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The aim of this essay is to get a view of the contemporary approach to children´s learning and 

how children´s learning and development are influenced by the preschool- year for six- year- 

olds, by analyzing the Swedish curriculum. What is the purpose of the preschool- year for sis- 

year- olds? What does the curriculum say about what children need when entering primary 

school? I also wish to investigate how through the curriculum common norms and standards, 

as far as children´s learning are concerned, are  shown and discussed.  

My result show that the curriculum does not mention much about the preschool- year for 

six- year- olds at all. It seems that this year in school is not given priority, which makes it 

difficult for the teachers to work with the children of this age and to know what their 

assignment is. The main purpose for the teachers according to the curriculum seems to be to 

discover the children who lack sufficient knowledge and social maturity to succeed in the 

following school years, and to support the children in their endeavor. 

The text of the curriculum talks about meeting each child at his/ her own level and that 

each human being needs to form its own learning and is the bearer of its own culture. The six-

year- old class tend to develop into a place where children are taught to adapt to a school 

environment and school rules in order to ensure that all the children will have similar pre- 

knowledge when they start the following year.  
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1. Inledning  
Förskoleklassen är idag en verksamhet som ligger under grundskolan och skall inbegripas i 

Lgr 11:s två första kapitel, detta trots att den räknas som en egen skolform. I Lgr 11 finns det 

dock väldigt få ställen i texten som direkt vänder sig till förskoleklassen och dess verksamhet. 

Det som framkommer i texten är att mötet mellan de olika pedagogiska synsätten i 

förskoleklass, skola och fritidshem kan bidra till att berika elevers utveckling och lärande, 

genom en balanserad sammansättning av arbetsformer. Vilka olika arbetsformer som syftas på 

framkommer dock inte. Det innebär trots allt att förskoleklassen förväntas anlägga ett lite 

annat perspektiv än i resten av grundskolan, utan att de vidare får en förklaring hur och på 

vilket sätt.  

När det beslutades att förskoleklassen skulle bli en egen skolform under grundskolan, 

framhölls visioner om att förskoleklassen skulle fungera som en inspiration till förnyelsekraft 

inom grundskolans verksamhet. Det kan därför antas att syftet är att förskoleklassen bör ha en 

mer förskolelik verksamhet, i förskoleklassen arbetar dessutom framförallt utbildade 

förskollärare. Men att skillnaderna inte uttalas och att förskoleklassens specifika arbetsform, 

inte ges något utrymme i Lgr 11, blir förstås problematiskt för förskollärarna i sitt arbete med 

att tolka sitt uppdrag och hur det ska genomföras.  

 

I denna undersökning kommer jag att fokusera på hur synen på barn, lärande och fostran 

framställs i läroplanerna. De nya läroplanerna för grundskolan Lgr 11, och den reviderade 

läroplanen för förskolan Lpfö 98/10, började gälla i juni 2011. Dessa är tänkta att vara mer 

anpassade till varandra för att på så sätt skapa en tydligare enhetlighet mellan de olika 

verksamheterna.  

 

 

1,1. Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med denna undersökning är att synliggöra vilka diskurser runt barn och lärande 

som framkommer i läroplaner och hur detta påvekar vår syn på förskoleklassen och dess 

funktion för barns lärande och utveckling. För att göra detta kommer jag utgå från mina 

frågeställningar. 
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De frågeställningar jag kommer utgå från: 

• Vad är det för slags syn på barns utveckling och lärande som har kommit att dominera 

innehållet i läroplanerna? 

• Krävs det idag, enligt läroplanerna vissa specifika förkunskaper för att klara av 

utbildningen i dagens svenska grundskola och vad blir förskoleklassen funktion i 

detta? 

• Vad lyfter läroplaner fram som normalt och önskvärda förmågor? 

• Hur framställs förskoleklassens syfte och mål i läroplanerna? 

 

 

 

2. Bakgrund  
Jag vill börja med att ge en historisk tillbakablick över vilka tankar och visioner som ligger 

till grund för starten av förskoleklassen som egen skolform inom grundskolan.  

 

Gunilla Dahlberg, & Hillevi Lenz Taguch har i sin bok Förskola och skola, gjort en 

socialhistorisk analys av hur förskolan och skolans traditioner har förändrats, samt vad ett 

samarbete mellan dessa två verksamheter skulle kunna leda till. De framhåller att det, när 

denna studie gjordes, fanns en strävan efter en ny skola, som i större grad än den dåvarande, 

skulle ta hänsyn till barns lust och nyfikenhet att lära och utforska tillsammans med sin 

sociala omgivning. Det fanns även en kritik om att skolan fungerade som kultur - och 

kunskapsåterskapare, snarare än att se barnen som kultur – och kunskapsskapare. Förskolans 

pedagogik kom att framhållas som förebild, då det framhölls att det i förskolan fanns en lång 

tradition av att sätta barnet och dess intressen i centrum för innehållet i verksamheten. Det 

fanns också en önskan om att förskolepedagogernas intåg i skolans korridorer skulle kunna 

fungera som en förnyande kraft i skolan (Dahlberg &  Lenz Taguchi 1994:23-29). 

 

 

2,1. En historisk återblick   

Förskoleklassen är en relativt ny skolform som endast har funnits sedan 1998. I Ulf 

Lundgrens artikel Ramfaktorteori och pedagogisk utbildningsplanering, beskriver han hur det 

runt 1960-70 - talen fanns en vilja att skapa en mer likvärdig utbildning, där alla elever borde 
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ha samma chans och förutsättningar att klara sig bra i skolan oavsett social bakgrund. Det 

fanns nämligen en kritik om att skolan misslyckades på detta område (Lundgren 1999:35).  

Genom SIA-utredningen, En utredning om skolans inre arbete SOU 1974-53, lades ett 

förslag fram om att förskolan skulle ha mer fokus på utveckling och lärande i arbetet med 

barnen och då syftade man framförallt på sexåringar. Detta skulle leda till att barnen, när de 

kom till skolan, var mer förberedda. Alla sexåringar skulle dessutom ha rätt till förskoleplats 

oavsett om någon förälder var hemma, för att på så sätt få tillgång till ett vidgat socialt 

nätverk utanför familjen. I de arbetsplaner som socialstyrelsen publicerade 1975 går att läsa 

att förskolan skall lägga grunden för det som skolan sedan ska bygga vidare på och stimulera 

barnens utveckling. Där framkom även en önskan om att lärare i skolan i större grad än 

tidigare borde ta hänsyn till barns tidigare upplevelser i sin undervisning. 1978 lade 

regeringen fram en proposition, där vikten av likartade metoder i förskola och skola betonades 

för att på så sätt skapa kontinuitet (Förskola – och skola kommittén, U 1981:01 s 20). 

Från 1985 och framåt har det med jämna mellanrum uppkommit en debatt om införande av 

en flexibel skolstart, vilket innebar att alla sexåringar skulle få möjlighet att börja skolan, 

alternativt att skolplikten skulle börja gälla vid sex års ålder för alla barn. Detta grundade sig i 

en syn på barn som mer eller mindre skolmogna samt att detta inte alltid är knutet till ålder. 

1991 infördes flexibel skolstart. 

Bo Hedman redogör i sin studie inom pedagogik Flexibel skolstart, en reform för barnens 

och landets bästa, för hur debatten om en flexibel skolstart växte fram. Under 1990-talet 

skedde en ökning av barn i förskolan, samtidigt som Sverige gick in i en ekonomisk 

tillbakagång, vilket resulterade i besparingar inom skolan. I regeringens budgetproposition 

1990 lades ett ekonomiskt åtgärdsprogram fram. Där föreslogs ett ökat samarbete mellan 

barnomsorgen och skolan för att på så sätt spara pengar. 1997 bestämdes att 

sexårsverksamheten skulle ligga under skolans verksamhet och byta namn till förskoleklass.  

Man hävdade att detta skulle skapa bättre förutsättningar för integrering mellan förskola, 

skola och skolbarnomsorg, vilket man menade skulle höja kvaliteten i dessa verksamheter. 

Men det handlade även om att spara pengar. Genom att sexåringarna flyttade till skolans 

lokaler, fanns möjligheten att ha ett större antal barn inskrivna i samma klass (Hedman 

1997:106-109). Under denna period fanns en livlig debatt om att förändra skolans 

traditionella syn på barns lärande och utveckling. Det betonades att barn ständigt är i ett 

lärande som börjar från och med att deras första dag i livet. Detta ville man att skolan i större 

grad skulle ta hänsyn till. Genom att skapa ett närmare samarbete mellan skolan och 
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förskolan, hoppades man att förskolans mer barncentrerade helhetssyn på barns utveckling 

och lärande, skulle få fäste även i grundskolans (Hedman 1997: 62-63).  

 

 

2,2. Olika pedagogiska synsätt som påverkat läroplanernas innehåll 

Jag kommer i detta avsnitt redogöra för några av de pedagogiska synsätt som man kan spåra i 

formuleringarna i de läroplaner jag undersöker. 

 

Gunilla Lindqvist har i sin bok Lev Vygotskij och skolan, översatt och kommenterat texter ur 

Lev Vygotskijs pedagogisk psykologi. Där framför och kommenterar hon många av 

Vygotskijs pedagogiska och barnpsykologiska tankar och idéer. Hon påpekar att John Dewey 

och Lev Vygotskij är två betydelsefulla pedagoger som haft inflytande över utformningen av 

skolans verksamhet idag. Deras tankar ligger delvis till grund för många formuleringar i 

läroplanerna för förskolan och grundskolan. Dessa två hävdar båda att skolan bör utgå från 

barnens egen verklighet. De framhåller att lärarens funktion framförallt är att inta rollen som 

handledare, samt att organisera miljöer som inspirerar eleverna och där lärande blir möjligt. 

De anser båda att det är barnen själva som utför sitt eget kunskapsinlärande samt att barn och 

människor i allmänhet i sin strävan framåt är beroende av den sociala omgivningen och dess 

agerande i det sociala samspelet (Lindqvist 1999:74-77). 

Gunnar Sundgren, skriver i Boken om pedagogerna, om John Deweys Reformpedagogik. 

Dewey ansåg syftet med skolan bör vara att förbereda barn för att kunna verka i ett samhälle 

där både teoretiska och praktiska kunskaper är nödvändiga i flertalet yrken. Därför menade 

han, att skoldagen måste innehålla såväl teoretiska som praktiska aktiviteter (Sundgren 2005: 

84-99).  

Vygotskij hade en teori om att barn endast kan ta sig för och sätta sig in i sådant som ligger 

nära deras egna personliga intressen. Med intressen avsåg han barns så kallade ”naturliga 

instinkter” som han menade påverkas av den kroppsliga och biologiska utvecklingen. Han 

hävdade att allt barnet tar sig för, har betydelse för dess strävan att få kontroll och förstå sin 

kropp och sin omvärld. Han betonade även leken som barnets eget sätt att utforska och förstå 

fenomenen i sin omgivning. Vygotskij ansåg vidare att skolan måste ge plats och skapa 

förutsättningar för så väl ämneskunskapsutveckling som emotionell utveckling och 

personlighetsutveckling (Lindqvist 1999:20-24, 55-56, 61).  

Detta att barn på eget sätt skulle utforska sin värld, kan föras tillbaka till Rousseau och 

Fröbel. Deras tankar lever i hög grad kvar. Särskilt i förskolepedagogiken.”  
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I Helena Hörnfeldts avhandling inom etnologi Prima barn, helt u.a, undersöker hon hur synen 

på normalitet och barns utvecklingsgång har formulerats och diskuterats under 1900-talet. 

Hörnfeldt beskriver Friedrich Fröbels pedagogiska grundtankar.  Han var grundare av 

barnträdgårdarna, vilka var föregångare till den förskola vi har idag. Han liknade barnens 

utveckling med blommor i en trädgård som bör vårdas och vattnas med ömma och 

beskyddande händer. Hans pedagogiska grundprinciper bygger på Rousseaus pedagogiska 

idéer om att barn har en egen inbyggd förmåga att utvecklas, vilken kan rubbas om vuxna går 

in och styrde allt för mycket. Barn borde, menade Rousseau, vistas i en skyddad miljö där de 

får möjlighet att växa och utvecklas ifred (Hörnfeldt 2009:180-181). 

 

 

 

3. Material och metod  
Jag kommer nedan redogöra för hur jag har gått till väga i min undersökning samt val av 

analysmetod och empiriskt material.  

 

 

3,1. Läroplaner som empiriskt material 

Göran Linde har skrivit en metodbok inom läroplansteori Det ska ni veta Han påpekar att 

läroplaner skrivs på uppdrag av regeringen i syfte att fungera som styrdokument och 

regelverk för de som arbetar i skolan och förskolan. I läroplanerna beskrivs innehåll och 

förhållningssätt. De anger vad som ska räknas som giltig kunskap och på så sätt kan man säga 

att de är både skapare och förmedlare av diskursiva praktiker. De skrivs delvis utifrån en 

politisk agenda att forma skolan och förskolan efter vissa önskvärda samhällsnormer och 

ideal. Implicit är dessa dokument med och skapar gemensamma normerande föreställningar 

om hur barns utveckling och lärande anses gå till (Linde 2000:5,12).  

Genom att analysera läroplaner vill jag belysa hur de framhåller och hjälper till att skapa 

och forma vissa diskurser runt barns utveckling och lärande. Genom att fokusera på hur de 

formulerar och framhåller vissa värden och förhållningssätt, hoppas jag kunna få svar på mina 

frågeställningar angående hur vi idag ser på och formulerar barns utveckling - och 

lärandeprocesser.  Jag kommer att analysera Lpo 94 och Lgr 11 samt Lpfö 98 och Lpfö 98/10. 

Jag har valt att använd både de äldre och de nyare versionerna, dels för att få syn på 

eventuella förändringar i synen på barn och lärande, dels för att de nya läroplanerna är så pass 
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nya att de gamla läroplanerna fortfarande kan tänkas påverka verksamheterna, då de som 

arbetar i verksamheterna inte har hunnit anpassa sig till de nya läroplanerna fullt ut.  

  

 

3,2. Val av metod 

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning och att analysera vilka bakomliggande idéer 

och tankar runt barn, lärande och utveckling som framkommer i styrdokumenten. Särskilt de 

som har betydelse för verksamheten i förskoleklasserna 

Monika Dalen beskriver i sin metodbok Intervju som metod, vad kvalitativa analysmetoder 

har för syfte och hon påpekar att de på ett bättre sätt än kvantitativa metoder kan synliggöra 

sociala fenomen i vår samtid. Fenomen som berör människors livssituation och förståelse av 

verkligheten. De kan också synliggöra olika föreställningar som påverkar vårt dagliga liv 

(Dalen 2007:11). 

 

 

3,3. Text- och diskursanalys som metod 

Jag kommer i min undersökning analysera läroplanerna genom att göra en diskursanalys. I 

Göran Bergström och Kristina Boréus metodbok för text och diskursanalys Textens mening 

och mak, beskriver de texters olika funktion i vårt samhälle. Texter av det slag som jag 

kommer att analysera, d.v.s. texter som har till uppgift att fungera som direktiv och regelverk 

till en viss mottagargrupp (i mitt fall en viss yrkesgrupp). De framhäver att dessa texter 

speglas av en viss verklighetsuppfattning som delas av författarna till texten. Genom 

språkanvändningen förmedlas vissa normer och antaganden. Språket fungerar således som 

sociala regelverk för möjliga tankemönster vilka kan definieras som diskurser (Bergström & 

Boréus 2000:16-17). Genom att göra en diskursanalys på texter, finns det möjlighet att 

komma åt de dominerande tankemönster och regelverk som framkommer i dessa texter och på 

så sätt få en bild av den verklighetsuppfattning som en diskurs utgörs av (Bergström & 

Boréus 2000:20). 

Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips som skrivit metodboken Diskursanalys 

som teori och metod, menar att det genom diskursanalys går att klargöra hur språket skapar 

och upprätthåller olika diskursiva praktiker och sociala värden. De framhåller att genom 

språket sker en strukturering av den rådande samhällsandan (Winther Jörgensen & Phillips 

2000:69).  
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Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips refererar till Faircloughs kritik av att göra 

en diskursanalys endast på texter, eftersom man på så sätt inte kommer åt hur den sociala 

praktiken gestaltar sig inom en diskurs. Genom texter kan man endast bilda sig en ytlig 

förståelse av innehållet i rådande diskurser (Winther Jörgensen & Phillips 2000:72).  

En totalundersökning är naturligtvis önskvärd, men sällan möjlig inom en snäv tidsram. 

Denna undersökning kommer därför att koncentreras till texter som har till syfte att styra 

förskoleklassen, grundskolan och förskolans innehåll samt redogöra för vilka förhållningssätt 

som förväntas inom skolväsendet. Denna undersökning kommer därför inte att säga något om 

hur den barnsyn som speglas i dessa texter, stämmer överens med hur det ser ut 

verksamheterna.  

 

 

 

4. Teori och centrala begrepp  
Jag kommer i detta kapitel redogöra för vilka teorier jag kommer att grunda mitt arbete på 

samt klargöra vissa teoretiska begrepp som jag använder mig av i min uppsats.  

 

 

4,1. Diskurs  

Delvis är syftet med min undersökning att lyfta fram rådande diskurser runt barn och deras 

skolgång som kan utläsas i läroplanerna. Winther Jörgensen och Phillips beskriver diskurs 

som den form vissa tankar och åsikter tar när de blir till rådande allmänna sanningar i vårt 

samhälle. Genom att det skapas vissa föreställningar om hur saker och ting fungerar och är 

beskaffade, betyder detta att alternativa förklaringar och idéer har svårt att få fotfäste och 

avvisas vanligtvis. De menar att diskurser uppkommer och skapas, genom hur vi människor 

som ett kollektiv handlar och resonerar kring olika fenomen. Genom att upprepa vissa 

antagande om t.ex. kunskap och vetande, identitet och socialt handlande, skapas också vissa 

sociala mönster och synsätt, där vi kan kategorisera vad som skall anses vara rätt, fel, bra, 

dåligt normalt, onormalt osv. (Winther Jörgensen & Phillips 2000:11-20). 

 Iver Neumann gör en liknelse mellan diskurser och kluster, han menar att diskurser 

innefattas av en massa idéer, föreställningar och regelverk, som tillsammans bildar en 

helhetsbild av den sociala verkligheten och som i sin tur skapar ramar för ett normerande 

system och regelverk. Han framhäver även att det ständigt sker strider mellan olika 
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dominerande diskurser och dess olika antaganden rörande hur vi bör forma och strukturera 

samhället och våra liv i samhället. Även han påpekar att diskurser delvis upprätthålls och 

befästs via ständig upprepning av vissa antaganden (Neumann 2003:17-20,50). 

 

 

4,2. Normalitetsbegreppet  

Åsa Bartholdsson redovisar för Ian Hackings teorier om normalitet i sin avhandling Med 

Facit i hand, Det är ett etnografiskt studie om elevskap och normalitet som hon baserar på 

studier av en förskoleklass. Enligt Hacking, finns två innebörder i normalitetsbegreppet den 

ena beskriver det vanliga, mest typiska genomsnittliga. De människor som hamnar utanför 

genomsnittet kan bli föremål för behandling. Den andra betydelsen innebär en idé om hur det 

borde vara när allt är som det ska d.v.s. ”det rätta sättet att vara”. Denna normalitet innefattar 

olika moraliska värden som är bundna till tid, plats och kultur. Normalitetsarbetet handlar i 

detta fall om att upprätthålla, alternativt sträva mot ett önskvärt samhällsideal. Hacking 

påpekar att synen på och uppfattningen av det genomsnittligt normala och det ideala 

eftersträvansvärda i sig inte är statiskt utan påverkas av tidsandan alltså den diskursiva 

praktiken (Bartholdsson 2007:13-14).  

 

 

4,3. Läroplaner och läroplansteori 

Linde tar i sin metodbok om läroplansteori upp olika synsätt och förhållningssätt som kan 

vara rådande i olika skolkulturer, han kallar dessa olika utgångspunkter för läroplanskoder. 

Han menar att så fort det skapas institutioner för undervisning och fostran, skapas också 

behov av reglerande texter som läroplaner, där mål och innehåll för verksamheten formuleras. 

Läroplanstexter uttrycker en viss syn på kunskap, vetande och en eftersträvansvärd 

samhällsordning. De innefattar också idéer om ett specifikt människoideal liksom 

föreställningar om barns utveckling och lärande. I läroplanerna utrycks samhälliga krav på 

moral, samhällsnytta och effektivitet. Den dominerande samhällskulturen och dess värden och 

normer speglas i både i skolans praktik och i dess måldokument. Läroplansteori fokuserar 

delvis på varför dessa aspekter har en tendens att i läroplanerna och i skolan presenteras som 

objektiv fakta (Linde 2000:5, 20). 

 

Lindes uppdelning av de han kallar läroplanskoder, pekar på olika förhållningssätt vad gäller 

form och innehåll. De olika läroplanskoderna är inte ömsesidigt uteslutande utan kan 
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kombineras på olika sätt, i olika tider och samhällen dominerar vissa över andra. Idag menar 

han att den rationella/utilistiska läroplanskoden är dominerande, denna bygger delvis på 

Deweys tankar om nytta och beredskap för framtiden. Praktisk kunskap och utövande av 

aktiviteter som tillämpas på olika arbetsplatser värderas högt.  

I Den klassiska läroplanskoden framhävs vikten av en god människa och en strävan mot ett 

visst människoideal. I den realistiska läroplanskoden framhålls däremot vikten av 

vetenskaplig förståelse av världen. Han nämner även en moralisk läroplanskod vilken 

fokuserar på vissa moraliska världen. Idag ligger fokus, menar han, framförallt på 

demokratiska världen, vilket grundar sig i en pragmatisk läroplanskod, som betonar vikten av 

demokratiska klassrum och elevers rätt att utrycka egna tankar och viljor (Linde 2000:34-35). 

Vad gäller form för lärostoffhantering menar han att det finns andra viktiga skiljelinjer, 

dels i syn på ämneshantering och dels i synen på elever och lärarens roll. Ämnesfokuserad 

läroplanskod innebär en syn på ämnena som separata oberoende av varandra, där varje ämne 

avhandlas för sig och som sedan tenteras av genom kunskapsprov. I den integrerade 

läroplanskoden däremot fokuseras det på tematiskt lärande, där ämnena integreras med 

varandra och där samarbete förespråks, klassen och gruppen ses som viktig i läroprocessen. 

Prestationsfokuserad läroplanskod handlar om fokus på elevers prestation i form av prov och 

skrivningar. Eleven har ett visst lärostoff att lära in och ansvaret ligger till största del hos 

eleven själv. Läraren bedömer endast elevens kunskapsmässiga prestationer och ägnar lite 

intresse åt elevens personlighetsutveckling eller privata angelägenheter. I den 

kompetensfokuserade läroplanskoden däremot ingår en mer helhetsbedömning av eleven som 

person och elevens utveckling på flera olika nivåer, de mätbara kunskaperna ses endast som 

en del av elevens kompetens. Elevens liv och personlighet får här en större betydelse (Linde 

2000:40). 

 

Gunilla Lindqvist menar att det idag råder två konkurrerande paradigm runt synen på hur 

skolan bör vara organiserad. Det ena lägger fokus på skolan som organisatorisk enhet och 

denna skolstruktur går att jämföra med företagsvärldens fokus på effektivitet och 

produktivitet. Eleverna anses själva bära ansvaret för sitt eget lärande och kunskapande och 

lärarens funktion blir framförallt att fungera som handledare och kontrollant. I denna 

skolform blir läroboken den viktigaste källan till kunskap, frihet och ansvar är viktiga ledord. 

Det andra paradigmet grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv, där dialog, samspel och 

meningsskapande betonas som viktiga för lärande och utveckling. Kollektivet ses som en 

tillgång och förutsättning för individuell utveckling och kunskap ses som kontextuell där 
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människors erfarenheter och upplevelser har en stor betydelse. Lärarens roll blir framförallt 

att fungera som en medresenär och stöttepelare i barnens strävan framåt (Lindqvist 1999: 

252). 

 

 

 

5. Tidigare forskning  
Jag kommer i detta avsnitt redogöra för en bråkdel av all den forskning som har gjort inom 

detta ämne. Först vill jag lyfta fram forskning som visar hur vi ser på barn och normalitet, då 

jag i min undersökning kommer beröra detta ämne. Sedan kommer jag lyfta fram forskning 

som berör vilken betydelse och funktion förskoleklassen har kommit att få i vårt skolsystem, 

då jag i min undersökning har som syfte att ta avstamp i förskoleklassen verksamhet.  

 

 

5,1. Normalitet och barns utveckling 

I Helena Hörnfeldts avhandling inom etnologi undersöker hon synen på normalitet och hur 

barns utvecklingsgång har formulerats och diskuterats under 1900-talet. I sin studie har hon 

utgått från journaler och dokument från barnhälsovården samt observerat 

fyraårskontrollundersökningar. Hon beskriver utvecklingspsykologins framväxt under 1800-

1900 -talen där barns utveckling ses som en del i en biologisk naturlig process och där 

barnens ålder påverkar utvecklingsmöjligheterna. I och med detta skapas idéer om att barn 

kan ha normal eller avvikande utvecklingsgång. Vad som ses som normalt eller icke- normalt 

har ofta varit nära förknippat med skolprestationer, fysisk och psykisk mognad samt 

motoriska avvikelser. Hörnfeldt menar att diskursen om universella utvecklingsstadier eller 

utvecklingspsykologiska milstolpar är stark även idag och har definitionsföreträde när det 

gäller att förstå barns utveckling. Enligt Hörnfeldt handlar definitioner på normala 

utvecklingsfaser egentligen om normativa krav på en viss uppfostran (Hörnfeldt 2009: 175-

179, 183). 

Hörnfeldt har en teori om att det i dagens samhälle finns ett idealiserande av den svenska 

medelklassen. Dels för att den utgör en majoritet av Sveriges befolkning och på så sätt 

representerar den genomsnittliga människan, dels för att den har stort inflytande över 

samhället och på så sätt har makten att påverka samhället och forma önskvärda ideal. Denna 

grupp har därför fått stå som representanter för det normala och ideala sättet att fostra och se 
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på barns utveckling och levnadsvanor. De som inte tillhör denna grupp kommer, menar hon, 

alltid att jämföras med denna grupp och på så sätt bli föremål för åtgärder (Hörnfeldt 

2009:243-248, 260).  

Lindqvist refererar till Pierre Bourdieu och Brasil Bernsteins begrepp den ”osynliga 

pedagogiken” där de anser att medelklassens barn gynnas av en ”integrerad kod” alltså 

osynliga regler och normer runt hur man bör bete sig, vilket språkbruk som är acceptabelt etc. 

men även vems vardag och sanningar som tas i akt (Lindqvist 1999:140).  

Karin Norman beskriver ur ett socialantropologiskt perspektiv, i sin bok Kulturella 

föreställningar om barn hur barndomen formas genom kulturella företeelser. Hon påpekar att 

alla institutioner alltid har fungerat som förmedlare av rådande värden, normer och 

existensvillkor som människor lever under. Skolan har i alla tider haft som, mer eller mindre 

uttalad, uppgift att fostra barn in i den dominerande kulturens normer och värden (Norman 

1996: 6-7, kap. 7). 

 

 
5,2. Förskoleklassen och dess funktion  

Inge Johansson har skrivit en rapport Innehållet i den nya skolan. FoU – rapport 2000:8, som 

bygger på intervjuer med barn, föräldrar och personal inom de olika yrkesgrupperna 

förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare. 

Hans syfte har framförallt varit att visa på att den nya skolreformen med förskoleklassens 

intåg i grundskolan har påverkat skolan i en mer barncentrerad riktning, där man mer och mer 

lyft fram barns egna förkunskaper och intressen som viktiga aspekter i barns lärande. Han har 

i sin undersökning framförallt riktat fokus på samarbetet mellan förskoleklassen, 

fritidsverksamheten och grundskolan. Han menar att samarbetet mellan dessa verksamheter 

leder till att de påverkar varandra, vilket skapar förutsättningar för nya sätt att se på barn, 

utveckling och lärande. Han påpekar dock att det är skolans traditionella struktur och form 

som fortfarande är dominerande och att de andra verksamheterna till viss mån får anpassa sig 

efter dessa, vilket kan orsakas av att skolan är en stor organisation och bygger på långa och 

starka traditioner som är svåra att bryta. Att förskoleklassen håller till i skolans lokaler och 

har samma måldokument som skolan är troligtvis också en bidragande faktor till att 

förskolans pedagogik har svårt att få fäste i skolan (Johansson 2000:132-133). 

Genom sina intervjuer har han kommit fram till att personalen inom de olika 

yrkesgrupperna hade olika prioriteringar och mål med sin verksamhet. Lärarna hade 
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framförallt fokus på utveckling framåt så väl i skolämnena som i den sociala utvecklingen. 

Medan förskollärarna hade ett barnorienterat perspektiv, där fokus hamnar på här och nu 

(Johansson 2000:68). 

Han kommer till slutsatsen att trots skolans överordnade ställning, har grundskolan tagit 

intryck av förskolans och fritidsverksamhetens sätt att arbeta med barn och lärande i en mer 

barncentrerad riktning. Arbetsformerna har förändrats och man arbetar i större utsträckning 

tematiskt. Kreativitet och praktiskt utövande i arbetet med barns utveckling har också fått en 

större plats än tidigare hävdar han (Johansson 2000: 43, 133-135). 

 

Ingmarie Munkhammar har skrivit en doktorsavhandling inom pedagogik. 

Från samverkan till integration, som är en studie om hur samverkan formas. Den bygger på 

observationer och intervjuer med personal i tre olika arbetslag på tre olika skolor. 

Hon fokuserar på problematiken som uppstår när olika verksamheter, som tar avstamp i 

olika traditioner och syn på barn, barndom, utveckling och lärande, ska försöka samarbeta och 

samverka med varandra. För att visa på några av dessa motstridiga barndomsdiskurser som 

existerar i de olika traditionerna inom förskola och skola, pekar hon på att skolans struktur är 

uppbyggd på att barn ska lära sig vissa saker i en viss ordning. Medan förskolan framförallt 

haft som uppgift att måna om barnets välbefinnande. Detta har lett till att personal i förskolan 

ser som sin uppgift att stärka barnet i sin egen strävan framåt. Hon diskuterar svårigheter som 

finns med att utforma arbetsformer där dessa olika mål blir möjliga att kombinera 

(Munkhammar 2001:42-43). Resultatet menar Munkhammar blir att pedagogerna i alla tre 

verksamheterna grundskola, förskoleklass och fritidshemmet i sina försök till samverkan, 

ständigt hamnar i en konflikt mellan formuleringar i måldokument och den faktiska 

verkligheten. 

Denna konflikt syns även i läroplanen Lpo 94. Där lyfts vikten av barns egna 

lärandeprocesser fram t.ex. barn som kultur – och kunskapsskapare. Samtidigt som 

måldokumenten innehåller tydliga direktiv om vilka kunskaper som eleverna ska ha inhämtat 

och behärska vid en viss ålder. I läroplanen går även att utläsa hur olika kunskaper och 

färdigheter ges olika värden, vilket i praktiken leder till att eleverna i realiteten får svårt att 

utveckla sina egna specifika intressen och kulturmönster, snarare styrs de in ett visst sätt att 

förhålla sig till kunskap och omvärlden (Munkhammar 2001:166-167, 179). 

Munkhammar diskuterar även utvecklingspsykologins inverkan på både förskolans och 

grundskolans syn på barn. Barnets utveckling ses som en biologisk och linjär process, snarare 

än att kultur och samhälle påverkar och formar barn utveckling. Detta skapar bilden av 
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normala barn kontra avvikande. I både förskolan och grundskolan förekommer definitioner på 

barn som skolmogna eller omogna. Det omogna i barnen får stå som brister, vilka blir föremål 

för omformning i ett bakomliggande normaliseringsprojekt, i syfte att göra barnen skolmogna 

inför skolstarten. Skolmognad handlar i detta fall om att ha tillgodogjort sig vissa färdigheter 

och förkunskaper som passar in i en grundskola som till största del bygger på 

medelklasskultur. Munkhammar menar att detta har kommit att bli en av förskoleklassens 

viktigaste uppgift. Sexåringarnas och förskollärarnas inträde i grundskolans lokaler har 

framförallt kommit att fokuseras på att underlätta och förbereda barnen för skolstarten i år ett 

(Munkhammar 2001:84-86). 

 

Karlsson, Maria, Helen Pérez Prieto m.fl. avhandling inom pedagogik vid Uppsala universitet. 

Förskoleklassen ett tionde skolår. De har gjort en undersökning som bygger på intervjuer med 

föräldrar, fritidspedagoger, lärare i år ett och förskollärare i förskoleklassen. 

Syftet har varit att ta reda på om förskolans pedagogiska förhållningssätt har fått 

genomslag i grundskolans arbetsformer, så som det har uttrycks i intentionerna för införandet 

av förskoleklassen samt om det har skett en integrering mellan förskola och skola, 

förskoleklass, skola och fritidshem. De kommer i sin slutsats fram till att förskolekassen 

framförallt har kommit att ha en funktion som skolförberedande verksamhet, där eleverna har 

möjlighet att få tillgång till de förkunskaper som krävs för att så smidigt som möjligt smälta in 

i en viss skolkultur och skolform (Karlsson && Pérez Prieto m.fl. 2006). 

 

Avhandlingen pekar på att förskolan och grundskolan bygger på olika grundsyn runt barns 

utveckling och lärande. Förskolan har en lång tradition av att måna om barns välbefinnande 

här och nu. Verksamhetens innehåll formas till stor del av barnens lust och intressen. I 

förskolan existerar samtidigt en syn på barnet som ”natur” som något som måste skyddas från 

samhället utanför. Grundskolan har i sin tur haft till uppgift att förmedla vissa bestämda 

kunskaper till eleverna, som anses nödvändiga för att kunna orientera sig och arbeta i 

samhället som vuxen. Man kan därför säga att grundskolan har ett framåtsträvande perspektiv 

som utgår från en nyttoaspekt. Fokus hamnar framförallt på de kunskaper som eleverna ska ta 

till sig, snarare än på eleverna själva. 

Då dessa mål och innehållsformer till viss del står i kontrast till varandra, är det en svår 

uppgift att kombinera de olika förhållningssätten, d.v.s. att utgå från barns intressen och 

samtidigt ha ett tydligt förmedlande uppdrag, där olika kunskaper dessutom räknas som olika 

viktiga i vårt samhälle. Det är inte heller en enkel uppgift att balansera ett barncentrerat 
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förhållningssätt med en nyttoaspekt som inte självklart handlar om individuellt förverkligande 

för eleven (Karlsson & Pérez Prieto m.fl. 2006:33-34). 

Förskoleklassen har framförallt kommit att fungera som en brygga mellan dessa olika 

skolkulturer, där verksamheten förväntas skapa en smidig övergång för barnen, där deras 

arbetssätt skall vara barncentrerat medan pedagogernas uppgift är att göra barnen skolmogna 

och ge eleverna de ”rätta” förkunskaperna för att ge dem en chans att klara skolans krav och 

kunskapsmål (Karlsson & Pérez  Prieto m.fl. 2006:158-165). 

 

 

 

6. Resultat och analys  
Förskoleklassen är en verksamhet som ligger mellan förskolan och grundskolan. Jag anser det 

därför nödvändigt att jämföra och studera både förskolans och grundskolans läroplaner och  

på så sätt få en inblick i förskoleklassens syfte och mål i arbete med barnen.  

Jag har delat upp resultat – och analysdelen på följande sätt; först kommer jag presentera 

grundskolans gamla läroplan Lpo 94 samt den nya läroplanen Lgr 11. Jag kommer lägga 

störst fokus vid Lgr 11.  Sedan kommer jag gå igenom förskolans gamla läroplan Lpfö 98 

samt den reviderade versionen Lpfö 98/10, även här kommer jag lägga störst tonvikt på den 

nya reviderade versionen. Jag kommer vidare att göra en jämförelse mellan förskolan och 

grundskolans läroplaner. Mot slutet kommer jag lyfta fram hur förskoleklassens verksamhet 

framställs i läroplanerna. 

 

 

6,1. Grundskolans läroplan, mål och riktlinjer  

Förskoleklassen arbetar med en förberedande verksamhet och inbegrips inte i kursmålen för 

varje enskilt ämne, däremot innefattas de i de övergripande mål och riktlinjer för 

grundskolans verksamhet. Dessa fokuserar framförallt på vad elever ska få med sig för 

kunskaper och färdigheter efter avslutad utbildning. Att de allmänna målen framförallt talar 

om vad elever ska få med sig efter hela sin skolutbildning, kan göra det svårt för förskollärare 

i förskoleklassen att veta vad och hur de förväntas implementera dessa mål konkret i 

verksamheten rent praktiskt. Det står inget om vilket centralt innehåll som förskoleklassen bör 

fokusera på t.ex. vilka ämnen som ska behandlas och genom vilken sorts arbetsform detta ska 

göras. Om syftet med förskoleklassens verksamhet nu har blivigt att lägga en grund och ge 
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elever vissa förkunskaper som kan underlätta för deras fortsatta skolgång, skulle man kunna 

önska att det framkom tydligare hur detta arbete förväntas gå till samt att det fanns 

anvisningar om vad som anses som grund. Detta menar jag är ett tecken på att 

förskoleklassens funktion och uppgift inte är helt klargjord inom skolväsendet samt att 

verksamheten i sig inte värderas tillräckligt högt, vilket även påpekas i den tidigare forskning 

jag tagit del av.  

 

I de övergripande utvecklingsmålen för hela utbildningen i grundskolan, framhävs 

grundskolans uppgift som mer omfattande än att endast förmedla och utveckla elevernas 

ämneskunskaper, även om fokus ligger på ämnen så har skolan även en stark fostrande roll 

och ansvar för elevens sociala utveckling. Exempelvis står det att elever genom skolans 

pedagogik ska få möjlighet att utvecklas empatiskt samt få övning i att samarbeta samt 

tolerera och respektera andras åsikter och ståndpunkter.  

Enligt Linde (se ovan om läroplansteori) bygger detta förhållningssätt på en 

kompetensfokuserad läroplanskod, vilket innebär att hela barnets utveckling står i fokus. 

Detta betyder att även i bedömningar av barnens framgångar i skolan fokuseras både på 

personlighetsutveckling och ämneskunskaper (Linde 2000:40). I de övergripande målen där 

förskoleklassen inbegrips framkommer alltså delvis ett kompetensfokuserat förhållningssätt 

vilket betyder att skolan skall ha ett helhetsperspektiv på barnets utveckling och lärande.  

 

Kunskapsmålen formuleras ungefär lika i Lgr 11 och i Lpo 94 förutom att det i Lpo 94 finns 

med strävansmål som är bortagna i Lgr 11. I målen står att alla elever när de går ut skolan ska 

ha tillägnat sig fakta och utvecklat förståelse och förtrogenhet med ämnenas innehåll samt 

rent praktiskt kunna använda sig av vad de lärt sig. I riktlinjerna står att elever ska kunna 

förhålla sig kritiskt till fakta samt kunna diskutera och argumentera för sina ståndpunkter. De 

ska även få möjlighet att utforska och utveckla egna sätt att lära samt genom utbildningen 

utveckla ett gott självförtroende (Lgr 11:13, Lpo 94:41-43). I Lgr 11 står att skolan ska 

stimulera elevers kreativitet och nyfikenhet samt uppmuntra elever att pröva egna idéer och 

lösa problem. Det sägs uttryckligen att skolan ska uppmärksamma såväl intellektuella som 

praktiska sinnliga estetiska aktiviteter samt att det är vikigt att alla barn får möjlighet att 

känna att de gör framsteg. (Lgr 11:9) I båda läroplanerna framhålls lek och skapande som 

barns väg till lärande. I Lgr 11 har man dessutom lagt till en mening där detta är extra viktigt 

för att de yngre barnen ska kunna tillägna sig kunskaper (Lpo 94:37, Lgr 11:9). Denna 

mening har troligtvis tillkommit i syfte att rikta sig till förskoleklassens verksamhet.  
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Det framkommer här en kompetensfokuserad läroplanskod där målen innefattas av flera olika 

egenskaper hos eleverna. Det fokuseras inte endast på goda ämneskunskaper utan även på 

förmågor som exempelvis att vara kreativ, initiativtagande och ha ett gott självförtroende.  

Det framkommer även en rationell läroplanskod, vilket Linde menar härstammar ur Dewey 

och reformisternas reaktioner mot en, som de menade, för teoretisk och verklighetsfrånvänd 

skolkultur. Skolan måste ha som mål, menade de, att förbereda eleverna för de yrkesliv som 

de senare ska ut i, vilket innebär mer praktiska aktiviteter, samt att eleverna måste få kunskap 

i hur de själva ska kunna söka ny kunskap, då samhällen och yrken förändras och utvecklas 

(Linde 2000:30-33). Både Linde, Lindqvist och Sundgren framhäver att Lpo 94 har många 

inslag i läroplanerna som är inspirerade av Dewey reformpedagogiska tankar (Linde 2000:33, 

Lindqvist 1999:74-77, Sundgren 2005:84-99).  

 

 

6,1,1. En mångdimensionell undervisning  

I båda läroplanerna framhålls vikten av att elever i skolan får ägna sig åt både intellektuella 

som praktiska och sinnliga estetiska aktiviteter, vilket framhålls bidra till en harmonisk 

utveckling hos eleverna (Lgr 11:10, Lpo 94:39).  Med en harmonisk utveckling syftas på att 

elever ska få möjlighet att utvecklas på flera olika plan. Här ligger alltså fokus på utveckling 

av hela individen, vilket speglar en diskurs runt lärandeprocessen som flerdimensionell och 

mångsidig. Både Dewey och Vygtskij var förespråkare till detta förhållningssätt, deras tankar 

har här fått genomslag i läroplanerna och de speglar en kompetensfokuserad läroplanskod. I 

Lgr 11 står dessutom att den harmoniska utvecklingen skall gynnas genom den varierade 

arbetsformen, som ett samarbete mellan de olika pedagogiska synsätten i Förskoleklass, 

fritidshem och skola kan bidra till (Lgr 11:10). Hur synsätt och arbetsform skiljer sig åt i 

dessa verksamheter står inte uttalat och eftersom förskoleklassen och fritidshemmen går under 

samma läroplan som grundskolan blir det svårt att veta vilka olika synsätt som åsyftas då 

dessa inte explicit framkommer i läroplanen. Detta kan förstås som att man antar att alla 

underförstått vet att förskoleklassens verksamhet bygger på en mer förskolebaserad 

pedagogik, trots att den nu ligger under grundskolans läroplan. Att detta inte tydligt förklaras 

skapar en oklarhet i förskoleklassens syfte och pedagogiska grund, vilket troligtvis bidrar till 

att detta inte får särskilt stor tyngd. Detta skulle enligt min mening kunna vara en bidragande 

faktor till att det blir upp till varje skola att utforma och definiera förskoleklassens karaktär, 

form och syfte.  
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6,1,2. Syn på lärande och utveckling  

I Lgr 11 står det att skolan ska främja en livslång lust att lära, vilket kan peka på ett relativt 

nytt sätt att se på lärande som något som sker ständigt och som inte nödvändigtvis har med 

utvecklingsfaser att göra utan snarare är beroende av miljö och stimulans. Hörnfeldt (se ovan i 

tidigare forskning) anser att synen på barns utveckling och lärande idag är beroende av 

utvecklingspsykologins antaganden om en viss normal utvecklingsgång (Hörnfeldt 2009:183).   

I den meningen i Lgr 11 framkommer dock en annan bild, vilket inte i sig betyder att 

utvecklingspsykologin har spelat ut sin roll, men att det även finns en annan konkurrerande 

uppfattning som har fått genomslag i läroplanerna. Delvis den bild som Lindqvist beskriver, 

där människan ses som en social och kulturell varelse, vars förmågor, intressen och 

personlighet är starkt påverkad av den miljö och kultur de befinner sig i och att människan är i 

ständigt lärande och utveckling tillsammans med sin omgivning (Lindqvist 1999:74-77). 

Själva idén med ett mellanår för att hjälpa barnen att bli mogna och tillförskaffa sig de 

förkunskaper som anses nödvändiga för att börja ettan, pekar dock enligt min mening på att 

barns lärande och i utveckling fortfarande till viss del ses i ljuset av mognads - och 

utvecklingsstadier. Man hade lika gärna kunnat ha inställningen att barnen kommer från 

förskolan direkt till grundskolan och att lärarna i grundskolan sedan förväntas möta upp 

eleverna där de befinner sig i sin utveckling och lärandeprocess just då. Nu är situationen den 

omvända. Barn förväntas anpassas efter lärarnas föreställningar om vilken social och 

kunskapsmässigt mognad sjuåringar bör ha uppnått.  

 

Under rubriken skolans uppdrag i kapitel 1 i Lgr 11 står att språk, lärande och identitet hör 

nära samman, vilket innebär att verksamheten skall skapa tillfällen och möjligheter till olika 

språkstimulerande aktiviteter (Lgr 11:9). Språket lyfts här fram som grundförutsättning för 

utveckling och lärande. Att ha en god kommunikativ förmåga är något som sätts stort värde 

på i dagens samhälle och är en grundförutsättning för att lyckas bra i skolan. 

 Heath Shirely Brice har gjort en studie av skillnader i språksocialisation i tre olika områden 

med invånare med olika klasstillhörigheter USA. I hennes studie framkommer att det i det 

medelklassområde hon studerade ingick att föräldrarna involverade barnen i språkliga 

aktiviteter av olika slag i högre grad än i de två arbetarklassområden hon studerade, (ett 

afroamerikanskt arbetarklassområde och ett arbetarklassområde med framförallt vita). Hon 

fann stora skillnader i hur de vuxna samtalade med barnen. Barn i medelklassområdet var 

tillexempel oftare med när det skulle fattas beslut i olika frågor, vilket medförde att de tidigt 
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fick öva sig i argumentation och samtalsregler samt att vuxna i detta område, i större grad än i 

arbetarklassområdena, förde långa samtal och diskussioner med sina barn. Det fanns ett större 

intresse att tidigt skola in barnen i en skriftspråkskultur genom till exempel bokläsning och 

samtal runt texter och bilder i det vita medelklassområdet (Heath 1983). Även om detta var i 

USA kan man se samma mönster här i Sverige, där medelklassens barn generellt kommer till 

skolan med en mer skolanpassad språkkultur än till exempel barn från arbetarklasshem. 

 Enligt Hörnfeldt har medelklassen i dagens Sverige en stark ställning och har på så sätt 

även fått en stark röst i samhället och i skolan. Idag är det medelklassens normer och värden 

som får stå som det eftersträvansvärda, vilket även betyder att medelklassens språkkultur blir 

till norm för hela samhället (Hörnfeldt 1999:243-247). Skolans uppgift blir således att 

introducera barnen in i denna språkkultur och ge dem de förutsättningar som krävs för att 

kunna orientera sig i samhället på ett tillfredställande sätt och här kan förskoleklassen tänkas 

ha en viktig roll.  

  Enligt läroplanen är det av stor vikt att skolan och förskoleklassens lärare hjälper barnen att 

utveckla en god kommunikativ förmåga. Risken är dock enligt min mening, att detta kan 

komma att ske på bekostnad av barnets egen språkkultur och spontanitet, framförallt gäller 

detta de barn som kommer från hem där språksocialisationen skiljer sig från skolans. Detta 

bör särskilt tas i beaktande när det gäller barn med annat modersmål än svenska. Skolan bör 

erbjuda många språkliga aktiviteter och genom detta skapa utrymme för spontanitet och 

acceptans för att barn har olika sätt att utrycka och förmedla sig på. 

 

 

6,1,3. Barns inflytande  

I både Lgr 11 och Lpo 94 framhålls att skolan ska vara utformad utifrån en demokratisk grund 

där eleverna har inflytande och kan påverka sin vardag.  

I Lgr 11 står att elever ska lära sig ta personligt ansvar för sina studier, detta genom att få 

delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få möjlighet att välja 

kurser och ämnen. I avsnittet om elevers ansvar och inflytande står att läraren ska se till så 

alla elever får ett reellt inflytande över arbetssätt, arbetsform och innehåll samt se till att detta 

inflytande bör öka med stigande ålder och mognad (Lgr 11:8, Lpo 94:37). I Lpo 94 framhålls 

också att elever ska få pröva egna idéer samt att deras inflytande bör öka i och med att 

eleverna blir äldre (Lpo 94:46). 

Här framkommer två olika betydelser av inflytande, där den ena pekar på att elevers 

inflytande handlar om att ta ansvar för sitt eget lärande, vilka val de gör och förstå 
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konsekvenserna av dessa i ett större perspektiv. I denna betydelse ligger fokus på framtiden 

och att elever så tidigt som möjligt lär sig blicka framåt mot vissa val som påverkar framtiden, 

genom att redan i grundskolan kunna välja ut vissa ämnen och kurser som de vill satsa mer 

på. I denna betydelse av barns inflytande, blir det förståeligt varför inflytande och ansvar 

successivt bör öka med åldern, då det kan vara svårt för yngre barn att se konsekvenser av sitt 

handlande på längre sikt. Den andra betydelsen bygger på idéer om barns eget skapande av 

sig själv i nuet. I denna betydelse blir barnens intressen och aktiviteter styrande faktorer för 

innehållet. Den ena fokuserar på barn som blivande ansvarstagande vuxna och den andra på 

att barnet här och nu anses kunna ta egna beslut och veta vad de för stunden behöver.  

Lindqvist som diskuterar dessa olika förhållningssätt, menar att de grundar sig i olika 

synsätt på skolans uppdrag.  Där den ena riktar in sig på skolan som en form för den enskilda 

individen att på ett effektivt sätt få bildning och betyg för en fortsatt strävan mot en karriär. 

Medan den andra ser skolans uppgift som en plats för mänsklig och personlig utveckling i 

nuet och en tro på att barn är kompetenta och vet vad de behöver för att må bra och utvecklas 

på sina egna villkor (Lindqvist 1999: 252). 

Att det i läroplanen framhålls att barn bör ha reellt inflytande över sin vardag är också 

troligtvis en konsekvens av de demokratiska uppdrag skolan har, dels att fostra barnen till 

demokratiska medborgare, dels att elever genom skolan ska få kännedom hur demokratiska 

processer kan gå till. Linde menar att det finns en läroplanskod där den demokratiska 

strukturen har fått stor genomslagskraft, vilket bygger på visionen om det demokratiska 

klassrummet, vilket i sin tur förväntas leda till att eleverna genom att fostras in i den 

demokratisk anda, skapa demokratiskt sinnade människor (Linde 2000:36). 

 

 

6,1,4. Skolan och samhället  

I Lgr 11 utrycks att skolan ska främja en entreprenörsanda hos eleverna genom att stimulera 

elever att vara aktiva, problemlösningsinriktade och kreativa. (Lgr 11:9) I Lpo 94 framhålls 

också kreativitet och problemlösningsförmåga som viktiga egenskaper, men de får inte alls 

lika stort utrymme som i Lgr 11, dessutom står det ingenstans uttalat om att främja 

entreprenörsanda hos eleverna. Att detta ord är inskrivet i den nya läroplanen kan vara en 

indikation på att samhällsklimatet har förändrats och där dessa egenskaper idag är mer 

efterfrågade på en arbetsmarknad.  

Att målen i skolan riktas in på vilka förmågor hos människor som eftertraktas på dagens 

arbetsmarknad kan tyda på att läroplanerna delvis även styrs av en rationell läroplanskod, där 
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skolans viktigaste syfte blir att rusta barnen till framtida yrkesutövare. I denna kontext, skulle 

jag vilja påstå, skapar den rationella läroplanskoden en normerande praktik där alla barn 

förväntas utveckla samma egenskaper och förmågor för att passa in på arbetsmarknadens 

relativt snäva efterfrågan.  Linde menar dock att den rationella läroplanen inte har detta syfte, 

han menar att den framförallt riktar in sig på att elever i skolan bör få tillgång till såväl 

praktisk som teoretiskt bildning, för att på så sätt vara rustade med alla de kunskaper som 

krävs inom ett yrke. Däremot menar han att det finns en så kallad klassisk läroplanskod, 

vilken bygger på att det existerar idéer om en idealmänniska som innehar de kunskaper och 

förmågor som eftertraktas i ett idealsamhälle. I den klassiska läroplanskoden blir syftet att 

elever skall formas efter dessa ideal. Linde syftar framförallt på en syn på lärande utifrån en 

äldre högborglig utgångspunkt, med ideal om den disciplinerade hårt studerande intellektuella 

människan (Linde 2005:34-35).  Kanske att detta snarare tyder på att det i läroplanen här 

framkommer en klassisk läroplanskod, bara med den skillnaden att idealen ser annorlunda ut 

idag. Idag får entreprenören stå som ideal och norm där egenskaper och förmågor som att vara 

självgående, kreativ och företagsam har blivit högst eftersträvansvärda. Detta skapar en skola 

som inte är öppen för mångfald och olikheter, snarare förväntas alla elever bli ägare av dessa 

egenskaper. Att skriva in entreprenören som ett ideal för den framtida människan i läroplanen, 

visar på att läroplanen bygger på ett normerande förhållningssätt till människan och dess 

utveckling och varande.  

Under värdegrundsfrågor framkommer däremot en helt motsatt bild, där framhålls att alla 

människor ska få bli respekterade och sedda utifrån sin personliga egenart och sina olika 

förmågor och egenskaper. Framförallt handlar det om att elever ska lära sig att utveckla ett 

accepterande förhållningssätt (Lgr 11:7).  Detta blir förstås absurt då eleverna förväntas ha 

denna hållning och inställning till människor, medan skolan i sig inte uppmuntrar till 

oliktänkande och uppskattar olika förmågor och tallanger hos eleverna.  

 

 

 

6,2. Förskolans läroplan - mål och riktlinjer  

I förskolans mål står det att barn ska få utvecklas både socialt, emotionellt och 

kunskapsmässigt (Lpfö 98:11-12, Lpfö 98/10:10). Detta tyder på en kompetensfokuserad 

läroplanskod samt att den till sin form utgör en integrerad läroplanskod, det vill säga att 

barnets alla olika sidor, förmågor och egenskaper står i fokus och att många aktiviteter anses 

utvecklande på flera olika plan, så väl kunskapsmässigt som emotionellt och socialt. 
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Dessutom framhålls det betydelsefulla i att alla barn ska få känna att de är en tillgång för 

gruppen.  

Förskolan ska utgå från en helhetssyn där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

Vidare står det att förskolan ska fungera som en trygg miljö för barnen. Pedagogerna bör 

skapa miljöer som är utmanande och inbjuder till lek och utforskande verksamhet (Lpfö 

98/10:6). I båda versionerna läggs stor vikt vid social och individuell utveckling vilket 

innebär att barn i förskolan ska få möjlighet att utveckla sin identitet och få växa i den.  

I båda versionerna av förskolans läroplan utrycks att nyfikenhet och lust förutsätter en 

positiv verksamhet där barnen trivs och har roligt. Barns lek och sociala samspel framställs i 

texten som förutsättning för utveckling och lärande (Lpfö 98/10:5-6 Lpfö 98:8-10). I 

läroplanerna fokuseras här på ett barncentrerat förhållningssätt som fokuserar på här och nu. 

Det går även att utläsa att båda läroplanerna bygger på en integrerad läroplanskod, där lärande 

inom olika områden anses kunna ske i en och samma aktivitet. Linde menar att i denna 

läroplanskod blir gruppen ett viktigt instrument (Linde 200:39). I den reviderade versionen 

nämns dock inte gruppens betydelse för barns utveckling i lika hög grad som i den äldre 

versionen. Fokus hamnar mer på att möta upp varje barnens individuella intressen och 

utveckling, vilket pekar på att läroplanen har blivit mer individcentrerad än tidigare. 

Förskolans verksamhet bygger även på en kompetensfokuserad läroplanskod där barnets 

utveckling och lärande ses utifrån en helhet. 

 

 

6,2,1 Syn på lärande och utveckling  

Diskursen om det livslånga lärandet lyfts fram som en ledstjärna i Lpfö 98/10, vilket kan 

tänkas grunda sig i en vilja att vidga synen på var och hur lärandeprocesser kan gå till, där 

man helt enkelt vill lyfta blicken från att lärande framförallt sker i klassrumssituationer till att 

lärande även kan ske i en mångfald miljöer och situationer samt att förskolan på så sätt också 

kan arbeta med barnens lärande, utan att för den delen bli ”en skola”. I denna diskurs ingår 

även att se lärande som något som sker ständigt, från att man föds till att man dör. Denna nya 

idéströmning är troligtvis en reaktion mot det stadietänkandet som Hörnfeldt menar har varit 

dominerat i barnpsykologin under många år, och även fått fäste i förskolan och grundskolan, 

där barns lärande har definierats utifrån olika åldersstadier, där varje ålder har ansätts 

innefatta vissa mognadsprocesser och också att barn i och med det är mottagliga för olika 

kunskaper i olika åldrar (Hörnfeldt 2009: 175-179, 183). 
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Genom att lyfta fram lärande som en process som sker ständigt och inte något vi är olika 

mottagliga för beroende på ålder, skapas en friare och öppnare bild av de individuella 

lärandeprocesserna. Samtidigt kan detta få till konsekvens att vuxna redan i mycket tidig ålder 

medvetet riktar in barnens fokus på sådana kunskaper som vuxenvärlden i vår samtid sätter 

stort värde vid och andra utvecklingsområden hamnar i skymundan eller prioriteras bort och 

värdesätts då inte.   

 

 

6,2,2. Skillnader mellan den äldre och den reviderade versionen 

Nytt för den reviderade versionen av förskolans läroplan är att det finns ett mycket större 

ämnensfokus än vad som finns i den äldre versionen. De ämnen som framförallt framhålls 

som viktiga är matematik, naturvetenskap och svenska. Exempelvis står det att barn ska få 

rikligt med tillfällen att bygga och konstruera, få använda matematik i olika former samt 

bygga upp en förståelse för naturvetenskapliga fenomen.  Det står vidare att förskolan skall 

främja intresse för skriftspråk och symbolers kommunikativa funktion (Lpfö 98/10:10-11). 

Detta tyder på en mer prestationsinriktad förskola, där barnens kunskaper inom olika 

ämnesområden hamnar i fokus (Linde 2000:35). Det visar även på vilka kunskaper och 

förmågor som värderas högt i dagens samhälle. Förskolan har dock ett helt annat sätt att 

arbeta med dessa ämnen än grundskolan. I förskolan fokuseras på att skapa miljöer som 

möjliggör för barn att själva kunna utforska och upptäcka efter egen vilja och förmåga.  

 

I verksamheten ska det ingå lustfyllda språkstimulerande aktiviteter som främjar ett nyanserat 

talspråk samt förmåga att lyssna och reflektera och argumentera. Barnen ska få tillgång till att 

utveckla flera olika kommunikativa uttrycksformer som till exempel bild, drama, media etc. I 

den reviderade versionen kopplas språk och identitet nära samman samt att språket framställs 

som en förutsättning för lärande och utveckling (Lpfö 98:10,13, Lpfö 98/10:7,10). I den 

reviderade versionen står att förskolan skall skapa en levande social miljö som inbjuder till 

kreativitet och initiativtagande hos barnen, vilket utvecklar den kommunikativa och sociala 

kompetensen (Lpfö 98/10:6). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på barns lärande, framhålls 

att människan är en kommunikativ varelse som utvecklas genom kommunikation och samspel 

med sin omgivning och vars identitetsskapande påverkas av den närmaste omgivningens sätt 

att kommunicera och föra dialoger. Även Vygotskij (se ovan) framhävde språket och barns 

kommunikation med sin omgivning som betydelsefull i barns lärande och utveckling. Han 
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menade att det är i dialogen mellan människor som man får chans att prova sina argumentera 

för sina funderingar och antaganden (Lindqvist 1999:133, 141, 191).  

 Det bekräftas här att goda kommunikativa och språkliga förmågor idag är högt uppskattade 

och ses som en grundförutsättning för fortsatt god utveckling och lärande. Det framhävs i 

förskolans läroplan att kommunikativ förmåga innefattar flera olika uttrycksformer, vilket 

pekar på en kompetensfokuserad och integrerad läroplanskod, vilket enligt Linde innebär att 

man ser barnen i sin helhet och att alla olika förmågor och egenskaper hör ihop och utvecklar 

varandra (Linde 2000:40). Även här går att genomskåda en uppfostringsnorm där barn 

förväntas vara delaktiga och få många tillfällen att argumentera och föra samtal så väl med 

varandra som med vuxna i förskolan, samt få många tillfällen att möta skriftspråket i olika 

former. Vilket, som jag nämnt tidigare, är starkt förknippat med hur medelklassen ser på en 

god uppfostran och bildning. Förskolan förväntas alltså implementera detta förhållningssätt i 

sin verksamhet och på så sätt möjligtvis även kompensera för eventuella ”brister” i hemmet 

vad gäller språklig stimulans. Vilket i grunden är en god tanke, men som samtidigt skapar 

snäva ramar och normer runt hur vi ser på barns utveckling och vad som är viktigt för små 

barn.  

 

I den reviderade versionen av förskolans läroplan står att barn ska utveckla förmågan att leka 

och lära samt att fungera både enskilt och i gruppsammanhang (Lpfö 98/10:9). Medan det i 

Lpfö 98 står att barn lär och utvecklas genom lek och samspel med sin omgivning (Lpfö 

98:10). Här finns en viktig skillnad i synen på barn. I den reviderade versionen antyds att barn 

från början saknar förmågor av dessa slag och att pedagogernas uppgift delvis blir att hjälpa 

barnen utveckla dessa, det framkommer alltså här en bild av vad barn ska bli snarare än vad 

de är och man tar här ett steg från ett barncentrerat förhållningssätt till att fokusera på 

önskvärda förmågor som barn bör utveckla (Lpfö 98, Lpfö 98/10). 

 

 

6,2,3. Barn inflytande  

I Lpfö 98 och Lpfö 98/10 framhävs att verksamheten i förskolan ska ge utrymme för barnens 

egna planer, fantasi och kreativitet (Lpfö 98:11, Lpfö98/10:7). I den reviderade versionen 

Lpfö 98/10, står att barn genom egna aktiviteter erövrar kunskap. Det framhävs att barn utgår 

från sin egen erfarenhetsvärld i sin vidare utveckling och att barn delvis är sin egen kultur - 

och kunskapskapare, samtidigt som förskolan har en uppgift att föra vidare ett kulturarv som 

innefattar värden, traditioner, kunskaper, språk och historia. Det demokratiska uppdraget 



 
 

28 

framhävs i båda läroplanerna som en del av innehållet. Önskemålet är att detta ska skapa 

engagemang och ansvarstagande hos barnen på sikt (Lpfö 98/10:4,10,12 Lpfö 98:7).  

Det står vidare att barnen i förskolan ska få vistas i en trygg miljö som samtidigt inspirerar 

till lärande och utforskande samt inbjuder till lek och utmanande aktiviteter (Lpfö 98/10:6) I 

den reviderade versionen framhålls att barn lever i olika livsmiljöer samt att de försöker förstå 

och skapa mening i tillvaron genom sina tidigare erfarenheter (Lpfö 98/10: 6). 

Det framkommer att förskolans verksamhet bör bygga på att ett förhållningssätt där barnet 

står i centrum och där de som arbetar är lyhörda för barnens egna livsvärldar och intressen, 

samt att barn är sina egna skapare i nuet.  I dessa formuleringar framkommer både Rousseaus 

naturalism, vilket innefattar en bild av barn som bärare av inre naturliga 

utvecklingsmekanismen och Vygotskijs mer sociokulturella perspektiv på barn och deras 

utveckling, vilket bygger på tankar om att barnen har en uppsjö av erfarenheter och 

föreställningar med sig i bagaget till förskolan, samt att de i sin strävan och utveckling 

använder sig av dessa för att försöka tolka och förstå sin omgivning. I läroplanen framhålls att 

de som arbetar i förskolan har till uppgift att skapa miljöer som möjliggör utforskande och 

lärande, men att det är barnen själva som tar initiativen till egna aktiviteter i dessa miljöer, 

förskollärarnas roll blir att finnas i periferin och stötta barnen i deras väg framåt och barnen 

anses redan från väldigt tidig ålder kompetenta och göra vissa val och att de här och nu vet 

vad de behöver för att komma vidare och må bra. 

I beskrivningen av förskolans verksamhet framkommer en demokratisk samt 

kompetensfokuserad läroplanskod. Linde beskriver att den demokratiska läroplanskoden 

fokuserar på vikten av att skapa en verksamhet som bygger på demokratiska grunder, där 

barns tankar och idéer får gehör och där de samtidigt får lära sig att lyssna och respektera 

varandra. Barnets utveckling förväntas även ses utifrån ett helhetsperspektiv (Linde 2000:45-

46).  

 

 

6,3. En jämförelse mellan förskolan och grundskolans läroplaner.  

I både förskolans läroplan Lpfö 98/10 och i Lgr 11, grundskolans läroplans två första kapitel, 

framkommer en kompetensfokuserad och rationell läroplanskod. Den rationella 

läroplanskoden är mera synlig i den reviderade versionen av förskolans läroplan. Det finns 

även större ämnesfokus i denna version vilket är intressant då förskolan traditionellt har varit 

förknippad med ett barncentrerat förhållningssätt och som framförallt har värnat om barnets 

välbefinnande här och nu och inte haft blicken riktad framåt i lika stor utsträckning som i 
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grundskolan. I alla läroplaner framkommer till viss del en integrerad läroplanskod, där flera 

olika ämnen och aktiviteter anses kunna sammanföras och berika varandra. Denna 

läroplanskod har dock en starkare fäste i förskolans läroplan än i grundskolans.  

 En stor skillnad mellan förskolans och skolans verksamhet som får betydelse för innehållet 

och hur det kan presenteras för barnen, är att barns kunskaper och färdigheter i förskolan inte 

mäts och bedöms på samma sätt som i grundskolan, där verksamheten bygger på att barn ska 

tillägna sig utvalda ämnen som anses viktiga att ha kännedom och kunskap inom. Detta gör 

att grundskolan i sin grundform är mer prestationskodad än förskolan, som därför också tillåts 

vara friare i sin form. I förskolan erbjuds barnen möta och få inblick i vissa ämnen och 

aktiviteter, men det ställs inga krav på att barnen måste delta eller att de ska ha nått vissa 

kunskapsnivåer i vissa åldrar. I förskolan blir det därför lättare att anamma ett 

helhetsperspektiv på barnet och måna om barnets välbefinnande här och nu. Men jag skulle 

kunna tänka mig att, en mer ämnesfokuserad läroplan för förskolan, skulle kunna leda till att 

elevers prestationer inom ämnesområden hamnar allt mer i fokus.  

 

I en jämförelse mellan förskolans läroplan och de två första kapitlen i grundskolans läroplan, 

som förskoleklassens verksamhet innefattas av, framkommer mer konkreta och tydliga 

anvisningar för innehåll och mål med verksamheten i förskolans läroplan. I förskoleklassen 

finns precis som i förskolan inga krav på att elever ska uppnå vissa bestämda kunskapsmål 

under vistelsen i verksamheten. Det kan förstås hända att det i realiteten i alla fall ställs vissa 

krav på elevers kunskapsnivå och att detta varierar från skola till skola.  

 

 

6,3,1. Syn på lärande och utveckling 

Språklig och god kommunikativ förmåga lyfts fram i alla läroplaner som betydelsefulla och 

en grundförutsättning för framgång i skolan. Mycket av den senaste forskningen visar att 

människor i grunden är en kommunikativ varelse, där människan lär, utvecklas och formas 

via kommunikation och i samspel med sin omgivning. I denna bemärkelse framkommer att 

pedagogerna bör vara lyhörda och bidra till att elever får många tillfällen till kommunikativa 

aktiviteter av olika slag, där de får möjlighet att uttrycka sig genom olika uttrycksformer samt 

få vistas i en språkligt rik miljö. Det läggs i läroplanerna och framförallt i grundskolans 

läroplan dock en större tonvikt på barns formella språkkunskaper, vilket speglar ett helt annat 

sätt att förhålla sig till barns kommunikativa förmåga. Fokus hamnar på elevers prestationer 

inom språkliga aktiviteter, vilket pekar på en prestationsfokuserad läroplanskod. Detta kan 
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även bidra till att barn som kommer till grundskolan utan att ha fått möta skriftspråket i så stor 

grad, redan från tidig ålder hamnar efter och får problem med att hinna med i undervisningen 

och slås på så sätt ut genom konkurrens med sina kamrater.  

 

Leken som en väg till kunskap och utveckling lyfts fram som betydelsefull i alla läroplaner, 

dock får den större utrymme i förskolans läroplan, där leken förväntas ingå i 

vardagsaktiviteterna och ses som utgångspunkt i barnens lärande. Leken i grundskolans 

läroplan framställs framförallt i skenet av att fungera som en väg till kunskapande och en 

aktivitet som kan komplettera den traditionella undervisningsformen. I förskolans läroplan 

däremot framställs leken som en grund och som barns eget sätt att kommunicera och utforska 

omvärlden och sin egen plats i denna. Samtidigt har leken i förskolan även fått en stor 

betydelse som redskap för barns kunskapande och utveckling inom flera olika ämnen och 

förmågor. 

Norman (se ovan) beskriver att det idag finns en diskussion om i vilken utsträckning 

fantasi och lek är viktiga inslag i barns utveckling och lärande. Hon lyfter fram att det 

existerar två sätt att förhålla sig till lek och lärande. Dels ses fantasi och lek som sätt för barn 

att här och nu utforska sig själv och sin egen plats i sin omvärld samt som ett forum för 

skapande av kultur och kulturyttringar och identitet. Dels finns en syn på lek som målinriktad 

mot framtiden, där barn genom lek lär sig sociala regler och strukturer samt utvecklas 

emotionellt genom att inta olika roller och samspela med varandra (Norman 1996:21-29). 

 

I förskolans läroplan lyfts gruppen fram som en viktig funktion i barnens utveckling, medan 

det i grundskolan framförallt fokuseras på individen. I Lgr 11 står till exempel att barn måste 

få känna att de gör framsteg och att de kan övervinna hinder. I Lpfö 98/10 finns detta också 

med, men med tillägget att barnen måste få känna att de är en tillgång för gruppen, dock har 

den reviderade versionen av förskolans läroplan mindre fokus på gruppen än den äldre 

versionen. Vilket pekar på att även förskolan går mot en mer individualiserad verksamhet, där 

fokus framförallt läggs på varje enskilt barns utveckling och lärande i olika ämnesområden.   

 

 

6,3,2. Det kompetenta barnet  

I alla läroplaner jag undersökt proklameras en tro på det kompetenta barnet. Det uttrycks i 

meningar som; att barn är sina egna kultur- och kunskapsskapare och att barns intressen och 

egna drivkraft till utforskande och lärande bör bejakas. Denna inställning till barn bygger på 
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att se barnet här och nu och för vilka de är. Samtidigt framkommer även ett motsatt 

förhållningssätt, där skolan och förskolans uppgift delvis ligger i att styra in barnen i vissa 

förutbestämda intressesfärer och kulturmönster. I den reviderade versionen av förskolans 

läroplan finner man meningar som indikerar att barn i sig inte självklart anses äga förmågor 

som att lära sociala regler, vilket innebär att det blir förskollärarnas uppgift att lära barnen 

detta. I denna syn på barn ligger fokus istället på framtiden, att barn ska bli kultur - och 

kunskapsåterskapare.  

  I stort går det att utläsa att förskolans läroplaner i större grad än grundskolans har anammat 

diskursen om det kompetenta barnet, medan grundskolans hela struktur och form bygger på 

en idé om vad eleverna ska bli, alltså ligger fokus framförallt på framtiden. 

Förskoleklassen som fenomen skulle i sig kunna visa på att dagens skolsystem bygger på 

tankar om barnen som framtidsprojekt, där vikten av att förberedas för nästa steg blir allt mer 

betydelsefullt och där inget barn får komma till skolan utan väl grundade förkunskaper i 

ämnen som matematik, teknik och svenska. Alla barn förväntas ha samma förkunskaper med 

sig oavsett bakgrund. Det är önskvärt om barn även kan fungera i gruppsammanhang och på 

ett tillfredställande sätt kunna vara en tillgång för gruppen. Samtidigt ska de dock vara 

självständiga i sin strävan framåt.  I formuleringarna i förskolans läroplan framkommer att 

förskolan delvis har som syfte att fungera som en förberedande verksamhet som erbjuder 

barnen de förkunskaper som underlättar för lärarna i grundskolan i deras arbete mot målen. I 

den reviderade versionen av Lpfö 98/10 återkommer formuleringar om att barnets lärande ska 

stå i fokus för förskolans verksamhet samtidigt som omsorgsuppdraget tonats ned jämfört 

med i Lpfö 98. Detta tyder på en viss förskjutning i förskolans uppdrag och i synen på barns 

grundläggande behov och utvecklingsgång.  

 

Förskolans läroplan, och då framförallt Lpfö 98, genomsyras till stor del av en syn på barnet 

som natur, där bilden av att barn ska få utvecklas ostört utan för stor inblandning av vuxna är 

central. Man litar på att barnen gör vad de behöver och att utvecklingen är en biologisk 

process som i stort sett sköter sig själv bara de rätta förutsättningarna finns. Diskursen om 

barnet som ”natur” har idag inte lika stor popularitet, vilket man kan lägga märke till i den 

reviderade versionen av förskolans läroplan, där omsorg och omvårdnad har fått en betydligt 

mindre plats i texten än i den äldre versionen. Det framkommer även, som jag nämnt tidigare, 

en viss styrning av innehåll om vilka områden som skall läggas vikt vid i den nya versionen. 

Detta kan bero på att man idag allt mer lägger vikt vid social och kulturell påverkan.  
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6,3,3. Barns inflytande  

I Lpfö 98 och i Lpfö 98/10 förutsätts att barnens egna aktiviteter styr verksamheten. (Lpfö 

98:11, Lpfö 98/10:7). I den reviderade versionen står att barn genom egna aktiviteter erövrar 

kunskap. Det påtalas att barn utgår från sin egen erfarenhetsvärld i sin vidare utveckling 

(Lpfö98/10:6 ). 

I Lpo 94 står att barn ska få prova egna idéer.  I Lgr 11 och framhålls att elever ska lära sig 

ta personligt ansvar för sina studier, genom att få vara med i planering och utvärdering av den 

dagliga undervisningen. De ska även få möjlighet att välja kurser och ämnen och få reellt 

inflytande över arbetssätt, arbetsform och innehåll. I båda läroplanerna står att detta inflytande 

bör öka med barnens ålder och mognad (Lgr 11:15, Lpo 94:46). 

I förskolans och skolans läroplaner framkommer två olika diskurser om barns inflytande, 

det är två helt olika sätt att se på och förstå barns inflytande. Den ena betydelsen innebär att 

inflytande handlar om att lära sig ta ansvar för sina egna val och sitt eget liv.  Detta 

framkommer i formuleringen om att elever ska kunna välja kurser och innehåll, vilket i 

praktiken innebär ett första val mot framtida karriärmöjligheter, då val av någon kurs 

samtidigt innebär val av vad man avstår från att få djupare kunskaper i. För att kunna fatta 

dessa beslut krävs av eleverna att de är mogna, har utvecklat en god självinsikt och kan rikta 

uppmärksamheten mot framtiden och se vilka konsekvenser deras beslut får på längre sikt. 

Formuleringen om att barns inflytande och ansvar successivt bör öka med åldern blir utifrån 

detta förståeligt förståligt, eftersom det för små barn, kan vara svårt att ha ett sådant 

perspektiv. Här fokuseras alltså framförallt på framtiden, vad barnen ska bli och att barnen 

successivt ska lära sig att rikta uppmärksamheten mot vuxenlivet. 

Den andra betydelsen av barns inflytande över sin vardag bygger på idéer om barns eget 

skapande av sig själv i nuet. I denna betydelse blir barnens intressen och aktiviteter styrande 

faktorer för innehållet. Barn anses här göra de val som just för tillfället gagnar dem på olika 

vis. Man utgår från att barnen själva vet bäst vad de behöver just nu för att må bra och 

utveckla de egenskaper och förmågor som är viktiga att ha i de situationer de befinner sig i. 

De vuxna runt barnen måste därför vara lyhörda och skapa goda förutsättningar för barnen att 

kunna göra detta. Detta synsätt på barnens eget inflytande framkommer framförallt i 

förskolans läroplan, men blir även synlig på sina håll i Lgr 11. I Lpfö 98/10 framkommer en 

tydligare styrning mot ett visst innehåll som ska erbjudas barnen än i Lpfö 98, samtidigt som 

barnen i vardagssituationer ska få välja aktiviteter. Detta pekar dock på en önskan om att 

påverka intresseutvecklingen hos barnen, vilket i sin tur pekar på ett framåtsträvande tankesätt 

där förskolans uppgift blir att styra in barnen på vissa ämnen och kunskaper som idag har hög 
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status i vårt samhälle och därför anses viktiga. Lindqvist pekar på att dessa olika 

förhållningssätt grundar sig på olika synsätt på skolans och förskolans uppdrag.  Där den ena 

rikta in sig på skolan som en form för den enskilda individen att på ett effektivt sätt få 

kunskaper och betyg för en fortsatt strävan mot en karriär, medan den andra ser skolans 

uppgift som en plats för mänsklig och personlig utveckling i nuet (Lindqvist 1999: 252).  

 

 

 

6,4. Hur förskoleklassens uppdrag och centrala innehåll framställs  

Lgr 11 och Lpfö 98/10 är tänkta att vara anpassade till varandra på så sätt att de skapar en 

tydligare och mer enhetlig utbildningsgång för barnen. Trotts detta hamnar förskoleklassen i 

skymundan i Lgr 11 och dess funktion och syfte klargörs inte tydligt.  

I flera av de resultat som har framkommit i tidigare forskning på området (se ovan), visar 

på att förskoleklassens främsta syfte har blivit att skapa en smidig övergång från förskolans 

mer lekfulla, fria och barncentrerade arbetsform till grundskolans mer ämnesstyrda, inrutade 

och framåtblickande (Munkhammar 2002:84-86, Karlsson & Pérez  Prieto m.fl. 2006:158-

165).  

 

 

6,4,1. Lgr 11 och elever i behov av särskilt stöd, en uppgift för förskolekassen. 

I Lgr 11 står det att samarbetet mellan förskolan och skolan särskilt skall uppmärksammas 

elever i behov av särskilt stöd (Lgr 11:16). Detta uttrycks även i Lpfö 98/10 där står att, fokus 

i mötet mellan dessa verksamheter ska läggas på att uppmärksamma elever som kan komma 

att behöva särskilt stöd (Lpfö 98/10:13). Enligt Lgr 11 verkar det som om förskoleklassen ska 

fungera som en bro mellan skolan och förskolan och dess syfte ska vara att upptäcka de barn 

som av någon anledning kommer att få svårt att klara de krav och förväntningar som läggs på 

eleverna i grundskolan. Förskoleklassens syfte blir då delvis att upptäcka barns brister men 

också att hjälpa barn att arbeta med dessa ”brister” för att på så sätt få en lättare start i skolan.  

Förskoleklassens får till uppgift att förbereda eleverna för de förväntningar som skolan har 

på dem, både socialt och när det gäller ämneskunskaper. När eleverna börjar i grundskolan 

förväntas de ha mer eller mindre liknande förkunskaper med sig i bagaget. För eleverna kan 

förskoleklassen bli en verksamhet där de får inblick i skolans struktur och normer, hur man 

förväntas fungera och agera i olika sammanhang, vad som anses acceptabelt och inte inom 

skolans ramar. Förskolklassen blir på så sätt ett forum för en normerande verksamhet, där 
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uppgiften blir att uppmärksamma de barn som hamnar utanför. Samtidigt är tanken med 

denna verksamhet att hjälpa och stödja barnen framåt i sin fortsatta skolgång. 

Orsakerna till varför barn kan tänkas ha behov av särskilt stöd kan vara många och behovet 

vara av varierad art. Men vad som trots allt blir tydligt är att barns brister sätts i fokus, vilket 

pekar på att det måste finnas en föreställning om ”det normala barnet utan brister” Kanske 

utgår man från det som Hacking (se ovan) beskriver som en majoritetsmall där man helt 

enkelt utgår från hur de flesta människor i majoritetssamhället fungerar i olika sammanhang 

(Bartholdsson 2007:13-14). I förskolklassen kan det troligtvis handla om vilka förkunskaper 

de bär med sig och hur de fungerar socialt i olika sammanhang. Det är högst sannolikt att 

denna definition på det normalbegåvade barnets förkunskaper och sociala mognad utgår 

utifrån en svensk medelklass, vilken enligt Hörnfeldt och Munkhammar är en stark grupp som 

idag har hög status och får stå som representanter för normer och det eftersträvansvärda i vårt 

samhälle (Hörnfeldt 2009:243-248, Munkhammar 2002:84-86). 

 

 

 

7. Sammanfattning och slutdiskussion 
Förskoleklassen har tillkommit i en strävan att skapa en smidig övergång för barnen mellan 

förskolan och grundskolan, eftersom dessa olika verksamheter ansågs ligga alldeles för långt i 

från varandra målmässigt och strukturmässigt. Förskolan fick även kritik för att inte förbereda 

barnen inför inträdet i grundskolan och i tillräckligt stor grad stimulera barns lärande när det 

gäller språklig och matematisk förmåga. Det fanns även ekonomiska motiv bakom reformen. 

Genom att flytta sexåringarna till grundskolan fanns möjlighet att öka antalet barn i 

barngrupperna, vilket ledde till stora besparingsmöjligheter. Dessutom fanns en önskan om att 

reformen skulle leda till mer likartade arbetsformer och att målen för förskolans och 

grundskolans olika verksamheter skulle stämma bättre överens. De nya läroplanerna, Lgr 11 

och Lpfö 98 /10 är tänkta att vara utformade så att de i större grad än sina föregångare ska 

vara anpassade till varandra och skapa en tydligare helhet i hela utbildningssystemet.  
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7,1. Vad är det då för slags syn på barns utveckling och lärande som har kommit att 

dominera innehållet i läroplanerna? 

I min analys har jag delvis utgått från Lindes läroplansteorier, I dessa beskriver han olika 

läroplanskoder. Vad jag har kommit fram till är att läroplanerna generellt domineras av ett 

kompetensfokuserat förhållningssätt, vilket innebär att grundskolan och förskolan har en 

bredare uppgift än att förmedla ämneskunskaper; barn skall även få utrymme att utvecklas 

socialt och emotionellt. Utifrån samtliga läroplaner framkommer även en bred syn på hur 

kunskaper kan komma till uttryck, vilket framställs som att barn måste få tillgång till ett 

flertal olika aktiviteter av olika karaktär. I alla läroplanerna lyfts tankar om det kompetenta 

barnet fram som skapare av sig själva och sin omgivning.  Det framhålls också att barns 

intressen har en avgörande roll för deras lärande. Denna diskurs framkommer tydligast i 

förskolans läroplan. I den äldre versionen av förskolans läroplan läggs mer fokus på personlig 

och social utveckling, än på att barn ska tillägna sig kunskaper inom olika ämnesområden. 

Grundskolan är i sin struktur och i sina mål dock mer prestationsfokuserad än vad förskolan 

är.   

 

I grundskolans läroplaner framkommer ambitioner om ett demokratiskt klassrum, där 

eleverna ska kunna påverka och ha inflytande över så väl lektioners form som innehåll. Om 

detta rent praktiskt går att genomföra och om detta går ihop med de delar av läroplanen som 

beskriver ämnesmål och ämnesinnehåll mer ingående är en annan sak och inte något som jag i 

denna uppsats har studerat. Men för förskoleklassen som inte inbegrips i ämnesmålen är detta 

helt klart genomförbart. I förskolans läroplan utgår man från att barnens intressen ska 

tillgodoses samt att de under dagen ska få stor frihet att välja aktiviteter själva. Detta skapar 

en större frihet att arbeta utifrån demokratiska former, där barnens inflytande över 

verksamheten kan få ett stort utrymme.  

 

 

7,2. Vad ser vi idag som normalt och önskvärda förmågor?  

Alla de fyra läroplanerna jag undersökt genomsyras mer eller mindre av en rationell 

läroplanskod. I skolornas läroplaner i större grad än förskolans och tydligare i den reviderade 

versionen av förskolans läroplan. Det finns indikationer på att det i skolan och förskolans 

uppgift ingår att förbereda och rusta eleverna med de kunskaper och färdigheter som krävs i 

arbetslivet, detta gäller såväl praktiska som teoretiska kunskaper. Följden av denna 
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läroplanskod blir i vissa fall att fokus riktas mot framtiden mot ett vuxenliv och en rådande 

arbetsmarknad och där barnet som en egen person och med egna drivkrafter glöms bort. I 

förskolan och i förskoleklassen skall en stor del av det som erbjuds barnen i form av 

aktiviteter fokuseras på lärande inom ämnen som svenska, matematik och naturvetenskap. 

Friheten hur detta skall genomföras är stor inom förskolan och förskolekassen, dock kan 

följden även här bli att de vuxna slutar vara lyhörda och öppna för barnens egna behov och 

intressen här och nu och stället fokuserar på att forma och styra in barnen på intresseområden 

som idag anses överordnande och viktiga för både personlig och nationell framgång. 

 

I Lgr 11 lyfts entreprenören fram som ett ideal och norm, med förmågor och egenskaper som 

ses som eftersträvansvärda för alla elever. Detta menar jag tyder på att det även i viss mån 

existerar en klassisk läroplanskod i grundskolans läroplan. Detta ideal går även att utskilja i 

Lpfö 98/10, trots att det inte står lika uttalat som i Lgr 11.   

Det framkommer alltså en diskurs om barn som kompetenta i sin egen strävan framåt. De 

som arbetar med barn måste vara lyhörda och ta in barnens perspektiv i verksamheterna. 

Samtidigt finns en tydlig riktning mot vissa mål, dels vad barnen intressen och förmågor skall 

riktas in på, dels att fokus ligger på framtiden snarare än barns behov av att lära sig i nuet. 

Alltså uppmanas förskollärare och lärare att vara lyhörda och ta in barnens intressen i 

verksamheterna, samtidigt som läroplanerna genomsyras av tydliga snäva normer och 

visioner av vad dessa, barnens intressen, skall bestå av och vilka förmågor som skall 

utvecklas hos barnen under vistelsen på de olika verksamheterna. Tankar som följer av 

Rousseaus filosofi om barnet som ägare av sin egen utveckling och har fått benämningen 

”barnet som natur” får allt mindre utrymme i skolsystemet.  

 

 

7,3. Slutsats, vad blir förskoleklassens syfte och uppgift? 

I grundskolans läroplan lyfts det fram två syften med förskoleklassen, det ena är att 

uppmärksamma de barn som kan tänkas få svårt att nå kunskapskraven i skolan av olika 

anledningar. Det andra är att genom sin existens i skolan bidra med en vidgad syn på barn och 

lärande genom att föra med sig förskolans tankesätt och arbetsformer in i grundskolan. Detta 

syfte lyfts dock inte upp och förklaras närmare och riskerar därför att tappa slagkraft.  

Det främsta syftet blir således att anpassa barnen in i en viss skolform och de normer som 

existerar i denna samt att hjälpa dem att nå upp till de förväntningar som läggs på barnens 

förmågor och förkunskaper inom ämnen som svenska, matematik och naturvetenskap, vilka är 
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de ämnen som i läroplanerna framstår som de mest betydelsefulla. Barn som inte har god 

förmåga att använda och hantera det svenska språket i olika sammanhang riskerar idag att 

halka efter redan tidigt i skolan, då språket får allt större betydelse i hur vi bedömer och 

bemöter människor i vår omgivning. Förskoleklassen blir ett forum för att arbeta och anpassa 

barnens språkliga förmågor till grundskolans förväntningar och önskemål, om att alla barn när 

de börjar i skolan, skall ha utvecklat och anpassat sitt språk efter de språknormer som 

existerar i skolan och till stor del bygger på hur medelklassens språksocialisation har 

utvecklats under åren. I de nya läroplanerna lyfter man fram några specifika förmågor som 

anses grundläggande. Strävan är att alla elever genom utbildningen skall utveckla dessa. Det 

är förmågor som förknippas med entreprenörsanda, som att vara kreativa, initiativtagande, 

självständiga och samtidigt fungera väl i gruppsammanhang. Även här får förskoleklassen en 

viktig betydelse, genom att fokusera på att utveckla dessa förmågor hos sina elever.  

När det i läroplanen står att förskoleklassen skall synliggöra de barn som inte har utvecklat 

dessa förmågor och förkunskaper, är en risk att fokus hamnar på att se barnens brister och 

vikten av att åtgärda dessa, snarare än att se barnens olika kompetenser och ta vara på dessa 

och den mångfald som kan tänkas finns där. Trots läroplanens fina ord om barnen som 

skapare av sig själva i nuet och om att följa barnens egna intressen,, blir ändå syftet i 

förskolkassen att forma barn efter en viss önskvärd mall som dessutom har fokus på framtiden 

och att barnen ska bli, snarare än att se och uppskatta dem för vilka de är med alla deras 

olikheter. Detta bygger i sin tur på visioner om ett framtida samhälle och arbetsmarknad samt 

på vilka yrkeskategorier man vill se växa fram.  

 

I läroplanerna framkommer två motstridiga diskurser parallellt. Den ena lyfter barn som 

skapare av sig själva och som framställer läraren/ förskolläraren som en medskapare och 

stöttepelare i barnens egen strävan framåt. I denna diskurs framhävs barns egen 

personlighetsutveckling och att få utvecklas som egna unika personer, som en grund i arbetet 

med barnens utveckling och lärande. Detta förhållningsset bygger på en grundsyn att alla 

människor i grunden är kompetenta och att allas våra olika förmågor och kunskaper är 

berikande och viktiga för samhället. Den andra bygger på en mer likriktad kunskapssyn där 

vissa egenskaper, förmågor och kunskaper anses viktigare än andra och där fokus hamnar på 

prestation snarare än på personlig utveckling. I denna diskurs finns inte samma utrymme och 

öppenhet för olikheter. För att kunna förverkliga detta ideal krävs att barn tidigt i livet inriktas 

på samma fokusområden, för att på så sätt få samma chans och förutsättningar att lyckas inom 

dessa. De senare versionerna av läroplanerna finns en starkare dragning åt det senare 
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förhållningssättet. Medan i de äldre och då framförallt förskolans läroplan lyser det första 

synsättet igenom starkare.  

 

En av grundtankarna med införandet av förskoleklassen var att skapa en plattform för att ge 

alla barn i Sverige samma chans till en god grund att stå på inför grundskolans krav och 

förväntningar. Genom denna plattform ville man delvis minska betydelsen av sociala, 

ekonomiska och kulturella skillnader hos barnen, alla skulle få en chans att börja från samma 

utgångspunkt. En negativ effekt av detta förhållningssätt till barns utveckling och lärande, är 

att det samtidigt skapar snäva normer och till viss del oförståelse för olikheter. Istället för att 

se vad varje enskilt barn bär med sig för olika förmågor och erfarenheter, fokuseras på vad 

som saknas dem och vilka åtgärder som bör sättas in för att de ska få likvärdiga kunskaper 

och förmågor med sig in i grundskolan. Trots den uppsjö av olika förhållningssätt, 

erfarenheter, kunskaper och förmågor som barnen bär med sig in i skolsystemet på grund av 

olika bakgrund och olika livsvärldar, är det bara ett fåtal av dessa som får utrymme i 

grundskolan. Förskoleklassen blir en plattform för att förmedla och skola in barnen det 

dominerande normsamhället.  

 

 

7,4. Att forska vidare inom  

Som jag nämnt tidigare har jag i min uppsats endast utgått från läroplanstexter och kan därför 

inte uttala mig hur dessa implementeras och förstås i förskoleklassens reella verksamhet. Det 

vore intressant att undersöka hur lärare i förskolklassen ser på sitt uppdrag, hur de tolkar och 

förstår det som uttrycks i läroplanerna samt hur de i verksamheten utrycker sin syn på barns 

utveckling och lärande. På så sätt skulle vi kunna få en djupare förståelse för vår tids 

förhållningssätt till barn, lärande och utveckling.  

 

 

7,5. Reflektion över arbetet med uppsatsen  

Jag har gjort ett försök till en diskursanalys av läroplanerna, det har varit mycket svårare än 

vad jag trodde att det skulle vara. Jag har funderat mycket på om det hade varit bättre att 

använda mig av intervjuer som empiriskt material och på så sätt komma närmare den 

praktiska verksamheten och tankar bakom den. Jag har även funderat mycket över vilka 

frågor jag bör lägga fokus på. Från början var tanken att framförallt fokusera på normer och 

exkludering och ha större fokus på förskoleklassen än vad det har blivit i slutresultatet. En 
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anledning till att fokus hamnat på läroplanerna generellt och att jag sedan har försökt dra 

slutsatser om förskoleklassen utifrån detta är framförallt på grund av att förskoleklassen inte 

får så stort utrymme i läroplanerna. Detta är även en av anledningarna till varför jag många 

gånger funderat över om jag valt rätt empiriskt material.  
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