i läroplanskontexten är att lärande ofta sammanfaller med uppföljning 

och utvärdering. Därmed inte sagt att förskolan inte tidigare arbetat med uppföljning och 

utvärdering men uppföljning och utvärdering har inte tidigare haft ett eget avsnitt i läroplanen. 

Meningar innehållande ordet lärande i någon böjd form förekom flest gånger i avsnittet 

”uppföljning, utvärdering och utveckling” (334 ord). Avsnittet ”utveckling och lärande” har 

alltså färre meningar innehållande ordet lärande i någon böjd form (259 ord) än avsnittet 

”uppföljning, utvärdering och utveckling”. Det ter sig som om förskolans lärandediskurs 

innehåller nya element i form av utvärdering och uppföljning. Det förefaller som om förskolans 

kvalitet och därmed barnens förutsättningar och möjligheter till lärande ska utvecklas genom att 

följas upp, dokumenteras, utvärderas och analyseras. Läroplanstexten formulerar syftet med 

uppföljningen på följande vis: 

 

Syftet med utvärderingen är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. 

verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn 

ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Detta 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 lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. (Skolverket, 2010, s. 14)  

 

Samtidigt står det i läroplanstexten att varje enskilt barns lärande ska följas, dokumenteras och 

analyseras för att mäta skolans kvalitet som mäts genom att bedöma om den sammanfaller med 

läroplanens intentioner.  Skolverket skriver: 

 

 att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, 

följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan 
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tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål 

och intentioner. (Skolverket, 2010, s. 14)  

 

Arbetslaget och förskollärare tillskrivs samma ansvar för att dokumentera barns utveckling och 

dokumentationen ska leda till att utveckla barnen. Det står att dokumentationen ska ”göra det 

möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden” (Skolverket, 2010, s. 15). 

Förskollärare till skillnad från arbetslaget tillskrivs ansvaret att med hjälp av dokumentationen 

säkerställa förskolans kvalitet. Att dokumentation kan vara ett stöd för barns lärande stöds av 

forskningen. Barsotti (1997) menar att den kan synliggöra barns lärande för barnen, 

pedagogerna och föräldrarna. Dokumentationen kan också fungera som ett reflektionsunderlag 

för att fördjupa lärandet. Å andra sidan kan den även användas som reflektionsunderlag för att 

fördjupa lärandet och gör det samtidigt möjligt för praktikerna att utveckla nya teorier kring 

barns lärande. Dokumentationen kan även ligga till grund för det offentliga samtalet om 

förskolan (Barsotti). Dokumentation som används för att reflektera och planera bygger ofta på 

ett tematiskt arbetssätt. Ett tematiskt perspektiv på lärande är väl förankrat inom förskolan och i 

läroplanstexten står:  

 

Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. 

(Skolverket, 2010, s. 7)  

 

Begreppet temainriktat definieras inte i läroplanstexten. Pedagogiskt program för förskolan 

beskriver att tema bör planeras noga innan det genomförs och att ämnet noggrant behandlats 

innan barnen får göra egna framställningar (1983, s. 30). Vidare föreslår Det pedagogiska 

programmet för förskolan årstidsbundna teman som grovplaneras terminsvis och detaljplaneras 

veckovis. Temainriktat i den ”Montessori inspirerade” verksamheten bygger på material för 

olika teman. Materialet ska användas på ett förutbestämt sätt i givna åldrar. Temainriktning i 

”Reggio Emilia inspirerade” förskolor kallas tema eller projekt. Projekt kommer ifrån det 

italienska projettazione, ett verb som betyder att arbeta utforskande. Tema eller projekt innebär 

att barn och vuxna i interaktion och utan på förhand givna svar utforskar ett ämne under en 

sammanhängande period. Undersökandet och lärprocessen dokumenteras och fungerar som 

underlag för reflektion och fördjupning inom ämnet. Lärande ses som en social och kooperativ 

kunskapsprocess som pågår mellan människor i ett ständigt flöde. Lenz Taguchi skriver: 

Istället för att se kunskapsutvecklingen som en progressiv trappa där barnet går från diffusa, 

eller primitiva föreställningar till mer komplexa och avancerade, ses kunskapsprocessen 

som en social och kooperativ konstruktionsprocess barn emellan, och mellan barn och 

vuxna på förskolan. I denna process av medkonstruerande ses kunskapsprocessen mer som 

ett trassligt garnnystan eller en spagettiröra. (Lenz Taguchi, 2000, s.111) 

Det ter sig som om det finns olika motstridiga diskurser inom förskolan om begreppet 

temainriktat arbetssätt. I och med att läroplanstexten inte definierar begreppets innebörd 

möjliggörs olika tolkningar av begreppet och därmed möjliggörs också olika praktiker i 

förskolan. Samtidigt förefaller det som om det temainriktade lärandet är förskolans 

karaktäristika. Det temainriktade arbetssättet skiljer sig ifrån grundskolans schematiska 

indelning i olika ämnen. Media förmedlar en bild av att förskolan ska bli mer skollik (DN 2008-

03-17; Metro 2008-03-09). Skolverket å andra sidan förmedlar en motsatt bild av förskolans syn 

på lärande i relation till bedömning och vad barn ska klara i olika åldrar. Skolverket skriver: 
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Samtidigt visar resultaten att barns utveckling och lärande allt oftare kartläggs, 

dokumenteras och bedöms i förhållande till föreställningar om vad barns ska klara i olika 

åldrar på ett sätt som strider mot läroplanens intentioner. (Skolverket, 2009, s.35) 

Förskolechef, förskollärare och arbetslagets ansvar för barns lärande 

Till skillnad ifrån den föregående läroplanen för förskolan definieras i den omarbetade 

läroplanen tre yrkeskategorier; förskolechef, förskollärare och arbetslaget. De olika 

yrkeskategorierna har olika ansvar vad det gäller barns lärande. Barnskötare definieras inte som 

yrkeskategori. Eftersom cirka hälften av all personal i förskolan är barnskötare (Skolverket, 

2008) förutsätter jag att de ingår i kategorin arbetslaget. Inte heller den vanligt förekommande 

yrkeskategorin biträdande förskolechef definieras i läroplanstexten. I den omarbetade läroplanen 

tillskrivs förskolechefen ett övergripande ansvar och specifikt ansvar för lärandemiljön med bra 

miljö och material. Det bör nämnas att ordet ”bra” inte definieras. Om varje förskola själva 

definierar vad som är bra kan det lätt bli godtyckligt för vem skulle kunna hävda motsatsen 

utifrån vilka kriterier. I läroplanstexten står det:  

 

Förskolechef har ansvaret för förskolans kvalitet och har därmed ett särskilt ansvar för att… 

 Förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för 

utveckling och lärande. (Skolverket, 2010, s. 16) 

 

Förskollärarna ansvarar för att ge barnen förutsättningar för att lära samt att barnen upplever att 

det är roligt och meningsfullt att lära. Läroplanstexten formulerar det på följande vis: 

 

Förskollärare ansvarar för 

 att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin 

förmåga, 

 upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. (Skolverket, 2010, s. 11) 

 

Arbetslaget ansvarar för att erbjuda en god miljö för bland annat lärande, ge stöd och hjälp till 

de barn som behöver, ta tillvara på barns lust att lära, se till att barnen lär känna sin närmiljö och 

att samtala och genomföra utvecklingssamtal om barnens lärande. I läroplanstexten står det: 

 

Arbetslaget ska 

 samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt 

uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,  

 ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna 

förmågan,  

 ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det 

dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet, 

 föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och 

lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal. (Skolverket, 2010, 

s. 11ff) 
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Samtidigt står det i läroplanstexten att ”förskollärare har ansvar för utvecklingssamtalets 

innehåll, utformning och genomförande” (Skolverket, 2010, s. 13) vilket stämmer överens med 

skollagens formulering:  

11§ Personalen ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om barnets 

utveckling. Minst en gång varje år ska personalen och barnets vårdnadshavare därutöver 

genomföra ett samtal om barnets utveckling och lärande (utvecklingssamtal). 

Förskollärare har det övergripande ansvaret för utvecklingssamtalet. (Skollagen, 11§) 

 

Det förefaller som om utvecklingssamtalet i enlighet med den omarbetade läroplanen och 

Skollagen blir en uppgift vars innehåll och utformning regleras av förskollärare men som kan 

genomföras av både förskollärare och arbetslaget. Att dela in personalen i förskolan i olika 

yrkeskategorier med olika ansvarområden är inte helt oproblematiskt och det strider mot de 

rådande förhållandena i förskolans vardagliga praktik. En gängse uppfattning är att förskollärare 

och barnskötare har samma arbetsuppgifter trots att de har olika utbildning, olika löner och olika 

avtal om planeringstid. Vallberg Roth (2002) kallar det ”folkhemmets socialpsykologiska 

läroplansmönster” som innebär att förskolan är präglad av demokrati, där honnörsord är 

jämlikhet och solidaritet. Frågan om ansvarsfördelningen diskuterades livligt redan inför 

förskolans första läroplan. Att frågan om ansvarsuppdelning mellan yrkeskategorierna tidigare 

var omstridd tyder texten i Förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan  som hävdar att 

diskussionen inte längre är omtvistad. Skolverket skriver: 

 

Att frågan inte längre kan betraktas som kontroversiell framgår också av 

överenskommelsen om yrkesroller i förskolan som träffats av de båda fackliga 

organisationerna Kommunal och Lärarförbundet. Överenskommelsen bygger på att det är 

förskollärarna som har det pedagogiska ansvaret för helheten i barns utveckling och 

lärande. (Skolverket, 2009, s. 33) 

 

I Läroplanen för förskolan fanns en uppdelning mellan de olika yrkeskategorierna men det togs 

i sista stund bort för att det väckte sådan uppståndelse och så mycket motstånd. Skolverket 

skriver: 

 

Regeringen gjorde bedömningen 2004 att förskollärare (eller lärare med lärarexamen) 

skulle ges det övergripande ansvaret för barnens utveckling och lärande. (Skolverket, 

2009, s. 31) 

 

En förklaring till att uppdelningen mellan yrkeskategorierna väcker så starka känslor skulle 

kunna vara tidigare och kanske fortfarande rådande förhållanden i förskolan, dels att personal i 

förskolan bör vara moderliga och dels att alla har lika värde. Omsorgen för barn har i den 

svenska kontexten sedan lång tid tillbaka varit ett kvinnligt göromål. Sedan slutet av 1800-talet 

har institutionaliseringen av barnomsorg drivits av- och för kvinnor (Hartman, 2007). Vallberg 

Roth menar att det finns historiska läroplansmönster som anbefaller moderlig personal och att 

det dröjde innan kvinnors traditionella göromål blev ett yrke. Yrkesuppdelningen i enlighet med 

detta resonemang skulle därmed strida emot personalens lika värde och de olika 

yrkeskategoriernas värde som moderliga kvinnor.  
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Till skillnad ifrån övriga skolformer visar nationell statistik att endast drygt 50 % av personalen 

i förskolan har pedagogisk högskoleutbildning, 45 % av personalen har annan utbildning, 

företrädesvis barnskötarutbildning, och 5 % av personalen har ingen utbildning alls (Skolverket, 

2009). Den önskade kvalitetsutvecklingen av förskolan i regeringsuppdraget kopplas av 

Skolverket (2009) till förskolans behov av att anställa fler högskoleutbildad personal. 

Skolverket betonar betydelsen i råd till kommunerna: 

 

Skolverket har i allmänna råd för kvalitet i förskolan betonat vikten av att det i 

verksamheten finns högskoleutbildad personal med kunskap om barn utveckling och 

lärande och angett att kommunen bör sträva efter att anställa personal med pedagogisk 

högskoleutbildning inriktad mot barn i förskoleåldern. (Skolverket, 2009, s.31) 

 

Förskolans personal, behöver stödmaterial, ämnesdidaktisk kompetensutbildning och 

kompetensutbildning för att fördjupa helhetssynen på barns lärande att leva upp till den 

omarbetade läroplanens intentioner. Skolverket skriver: 

 

Det kommer också att behövas stödmaterial som utvecklar kunskapen om barns 

utveckling och lärande med inriktning på språk, matematik, naturvetenskap och teknik 

och om hur barns allsidiga utveckling och lärande kan utmanas och stimuleras i 

förskolan. (Skolverket, 2009, s. 40)  

 

Kompetensutveckling bör således fördjupa såväl den helhetssyn på barns utveckling och 

lärande som genomsyras av som ämnesdidaktisk kunskap i matematik, språk, 

naturvetenskap och teknik. (Skolverket, 2009, s. 43) 

 

Att Skolverket bedömer att förskolans personal behöver dessa kunskaper innebär på samma 

gång att Skolverket bedömer att förskolans personal saknar den kunskapen. Det skulle kunna 

tolkas som den omarbetade läroplanen innebär en förändrad verksamhet med nytt innehåll och 

ett förändrat arbetssätt.  

Svenska, europeiska och globala influenser    

Den här uppsatsen utgår ifrån antagandet att läroplaner är en kompromiss mellan olika sociala 

och politiska krafter (Englund, 2005). Det här avsnittet analyserar intertextualitet och transivitet, 

om och i så fall hur den omarbetade läroplanens text länkar i tidigare texter. 
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Den omarbetade läroplanen i relation till den tidigare 

Stor del av texterna i Läroplan för förskolan reviderad, Läroplan för förskolan och Förslag till 

förtydliganden i läroplanen för förskolan är en manifest intertextuell kedja, dvs. att texten är 

exakt likadant formulerad i de tre dokumenten. Exempel på manifest intertextuell kedja är: 

 

Förskolans pedagogik ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och 

lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den 

stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. (Skolverket 1998/2006, s. 9, 

Skolverket, 2009, s. 54, Skolverket, 2010, s. 9) 

 

Lärande ska baseras såväl på samspel mellan vuxna och barn som på att barn lär av 

varandra. (Skolverket 1998/2006, Skolverket, 2009, s. 52, Skolverket, 2010, s. 7) 

 

Skolverkets utredning och den omarbetade läroplanen verkar inte utmana rådande uppfattningar 

och värderingar om till exempel lärande som en del av en helhet bestående av lärande, fostran 

och omsorg ej heller att lärande sker i samspel med andra. Synen på barns lärande ifrågasätts 

inte. Det förefaller råda hegemoni där makt inte utmanas men utövas genom formande av 

värderingar och föreställningar som kan leda till att befästa maktobalansen mellan barn och 

vuxna. 

Skolverket, regeringen och Utbildningsdepartementet 

Uppdraget att ändra läroplanen för förskolan var ett regeringsbeslut. Regeringen gav Skolverket 

i uppdrag att formulera ett förslag till ändringen men den slutliga regeringsförordningen är 

formulerad av Utbildningsdepartementet. Det finns skillnader mellan Skolverkets text och 

regeringsförordningen och det ter sig som om det pågår en diskursiv kamp om begreppet 

lärande mellan regering och Skolverket. Skälet till att regeringen gav Skolverket i uppdrag att 

revidera läroplanen för förskolan var att  

 

förskolans potential att stimulera barns naturliga lust att lära inte har utnyttjats fullt ut. 

Förskolan ska i högre utsträckning ge tidig pedagogisk stimulans för barns språkliga och 

matematiska utveckling, utifrån det enskilda barnets utvecklingsnivå, behov och 

förutsättningar. (Utbildningsdepartementet, U2008/6144/S, s. 2)  

 

Det förefaller som om Skolverket och Utbildningsdepartementet tolkat uppdraget olika. För det 

första så är det skillnader mellan Skolverkets förslag och den slutliga omarbetningen vad det 

gäller om begreppet lärande ska förekomma i målformuleringen i läroplansavsnittet ”utveckling 

och lärande”. Skolverket föreslår att begreppet lärande ska finnas med i målformuleringen vilket 

Utbildningsdepartementet inte anpassar sig efter. Vidare föreslår Skolverket att tidigare 

läroplans målformulering Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar… ändras till 

Förskolan ska främja varje barns utveckling och lärande genom att ge varje barn rika tillfällen 

att… med motiveringen att  
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den föreslagna formuleringen ställer tydligare krav på förskolans arbete än den nuvarande 

formuleringen … som inte innehåller samma koppling till läroprocessen. (Skolverket, 

2009, s. 27)  

 

Ändringen motiveras också med att formulering tydliggör förskolors krav på arbete med barns 

utveckling och lärande, och att uppföljning och utvärdering av verksamheten underlättas 

(Skolverket, 2009). Skolverket motiverar ändringen med att det har varit en vanlig uppfattning i 

de samråd som de haft (med anledning av regeringsuppdraget) att målformuleringen är oklar 

och kan tolkas på olika sätt (Skolverket, 2009). Regeringsförordningens slutliga målformulering 

lyder Förskolan ska sträva efter att varje barn, vilket innebär att Utbildningsdepartementet inte 

anpassar sig till Skolverkets förslag. Det förefaller vara en manifest intertextuell kedja mellan 

Läroplan för förskolan och Läroplan för förskolan reviderad eftersom de den omarbetade 

läroplanen använder samma begrepp som den föregående läroplanen. Däremot förefaller det 

som om det inte finns någon intertextuell kedja mellan Skolverkets förslag och 

Utbildningsdepartementets slutliga läroplansversion. För det andra ter det sig som en diskursiv 

kamp mellan Skolverket å ena sidan och Utbildningsdepartementet å andra sidan vad det gäller 

hur många mål och målområden som läroplanens avsnitt ”utveckling och lärande” ska innehålla. 

Läroplan för förskolan har 16 mål samlade under en rubrik. Skolverket föreslår ytterligare elva 

mål (sammanlagt 27 mål) uppdelade under rubrikerna språk och kommunikation, matematik, 

naturvetenskap och teknik, helhet och allsidighet, lek samt skapande. Skolverket (2009) menar 

att drygt hälften av målen i Läroplanen för förskolan kan hänföras till förskolans arbete med 

språk, matematik och naturvetenskap och teknik. Skolverkets förslag innebär att ytterligare elva 

mål tillkommer (Skolverket, 2009). Ej heller här hörsammas Skolverkets förslag. Läroplan för 

förskolan reviderad innehåller 22 mål under en och samma rubrik. Texten är en manifest 

intertextuell kedja från Läroplan för förskolan till Läroplan för förskolan reviderad men 

Skolverkets förslag länkar inte i den kedjan. För det tredje är det skillnad mellan Skolverkets 

förslag och den slutliga omarbetningen vad det gäller om begreppet lärande ska förekomma i 

målformuleringarna.  I Skolverkets förslag förekommer begreppet lärande i alla mål-

formuleringar men regeringsförordningen innehåller bara en målformulering med begreppet 

lärande. Nedan följer en redovisning av data med Skolverkets förslag och motiveringar där 

begreppet lärande ingår. Skolverkets förslag på mål för språk och kommunikation: 

 

Förskolan ska främja barns utveckling och lärande genom att ge varje barn rika tillfällen att 

 samtala och berätta i samspel med andra barn och vuxna, 

 bearbeta sitt språk och sin kommunikativa förmåga i samspel med andra barn och vuxna och 

med hjälp av olika uttrycksformer, 

 enskilt eller i grupp delta i utvidgade och fördjupade bok- och bildsamtal i samband med 

högläsning, 

 använda ett rikt och varierat utbud av material och metoder med anknytning till språk och 

kommunikation och få utforska detta på sitt eget sätt.  

  

Förskolan ska främja barns utveckling och lärande genom att ge varje barn som har ett annat 

modersmål än svenska eller har ett nationellt minoritetsspråk rika tillfällen att 

 utveckla sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som 

på sitt modersmål eller nationella minoritetsspråk. (Skolverket, 2009, s. 15) 

 

Skolverkets förslag på mål för matematik:  
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Förskolan ska främja barns utveckling och lärande genom att ge varje barn rika tillfällen att 

 i samspel med andra barn och vuxna upptäcka och utforska matematik i vardagen, 

 bearbeta sin förståelse av matematiska begrepp i samband med andra barn och 

vuxna och med hjälp av olika uttrycksformer, 

 upptäcka och utforska likheter och olikheter, helhet och delar, former och mönster, 

 utveckla sin förmåga att orientera sig i tid och rum. (Skolverket, 2009, s. 17) 

 

Skolverkets motivering för rubriken språk och kommunikation och rubriken matematik:  

 

Regeringsuppdraget innebär att de mål i avsnittet Utveckling och lärande och rör 

förskolans arbete med barns språkliga och matematiska utveckling ska förtydligas och 

kompletteras. (Skolverket, 2009, s. 10) 

 

Skolverkets förslag på mål för naturvetenskap och teknik: 

  

Förskolan ska främja barns utveckling och lärande genom att ge varje barn rika tillfällen att 

 i samspel med andra barn och vuxna upptäcka och utforska naturvetenskap och teknik i 

vardagen, 

 bearbeta sin förståelse av naturvetenskap och teknik i samspel med andra barn och vuxna 

och med hjälp av olika uttrycksformer, 

 bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material, redskap och verktyg, 

 utveckla sin förståelse för naturens olika kretslopp och hur människans livsstil, natur och 

samhälle är relaterade till varandra. (Skolverket, 2009, s. 20) 

 

Skolverkets förslag på mål för helhet och allsidighet:  

 

Förskolan ska främja barns utveckling och lärande genom att ge varje barn rika tillfällen att 

 utvecklas rikt och allsidigt utifrån sina förutsättningar, 

 utveckla sin identitet och känna trygghet i den,  

 utveckla sin nyfikenhet och lust att leka och lära,  

 utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, 

 utvecklar sin förmåga att fungera i grupp, hantera konflikter och förstå rättigheter och 

skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler, 

 känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer, 

 utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning, 

 uppleva sambandet mellan ett hälsosamt liv och välbefinnande. (Skolverket, 2009, s. 21ff) 

 

Skolverket motiverar rubriken ”helhet och allsidighet” med att den pedagogiska verksamheten 

ska främja en helhetssyn eftersom olika sidor av barns utveckling och lärande är intimt 

förknippade med varandra. Lärandet är även något som för barn pågår hela tiden och med alla 

sinnen. Att lärande är något som pågår hela tiden i små barns liv stöds av  forskning av Engdahl 

(2011) som har observerat och tolkat barn i åldrarna 1-3 år på en svensk förskola. Helhet och 

allsidighet motiveras vidare med att det har betydelse för att lärande ska uppfattas som lustfyllt. 

Helheten framställs med stark modalitet av Skolverket, helheten beskrivs som en hörnsten i 

förskolepedagogikens goda tradition som bygger på att omsorg, fostran och lärande är en helhet. 

Vidare föreslår Skolverket ett eget mål för lek. Skolverkets förslag på mål för lek: 
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Förskolan ska främja barns utveckling och lärande genom att ge barnen rika tillfällen att  

 utveckla och fördjupa sin lek, 

 använda sin fantasi och sin förmåga att låtsas, 

 utveckla sin förståelse för och själva tillämpa och skapa regler i lekar, 

utveckla sin skapande förmåga, Röra sig fritt och allsidigt och använda sin kropp och sina 

sinnen till lek. (Skolverket, 2009, s. 24) 

 

Skolverket motiverar rubriken lek med den stora betydelsen som lek har för barns utveckling 

och lärande. Skolverket menar att det ingår i förskolans uppdrag att främja varje barns 

utveckling och lärande genom ett medvetet bruk av leken. Vidare menar Skolverket att lek och 

lärande har ett nära samband. Skolverket skriver:  

 

Ofta uppstår lek då barn är i färd att lära sig något nytt, eller när de varit med om något 

oväntat eller uppseendeväckande. (Skolverket, 2009, s. 22)   

 

Leken är också, enligt Skolverket betydelsefull för att den stimulerar fantasi, inlevelse, 

kommunikation, förmåga till symboliskt tänkande och förmåga att samarbeta och lösa problem. 

Ett annat mål som Skolverket föreslår handlar om skapande. Skolverkets förslag på mål för 

skapande är: 

 

Förskolan ska främja barns utveckling och lärande genom att ge varje barn rika tillfällen att 

 utveckla sin skapande förmåga, 

 uttrycka upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som lek, bild och form, 

rörelse, sång, rytmik, musik, dans och drama. (Skolverket, 2009, s. 26ff) 

 

Skolverket motiverar rubriken skapande med att det utgör både metod och innehåll i förskolans 

arbete med barns utveckling och lärande. Barns delaktighet i lärprocesser betonas och 

Skolverket skriver: 

 

Det egna skapandet är en viktig del i ett aktivt lärande och delaktigheten i de estetiska 

processer lärprocesser kan fördjupa barns förståelse av omvärlden. (Skolverket, 2009, s. 

25) 

 

Vidare menar Skolverket att skapande innehåller många moment av utveckling och lärande som 

kan kopplas till språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Den slutliga omarbetningen 

skiljer sig ifrån Skolverkets förslag genom att istället för att som i Skolverkets förslag inkludera 

begreppet lärande i 26 mål i avsnittet ”Utveckling och lärande” endast inkludera begreppet 

lärande, som tidigare nämnts, endast en gång. Regeringsförordningen lyder: 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. (Skolverket, 2010, 

s.11) 
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Läroplanen och EU:s handlingsprogram livslångt lärande 

Både den omarbetade läroplanstexten och EU:s handlingsprogram livslångt lärande använder 

begreppet livslångt lärande. Båda policydokumenten förespråkar även att barn tidigt stimuleras i 

sin språkutveckling. Det skulle kunna ses som en intertextuell kedja från handlingsprogrammet 

livslångt lärande till den reviderade läroplanstexten. Begreppet livslångt lärande används i 

läroplanstexten. Det står: 

 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. (Skolverket, 2010, s. 5) 

 

Begreppets innebörd definieras inte i läroplanstexten och livslångt lärande är heller inte ett 

enhetligt begrepp. Livslångt lärande kan beskrivas som ett idealistiskt bildningsideal eller som 

ett socioekonomiskt begrepp (Rubenson, 1996). På 1960-talet använde UNESCO begreppet 

med betydelsen ett självstyrt, humanistiskt bildningsideal med syfte att minska 

utbildningsklyftorna i samhället och öka jämlikheten och den sociala rättvisan. På 1980-talet 

förändrades betydelsen och användes istället som en strategi för ekonomisk och teknologisk 

utveckling. I slutet av 1900-talet dyker begreppet upp inom det svenska utbildningsväsendet. 

Kunskapsklyftskommitténs betänkande (SOU 1996:27) använder begreppet livslångt lärande 

som en utbildningsideologi, med vägledande, normativa principer för samhällets 

utbildningspolitik (Rubenson) Vidare används begreppet i början av 2000-talet i EU:s 

handlingsprogram livslångt lärande och definieras som något ”som företas under hela livet och 

leder till bättre kunskaper och färdigheter ur ett personligt, medborgerligt, samhälleligt och/eller 

arbetsmarknadsrelaterat perspektiv” (Europaparlamentet och rådets beslut 2006/1720/EG). Det 

förefaller som om det finns åtminstone två parallella diskurser som på olika sätt skapar mening 

om begreppet livslångt lärande. Den ena beskriver livslångt lärande i termer av arbets-

marknadsrelaterade perspektiv, att skapa ett avancerat kunskapssamhälle, öka den ekonomiska 

tillväxten och öka konkurrenskraften. Den andra beskriver livslångt lärande i termer av ett 

självstyrt, humanistiskt bildningsideal med syfte att minska utbildningsklyftorna i samhället och 

öka jämlikheten och den sociala rättvisan. Sverige är medlem i EU och har därmed skyldighet 

att följa de direktiv och sträva efter de mål som handlingsprogrammet livslångt lärande 

förespråkar. Läroplanstexten innehåller inte marknadspolitiska begrepp men förespråkar precis 

som EU att barn behöver få tillgång till att utveckla sina matematiska, tekniska, 

naturvetenskapliga och språkliga förmågor (Europaparlamentet och rådets beslut 

2006/1720/EG). En möjlig tolkning är att det är omöjligt att definiera begreppet livslångt 

lärande som ett marknadspolitiskt begrepp i förskolekontexten för att det bryter mot den 

normerande diskursen. ”Den normerande diskursens främsta kännetecken är att dess betydelse 

är osynlig och ständigt omskapas eller reproduceras i en allmän uppfattning om sakernas 

”naturliga” tillstånd” (Lenz Taguchi, 2006, s. 154). Den normerande diskursen i vad det gäller 

förskolebarns lärande relaterar snarare till utveckling, lust, lek och del av helhet bestående av 

lärande, fostran och omsorg än till marknadspolitiska begrepp. Förutom begreppet livslångt 

lärande förespråkar både läroplanstexten och handlingsprogrammet att barn lär sig språk. 

Handlingsprogrammet förespråkar att barn från mycket tidig ålder ska undervisas och komma i 

kontakt med två främmande språk (Europaparlamentets och rådets beslut 2006/1720/EG). 

Läroplanstexten använder istället begrepp såsom utveckling, talspråk, skriftspråk, ordförråd och 

kommunikation i relation till ordet språk (Skolverket, 2010). Ett av skälen till att regeringen 

initierade en revidering av läroplanen var att förskolan i högre grad skulle stimulera barns 
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språkliga utveckling och naturliga lust att lära (Utbildningsdepartementet, 2008). Följaktligen 

står det i den omarbetade läroplanen: 

 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

(Skolverket, 2010, s. 7) 

 

Vidare förespråkar den omarbetade läroplanstexten att kommunikation med hjälp av bland annat 

tal- och skriftspråk både ska vara metod och innehåll i förskolan. Det står: 

 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 

musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör 

både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. 

(Skolverket, 2010, s.7) 

 

Även handlingsprogrammet livslångt lärande förespråkar stimulans av barns språkutveckling. 

Till skillnad ifrån den omarbetade läroplanen förespråkar handlingsprogrammet livslångt 

lärande att barn ifrån mycket tidig ålder ska undervisas och komma i kontakt med två 

främmande språk (Europaparlamentets och rådets beslut 2006/1720/EG). Däremot förespråkar 

läroplanen att de barn som redan har två språk, varav svenska är det ena ska ha möjlighet att 

utveckla båda språken i förskolan. Det står: 

 

Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjlighet att lära 

sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. (Skolverket, 2010, s. 7) 

Läroplanen och Konventionen om barnets rättigheter 

FN:s Konvention om barnets rättigheter är ett internationellt styrdokument för barns skydd och 

rättigheter. Sverige antog konventionen 1989 och ratificerade den 1990. Främst artikel 29.1 är 

läroplansrelaterad även om artiklarna ska läsas som en odelbar helhet (Englund, 2008, s. 99).  

De artiklar som direkt relaterar till artikel 29.1 är grundprinciperna 2, 3, 6 och 12, 

implementeringsartiklarna 4 och 42 samt artiklarna 13-17, 24, 28, 30, 31, 33 och 38 (Unicef, 

2008, s. 454). Alla barn ska ha rätt till utbildning (artikel 28) vilken ska vara fri från 

diskrimineras på grund av till exempel kön eller etnicitet (artikel 2). Artikel 3, barns bästa i 

främsta rummet, ska genomsyra utbildningens syfte. Barnets bästa kan utgå ifrån barnet, vuxna 

eller institutioner vilket kan vara problematiskt om den vuxnas eller institutionens perspektiv av 

vad som är barnets bästa krockar med barnets åsikter och rättigheter. Vidare föreskriver 

konventionen att barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6). Massmedia ska ha 

insyn i utbildningens syfte (artikel 17). Minoritets- och urbefolkningars barn har rätt till 

utbildning (artikel 30). Utbildningssyfte ska respektera rätten till tanke- samvets- och 

religionsfrihet (artikel 15). Utbildningens syfte ska inte inskränka på barns privat- och familjeliv 

(artikel 16) ej heller förhindra barn rätten till förenings- och församlingsfrihet (artikel 15). 

Vidare relaterar utbildningens syfte till alla barns rätt till yttrandefrihet (artikel 13.1) och alla 

barns åsiktsfrihet och rätt att bli hörda (artikel 12). Barns utbildning ska skyddas från väpnade 

konflikter (artikel 38) och utbildningen ska fortgå i krigsdrabbade länder. Artikel 33 förordar att 

barn ska skyddas mot narkotika och artikel 24 förordar att barn och föräldrar ska ha tillgång till 
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utbildning om barns hälsa (Unicef, 2008). Artikel 24 betonar vikten av respekten för 

naturmiljön (SOU 1997:16). Stater har skyldighet att informera om konventionen (artikel 42). I 

enlighet med artikel 44 granskar FN kommittén (2009) Sveriges implementeringsrapporter och 

angående artikel 29 uttrycker kommittén en oro för gömda barns utbildning i Sverige. Vidare 

rekommenderar kommittén Sverige ska inkorporerar konventionen i läroplanen. Kommittén 

uttrycker en oro för att barn blir retade i svensk skola och då främst barn med funktionshinder 

och barn med utländskt ursprung (CRC/C/SWE/CO/4, 12 June 2009). Utifrån artikel 4, 

genomförandet av rättigheterna uttrycker kommittén bland annat en oro för att utbildningen i 

olika kommuner skiljer sig åt till nackdel för barn i riskzon (CRC/C/SWE/CO/4, 12 June 2009). 

Inte någon gång, vare sig i den engelsk språkiga versionen (Unicef, 2006) eller den svenska 

versionen (se nedan) används begreppet lärande. I konventionens artikel 29.1 står det:  

 

g) Konventionsstaterna är överrens om att barns utbildning skall syfta till att 

h) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga; 

i) utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt för de 

principer som uppställts i Förenta nationernas stadga, 

j) utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk och egna 

värden och för kulturer som skiljer sig från barnets eget; 

k) förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, 

jämlikhet mellan könen och vänskap mellan folk, etniska, nationella och religiösa grupper och 

personer som tillhör urbefolkningar; 

l) utveckla respekt för naturmiljön. (Regeringskansliet, 2006, s. 47) 

 

Eftersom begreppet lärande inte används i Konventionen om barnets rättigheter ter det sig som 

om lärande inte är en internationell rättighet enligt FN. Precis som i Läroplan för förskolan 

reviderad används begreppet utveckling istället för lärande. I övrigt så förefaller det som om 

läroplanstexten bygger på samma grundläggande principer som artikel 29.1.  Intertextualiteten 

är inte manifest men läroplanstexten skulle kunna tolkas som om den bygger på texten i artikel 

29.1. I läroplanstexten står till exempel: 

 

Förskolan vilar på demokratins grund. Därför ska dess verksamhet utformas i 

överensstämmelse med grundläggande värderingar. Var och en som verkar inom 

förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekten för vår 

gemensamma miljö. (Skolverket, 2010, s. 4)  

 

Citatet ovan skulle kunna tolkas som om det relaterar till flera av artiklarna, bland annat rätten 

till åsiktsfrihet (artikel 12) och yttrandefrihet (artikel 13.1) och rätten till icke-diskriminering 

(artikel 2). I läroplanstexten kan man vidare läsa att:  

Förskolan ska bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med 

utländsk bakgrund för stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. (Skolverket, 2010, s. 

6) 

  

Citatet från läroplanstexten skulle kunna tolkas som om det relaterar till artikel 29.1 punkt k och 

till artikel 30. Relaterar till artikel 29.1 k skulle man även kunna tolka att läroplancitatet nedan 

gör: 

I samarbete med hemmet ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar främjas. (Skolverket, 2010, s. 5) 
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Det förefaller som om läroplanstexten och Konventionen om barnets rättigheter relaterar till 

varandra och bygger på samma principer. Det skulle kunna tolkas som om det finns en 

intertextualitet som inte är manifest. Å andra sidan så finns inte läroplanens begrepp lärande alls 

i konventionen. 
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Diskussion 

Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar förs här diskussionen om hur lärande 

formuleras i den omarbetade läroplanen och möjliga influenser från svenska styrdokument samt 

EU och FN. Studiens syfte är att tolka hur föreställningar om barns lärande formuleras i den 

omarbetade läroplanen för förskolan genom att göra en diskursanalys av olika policydokument. 

Analysen är kvalitativ och tolkar texterna diskursivt. Studien gör inte anspråk på att leverera 

”sanningen” utan en möjlig tolkning. Den diskursiva teoretiska ansatsen och den textanalytiska 

metodologiska ansatsen har naturligtvis påverkat tolkningen och därmed resultaten. Ett 

tillämpande av andra vetenskapliga teorier och metoder skulle troligen ha gett andra resultat. 

Begreppet diskurs i uppsatsen används både som större meningsskapande system och som 

mindre meningsskapande system. Diskurserna betraktas som ständigt föränderliga och alltid 

öppna. Benämningen ”förskolans lärandediskurs” avser tolka läroplanstextens formulerande- 

och syn på lärande. Samtidigt betraktas språket, i enlighet med den språkliga vändningen, som 

ett sätt för oss att skapa mening där den är sann. Det utesluter inte möjligheten att studera 

läroplanen som till exempel ett fenomen eller som en möjlig del av en praktik men det är inte 

den här studiens ansats. Med diskursanalytiska begrepp skulle man kunna säga att den 

omarbetade läroplanen inte förefaller producera en ny lärandediskurs för förskolans utan snarare 

innehålla element som förändrar diskursen. I följande text ska vi utvärdera föreställningar om 

barns lärande som föregripits i tidigare avsnitt. 

Studien har delvis sin bakgrund i en debatt om förskolans läroplan och kan betraktas som ett 

inlägg i den debatten. Media förmedlar en oro om att förskolans lärande ska bli mer skollikt      

(t ex DN, 2008-03-17; Metro, 2008-03-09). Den här studien gör anspråk på att bygga på 

vetenskaplig grund och kommer istället fram till att förordningen formulerar lärande i termer av 

utveckling, lust, lek och del av en helhet bestående av lärande, fostran och omsorg. Utveckling, 

lek, lust och delen av helhet bestående av lärande, omsorg och fostran kan snarare betraktas som 

förskolans karaktäristika för lärande än karaktäristika för grundskolan. Leken och lärande som 

en del av en helhet bestående av lärande, fostran och omsorg förefaller vara det som skiljer 

förskolan och grundskolans formulerande av lärande. En annan bakgrund till undersökningen 

bottnar i en önskan att kasta ljus över det lärande som förordnas barn. Läroplanen, som är en 

förordning, kan betraktas beskriva barns rättighet till lärande i förskolan. Barns röster har blivit 

hörda i revideringsprocessen men det framgår inte vilket inflytande som barnen har haft på 

revideringsprocessen. Barnen och de vuxna som arbetar i förskolan är de medborgare som till 

störst delen berörs av förordningen. Korczak skrev redan på 1920-talet att barn är en grupp i 

samhället som vi förtrycker såsom samhället tidigare förtryckte kvinnor (Korczak, 1919/2003). 

Barn befinner sig i en underordnad position och är snarare objekt än subjekt i 

revideringsprocessen. Qvarsell skriver att ett barnperspektiv kan ses som ett sätt att värna om en 

tidigare underprivilegierad grupp (2003, s. 102). Den här studien hyser hopp om att bidra med 

ett barnperspektiv och genom att synliggöra barns underordnade position bidra till diskussion 

om det och möjlighet till förändring. 
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Utveckling, lust, lek och del av helhet som villkor för förskolebarns lärande 

Utveckling, lust, lek och del av helhet bestående av lärande, fostran och omsorg skulle kunna 

betraktas som principer eller villkor för lärande i den reviderade läroplanstexten. 

Nationalencyklopedins (2011) beskrivning av lärande som ”resultat hos enskilda individer” eller 

”förmedlande av kunskaper eller färdigheter” är föga användbart i den här kontexten. Snarare 

skulle lärande kunna beskrivas som sociala och kulturella villkor och mer relatera till 

kunskapsbildning. Först och främst formuleras lärande som något som hör samman med 

utveckling. Utveckling och lärande sammanfaller 19 av de 42 gånger som de förekommer i 

läroplanstexten. Mot den bakgrunden förefaller det som om de tillsammans bildar ett 

gemensamt begrepp ”utveckling och lärande”. Att formulera lärande i relation till utveckling är 

föga ovanligt, det gör både till exempel Piagets utvecklingsteorier också Vygotskijs teorier om 

den proximala utvecklingszonen. Den allmänt och lite oprecisa definieringen av utveckling och 

lärande skulle å ena sidan kunna tolkas som en kompromiss mellan olika pedagogiska 

influenser. Å andra sidan lämnar den oprecisa definitionen tolkningsutrymme för pedagogen. 

Kanske är det just en läroplans karaktäristika, att inte detaljstyra utan lämna åt utövarna att 

avgöra vilka teorier eller vilken praxis som de i sitt arbete med barnens lärande ska relatera till. 

Lärande formuleras också som något som hör samman med lek. Att lek så tydligt kopplas till 

lärande är karaktäristiskt för förskolans läroplan. Inte någon annan läroplan (mig veterligen) 

talar om lärande i termer av lek. Kanske är lek karaktäristika för barns lärande. Att leken är 

viktig för barns lärande verkar inte någon ifrågasätta. Engdahl skriver att ”barn söker kunskap 

genom bland annat lek” (Engdahl, 2011, s.48) och Johansson Pramling Samuelsson (2006) 

skriver att barns lek och lärande är oskiljaktiga. Redan för över 100 år sedan hade leken en 

självklar plats i verksamheten för barn. Tidiga historiska influenser hämtas i svensk 

förskolepedagogik ifrån till exempel Fröbel. Lekens självklara del i barns liv är befäst i det 

svenska samhället och i en västerländsk kontext. Lek betraktas tillhöra barndomen. Lekens roll i 

barns liv är inte alltid lika självklar i andra delar av världen. Det lekande perspektivet skulle 

kunna tolkas som att det skiljer barns lärande från vuxnas lärande och delar in vuxna och barn i 

olika kategorier. Det kan betraktas som kontextuellt och kulturellt. Johnsson och Pramling 

Samuelsson menar att det inte går att särskilja lek, lust och lärande. Det lustfyllda lärandet tar 

även läroplanstexten fasta på och lärande formuleras som något som hör samman med lust. Det 

skulle kunna tolkas som en klassisk läroplanskod, där lärandet sker för ”lärandet skull” och 

syftar till bildning (Lundgren, 1983). Karaktäristiskt för svensk förskola är också att lärande 

betraktas som en del av en helhet bestående av lärande, omsorg och fostran. I läroplanstexten 

formuleras lärande som en del av en helhet bestående av lärande, fostran och omsorg. Det 

framgår dock inte om lärande ska betraktas som tre delar i en helhet eller som samma sak.  

Kanske menar man att fostran är lärande och att omsorg är lärande. Den svenska modellen, 

educare får goda vitsord i ett internationellt sammanhang. Aktuell forskning (t ex Engdahl, 

2011; Johansson & Pramling Samuelsson, 2006) stödjer det holistiska perspektivet. Tvärt emot 

vad läroplanen föreskriver och forskning stödjer, synliggörs ofta vuxenstyrda aktiviteter i 

dokumentationen av barns lärande. Det vardagliga lärandet som sker i interaktionen mellan barn 

och barn eller vuxna och barn eller mellan barn och material dokumenteras inte lika flitigt och 

får kanske därmed inte samma status. Kanske betraktas inte barnens vardagliga görande som 

utveckling och lärande i den rådande diskursen om barns lärande. Lärande som en del av en 

helhet bestående av lärande, fostran och omsorg motsäger medias bild av lärande som (DN, 

Metro) förmedlar att revideringen ska komma att innebära att barnens lärande ska bli bedömt 

och handla om matematik, språk, naturvetenskap och teknik. Skolverket (2009) poängterar å 

andra sidan att barns utveckling och lärande inte ska mätas och jämföras utan vara en grund till 
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förskolans kvalitetsutveckling. Det är förskolans arbetssätt och metoder som ska utvärderas och 

följas upp. Samtidigt så kan man fråga sig om inte kvalitetsutveckling är något som mäter 

personalens arbete som bara kan mätas med dokumentation av barnens utveckling och lärande i 

förskolepedagogiken. Barns lärande ska inte bedömas eller värderas (Skolverket, 2009) utan 

förskolans kvalitetsmätning relateras till förskolans måluppfyllelse. Utvärderingen ska bygga på 

hur ”förskolans arbetssätt tillgodoser barnens möjlighet att utvecklas och lära i enlighet med 

läroplanens mål och intentioner” (Skolverket, 2010, s. 14). Det enda mål som är formulerat som 

lärande är ”förskolan ska sträva efter att varje barn … utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt 

förmåga att lära och leka” (Skolverket, 2010, s. 9) vilket skulle kunna tolkas som att det lärande 

som förskolan behöver dokumentera, följa upp och utvärdera är barnens förmåga att lära.  I 

läroplanstexten formuleras inte heller lärande i termer av vilka ämnen som ska läras. 

Diskursanalys kan fråga vad som avsiktligt eller oavsiktligt inte uttalas. DN (2008-03-17) och 

Metro (2008-03-09) förmedlar att den omarbetade läroplanen innebär att förskolan ska bli mer 

skollik och mer än tidigare arbeta med matematik, språk, fysik och kemi. Textanalysen å andra 

sidan visar på att barns lärande inte formuleras i termer av matematik, språk, fysik och kemi. 

Begrepp såsom till exempel ”kemiska processer och fysikaliska fenomen” (Skolverket, 2010, s. 

10) är nya begrepp i läroplanstexten men de sammanfaller med utveckling, inte lärande. 

Förskolans karaktäristika för lärande formuleras istället som utveckling, lek, lust samt del av 

helhet bestående av lärande, fostran och omsorg. Det förefaller som om förskolan har sin egen 

lärandeform med egna principer.  

Lärande som en arbetsuppgift 

Intertextualiteten från den tidigare läroplanen till den omarbetade är till stor del manifest, vilket 

innebär att den omarbetade läroplanstexten till stor del bygger på föregående läroplanstext. 

Analysen visar inte på så stora förändringar i formulerandet av barns lärande. Snarare visar 

analysen att den förändring som initieras handlar om personalens arbete med barnens lärande. 

Lärande formuleras som en väsentlig arbetsuppgift för förskolans personal. I förordningen finns 

en tydligare roll- och ansvarsfördelning för personalen i förskolan samtidigt med förändrade 

arbetsuppgifter i form av uppföljning och utvärdering. Enligt läroplanen tillskrivs olika 

yrkeskategorier olika ansvar. Nytt är att kategorisera förskolechef, förskollärare och arbetslaget. 

Till arbetslaget räknas all personal i förskolan vilket gör det oklart om det inkluderar eller 

exkluderar förskollärarna och förskolechefen. Det bör också nämnas att förskolechef och 

förskollärare är vedertagna yrkeskategorier inom förskolan men det är inte ”arbetslag”. 

Förskolans personal består till cirka hälften av barnskötare (Skolverket, 2009). Barnskötare 

benämns inte som en egen kategori i läroplanstexten varpå jag tolkar det som om barnskötare 

tillhör kategorin arbetslaget. Förskolechefen, som tidigare varit osynlig i läroplanstexten, 

föreskrivs det övergripande ansvaret. Förskollärarna föreskrivs ansvar för bland annat att leda 

arbetet, ansvara för att dokumentera och följa upp barns lärande samt följa upp och utvärdera 

förskolans verksamhet. Personalen i förskolan har till skillnad ifrån skolans personal 

förhållandevis lite arbetstid som regleras av fackliga avtal. Det kan medföra att de fackliga 

avtalen kan komma att behövas ses över och regleras för att bättre relatera till faktiska 

arbetsuppgifter. 
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Dokumentation, uppföljning och utvärdering av förskolebarns lärande 

I den omarbetade läroplanen formuleras lärande som något som ska dokumenteras, följas upp 

och utvärderas. Dokumentation är inte ett nytt element i förskolans lärandediskurs men har i 

läroplanstexten en betydligt mer framträdande roll än tidigare. Utvärdering och uppföljning har 

tilldelats ett eget avsnitt. Att dokumentera barns lärande kan betraktas som kontroll och 

bedömning vilket av Skolverket (2009) understryks att så är inte fallet. Å andra sidan så skulle 

dokumentation av barnens lärande kunna ses som ett av förskolans karaktäristika. Barnens 

berättande om sitt lärande i förskolan visas i form av barnens egna alster. Likaså fotografier som 

visar barnens görande skulle kunna betraktas som en form av dokumentation av barnens 

lärande. I det temainriktade arbetet kan barns lärande dokumenteras med syfte att användas som 

reflektions- och planeringsunderlag. Ett temainriktat arbetssätt möjliggör på så sätt 

dokumentation och uppföljning av barnens lärande utan att bedöma eller värdera. Det bygger på 

att reflektion och planering genomförs av barn och vuxna tillsammans och där vuxna intar en 

reflekterande och medforskande hållning. Utforskandet tillsammans erbjuder en mer balanserad 

maktrelation mellan barn och vuxna. Arbetssättet ger barn inflytande, låter deras röster komma 

till tals samtidigt som lärandet dokumenteras, följs upp och utvärderas. Som 

utvärderingsunderlag kan dokumentationen synliggöra lärandet. Förutom att synliggöra lärandet 

för barn, personal och föräldrar kan dokumentationen synliggöra om barnens lärande är 

utvecklande, lustfyllt och lekfullt och del av en helhet bestående av lärande, fostran och omsorg. 

Utifrån det här resonemanget bör de utvärderingsmodeller av kvalitetsarbetet som förskolorna 

tar fram i samband med den omarbetade läroplanen bygga på att utvärdera om lärandet är 

utvecklande, lekfullt, lustfyllt och del av en helhet bestående av lärande, fostran och omsorg.  

Influenser på synen på förskolebarns lärande i läroplanstexten 

Läroplanen kan betraktas som ett maktmedel som förmedlar en statligt sanktionerad politik 

(Englund, 2005). Enligt foucaultiansk diskursanalys kan den omarbetade läroplanen betraktas 

producera en vetenskaplig sanning samt makt och kunskap om barns lärande. Om man 

dessutom i enlighet med Englund betraktar den omarbetade läroplanen som en kompromiss som 

bygger på konflikter mellan olika sociala och politiska krafter kan det vara intressant att tolka 

vilka influenser som har påverkat läroplanstexten. I följande text utvärderas influenser på 

förskolebarns lärande i relation till det som föregripits i tidigare avsnitt. Läroplan för förskolan 

reviderad influeras till stor del av Läroplan för förskolan och intertextualiteten är till stor del 

manifest. Det innebär att den omarbetade läroplanstexten till stor del bygger på samma text som 

den föregående läroplanstexten. Det var en socialdemokratisk regering som initierade 

Läroplanen för förskolan och Läroplanen för förskolan reviderad initieras av en borgerlig 

regering. Revideringen är en del av en större skolreform och skulle kunna tänkas visa på ett 

maktskifte från en tidigare socialdemokratisk ideologi till en mer borgerlig. Att ta makten över 

utbildningsväsendet första instans, institutionen förskolan, är ett betydelsefullt steg för att ta 

makten över den ideologiska statsapparaten. Trots att de politiska ideologierna är olika skiljer 

sig inte läroplanerna sig åt nämnvärt.  
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Principiella influenser från Skolverket på synen på förskolebarns lärande i 

läroplanstexten 

Läroplan för förskolan reviderad influeras inte så mycket av Skolverkets förslag (2009). 

Skolverket som förvaltning och institution är en del av den administrativa statsapparaten som 

inte representerar de politiska partierna och därmed kan vara relativt självständiga i sitt 

agerande i utbildningsfrågor (Callewaert & Nilsson, 1974, s. 37 enligt Englund, 2005, s. 74). 

Skolverket föreslog till exempel att begreppet lärande skulle användas istället för begreppet 

utveckling i den omarbetade läroplanens avsnitt ”utveckling och lärande”. Om begreppet 

lärande hade används istället för utveckling så hade innebörden och betydelsen av förskolans 

lärandediskurs blivit annorlunda. Istället för att som nu relatera till utveckling, lek, lust och del 

av helhet bestående av lärande, fostran och omsorg så hade lärande istället också relaterat till 

naturkunskap, teknik, matematik och så vidare. Å ena sidan, lärande som relaterar till ämnen 

såsom till exempel naturvetenskap, teknik, matematik skulle kunna betraktas som skollika 

kunskaper. Å andra sidan, lärande om dessa ämnen i förskolan där kunskap konstrueras i 

samspel och utan färdiga svar skulle kunna erbjuda en förskjutning av förståelsen av ämnena i 

relation till lärande.  

Principiella influenser från handlingsprogrammet livslångt lärande på synen på 

förskolebarns lärande i läroplanstexten 

I enlighet med svenskt medlemskap i EU kan handlingsprogrammet livslångt lärande betraktas 

som ett policydokument som gäller för svensk förskola. Begreppet livslångt lärande 

förekommer sedermera i läroplanstexten. Dock används inte i läroplanstexten begrepp såsom 

ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och anställningsbarhet i relation till livslångt lärande. 

Läroplanens oprecisa användning av begreppet livslångt lärande skulle kunna tolkas som en 

politisk kompromiss där begreppet använts men inte definierats. Genom den vaga, tolkningsbara 

formuleringen lämnas åt läsaren att tolka dess innebörd. Å andra sidan kan livslångt lärande 

samtidigt beskriva ett humanistiskt bildningsideal som kanske mer än socioekonomisk tillväxt 

relaterar till läroplanstextens principer för lärande i termer av utveckling, lek, lust och del av 

helhet bestående av lärande, fostran och omsorg. Samtidigt förespråkar EU:s handlingsprogram 

att för att bli mer konkurrenskraftiga behövs bättre kunskaper i till exempel språk, matematik 

och teknik (Europaparlamentets och rådets beslut 2006/1720/EG). Det skulle kunna relatera till 

det initiala syftet till revideringen som var att ”förskolan ska i högre utsträckning ge tidig 

pedagogisk stimulans för barns språkliga och matematiska utveckling, utifrån det enskilda 

barnets utvecklingsnivå, behov och förutsättningar”(Utbildningsdepartementet, U2008/6144/S, 

s. 2). Så som läroplanstexten nu är formulerad är det problematiskt att tolka om läroplanstexten 

relaterar till EU:s handlingsprogram eller inte. Matematik och språk har fått en mer 

framträdande roll i den omarbetade läroplanen än i den tidigare men relaterar inte till lärande 

utan till utveckling. Å andra sidan används utveckling och lärande som ett begrepp i läroplanen 

och dessa två begrepp kan var för sig ha väldigt olika betydelse. 
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Principiella influenser från Konventionen om barnets rättigheter på synen på 

förskolebarns lärande i läroplanstexten 

I enlighet med svensk ratificering av Konventionen om barnets rättigheter ska svensk läroplan 

stämma överens med konventionen. Konventionen är ett policydokument som föreskriver barns 

internationella rättigheter. Konventionen innehåller inte begreppet lärande. Så som lärande är 

formulerat i läroplanstexten, i termer av utveckling, lust, lek och del av helhet bestående av 

lärande, fostran och omsorg skulle dock var för sig kunna relatera till barnkonventionen. Barns 

rätt till utveckling kan relateras till artikel 18 (uppfostran och utveckling) och artikel 6 

(konventionsstaternas skyldighet att säkerställa barnets överlevnad och utveckling). Barns rätt 

till lek relaterar till konventionens artikel 31. Barns rätt till fostran relaterar till artikel 18. Barns 

rätt till omsorg skulle kunna relaterar till artikel 6 (rätten till liv och överlevnad), artikel 24 

(rätten till hälsa och sjukvård) och artikel 3 (barnets bästa). Lust däremot, är i enlighet med 

barnkonventionen inte en mänsklig rättighet. Även om begreppet lärande inte används i 

konventionstexten så förefaller det ändå som om läroplanstexten och konventionstexten bygger 

på samma principer. Dock bör riktas kritik mot att konventionen inte använder begreppet 

lärande. Lärande som formuleras i termer av utveckling, lust, lek och del av helhet bestående av 

lärande, fostran och omsorg skulle kunna vara en mänsklig rättighet inskriven i konventionen. I 

enlighet med uppsatsens analys har jag kommit fram till att konventionstexten, liksom EU:s 

handlingsprogram och läroplanstexten förefaller använda begreppet ”utveckling” istället för 

”lärande”. Kanske kan utveckling och lärande betraktas som två sidor av samma mynt där 

lärande är villkoren eller principerna och utveckling något där barnet förväntas agera. 
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Konklusion 

Jag har hållit på med den här studien i mer än ett år. Under resans gång har Skolverket, 

regeringen och Utbildningsdepartementet publicerat nya dokument som har gjort att jag vid 

flera tillfällen har förändrat och utvecklat studien. Den relativt långa tiden som jag har studerat 

föremålet har också gjort att kunskapen har haft möjlighet att ”sjunka in”. Samtidigt har jag haft 

tid att reflektera över mina tidigare analyser, och haft möjligheten att lämna studien ett tag för 

att sedan återvända till den. Detta tillsamman har bidragit till att jag flera gånger har kunnat gå 

igenom uppsatsens alla delar och anpassat dem till varandra för en mer enhetlig och 

sammanhängande presentation. Samtidigt har det fördjupat min förståelse för problemområdet. 

Omarbetningen av förskolans läroplan är en del av en större skolreform som uppmärksammas i 

samhällsdebatten. Att på ett så textnära sätt analysera och granska läroplanen har gjort det 

möjligt att synliggöra att förskolan inte alls är på väg att bli mer skollik utan snarare har sitt 

alldeles egna sätt att se på och arbeta med lärande. Till samhällsdebatten kan jag tillägga att 

förskolans sätt att se på barns lärande kan beskrivas i termer av utveckling, lek, lust och del av 

en helhet bestående av lärande, omsorg och fostran. Uppföljning och utvärdering behöver inte 

betyda att allt tidigare bedöma barn utan kan snarare betraktas som ett skärpt krav på förskolans 

personal att arbeta med dokumentation av barns lärande och att arbeta med barnens inflytande 

och delaktighet. Reformen resulterar sannolikt i förändrade förutsättningar för barns och vuxnas 

handlanden och ställningstaganden i förskolans vardagliga praktik. Praktikerna i förskolan står 

inför en ny uppgift och den här studien kan användas för att hjälpa till att tolka hur den 

omarbetade läroplanen kan tillämpas. Samtidigt skulle det vara mycket intressant att studera hur 

den omarbetade läroplanen tas emot och tillämpas i förskolans vardagligas praktik. Samtidigt 

kan läroplanen betraktas som ett fruset ögonblick och en tillfällig konsensus. Meningsskapandet 

och förändringen fortgår ständigt. Föreställningarna skapas och omskapas hela tiden. Förskolan 

är en del av det övriga samhället och upprätthåller samhällets dominerande diskurser om 

lärande, barn och vuxna. Omarbetningen medför inte nödvändigtvis en förändrad praktik i 

förskolan men förändringen kan ses som en del i en större samhällsförändring. Troliga 

förändringar på grund av den omarbetade läroplanstexten är att barnens vardagliga praktik, nu 

mer än tidigare, kommer att innehålla mer fokusera på språk, matematik, naturvetenskap och 

teknik initierat av de vuxna i förskolan. Konsekvenserna kan då bli att detta görs på bekostnad 

av andra utvecklingsområden som inte nämns i läroplanstexten. Det i sin tur kan leda till ett 

framtida förändrat samhälle där morgondagens vuxna kommer att kunna mer och intressera sig 

mer för språk, matematik, naturvetenskap och teknik på bekostnad av andra områden. Om vi 

utgår ifrån att diskurser om barns lärande är socialt konstruerat så innebär det också att den är 

föränderlig. Genom att utforska maktrelationer och olika diskurser om barns lärande kan vi 

skapa möjlighet till motstånd mot den dominerande diskursen och möjlighet till förändring. Vi 

är alla delaktiga i att konstruera och omkonstruera diskursen om barns lärande och 

förhandlingen om vad det innebär fortgår. 
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Studien kastar ljus på begreppet livslångt lärande och följaktligen EU:s socioekonomiska 

begreppsdefinition. Både inom förskolan och i samhällsdebatten skulle begreppet livslångt 

lärande behöva mer uppmärksamhet för att definiera vad det betyder i den svenska 

förskolekontexten. Samhällsdebatten skulle kunna uppmärksamma de skolpolitiska 

diskussionerna om ”livslångt lärande” eller i förekommande fall, ifrågasätta avsaknaden av den. 

Förskolan i sin tur, skulle kunna föra en mer livfull debatt om ”livslångt lärande”. Pedagoger 

skulle kunna inta en mer ifrågasättande roll och definiera och ifrågasätta begreppet mer än vad 

som görs idag. Studien har även belyst avsaknaden av begreppet lärande i FN:s barnkonvention. 

I egenskap av internationellt rättighetsdokument för barn menar jag att detta vidare behöver 

granskas och diskuteras. Handlingsprogrammet livslångt lärande och barnkonventionen 

representerar var för sig ett europeiskt styrdokument och ett internationellt styrdokument och 

relaterar samtidigt till varsin diskurs; en rättighetsdiskurs och en socioekonomisk diskurs. 

Därmed inte sagt att det europeiska styrdokumentet bygger på en socioekonomisk diskurs eller 

att internationella styrdokument bygger på en rättighetsdiskurs. Snarare kan det förstås som 

diskurser som kan ha inverkan på läroplanstexten. Läroplanen som förordning är på sätt och vis 

ett rättighetsdokument precis som konventionen. Att delta i forskning som studera barns 

rättigheter i samhället skulle vara ett intressant forskningsområde. På samma gång har studien 

ideligen väckt tankar och känslor hos mig som handlar om barnets ställning i samhället, hur jag 

som en del av min kultur tar förgivet att barnen inte har samma rättigheter som jag. Att 

synliggöra detta samhällsfenomen hävdar jag är ytterst nödvändigt. Barns delaktighet och 

inflytande är någonting som jag hoppas kunna vara delaktig i att forska om i framtiden. 

Samtidigt omnämns barn som kompetenta i läroplanen och föreskrivs reellt inflytande över sitt 

lärande. Frågan är om detta är förenligt med att barnen samtidigt ska sträva efter att utveckla 

vissa specifika ämnesområden såsom till exempel matematik, språk, naturvetenskap och teknik. 

I inledningen skrev jag att läroplanen är en förordning och att förskolan till stor del ska styras av 

dess intentioner. Förskolebarn innehar inte parlamentariska rättigheter och är därmed inte 

aktörer i det svenska, demokratiska förvaltningssystemet. Samtidigt talar man ofta om ”det 

kompetenta barnet”. Frågan är vad ”det kompetenta barnet” innebär. Är det kanske så att barn 

bara får vara kompetenta om det är på vuxnas villkor. Jag menar att barn är en grupp i samhället 

som exkluderas och därmed också diskrimineras genom att inte ha reellt inflytande på 

demokratiska samhällsprocesser. Kanske behöver vi rekonstruera innebörden i begreppet “det 

kompetenta barnet” så att det innebär att barn, på samma villkor som vuxna, harrätt till 

delaktighet och inflytande.  
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Bilaga FN:s konvention om barnets 

rättigheter 

Förteckning över konventionens artiklar 

Art 1 Definition av barn 

Art 2 Icke diskriminering 

Art 3 Barnets bästa 

Art 4 Genomförande av rättigheter 

Art 5 Föräldrarnas ledning 

Art 6 Rätt till liv och överlevnad 

Art 7 Rätt till namn och nationalitet 

Art 8 Rätt att behålla identitet 

Art 9 Åtskiljande från föräldrar 

Art 10 Familjeåterföreningar 

Art 11 Olovligt bortförande 

Art 12 Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd 

Art 13 Yttrande och informationsfrihet 

Art 14 Tanke- samvets- och religionsfrihet 

Art 15 Förenings- och församlingsfrihet 

Art 16 Rätt till privat- och familjeliv 

Art 17 Massmediers roll 

Art 18 Uppfostran och utveckling 

Art 19 Skydd mot övergrepp 

Art 20 Alternativ omvårdnad 

Art 21 Adoption 

Art 22 Flyktingbarn 

Art 23 Handikappade barn 

Art 24 Hälsa- och sjukvård 

Art 25 Översyn avseende omhändertagna barn 

Art 26 Social trygghet 
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Art 27 Levnadsstandard 

Art 28 Utbildning, rätten till 

Art 29 Utbildning, syfte 

Art 30 Minoritets- och urbefolkningsbarn 

Art 31 Vila och fritid 

Art 32 Skydd mot ekonomiskt utnyttjande 

Art 33 Skydd mot narkotika 

Art 34 Skydd mot sexuellt utnyttjande 

Art 35 Förhindrande av handel med barn 

Art 36 Skydd mot annat utnyttjande 

Art 37 Skydd mot tortyr och dödsstraff 

Art 38 Skydd mot väpnande konflikter 

Art 39 Rehabilitering 

Art 40 Straffprocess och kriminalvård 

Art 41 Förhållande till mer långtgående processer 

Art 42 Informationsskyldighet om konventionen 

Art 43 Kommittén för barnets rättigheter 

Art 44 Implementeringsrapporter 

Art 45 Kommitténs arbetsmetoder 

Art 46 Undertecknande 

Art 47 Ratificering 

At 48 Anslutning 

Art 49 Ikraftträdande 

Art 50 Ändringar 

Art 51 Reservationer 

Art 52 Uppsägning 

Art 53 Depositarie 

Art 54 Originaltexter  

(Regeringskansliet, 2006, s. 30ff) 
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