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Sammanfattning: 
Den här undersökningen har jämfört läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) med likvärdiga 

statliga styrdokument ifrån Slovakien, Norge och Australien. Jämförelsen utgick ifrån fem 

utvalda begrepp: lek, dokumentation, inflytande, normer och kön. Arbetets syfte var att skapa en 

möjlighet att få en inblick i hur respektive land har formulerat sitt statliga styrdokument för 

förskolan, och på så vis styra hur det pedagogiska arbetet i förskolan ska utformas. 

 

Undersökningen har utförts genom en kvantitativ komparativ textanalys med kvalitativa inslag. 

Metoden som används är diskursanalys och frekvensanalys. Begreppens frekvens har synliggjorts 

och sedan lyfts i sitt sammanhang. Begreppet lek uttrycks likvärdigt i de styrdokumenten som 

ligger till grund för denna studie. Samt att alla de fyra berörda dokumenten lyfter jämställdhet 

mellan könen men i övrigt synliggörs begreppet kön på skilda sätt. Begreppen inflytande, 

dokumentation och normer, har en frekvens på få eller ingen utsträckning i dessa statliga 

nationella styrdokument. 

  

  

 

Nyckelord: Styrdokument, Lek, Dokumentation, Inflytande, Normer och Kön 
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1. Bakgrund 
Enligt Bjorg B. Gundem (1997) så kunde man redan på slutet av 90-talet se hur skolpolitiken 

påverkades av internationella bestämmelser och grundades på de olika ländernas kultur, politik 

och ekonomi, och det går att konstatera att förskolan och skolan blir allt mer likvärdig 

internationellt. Man kan se att länder som haft en mer decentraliserad läroplan har börjat arbeta 

emot mera nationella bestämmelser och nationella läroplaner medan länder som tidigare haft 

väldigt centraliserade läroplaner börjar bli mera decentraliserade. Fortsättningsvis lyfter Gundem 

(1997) att läroplaner blir viktigare internationellt för de yngre barnens utbildning och uppfostran, 

och visar ett högre krav på en professionell lärare som kan ta ansvar över detta. 

  

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har tillsammans tagit fram en 

serie rapporter som kallas “Starting strong” som handlar om den tidiga barndomens utbildning 

och omsorg. I rapporterna kan man bland annat läsa att syftet är att ha ett systematiskt och 

integrerat bemötande till den tidiga barndomens utbildning och omsorg, en stark och likasinnad 

gemenskap inför utbildningssystemen och ett universellt tillvägagångsätt och uppmärksamhet 

mot barn med särskilda behov. Dessa rapporter känns relevanta för den här uppsatsen eftersom 

alla de fyra länder vi valt att arbeta med är med i denna organisation. Det berörs där med av alla 

de styrdokument vi valt att jämföra. Vi har valt att lägga fokus på starting strong II (OECD 

2006). 

  

I starting strong II (2006) så diskuteras olika punkter för varför OECD vill satsa på barns tidiga 

utbildning. Genom att göra en satsning på förskolan (eller barns tidiga utbildning) så kan det 

bidra till att motarbeta fattigdom och ge barn en grund för att få mer lika förutsättningar runt om i 

världen. Diskussionen om förskolan som barnpassning eller som en del av utbildningssystemet, 

som är till för att utveckla och utbilda, lyfts också. De menar att många länder mer och mer går 

ifrån att vara barnpassning till att bli en del i utbildningssystemet. 
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2. Syfte 
Syftet med denna jämförande studie är att undersöka hur statliga nationella styrdokument 

beskriver hur arbetet i förskolans verksamhet är tänk att se ut. Studien har utgångspunkt i den 

svenska läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10). 

  

3. Frågeställning 
Vi kommer att försöka besvara syftet med följande frågor: 

● Vad står i den svenska läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) om begreppen: lek, 

dokumentation, barns inflytande, normer och kön jämfört med likvärdiga dokument ifrån 

Norge, Australien och Slovakien? 

● Hur ofta förekommer begreppen och i vilka sammanhang? 

  

  

  

4. Teoretiska utgångspunkter 
En av de huvudsakliga utgångspunkterna i den här undersökningen är läroplansteori som är 

teorier kring hur en läroplan är uppbyggd och växt fram. En läroplan är ett konkret dokument i 

utbildningssammanhang som är uppbyggd utifrån grundläggande principer kring hur omvärlden 

organiseras. Den innefattar mål och innehåll som är till för att konkretisera undervisningen för att 

göra den mer jämlik på ett nationellt plan (Lundgren 1983). Ann-Christine Vallberg-Roth (2001) 

skriver om läroplansutvecklingen och menar att läroplanen har utvecklats till att bli ett viktigt 

dokument, inte bara i förskolan utan även ända upp i högskolan, för arbetet med undervisning, 

utbildning och uppfostran. 

  

Det brukar talas om att styrdokument, så som läroplaner, går att tolka på fyra olika nivåer: 

enskild nivå, undervisningsmässigt eller lärarorienterad, samhälleligt eller politiskt orienterad och 

akademisk eller teoretisk orienterad. Dessa olika inriktningar kan ibland gå hand i hand men 

ibland uppstår det konflikter emellan dem. Två som ofta går hand i hand i skolans värld är den 

lärarorienterade och den politiskt orienterade, men också den teoretiskt orienterade och den 

enskilda paras ofta ihop (Gundem 1997). 

  

Läroplanen för förskolan utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv som innebär att barn lär sig 

genom att kommunicera och samspela med andra (Sheridan & Pramling 2009). Läroplanen är 

inte uppbyggd på direkta mål som måste uppfyllas, utan på mål att sträva emot. Den ska vara ett 

stöd i arbetet i förskolan och konkretisera mål som bidrar till att synliggöra barns lärande och 

utveckling inom olika områden så som normer och värden, matematik, språk och så vidare. 
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Framför allt så är läroplanens uppdrag att lyfta fram de yngre barnens rättigheter att få utveckla 

olika kunskaper som kan behövas både i det dagliga livet och i framtiden. 

  

Grunden för det livslånga lärandet börjar redan i förskolans verksamhet (Sheridan & Pramling 

2009). Läroplanen lyfter fram de kunskaper och värden som barn ska utveckla för att växa upp 

till en demokratisk samhällsmedborgare. Det är en del av förskolans uppdrag att lägga en grund 

till att barnen ska utveckla sin förståelse för demokrati och vad ett demokratiskt handlande är. 

Detta behövs för att barnen ska utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare som är delaktiga 

i den fortsatta samhällsutvecklingen. De kunskaper och värden som ofta nämns för att få en 

förståelse för demokrati och som man ofta pratar om i förskolan är delaktighet och inflytande. 

Dessa anses vara viktiga i förskolans praktik och ligger som grund för att lyfta det kompetenta 

barnet (Sheridan & Pramling 2009). 

Den svenska läroplanen, som är författad av skolverket, kan ses som ett redskap för att länka 

samman ett flertal aktörer i samhället, så som de statliga-, kommunala- och individuella nivåerna. 

Läroplanen är ett styrdokument som är framtaget för att kunna stödja och vägleda verksamheten 

tillsammans med gällande regler och lagar. Ett nationellt styrdokument bidrar till likvärdiga 

kvalitéer på förskolor runt om i landet eftersom de ger alla förskolor samma utgångspunkter och 

förutsättningar (Åsén & Vallberg Roth 2012; Sheridan & Pramling 2009). En metod för att 

utvärdera och påvisa kvalitén i förskolan kan vara genom att använda dokumentation i 

verksamheten. Dokumentation handlar om att synliggöra något men dokumentationens innehåll 

kan vara flexibelt. Det beroende på vilket syfte som ligger till grund för dokumentationen samt 

vem den är till för (Svenning 2011). 

Institutionell teori handlar om arbetet i och om institutioner. Det handlar om vilka rutiner som 

följs och varför, hur och varför man agerar på ett visst sätt. Det handlar också om institutioners 

uppbyggnad och det kan förklaras som att en institution är uppbyggd på tre stycken områden, 

även kallat pelare, det är kultur, regler och normer. Kortfattat kan man förklara normer som en 

överenskommelse mellan olika yrken på institutionen bland annat för hur uppgifter bör utföras 

och vad som är det bästa för just den specifika praktiken. Regler står för de lagar och styrningar 

som institutionen påverkas av och kultur är den svåraste eftersom den handlar ofta om omedvetna 

handlingar och beteende. För att kunna förstå och lära känna en institution så är de dessa tre 

områden man måste börja titta på för att få en förståelse för frågorna, Hur och Varför och hur 

omgivningen påverkar institutionen eller organisationen (Wittbom 2009). 

Institutionell teori kan användas för att titta närmare på relationen mellan makro- och mikronivå, 

hur beslut och krav ifrån exempelvis en ledning (makronivå) förmedlas i verksamhetens funktion 

och tillvägagångssätt (mikronivå) (Wittbom 2009). 

Ann-Marie Markström (2007) beskriver en institution som: en verksamhet som organiseras, 

baserat på regler och rutiner, av och för en viss typ av människor. I förskolan är dessa människor 
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barnen och pedagogerna. Markström (2007) skriver också att förskolan är en fysisk verksamhet 

med fasta lokaler som är uppbyggd kring återkommande ritualer och rutiner. 

 

5. Tidigare forskning 
Ann-Christine Vallberg-Roth och Gunnar Åsén (2012) lyfter fram starting strong II (2006) i sin 

rapport och skriver att det går att finna två olika läroplanstraditioner inom förskolan som skiljer 

sig åt på en internationell nivå. Den ena traditionen vilar på en anglosaxisk grund, där ett skol 

liknande innehåll och metoder introduceras i förskolan. Denna tradition grundar sig i att 

kontrollera kvalitén i verksamheten baserat på barns lärande utifrån tydliga mål och förbestämda 

färdigheter och kunskaper. Den andra läroplanstraditionen är den nordiska och centraleuropeiska 

traditionen. Vallberg-Roth och Åsén (2012) skriver att: 

“... inom denna tradition finns det en stark tro på att förskolans pedagogik kan influera de första 

åren i skolan” (sid.15). 

Den här traditionen bygger på att man genom dokumentation synliggör barns lärande i syfte att 

följa barns framsteg. Dokumentationen används även vid kollegial reflektion för att utveckla 

verksamheten och lyfta barns lärande. 

  

Bo Lindensjö och Ulf P Lundgren (2000) skriver att OECD redan på 70-talet började diskuteras 

om utbildningsystemen på ett internationellt plan och skolans resultat började uppmärksammas 

mer medialt. Det fanns två inritningar inom den internationella diskussionen, den ena handlar om 

att decentralisera skolan för att ge de professionella mer utrymme och den andra handlade om att 

öppna upp för privatisering och/eller för skolpeng.  

 

OECD (2006) nämner också utbredandet av den Reggio Emilia inspirerade pedagogiken som 

2006 fanns i 13 länder och fortsatte breda ut sig. Detta är ett tecken på att synen på barnet som 

kompetent och pedagogen som lyssnande är något som är gemensamt för många och något som 

många vill jobba efter. Många förskolor i Sverige är idag Reggio Emilia-inspirerade, och denna 

pedagogik är nära sammankopplad med pedagogisk dokumentation. Det handlar om att 

dokumentera och synliggöra barns lärande utifrån deras intressen och förmågor och därefter 

reflektera tillsammans, utan några rätt och fel. Barns lärande kan uppfattas som att den tar olika 

vägar så kallad “spagettiröra”. “Spagettiröra” innebär att lärandet inte sker linjärt eller att det 

finns universella utvecklingssteg (Vallberg Roth & Månsson 2010). 

  

6.  Metod 
Vi har genomfört en kvantitativ komparativ textanalys där grunden för arbetet är styrdokument 

från olika nationer med utgångspunkt från den svenska läroplanen för förskolan (Lpfö98/10). 

Jämförelsen utgick ifrån fem begrepp som är centrala i Lpfö 98/10. Utöver att detta är en 

kvantitativ undersökning finns det också kvalitativa inslag, främst i Diskussionsavsnittet där 
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resultaten har tolkats och analyserat. Kvantitativ metod är enligt Cato R. P. Bjørndahl (2005) en 

strukturerad undersökning, som kan underlätta att jämföra data ur olika sammanhang och som 

bidrar till att lättare kunna formulera en mer exakt tolkning av denna. Det innebär att man kan se 

mera strukturerat och systematiskt på det insamlade materialet. Ann Kristin Larsen (2009) lyfter 

fram att en kvantitativ metod fungerar bra när man ska begränsa den information som man är 

intresserad av. I den här undersökningen görs dels en begränsning av hur många och vilka 

styrdokument som ska analyseras. Samt att vi gjort ytterligare en avgränsning för vilka begreppet 

och områden som skulle synliggöras. 

  

 Medan kvalitativ metod enligt Bjørndahl (2005) innebär att man försöker få förståelse för det 

som undersöks genom att titta på struktur och sammanhang. Till skillnad från kvantitativ analys 

är det inte några exakta siffror eller någon absolut sanning. Kvalitativ metod kan ses som flexibel 

och är baserad på tolkningar och förändringar. Annika Eliasson (2013) skriver att kvalitativa 

metoder kan användas när det gäller att förstå sammanhang som inte alltid uppenbarar sig med en 

gång utan kan bli tydligare allteftersom. Både Bjørndahl (2005) och Eliasson (2013) anser att det 

kan vara till fördel att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod i en studie, eftersom de båda 

metoderna kan komplettera varandra och kan ge olika infallsvinklar på undersökningen. 

  

Vi fick idén till det här arbetet efter ett seminarium i diskursanalys, där vi jämförde den svenska 

läroplanen över tid. Utifrån detta växte det fram en tanke om möjligheten att jämföra olika 

nationers läroplaner. Det är relevant eftersom att världen krymper. Den ökade 

internationaliseringen bidrar till att frågor om jämlikhet och om barns rätt till en trygg uppväxt, 

och lyfts fram som viktiga för att ge barn internationellt sett likvärdiga rättigheter. 

  

Arbetet har utförts som en komparativ studie där fyra olika nationers styrdokument för förskolan 

jämförts med den svenska läroplanen som utgångspunkt. Vi har läst alla styrdokument på 

engelska för att få ett likvärdigt språkbruk och lättare kunna jämföra begrepp och områden. Dessa 

dokument har alla inriktat sig mot de yngsta barnen, de som är mellan 0-6år. 

  

6.1 Förförståelse 
Vi har båda erfarenhet av att arbeta med barn med varierade typer av fysiska-, kognitiva-, 

psykiska-, emotionella- och utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar och blivit påtagligt 

medvetna om att alla barn inte har samma förutsättningar i alla länder. Detta bidrog till att vi 

började diskutera möjligheten till att jämföra olika länders styrdokument. Vi ville titta närmare på 

hur dessa styrdokument är formulerade kring utvalda områden. 

  

Intresset för detta arbete grundar sig även i att vi båda två funderat kring möjligheten att någon 

gång arbeta utomlands, då främst i Norge eller en svensk förskola i utlandet. Därför känns det 

intressant att undersöka några länders styrdokument för att få en inblick i hur staten i respektive 

länder har formulerat hur det pedagogiska arbetet i förskolan ska gå tillväga. Norge valdes för att 
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den ena av oss har erfarenhet av den norska förskolan genom släkt och bekanta som arbetar i, 

eller har gått i förskolan och därmed ofta har diskuterat och/eller tagit del av dess funktion. 

Slovakien och Australien valdes för att vi inte har någon erfarenhet av dessa länder eller deras 

syn på barn och förskolan, och därför tänkte att det skulle vara intressant att titta närmare på 

detta. Vi tror att det kommer finnas väsentliga skillnader. Vi valde medvetet två skandinaviska 

länder, ett västerländskt och ett östereuropeiskt land för att se om det finns skillnader och likheter 

i styrdokumenten och synen på förskolan.  

  

6.2 Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet (forskningsetisk codex 2002) lyfter fram fyra allmänna huvudkrav för forskning 

som berör forskningsetiska frågor och ett grundläggande individskyddskrav. Dessa är 

informationskravet (att den som berörs av forskningen skall informeras om forskningsuppgiftens 

syfte), samtyckeskravet (de som deltar i en undersökning har själv rätt att bestämma över sin 

medverkan), konfidentialitetskravet (uppgifter om att alla deltaganden i studien ska behandlas 

med absolut konfidentialitet) och nyttjandekravet (de insamlade uppgifterna om deltagarna får 

enbart användas för forskningens ändamål). Alla dessa fyra krav har specifika regler som även 

följs av råd och rekommendationer. Då denna undersökning enbart utgår ifrån statliga nationella 

dokument och ingen individ eller specifik förskola utpekas så är dessa krav inte relevanta då 

denna studie inte innefattar något sådant material. 

  

6.3 Urval 
När vi gick in i det här arbetet så hade vi med oss några föreställningar som påverkade vårt urval 

av länder. En föreställning var att det norska styrdokumentet skulle ge uttryck för en liknande 

barn- och kunskapssyn som den svenska läroplanen och därför blev en del av undersökningen. 

Samtidigt som vi hade i åtanke att det skulle finnas kulturella och strukturella skillnader som 

skulle synliggöras i dokumenten. 

  

Utöver två skandinaviska länder var vi intresserade av att undersöka ett styrdokument ifrån ett 

annat västerländskt land. Ursprungsidén var att titta närmare på USA men eftersom de saknar ett 

statligt nationellt dokument så gjorde vi ett urval att enbart rikta in oss på länder med nationella 

dokument, för att kunna göra en mer rättvis undersökning. Då Australien har ett nationellt 

dokument för deras motsvarighet till förskolan så kändes det som ett mer relevant land för denna 

undersökning. 

  

Eftersom att undersökningen innefattar tre västerländska länder så ville vi även komplettera med 

ett östeuropeiskt land för att få ett bredare internationellt perspektiv. Vi har själva inte så mycket 

erfarenhet av förskolan i denna del av världen. Efter en del forskning upptäcktes det att Slovakien 

har ett statligt nationellt styrdokument med inriktning “pre-primary education” (0-6år) som 

kändes relevant för studien, och därför blev det just detta östeuropeiska land som blev en del av 

undersökningen. 
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De nationella styrdokumenten som ligger till grund för arbete är: 

Sverige: Curriculum for the Preschool (LpFö 98 revised 2010) 

Norge: Framework Plan for the Content and Tasks of Kindergartens (2011) 

Australien: Belonging, Being och Becoming; The early years learning framework for Australia 

(2009) 

Slovakien: The National Educational Programme ISCED 0 - pre-primary education (2008) 

  

6.4 Databearbetning och analysmetod 
Arbetet har utförts som en kvantitativ innehållsanalys. Innehållsanalys används för att räkna eller 

mäta hur företeelserna förekommer i text. Grunden av definitionen är att kvantifiera en förekomst 

ur texten utifrån ett särskilt syfte. Innehållsanalys ger en möjlighet att begränsa genom att peka ut 

det uttalade och inte det outtalade i en text. Genom att räkna förekomsten av begrepp så kan man 

göra en slutsats att de begrepp som förekommer i en högre frekvens är av mer vikt än de som 

förekommer i en lägre frekvens (Boréus & Bergström 2012). 

 

För att undersöka förekomsten och användningen av begreppen i de olika styrdokumenten, så 

utfördes en tematisk analys. Syftet med en tematisk analys är att kunna identifiera, beskriva och 

analysera mönster och teman som förekommer inom vår undersöknings material. Genom en 

kvantitativ frekvensanalys blir förekomsten av de centrala begreppen synliggjorda och kan 

analyseras i dess kontext och sammanhang (Braun & Clarke 2006, Bell 2006). 

  

6.5 Uppdelning 
Malin Larsson Dellestrand har skrivit de delar som berör begreppen lek och dokumentation och 

Lovisa Bonnevier de avsnitt som behandlar begreppen inflytande, normer och kön. Uppdelningen 

är baserad på detta sätt då vi gjort bedömningen att begreppen lek och dokumentation är bredare 

och mer omfattande än de tre återstående begreppen i den svenska läroplanen. Ursprungligen 

fanns tanken att kön och normer skulle skrivas ihop under en punkt men vi bestämde oss för att 

skriva om begreppen separat eftersom de ofta förekommer separat i den svenska läroplanen. 

  

  

6.6 Begreppsförklaringar och avgränsningar 
Begreppen Lek, dokumentation, Inflytande, normer och kön ligger till grund för arbetet. 

Vi gjorde övervägandet att läsa dokumenten på engelska och i och med detta översattes 

begreppen till: Play, documentation, influence, norms och gender. För att motivera valet av 

begreppen och förklara vad som läggs in i dem följer här ett avsnitt där varje begrepp lyfts 

separat. 
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6.6.1 Lek 

I den svenska läroplanen (Lpfö98/10) lyfts begreppet lek (play) fram som en viktig aspekt som 

påverkar barns utveckling och lärande samtidigt som det är en del av förskolans uppdrag: 

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

barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan” (sid.6) 

  

Therese Welén (2003) skriver att begreppet lek kan ses utifrån ett flertal aspekter och teorier och 

har sedan 1700-talet varit en del av det pedagogiska arbetet i förskoleverksamheten. Begreppet är 

ofta förknippat med betydelsen “fri” och självvald aktivitet samtidigt som det går att koppla 

samman begreppet med styrda aktiviteter till exemplet inom förskolan och skolans ramar där 

undervisning kan göras mer lekbetonad. Welén (2003) lyfter att: 

 “Lek ses även som ett redskap för lärandeprocessen samt som en förberedelse för 

vuxenlivet”(sid.13). 

  

Therese Welén (2009) skriver om kända lekforskare och lyfter bland annat Friedrich Fröbel som 

konstruerade lekgåvor för att stödja barns utveckling. Samt om Jean Piaget som menade att lek 

hänger samman med utvecklingsteoretiska stadieteorier. Medan Lev Vygotskij som ansåg att lek 

kunde ses som ett redskap för att bearbeta känslor och ouppfyllda önskningar. Även om 

begreppet kan förstås utifrån olika teorier och aspekter är forskare dock eniga om att lek är en 

viktig del av barns utveckling och lärande. Trots detta är det inte alla kulturer som ser leken som 

en viktig del av barns utveckling (Welén 2003) 

  

Lek kan beskrivas som strukturerad utifrån ramar och regler och innefattar specifika “krav”. 

Lek har en tydlig början och tydligt slut, deltagarna kan när de vill gå in eller ur leken, och det är 

lekens regler som gäller inom lekens ram. Regler för leken kan handla om samförstånd- en 

gemensam utgångspunkt för vad man leker. Knutsdotter (2009) lyfter fram att det råder 

konsensus mellan lekforskare när det gäller att sociala kompetenser främjas när barn leker 

tillsammans. Lek skapar bland annat möjlighet för barn att lär sig uttrycka och tolka sina egna 

och andras känslor, utvecklar inlevelseförmågan och är språkutvecklande. 

  

  

6.6.2 Dokumentation 

Dokumentation (documentation) avser hur pedagoger synliggör verksamheten tillsammans med 

barnen. Dokumentation är av stor vikt för den svenska förskolan när det kommer till att kunna 

utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten. I läroplanen för förskolan (98/10) står det 

att: 

“förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 

systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur 

förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål 

och intentioner” (sid.14). 
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Elsie Persson och Eva Campner (2000) skriver också att dokumentation är en utgångspunkt för 

en kollegial reflektion som skapar möjlighet för pedagoger att reflektera och analysera sin 

verksamhet och sitt egna förhållningssätt. Förutom att dokumentation är av stor vikt för 

verksamheten är det även viktigt för barnen. Genom dokumentation får barnet se sig själv i 

sammanhanget, bli bekräftat samt ta del av sin egen utveckling och få möjligheten att bli 

medveten om sin egen lärprocess. Exempel på hur pedagoger kan dokumentera barns utveckling 

och lärande kan vara genom att använda olika metoder så som att fotografera, anteckna, och filma 

barnets processer och deltagande i olika sammanhang och lär kontexter. Dokumentation kan 

stärka barnets självkänsla och bidra till att ge barnet en tydlig identitet (Persson & Campner 

2000). 

  

En annan viktig aspekt gällande dokumentation i förskolan är att dokumentation är av pedagogisk 

form. Bente Svenning (2011) menar att utgångspunkten i pedagogisk dokumentation ligger i 

dialog och reflektion som sker gemensamt med andra. Det kan vara mellan barnen, barn och 

pedagog, och förskola och hem. Fortsättningsvis skriver Svenning (2011) att det inte handlar om 

att hitta en “rätt sanning” i dokumentationen utan låta flera tolkningsmöjligheter och 

förståelsesätt träda fram. Bim Riddersporre och Sven Persson (2010) lyfter fram att pedagogisk 

dokumentation även handlar om att skapa en demokratisk och reflekterad pedagogisk 

verksamhet. 

  

Genom dokumentation ges även vårdnadshavarna en möjlighet att påverka, utvärdera och 

ifrågasätta den pedagogiska verksamheten som bedrivs på förskolan. Genom att synliggöra 

dokumentation kan även barnets erfarenhetsvärld i hem och förskola knyta samman (Persson & 

Campner 2000). 

 

6.6.3 Barns Inflytande 

Barns Inflytande (Influence) är ett begrepp som har valts eftersom att det är något som man inom 

förskolan pratar och diskuterar mycket om. En avgränsning som har gjorts har varit att enbart 

lägga fokus på barns inflytande. Genom att lyfta barns inflytande i förskolan har vi avgränsat oss 

ifrån att skriva om pedagogers eller vårdnadshavares inflytande för att dra ner på arbetets 

omfattning. Vi har valt att göra på detta sätt trots att vi är medvetna om att pedagoger och 

vårdnadshavares inflytande i praktiken kan vävas samman med barnens inflytande. 

Med inflytande menar vi hur barnen själva får vara delaktiga och påverka sin vardag i förskolan. 

Genom att arbeta med barns inflytande i förskolan och låta dem vara delaktiga i det som sker så 

bidrar pedagoger till att fostra demokratiska medborgare. I den svenska läroplanen för förskolan 

finns det ett avsnitt som behandlar barns inflytande och där står det bland annat: 

“Förskolan ska sträva efter att varje barn: Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och 

åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation” (Lpfö 98-10 sid.12). 

Vidare så står det också att: 
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 “Arbetslaget ska verka för att det enskilda barnet utvecklar sin förmåga och vilja att ta ansvar 

och utöva inflytande i förskolan” (Lpfö 98-10 sid.12). 

 

6.6.4 Normer 

Med begreppet normer (norms) så menar vi två saker, sociala normer och normer och 

värderingar. Social norm innebär normer som finns i samhället, det vill säga etnicitet, religion 

eller trosuppfattning, ålder, funktionsnedsättning, sexualitet, kön och könsidentitet. Dessa är 

baserade på diskrimineringsgrunderna ifrån den svenska lagen om diskriminering. I den svenska 

läroplanen (Lpfö 98/10) nämns även social tillhörighet. Diskrimineringsgrunderna utgår alltså 

ifrån faktorer som gör att människor pekas ut som annorlunda och därav särbehandlas i samhället.  

 

Janne Bromseth och Frida Darj (2010) skriver att normkritisk pedagogik handlar om att lyfta och 

synliggöra normen istället för att ständigt peka ut “de andra”, alltså de som bryter normen. 

Genom att bli medvetna om normer som finns i samhället ger man barnen en möjlighet att själva 

uppmärksamma dem och på sätt också ta ställning till hur man vill vara och behandla andra. 

I läroplanen står det att: 

“Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors 

situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. 

Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling" (Lpfö 98/10 sid.4). 

 

Om vi tittar på normer och värden så handlar detta mer om osynliga sociala regler, hur man ska 

vara och bete sig. Enligt Thornberg (2006) så är normer det som “avgör vad som är acceptabla 

och önskvärda eller oacceptabla eller icke önskvärda beteenden”. 

Vidare förklarar Thornberg (2006 sid.136) socialisationsprocess som “de traditioner, 

föreställningar, symboler, normer, värden och beteendemönster som finns i ett samhälle eller i en 

kultur kan ses som sociala konstruktioner Detta innebär bland annat att föreställningar, normer 

och värden skapas av grupper eller kulturer och tas seden för givna av medlemmarna i dessa. 

Genom socialisation överförs de sociala konstruktionerna till barnet, som därigenom successivt 

kommer ta dessa för givna och uppleva denna sociala värld som en objektiv värld. 

Föreställningar, värden och normer kommer då att uppfattas som självklara och sanna”. 

 

Normer är en del av den socialisationsprocessen som innebär att barn lär sig uppfatta de oskrivna 

regler som finns i samhället. Förskolan skulle kunna ses som en arena för just den processen där 

barn, bara genom att vistas på förskolan, lär sig förstå och använda dessa oskrivna samhällsregler 

och sociala konstruktioner i sin utveckling mot att bli demokratiska samhällsmedborgare. I 

läroplan för förskolan 98/10 står det att: 
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“Barn tillägnar sig de etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas 

förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som 

gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder” (sid.4) 

  

6.6.5 Kön 

Vi har även valt att lyfta begreppet kön (gender). Kön är något som den svenska läroplanen valt 

att specifikt nämna som en faktor för diskriminering i förskolan och därför skulle det var av 

intresse att undersöka hur de övriga länderna i undersökningen har valt att nämna detta i sina 

statliga styrdokument för förskolan. Med kön menar vi könsidentitet (det kön du identifierar dig 

själv som, Hon, Han eller Hen, oavsett juridiskt kön), könsroller (socialt betingat beteende, 

värderingar och uttryck) och könsmönster. Det engelska ordet gender betyder inte bara kön utan 

också genus, som betyder socialt kön, och det är i den meningen vi använder begreppet i 

uppsatsen. 

  

I läroplanen nämns att: 

"Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem 

bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i 

förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller"( Lpfö98/10 sid.5). 

Det här är ett tydligt ställningstagande ifrån Skolverket och de svenska förskolorna som säger att 

man ser kön som något socialt konstruerat och att de har bestämt att "förskolan ska motverka 

traditionella könsmönster och könsroller" (sid.5). Vi har därför tittar på ordet kön, för att 

undersöka om det nämns på samma sätt i de övriga ländernas statliga styrdokument eller i på 

vilka andra sätt man har valt att lyfta, eller inte lyfta begreppet. 

  

7. Resultat 
 

Förekomst av 
begreppen 

Sverige Norge Australien Slovakien 

Play 13 92 57 42 

Documentation 6 16 0 1 

Influence 12 4 2 0 

Norms 6 5 0 1 

Gender 7 10 3 1 
 

7.1 Play (lek) 
Tabellen ovan visar hur många gånger utgångs begrepp, play, förekommer i de olika 

styrdokumenten.  
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“Curriculum for the Preschool“ (Lpfö 98/10) som är utgångspunkten i detta arbete menar att lek 

ska genomsyra verksamheten i förskolan eftersom det främjar barns utveckling och lärande. Ett 

medvetet bruk av lek ska finnas i det dagliga arbetet, då det skapar möjlighet för barn att uttrycka 

och bearbeta känslor, erfarenheter och upplevelser. Samtidigt som det stimulerar 

språkutvecklingen, fantasi och inlevelse samt förmåga att samarbete och lösa konflikter. Det står 

också att: 

 “The preschool should provide children with a secure environment at the same time as it 

challenges them and encourages play and activity” (Lpfö 98/10 sid.5) 

  

Precis som den svenska läroplanen lyfter även det norska styrdokumentet “Framework plan- for 

the content and tasks of kindergartens” (2011) fram lek som en viktig del av barns utveckling och 

lärande samtidigt som det ses som en naturlig del av barndomen. “The kindergarten must 

contribute to a good childhood by giving all the children an opportunity to play. Play is of 

importance for the wellbeing of the children and as a fundamental aspect of life and learning” 

(sid.13). Även i detta styrdokument ses lek som en möjlighet för barn att kunna uttrycka sig och 

bearbeta känslor och upplevelser. 

  

I “Framework plan- for the content and tasks of kindergartens”(2011) har begreppet lek ett eget 

avsnitt, vilket skiljer sig från de andra styrdokumenten. I det avsnitt beskrivs vikten av lek i barns 

vardag för att utveckla olika kompetenser, så som sociala-, empatiska- och språkliga förmågor. 

“Children learn and develop a complex set of skills through play. By plaing pretend, children 

enter their own imaginative world, see other people´s perspectives and give shape tp their 

thoughts and feelings”(sid.28-31). 

  

Det slovakiska styrdokumentet “The National Eduaction Programme ISCED 0- pre-primary 

education” (2008) är uppbyggt utifrån grundstenarna: I am, people, culture och nature och utifrån 

dessa grundstenar ska förskolan hjälpa barnet i sin personlighetsutveckling. Barnets 

personlighetsutveckling har även delats in i tre områden: det kognitiva-, det perceptiuella- och det 

socio-emotionella. Lekbegreppet förekommer dock inte i alla dessa delar, men när det väl nämns 

ses lek som främjande för barnets utveckling och lärande. 

  

“Belonging, being & becoming- the early years lerning framework for Australia” (2009) lägger 

som de övriga styrdokumeten stor vikt vid att barns lek hänger samman med deras utveckling och 

lärande. Precis som i “Framework plan- content and tasks of kindergartens”(2011) har även det 

australienska styrdokumentet ett separat avsnitt som behandlar begreppet play. Under det 

specifika lek avsnittet beskrivs lek som viktigt för barns sociala- och kognitiva utveckling. Till 

exemplet så står det att lek uppmuntrar till en stödjande miljö, där barnen får möjlighet till kritiskt 

tänkande, att kunna ställa frågor samt lösa konflikter. Men den menar samtidigt att lek kan 

expandera barns tänkande och öka deras lust att lära sig (sid.15). 
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7.2 Documentation (dokumentation) 
 Liknande begrepp som har noterats i de olika nationella styrdokumenten är documented, 

document/documents, documenting. 

  

Att tolka av tabellen förekommer begreppet dokumentation i liten bemärkelse generellt i alla de 

fyra undersökta styrdokumenten. Förutom i “Framework plan for the content and tasks of 

kindergartens” (2011) där begreppet documentation har nämns 16 gånger. 

  

Begreppet documentation lyfts fram i “Curriculum for the preschool” (lpfö 98/10) under kapitel 

“Follow-up, evaluation and development” där det står: 

“The quality of the preschool shall be regularly and systematically documented, followed up, 

evaluated and developed” (sid14). Detta görs för att fånga upp verksamhetens innehåll och 

genomförande för att kunna utveckla den pedagogiska verksamheten för att skapa de bästa 

möjliga förutsättningarna för barns lärande och utveckling. 

Vidare står det också: 

“The work team should document, follow up, evaluate and develop the child´s participation and 

influence in documentation and evaluations, where and how the child an exercise influence, and 

how their perspective, explorations, quastions and ideas are used” (sid.15). 

  

“Framework plan- for the content and tasks of kindergarten” (2011) har precis som “Currciulum 

for the preschool” (98/10) ett separat kapitel som avser dokumentation och även här handlar 

begreppet om att synliggöra och utveckla verksamheten.“Kindergartens are pedagogical centres 

that shall be planned, documented and assessed” (sid.45). Fortsättningsvis står det: 

“Pedagogical leaders are responsible for the planning, documentation and assessment of work 

with the group of children for whom they are responsible” (sid.45) 

  

I styrdokumentet “The national eduational programme ISCED 0- pre-primary education” (2008) 

nämns begreppet documentation endast en gång. Där begreppet beskrivs som att pedagogisk 

dokumentation ska utgöra basen för ett dokument som ska var offentligt. Det beskrivs dock inte 

huruvida detta ska genomföras. 

  

 “Belonging, Being och Becoming; The early years lerning framwork for Australia” (2009) 

 Nämner inte begreppet documentation som är utgångs begrepp för detta arbete. Däremot står det 

att planering, dokumentation (documenting) och utvärdering av barns lärande ska vara en del av 

det pågående arbetet i verksamheten (sid.17). Mer än så beskrivs inte begreppet. 
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7.3 Influence (inflytande) 
Tabellen ovan visar hur många gånger begreppet influence nämns i de olika styrdokumenten från 

de olika nationerna. Som nämnts tidigare i begreppsförklaringen så har vi utgått ifrån när 

inflytande nämns i samband med barns inflytande och avgränsat ifrån pedagogers och 

vårdnadshavares inflytande. 

  

I den svenska läroplanen ”Curriculum for the preschool Lpfö98/10” har man valt att ha ett helt 

avsnitt kallat ”influence of the child” som enbart fokuserar på mål som handlar om att ge barnen 

en demokratisk grund att stå på och känna att de har inflytande och delaktighet i det som sker på 

förskolan. I det avsnittet står influence fem gånger. Influence nämns även i samband med 

naturkunskap: 

 ”How people, nature and society influence each other” (sid.12). Under rubriken ”Follow-up, 

evaluation and development” så står influence fyra gånger, bland annat i samband med att aktivt 

ha inflytande i dokumentation, inflytande i intresseområden och allmänt i verksamheten. Sist 

nämns också inflytande under förskolechefens ansvarsområden: 

”developing working forms for the preschool so that the child’s active influence is encouraged” 

(sid.14-15). 

  

I ”Framework plan for the content and tasks of Kindergardens” (2011) som är det norska 

styrdokumentet nämns ordet influence, som tabellen visar, fyra gånger. Första gången det nämns 

är under rubriken ”Children’s participations” i meningen: 

 ”Children are entitled to express their views on, and to influence, all aspects of their lives at 

kindergartens”. Andra gången är under samma rubrik och i meningen: ”This can encourage 

children to influence their own lives at their kindergarten” (sid.15). 

 

Under rubriken ”Kindergartens as pedagogical undertakings” så används ordet influence för att 

lyfta hur barnens självbild påverkas av deras samvaro med andra:  

”How children experience their encounter with others will influence the way they see themselves” 

(sid.18). Alla dessa meningar handlar om att barnen ska ha inflytande i verksamheten för att 

utveckla sig själva och för att känna delaktighet, men den fjärde och sista gången begreppet tas 

upp är i samband med att lära barn tänka kritiskt: ”Children shall both adapt their behavior and 

be encouraged to remain independent of and critical towards norms and various forms of 

influece”. 

  

I ” Belonging, Being och Becoming: The early years learning framework for Australia” (2009) 

 Så nämns influence enbart en gång i samband med barn. Första gången det nämns står det: 

”Relationships are the foundations for the construction of identity – ’who I am’, ‘how I belong’ 

and ’what is my influence?’(sid.20).  

Det här är en del av stycket: ”children have a strong sense of identity” och är en del av 

förklaringen till varför det är viktigt att arbeta med barnens känsla med delaktighet (belonging), 
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som är ett av deras ledord för dokumentet. Den andra gången ordet influence nämns är på näst 

sista sidan i ordlistan under beskrivningen av ordet: 

 ”Agency: being able to make choices and decisions to influence and have an impact on one’s 

world.”(sid.45). 

Begreppet influence eller andra former av begreppet används vid flertalet tillfällen i 

styrdokumentet, men inte i samband med barns inflytande utan istället väljer man att lägga fokus 

på ”influential educators”. Genom inflytelserika pedagoger så får barnen en möjlighets att 

utveckla sin identitet och skapa en förståelse för världen. 

  

I ”The National education programme ISCED 0 – pre-primary education” (2008)  från Slovakien 

så nämns inte ordet influence alls. På ett ställe står det om barns ”co-participation” i samband 

med planerandet av aktiviteter. 

  

I det svenska och norska statliga styrdokumenten så nämns influence i samband med 

vårdnadshavare, men varken Australien eller Slovakien har formulerat sig kring detta i de statliga 

styrdokumentet. I det Australiensiska styrdokumentet står det att verksamheten ska ha ett 

samarbete med vårdnadshavare och familjer, men i det slovakiska styrdokumentet står det att 

vårdnadshavare ska informeras om vad som sker på förskolan, men ingenting om inflytande eller 

delaktighet. 

  

7.4 Norms (normer) 
Tabellen ovan visar hur många gånger begreppet norms nämns i de olika styrdokumenten från de 

olika nationerna. 

  

I den svenska ”curriculum for preschool, Lpfö 98/10”, har man valt att ha ett avsnitt som heter 

”norms and values”. Här pratar man att barn ska uppfostras i samhällets delade demokratiska 

värderingar i öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förutom i rubriken på stycket så nämns 

begreppet norms en gång, i meningen att förskollärare har ansvar för att: ”norms being developed 

for the work and participation of children in their own groups” (sid.8). 

Begreppet norms sätts ofta ihop med begreppet values som normalt översätts till värderingar. I 

undersökningen upptäcktes det att fyra av de sex gångerna så står det ihop ”norms and values” 

eller ”values and norms”. 

Under rubriken ”Objectivity and comprehensiveness” står det: ”National goals specify the norms 

for equivalence, and the preschool should strive ta achieve these goals”(sid.4). 

  

I ”Framework plan for the content and tasks of Kindergartens” (2011) från Norge så nämns 

norms, som i Lpfö 98/10, två av fem gånger i samband med ordet ”values”. Första gången i 

samband med vad pedagoger ska överföra till barnen: ”In process of raising and educating 
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children, our values, norms, ideas and modes of expression and action are being passed on, 

changed and subjected to negotiation” och andra gången under stycket: 

”Through work on etics, religion and philosophy, kindergartens shall help to ensure that 

children: Acquire society’s fundamental norms and values”(sid.27). 

Första gången ordet norms nämns är under rubriken: 

”An inclusive community with space for individual children” där det står att pedagoger ska hjälpa 

barn att utveckla sin individualitet och sitt självuttryck tryggt ”within the norms and rules of the 

group”(sid.20). 

Man har även tagit upp normer i samband med inflytande: 

”Children shall both adapt their behavior and be encouraged to remain independent of and 

critical towards norms and various forms of influece”(sid.27). 

I det norska dokumentet skriver man mycket om att barnen ska uppfostras på en kristen och 

humanistisk grund och även i samband med det har man tagit upp ordet normer: 

”Religions and ideologies provide the foundations for etical norms. For centuries, Norwegien 

and European cultures have been dominated by Christian beliefs and traditions along 

humanistist values”(sid.10). 

  

I “ Belonging, Being och Becoming; The early years learning framework for Australia” (2009) 

från Australien så nämns inte norms alls, som tabellen visar. Men man tar flera gånger 

upp“Respect for others” och har ett kapitel som heter “Respect for diversity” som betyder 

respektera mångfalden. 

  

 I ”The National education programme ISCED 0 – pre-primary education” (2008) som är det 

Slovakiska statliga styrdokumentet så nämns norms en gång under delen ”social competences”. 

Det står: 

 ”behave in the group, collective according to social rules and norms”(sid.8). 

Man tar dock upp på flertalet tillfällen att pedagoger ska lära barn att respektera andra oavsett 

kulturell bakgrund. 

  

Något som hör ihop med normer och mångfald är ursprungsfolk. Detta är något som både 

“Framework plan for the content and tasks of Kindergartens” (2011) och ”Belonging, being & 

becoming” (2009) väjler att ta upp specifikt. I “Framework plan for the content and tasks of 

Kindergartens” (2011) har man benämnt barn ifrån ursprungsfolket som “Sámi children”. Detta 

tas upp 37 gånger i det statliga styrdokumentet och två kapitel är specificerade kring hur 

pedagoger ska arbeta för att barnen ska få ta del av sitt eget kulturella arv. Det står även att 

verksamheter i “sámi” områden specifikt ska prata om den samiska kulturen. I ” Belonging, 

Being och Becoming; The early years lerning framwork for Australia” (2009) har man valt att 

benämna ursprungsfolket som “Aboriginal and Torres Strait Islanders” och dessa tas upp sju 

gånger och i sammanhang som exempelvis att “ensuring cultural security”, 
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7.5 Gender (Kön) 
Tabellen ovan visar hur många gånger begreppet gender nämns i de olika styrdokumenten från de 

olika nationerna. 

  

I den svenska läroplanen ”Curriculum for preschool, Lpfö 98/10”, nämns gender, som tabellen 

visar, sju gånger och som nämns i begreppsförklaringen så skriver man att förskolan tagit 

ställning till att kön är något som är socialt konstruerat och att pedagoger och förskolan därför 

aktivt måste verka för att bryta traditionella könsmönster. Första gången gender nämns är under 

rubriken ”fundamental values” där det står om jämställdhet och där nämns jämställdhet mellan 

könen. 

 

Under ”understanding and compassion for others” står det: ”No child in the preschool should be 

the subjected to discrimination due to gender, etnic group, religion or other faith, sexual 

orientation of family member or functional impairment, or subjected to other degrading 

treatment”(sid.3). 

Under rubriken ”Objectivity and comprehensiveness” nämns gender fyra gånger i sammanhang 

som ”gender differences”, ”traditional gender patterns and gender roles” och ”stereotyped 

gender roles”(sid.4). 

Gender tas även upp i avsnittet ”norms and values” och där står de: 

”An understanding that all persons have equal value independent of social backgrounds and 

regardless of gender, ethnic affiliation, religion or other belief, sexual orientation or functional 

impairment”(sid.8). 

  

I ”Framework plan for the content and tasks of Kindergartens” (2011) som är det norska 

styrdokumentet nämns gender tre gånger i samband med att förskolan ska sträva efter ”gender 

equality”. Precis som i den svenska Lpfö 98/10 så står det att inget barn ska bli annorlunda 

bemött på grund av ”ages, gender, level of function and social and cultrual background”. Det står 

vidare att personalen ansvarar för att barnen”regardless of their levels of functioning, age, gender 

and family background”(sid.14) känner att de själva och alla andra i gruppen har samma värde. 

Under rubriken ”social competence” står också: 

”All children in kindergartens, regardless of age, gender, etnic background and ability level must 

be given equal opportunities to participate in meaningful activities with the peer groups”(sid.30). 

Vidare står det under ”body, movements and health” också att alla barn måste inspireras av säkra 

och utmanande fysiska aktiviteter ”regardless of gender and physical, psycological and social 

circumstances” och ”facilitate physical play and activity that breaks with traditional gender 

roles, allowing girls and boys to praticipate in all forms of activity on an equal footing”(sid.35). 

  

I ” Belonging, Being och Becoming; The early years lerning framwork for Australia” (2009) står 

begreppet gender tre gånger. Den första gången i samband med förklaringen av barns känsla av 

identitet så står det att: 
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”Being involves children developing an awarness of their social and cultrual heritage of gender 

and their significance in thier world”(sid.20). 

Den andra gången begreppet gender benämns är i en informationsruta angående ”inclusion”. Det 

står om inkludering och att det innebär att barn oberoende av social, kulturell och språklig 

mångfald och kön (gender). Tredje och sista gången begreppet gender står är i ordlistan på den 

näst sista sidan och då återigen anges i förklaringen av ordet inkludering. 

  

I ”The National education programme ISCED 0 – pre-primary education” (2008) från Slovakien 

så nämns gender, som tabellen visar, enbart en gång och då under rubriken ”Aims of education 

and training” och underrubriken ”Pre-primary education helps the child” och man har formulerat 

punkten: 

 ”Prepare for life in free society, in spirit of understanding, freedom from prejudice, tolerance, 

gender equality and friendship among nations, national and ethnic groups, and the churches and 

religious communities”(sid.5). 

  

8. Analys av materialet 
 

8.1 Play (lek) 
I denna undersökning som avser begreppet play går det att finna flera likheter mellan de fyra 

styrdokumenten än skillnader. De små skillnader som synliggjort är till exempel att “Belonging, 

Being & becoming- The Early Years Learning Framework for Australia” (2009) och i 

“Framework plan- for the content and tasks for kindergarten” (2011) finns det specifika avsnitt 

som avser begreppet. Medan “Curriculum for the preschool” (98/10) och “The National 

Educational Programme ISED 0- pre-primary education” (2008) lyfter fram play generellt och 

återkommande i styrdokumenten. Detta innebär att frekvensen av begreppet skiljer sig åt. 

  

I “Curriculum for the preschool” (98/10) synliggjordes play 13 gånger och i “Framework plan- 

for the content and tasks for kindergarten” (2011) 92 gånger. Ses detta dock i förhållande till 

styrdokumentens längd lyfts begreppet fram nästintill i liknande utsträckning. 

  

Den främsta likheten alla styrdokumenten emellan är att de lyfter fram lek som en viktig del av 

det pedagogiska arbetet i förskoleverksamheten. Lek anses främjande för utvecklingen av ett 

flertal förmågor och kompetenser utifrån språkliga-, sociala- och kognitiva aspekter (Knutsdotter 

sid.85) Exempelvis så lyfter “Framework plan- for the content and tasks of kindergarten” (2011) 

detta när de skriver: 

“Children learn and develop a complex set of skills through play. By plaing pretend, children 

enter their own imaginative world, see other people´s perspectives and give shape up their 

thoughts and feelings”(sid.28-31). 
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Under avsnittet tidigare forskning lyfts författaren Therese Welén (2003) tankar om att lek kan 

användas som ett redskap för lärande och en förberedelse för vuxenlivet. Utifrån forskning och 

styrdokumentens aspekt på begreppet play, tolkar jag det som om att lek borde vara en 

självklarhet i förskolans verksamhet och i det pedagogiska arbetet, i och med den positiva 

effekten för barns utveckling och lärande. Om leken är av stor vikt för barns lärande och 

utveckling varför är det inte av lika viktig grad för alla kulturer? (Welén 2003) I denna 

undersökning som baserar sig på olika länders statliga styrdokument uppfattar jag det som att 

dessa länder delar forskningens åsikter om att lek är främjande för barns utveckling. 

  

Det norska styrdokumentet “Framework plan- for the content and tasks of kindergarten“ (2011) 

väljer att beskriva begreppet play enligt följande: 

“Play has many forms of expressions, and an lead to understanding and friendship across ages 

and lingustic and cultural barriers. Playing together forms the foundation for children´s 

friendships with one other” (sid.28). 

Jag tolkar detta som om att det innebär att begreppet i sig inte är entydigt utan kan ge uttryck på 

olika sätt. Vilket för mig även innebär att det är pedagogens ansvar att tolka eller förstå när 

barnen leker med varandra, och bedöma om det är på lek eller inte. 

  

I styrdokumentet “Belonging, being & becoming- The Early Years Learning Framework for 

Australia”(2009) skrivs det att en varierad miljö, med både inne- och utevistelse, skapar de bästa 

förutsättningarna för barns utveckling och lärande. “Indoor and outdoor environments support all 

aspects of children´s learning and invite convesations between children, early childhood 

education, faimilies and the broader community” (sid.16). 

  

Styrdokumentet “The National Educational Programme ISCED 0- pre-primary education” (2008) 

lyfter fram begreppet play som en aktivitet som går schemaläggas i det dagliga arbetet. Det står 

följande i styrdokumentet: 

“games and play activities can be scheduled 2-3 times within the daily morning and afternoon 

hours” (sid.25). 

  

8.2 Documentation (dokumentation) 
Enligt tabellen i tidigare avsnitt förekommer begreppet documentation i få eller i inga 

sammanhang i dessa nationers styrdokument. Störst förekomst finns att finna i “Framework plan- 

content and tasks of kindergarten “ (2011) följt av “Curriculum for the preschool” (lpfö 98/10). 

En fundering som växt hos mig till varför det förekommer i så pass liten utsträckning i “The 

National Educational Programme ISCED 0- pre-primary education” (2008) och i “Belonging, 

Being & Becoming- The early years learning Framework for Australia” (2009) är om det kan 

bero på uppbyggnaden av dessa dokument. 
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“Curriculum for preschool”(Lpfö98/10) och “framework plan- for the content and tasks of 

kindergarten”(2011)  uttrycker mål att sträva efter, tolkar jag det som att “The National 

Educational Programme ISCED 0- pre-primary education” (2008) och ”Belonging, Being & 

Becoming- The early years learning Framework for Australia” (2009) uttrycker detaljstyrda mål 

som barnen uppnå innan de börjar skolan. Till exempel står det i det slovakiska styrdokumentet 

att barn ska: 

“Rhyrtmize alone by playing 2/4 time, ¾ on the body in different stationary positions, walking, 

running.” (sid.22). 

Medan det i inledningen i det australiensiska styrdokumentet står följande: 

“The framework supports goal 2 of the Melbourne Declaration on education goals for young 

Australians, that: all young become: Sucessful learners, confident and creative indivuduals, 

active and informed citizens” (sid.5). 

Detta får mig att undra om de känner att dokumentation överlag inte är av stor vikt när det finns 

färdigt mål som barn ska kunna eller utveckla. Trots detta skriver styrdokumentet att 

dokumentation ska vara en del av det pågående arbetet i förskolans verksamhet för att det ska 

utgöra basen till ett pedagogiskt dokument. 

  

En annan markant skillnad är att både det svenska och norska styrdokumenten uttrycker att ett 

syfte med dokumentation är att synliggöra och utveckla verksamheten. Medan det australienska 

och slovakiska inte beskriver något liknande. Trots att “Belonging, Being och Becoming; The 

early years learning framwork for Australia” (2009) skriver att dokumentation av barns lärande 

ska vara ett pågående arbete i verksamheten, nämns det inte något syfte med detta. 

  

I det australiensiska styrdokumentet står det att dokumentation av barns lärande ska finnas 

närvarande i verksamheten, det tolkar jag som att det ändå finns ett outtalat syfte. Att det 

någonstans ändå handlar om att utveckla och utvärdera den planerade verksamheten, samtidigt 

som det kan vara kopplat till ett politiskt syfte och inte enbart en del för den enskilde 

verksamheten. Kanske är det som i Sverige att utvärdering av verksamheten ska göras för att få 

likvärdiga förskolor runt om i landet, och för att kunna göra detta är läroplanen ett verktyg för att 

koppla samman de olika aktörerna i samhället- den statliga och kommunala nivån (Åsén & 

Vallberg Roth 2012; Sheridan & Pramling 2009). 

  

  

8.3 Influence (Inflytande) 
Utifrån tabellen i tidigare avsnitt så kan vi konstatera att inflytande står flest gånger i det svenska 

styrdokumentet Lpfö98/10, ordet inflytande har där fått ett stort utrymme och det lyfts fram som 

viktigt för att utveckla barnen till demokratiska medborgare. I det norska styrdokumentet 

”Framework plan for the content and tasks of Kindergardens” (2011) lyfter man också fram 

inflytande som en del av att fostra barnen i demokrati. Man skriver även i det norska 
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styrdokumentet att barnen ska uppmuntras att vara självständiga och kritiska emot olika former 

av normer och inflytande som finns i samhället. 

 

I det Slovakiska styrdokumentet så nämner man också demokrati men det kopplas aldrig samman 

med inflytande, eftersom att ordet inflytande inte nämns överhuvudtaget. Tittar man på 

dokumentet i helhet så skriver man mycket om vad barnen ska kunna och lära sig men väldigt lite 

om delaktighet hur barnen ska vara delaktiga. 

  

En annan likhet mellan de svenska och norska styrdokumenten är att man valt att skriva att 

barnen ska ha inflytande i allt det som sker på förskolan, i den australiensiska skriver man istället 

att barnen ska ha inflytande i “Ones world”. Vad menar man med att ha inflytande i “ones 

world”? Det går att tolka som att barnen ska vara delaktiga i det som sker på förskolan men till 

skillnad från den svenska och norska så har man inte tydligt skrivit i vilka tillfällen eller 

avseenden. Genom att skriva att barn ska ha inflytande i “ones world” ger man pedagogerna 

tolkningsföreträde för när barnen ska få vara delaktiga och ha inflytande, jämfört med de svenska 

och norska styrdokumenten där man har valt att skriva konkret att barn ska ha inflytande i allt och 

i och med det inte lämnar så mycket utrymme för pedagogerna att tolka. 

 

Det är svårt att jämföra med det slovakiska styrdokumentet där begreppet influence inte nämns, 

men det står att barnen ska “co-participate” i planerandet av aktiviteter på förskolan. Men går det 

att likställa med att barnen ska ha inflytande i planeringen av aktiviteter som sker på förskolan, 

eller gör ordvalet att det får en annan innebörd? I det Australiensiska styrdokumentet “Belonging, 

Being och Becoming; The early years learning framework for Australia” (2009) kopplar de 

samman begreppet inflytande med pedagoger istället för med barnen och detta kan tolkas in i 

vilken barnsyn dokumentet är formulerat kring, eftersom man väljer att lyfta vikten av 

pedagogernas inflytande på barnen. Det skulle kunna kopplas till ett sociokulturellt perspektiv där 

barnen påverkas av sin omgivning, i det här fallet pedagogerna. 

  

De statliga styrdokumentens teoretiska utgångspunkter kan kopplas till hur de skriver om barnens 

inflytande i verksamheten. Som tidigare nämnt så utgår alla de fyra dokumenten i denna 

undersökning från någon form av socio- teori (sociokulturell, socioemotionell osv.). De fyra 

länderna är alltså överens om att barn utvecklas genom det sociala umgänget med andra, till 

exempel barngruppen och personalen på förskolan. Samspel och kommunikation är en viktig del i 

förskolan och dess pedagogik och en ofrånkomlig del i verksamheten så att också styrdokumentet 

över dess verksamhet också skulle välja att se på kunskap och lärande utifrån detta. Genom att se 

lärandet som någonting socialt konstruerat så säger man också att barnen har kompetens att lära 

varandra och hjälpa varandra att utvecklas. Med andra ord, ha inflytande över sin egen och andras 

utveckling. Något som kan stärka barnens egen identitet och självkänsla och bidra till deras egen 

utveckling. 
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8.4 Norms (Normer) 
Det första som går att utläsa ur resultatet av analysen kring begreppet normer är att begreppet 

normer sammankopplas med värderingar eller sociala regler, medan sociala normer inte lyfts lika 

ofta. I de svenska och norska styrdokumenten så står det att pedagoger och förskolans verksamhet 

ska uppfostra barnen enligt de värden och normer som finns i samhället. Man hävdar att det är 

pedagogens uppgift att visa barnen vad som är ett accepterat beteende, och vad som inte är 

accepterat i samhället. I Slovakiens “The National Educational Programme, pre-primary 

education”(2008) har man valt att skriva att barnen genom förskolan ska lära sig samhällets 

normer men har skrivit att det är gruppens gemensamma normer som påverkar barnen. Det går att 

tolka det som att barnen utgår ifrån gemensamma normer och värden, något som också står i Lpfö 

98/10 och “Framework plan for the content and tasks of Kindergartens” (2011). 

 

 I det norska styrdokumentet har man lyft fram barnens individualitet och vikten av att varje barn 

ska få chans att utvecklas tryggt, men man har valt att lägga till “within the norms and values of 

the group”. Innebär det att gruppens normer ska ses som en trygghet för barnens självuttryck och 

bidra till en stabilitet för att barnen ska våga uttrycka sig själva? Eller ska barnen tillåtas 

individuell utveckling så länge man förhåller sig till gruppens normer? I den svenska läroplanen 

har man valt att istället ta upp gruppens normer i samband med “work and participation” vilket 

kan innebära att gruppen ska ha regler och normer för deltagande och engagemang i aktiviteter 

och samarbete som sker på förskolan. 

  

I det australiensiska “Belonging, Being och Becoming; The early years learning framework for 

Australia” (2008) har man inte nämnt normer alls, vilket är intressant när man jämför 

dokumenten eftersom man i de andra dokumenten nämner normer för att stärka känslan av 

tillhörighet, något som är ett ledord i det australiensiska dokumentet. I den institutionella teorin 

så är normer en av de tre grundpelarna som lyfter och bär en institution. Detta är något som gäller 

alla samhällsinstitutioner och även förskolan. Om man tittar utifrån en institutionell teori så är det 

intressant att man i ett styrdokument för förskolan inte har valt att lyfta normer som något som 

pedagogerna ska förmedla till barnen, eftersom att det är en av faktorerna till att institutionen 

förskolan fungerar. Australien har inte lyft normer, men det behöver inte vara ett tecken på att de 

anser det vara oviktigt, utan det kan också vara ett tecken på att man finner att det är självklart att 

pedagogerna kommer att överföra och lära barnen om samhälles normer att man helt enkelt valt 

att inte lyfta det. 

  

I det norska styrdokumentet så framgår det också att förskolans uppgift är att uppfostra barnen 

utifrån kristna och humanistiska värderingar. Detta kommer av att Norge inte skiljt den norska 

staten ifrån kyrkan förens 2012 (Høringsnotat 2 september 2014 Kulturdepartementet), och 

”Framework plan for the content and tasks of Kindergartens” är skriven och framtagen ett år före 

det, nämligen 2011. I Sverige röstade man bort Svenska kyrkan som statskyrka år 2000 så här har 

inte stat och religion varit åtskilda så länge. Detta är något man behöver tänka på när man läser 
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det norska styrdokumentet och detta påverkar också de normer och värderingar man väljer att 

förmedla till barnen. I ”Framework plan for the content and tasks of Kindergartens” (2011) står 

det: 

”Religions and ideologies provide the foundations for etical norms. For centuries, Norwegien 

and European cultures have been dominated by Christian beliefs and traditions along 

humanistist values”(s.10). 

  

I Sverige är debatten just nu väldigt upplyft huruvida den svenska förskolan och skolan 

överhuvudtaget ska ha något samarbete med den svenska kyrkan, då det finns många barn och 

familjer som tillhör en annan tro eller helt tar avstånd ifrån religion och trosuppfattningar. Det 

norska styrdokumentet lyfter vikten av nyfikenhet och respekt för andra trosuppfattningar, och 

det står också skrivet att: 

“The kindergartens shall teach the children values that are based on a Christian and humanist 

heritage and tradition. Religiously the instruction is the responsibility of the homes. The 

kindergardens must ensure that the children do not fall in to a conflict between their homes and 

the kindergartens” - “Framework plan for the content and tasks of Kindergartens” (2011 sid.10). 

Det är alltså viktigt att pedagogerna respekterar hemmet och vårdnadshavarnas religiösa 

uppfattning och ser till att det inte uppstår någon konflikt som går ut över barnet. Det läggs en 

värdering att förskolan utgår ifrån kristna värderingar och traditioner inte väger lika tungt som 

barnets trosuppfattning hemifrån. Vilket pedagogerna måste vara medvetna om och förhålla sig 

till i den dagliga verksamheten.   

  

Social norm är något som enbart de svenska och norska styrdokumenten väljer att lyfta och säga 

att förskolan ska ta avstånd ifrån. Men om man läser noggrant i alla de fyra dokumenten så 

skriver de alla om vikten av att barnen utvecklar respekt för mångfald och respekt för “andra”, 

men man har inte valt att använda sig av uttrycket social norm. Men sen går det att lyfta 

diskussionen genom att skriva “respect for others”, så pekar man ut vilka som avviker från 

normen, något som man inom ett normkritiskt perspektiv anser är att stödja ett normtänk och 

bidra till diskriminering. För genom att peka ut “de andra” så säger man att det finns ett rätt och 

ett fel, och att de som bryter mot normen är felet. I den svenska läroplanen så har man valt att 

skriva: “respect for differences in people’s views and ways of life” (Lpfö 98/10, sid.3). Istället för 

att då enbart lyfta fram de som är annorlunda eller bryter mot normen så säger man att barnen ska 

lära sig respektera människors olikheter. 

  

8.5 Gender (Kön) 
I resultatet av undersökningen kring begreppet gender går det att se att alla de fyra berörda 

dokumenten i denna undersökning lyfter vikten av jämställdhet mellan könen, alla på olika nivåer 

och i olika mängd. 
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I Slovakiens styrdokument står det om jämställdhet mellan kön i samband med en önskan om att 

barn ska uppfostras i ett fritt samhälle, med förståelse, fritt från fördomar, jämställdhet mellan 

kön och oberoende av nationell tillhörighet, etnisk härkomst eller religion.  

I alla styrdokument tas kön upp i samband med diskriminering, och man nämner det som något 

av stor vikt som förskolan måste arbeta med. 

 

Den svenska läroplanen är det enda styrdokumentet utav de vi undersökt, som öppet tar ställning 

till att se kön som något socialt konstruerat. 

 

I det norska styrdokumentet lyfts särskilt rörelse och hälsa som en situation där man ska lyfta 

allas lika rättigheter oberoende av kön och fysisk-, psykiska nedsättningar. Ur ett normkritiskt 

perspektiv eller ett genusperspektiv så kan man diskutera huruvida kön är relevant att lyfta här då 

man tidigare vid flertalet tillfällen pratar om jämställdhet och att alla barn alltid ska ha samma 

rättigheter. 

 

I ”Belonging, Being och Becoming: The early years learning framework for Australia” (2009) så 

står det: ”Being involves children developing an awarness of their social and cultrual heritage of 

gender and their significance in their world”(sid.20). 

Översätter man den meningen till svenska så kan det tolkas som: 

“Att vara utvecklar barns förmåga att se kön och dess kulturella arv och betydelse i deras värld”. 

Jag uppfattar det som om att meningen går att tolka på olika sätt, å ena sidan kan man tänka att 

det sociala och kulturella arvet påverkar synen på könets betydelser i världen på grund av 

medvetenheten om vad omvärlden tycker och tänker, med det menat att barnen utvecklar en 

medvetenhet om vad kön är genom vad de uppfattar av andra. Det går också att tolka meningen 

med att genom att vara så utvecklar barnen förståelse för vad som är manligt och kvinnligt och 

vad det har för betydelse i världen. Man skulle kunna tolka det som ett sätt att uttrycka att kön 

delvis är socialt konstruerat vilket är något som både de svenska och norska styrdokumenten valt 

att ta ställning för. Men man kan också tolka det som att könsskillnader är något naturligt och att 

barn lär sig att förstå vikten av köns kulturella och sociala betydelse i samhället. Om man jämför 

med vad som står i den svenska läroplanen, där det står att förskolan aktivt ska motarbeta 

könsterotyper och könsmönster så väljer den australiensiska att uttrycka sig väldigt otydligt. För 

genom att skriva medvetenhet om vad kön är och vad den har för betydelse i deras omvärld, så 

kan man välja att tolka det som att barn ska vara medveten om skillnaderna mellan könen och 

främja dem, eller motverka dem. 

  

 

 

 



 

 

 

28 

9. Diskussion 

Sammanfattningsvis utgår alla de fyra styrdokumenten ifrån sociala teorier om barns utveckling 

och lärande. I de svenska och australiensiska dokumenten har man valt att använda en 

sociokulturell teori. Det slovakiska styrdokumentet utgår ifrån socioemotionella teorier och den 

norska uttrycker följande: “The framework plan for the content and tasks of kindergartens 

describes the societal role of the kindergartens”. 

 

Den svenska läroplanen är som tidigare nämnt uppbygg utifrån mål att sträva efter och 16 sidor 

lång, vilket är den kortaste av de fyra dokumenten. De andra styrdokumenten är längre, det 

Slovakiska på 34 sidor, det Australiensiska på 47 sidor och det norska är på 52 sidor. Vi uppfattar 

även att det norska styrdokumentet ”The framework plan for the content and tasks of 

kindergartens” (2011) är uppbyggt på mål att sträva efter, i och med att målen är väldigt 

övergripande och inte detaljstyrda. 

  

I det slovakiska dokumentet “The national educational programme ISCED 0-pre-primary 

education” (2008) står det detaljerat vad barn ska kunna innan de börjar skolan och hur 

verksamheten ska utformas. Bland annat står det att: 

“Know that the Slovak Republic is mother country”, “Know and imitate in play the work of the 

parents”, “Control of the mascular tension and breathing while moving” (sid.14,18 & 23). 

Det står även skrivet att en till två utevistelser per dag rekommenderas. Regn räknas inte som en 

anledning att inte fullfölja detta men storm kan accepteras som en bra anledning att inte vistas 

utomhus. I “Belonging, Being & Becoming- The Early Years Learning Framework for Australia” 

(2008) är det lite tvetydigt, som inledning beskrivs mål som alla australienska barn ska uppnå 

samtidigt som en del mål i dokumentet är mål att sträva efter. 

  

Tidigare i arbetet lyfter vi fram att det finns två typer av läroplanstraditioner som går att urskilja 

på internationell nivå. Den anglosaxiska samt den nordiska- och centraleuropeiskatraditionen 

Ann-Christine Vallberg-Roth och Gunnar Åsén (2012) skriver i deras rapport att en av de OECD-

medlemmarna som grundar sig utifrån en anglosaxisk läroplansteori är bland annat Australien. 

Medan Sverige och Norge tillhör den nordiska- och centraleuropeiska traditionen. Eftersom vi 

inte hittat något uttalat om vilken tradition Slovakiens statliga styrdokument grundar sig i, har vi 

gjort en tolkning som innebär att det är baserat på en anglosaxisk tradition. Vår iakttagelse är att 

det statliga styrdokumentet uttrycker förutbestämda mål som barnen ska kunna. 

  

Pedagogisk dokumentation, som beskrivs tidigare i det här arbetet, är nära sammankopplat till 

Reggio Emilia pedagogiken. I och med att dokumentation är av stor vikt i det pedagogiska arbetet 

i både Sverige och Norge, tänker vi att dessa två nationers verksamheter vilar mer eller mindre på 

en Reggio Emilia-inspirerad pedagogik, medan Slovakien och Australien är svårare att placera ut 

eftersom begreppet dokumentation förekommer näst intill ingenting i deras befintliga 

styrdokument. I Reggio Emilia pedagogiken ses lärandet som en “spagettiröra” där det inte finns 
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några förutbestämda utvecklingssteg, utan det bygger på barnens intressen och förmågor 

(Vallberg-Roth & Månsson 2010). Vi tolkar det som om att det slovakiska styrdokumentet 

kanske inte grundar sig på denna lärandefilosofi i och med att den lyfter fram specifika mål som 

barnen ska kunna innan de börjar skolan. Vilket för oss tyder på att dem har utvecklingssteg och 

inte alltid följer barnens intressen i det pedagogiska arbetet. 

  

Det går att se två skilda uttryck för vad man anser att normer inom gruppen stärker hos barnen, då 

man i Norge pratar om gruppens normer för att stärka individualitet och självkänsla. Det svenska 

styrdokumentet väljer att lyfta vikten av att stärka barnens grupptillhörighet för att därigenom 

stärka barnens självkänsla. Det ena utesluter inte det andra men det är två olika sätt att lyfta fram 

det på. Genom att känna tillhörighet i gruppen kan man bygga på sin självkänsla och därav skulle 

man kunna säga att det svenska och norska dokumentet pekar åt samma håll. 

  

Anledningen till varför Norge skriver specifikt om samer och inte Sverige har en enkel 

förklaring, nämligen ILO:s konvention no.169. Detta är en konvention som erkänner 

ursprungsfolk och folkgrupper. Att skriva under konventionen är att erkänna folkgruppen och att 

de har vissa rättigheter som tillexempel rätt till mark och språk osv. Detta är något som Norge 

valt att skriva under men inte Sverige, därigenom har Norge erkänt att samer har vissa rättigheter 

och måste då lyfta dem i tillexempel förskolans styrdokument. 

Sverige har erkänt samer som ursprungsfolk men har valt att inte skriva under konventionen 

(SOU 1999:25). I “Framework plan for the content and tasks of Kindergartens” (2011) har man 

valt att till och med ha ett kort stycke som heter “The Sámi Parliament” där man lyfter fram 

vikten av samarbetet med Sametinget. Australien har inte heller skrivit under ILO:s konvention 

169, men har ändå valt att nämna sitt ursprungsfolk, “Aboriginal and Torres Strait Islanders”, 

specifikt i läroplanen. Inte på samma nivå som den norska men man väljer ändå att specificera 

hur förskolan ska stärka dessa barns. 

  

Alla de fyra statliga styrdokumenten lyfte fram jämställdhet mellan könen som något som 

verksamheterna ska arbeta med och sträva mot. Det svenska och det norska dokumentet har även 

valt att tydliggöra att det gäller allt som sker i verksamheten. Det går att se en tydlig skillnad i hur 

begreppet kön lyfts fram i de olika dokumenten då Slovakiens och Australiens styrdokument 

lyfter fram det i kontext med andra sociala normavvikelser, medan de två skandinaviska 

styrdokumenten har valt att lyfta kön enskilt för att lyfta vikten av jämlikhet. 

  

Under avsnittet teoretisk utgångspunkt lyfter vi fram att det går att tolka läroplaner utifrån olika 

synvinklar och perspektiv så som enskild nivå, undervisningsmässigt eller lärarorienterad, 

samhälleligt eller politiskt orienterad och akademisk eller teoretisk orienterad nivå. Vår tolkning 

av de perspektiv och utgångspunkter som ligger till grund för de styrdokument vi valt att jämföra 

är att det svenska styrdokumentet är en blandning av enskild nivå och politiskt orienterad nivå. Vi 

anser att den enskilda nivån handlar om att pedagoger i förskolan har möjlighet att tolka 
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innehållet och verksamheten får själva ansvara för hur det pedagogiska arbetet ska gå tillväga. 

Den politiska och samhällsorienterade nivån handlar i detta fall om att skolverket vill skapa 

nationellt likvärdiga förskolor med hög kvalité. Det norska styrdokumentet påminner om det 

svenska, främst eftersom både länderna tar vissa politiska ställningstaganden, till exempel 

gällande synen på kön som social konstruktion eller vilka värderingar som man i förskolan ska 

utgå ifrån. 

  

De slovakiska och australiensiskastyrdokumenten utgår mycket utifrån vad läraren ska göra och 

att läraren är den styrande. Det kan man bland annat se när man läser om föräldrakontakt i de 

olika styrdokumenten, där de svenska och norska styrdokumenten lyfter vårdnadshavarnas 

inflytande medan det slovakiska och australiensiska står att vårdnadshavarna ska informeras om 

vad som sker i förskolan. 

  

10. Slutsats 

Vi ville i vår undersökning titta närmare på likheter och skillnader mellan olika statliga nationella 

styrdokument utifrån specifika begrepp och områden. Inför uppdelningen av arbetet var vår tanke 

från början att begreppen lek och dokumentation skulle vara bredare och mer omfattande än 

begreppen normer, kön och inflytande, vilket hade en inverkan på hur vi delade upp arbetet oss 

emellan. Under undersökningen framkom det att begreppet dokumentation inte har nämnts i den 

utsträckningen som vi hade förväntat oss. Begreppet lek beskrevs och förekom liknande i alla de 

fyra berörda styrdokumenten. Inflytande, normer och kön hade vi in i arbetet inte förväntat oss 

skulle nämnas i alla dokument men vi hade en förhoppning om att de skulle nämnas i en större 

utsträckning än vad undersökningen visat. 

 

I alla fyra styrdokument lyfts lek fram som en viktig byggsten när det gäller det pedagogiska 

arbetet i verksamheten, i och med att lek anses vara främjande för barns utveckling och lärande. 

Även jämställdhet mellan kön är något som lyftes av alla de undersökta styrdokumenten, även 

om det togs upp i väldigt blandad utsträckning och i olika sammanhang. 

  

Begreppet Documentation förekom ingen gång i Australiens styrdokument och endast en gång i 

Slovakiens styrdokument. Dock står det i Australiens styrdokument att documenting av barns 

lärande ska vara en pågående process i det pedagogiska arbetet. I det slovakiska styrdokumentet 

står det att pedagogisk dokumentation ska utgöra basen för ett offentligt dokument.  Även om 

dokumentation knappt nämns i ovanstående styrdokument och inte lyfts fram tillräckligt tydligt, 

vill vi ändå dra slutsatsen att dokumentation är en del av de pedagogiska arbetet i alla fyra 

länderna. Vilket syfte som ska ligga till grund för dokumentationen är dock fortfarande lite 

oklart. Det som går att konstatera är att “curriculum for the preschool” (lpfö 98/10) och 

“framework plan- content and tasks of kindergarten” (2011) uttrycker att dokumentation ska 

genomföras för att utveckla och utvärdera den pedagogiska verksamheten. 
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Inflytande var något som det slovakiska statliga styrdokument inte nämnde och det 

australiensiska styrdokumentet inte gick in djupare på eller lyfte som särskilt viktigt. Detta skulle 

kunna diskuteras som ett uttryck för barnsynen i länderna och jämföras med de svenska och 

norska styrdokumenten där barns inflytande lyfts fram som något mycket viktigt och 

grundläggande i förskolans arbete. Även normer var ett begrepp som inte nämndes i alla 

styrdokument. I det slovakiska styrdokumentet nämndes det en gång medan det i det 

australiensiska dokumentet inte nämndes alls. I normdiskussionen lyftes även diskussionen om 

ursprungsfolk och varför det norska styrdokumentet skriver specifikt om samerna men inte det 

svenska styrdokumentet. Detta beror sannolikt på ILO:s konvention 169. Vi har även lyft och 

synliggjort skillnader mellan den svenska och norska läroplanens sätt att skriva om och utgå ifrån 

kristna normer och värden. 

  

Som tidigare nämnt så hade alla de fyra undersökta dokumenten lyft fram jämställdhet mellan 

könen som någonting verksamheterna ska arbeta med. Men här fanns också en tydlig skillnad 

mellan de två skandinaviska styrdokumenten och de övriga två styrdokumenten kring hur ofta 

och i vilka sammanhang de lyftes. De skandinaviska styrdokumenten har valt att poängtera vikten 

av att arbeta med jämställdhet och att alla barn ska ha rätt till samma förutsättningar i all 

verksamhet, medan både Australien och Slovakiens styrdokument har lyft att inget barn ska 

diskrimineras på grund av kön, etnicitet, nationell härkomst och så vidare. 

  

Genom denna undersökning har vi även kommit till insikt med att dessa styrdokument vilar på 

olika sociala teorier. I “Curriculum for preschool” och i “Belonging, Being & Becoming-The 

Early Years Learning Framework for Australia” uttrycks sociokulturella teorier, medan “The 

National Educational Programme ISCED 0- pre-primary education” utgår ifrån socioemotionella 

teorier och styrdokumentet “The Framework plan for the content and tasks of kindergartens” 

uttrycker följande: “The framework plan for the content and tasks of kindergartens describes the 

societal role of the kindergartens”. 

De går även att konstatera skillnader beroende på om styrdokumenten utgår ifrån konkreta mål 

som ska uppfyllas eller mål som ska strävas efter. 
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