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Abstract 
Fostran av framtida medborgare - En kvantitativ jämförelse av Englands och Sveriges 
läroplan för förskolan 
 
The education of future citizens - A quantitative comparison of the English and the 
Swedish curriculum for preschool 

Det finns värden och förväntningar på hur en medborgare bör agera och en medvetenhet 
kring deras ansvar som medborgare. Läroplanen för förskolan är ett dokument som 
förklarar vad barn redan i en tidig ålder ska introduceras i för att utvecklas i sin roll som 
medborgare. Den här studien är en kvantitativ innehållsanalys som jämför den engelska 
läroplanen för förskolan mot den svenska läroplanen för förskolan. Syftet med studien 
är att mäta frekvensen av värden och i vilket sammanhang som de förekommer men 
även vilka skillnader och likheter det finns mellan de två läroplanerna. Metoden 
kvantitativ innehållsanalys valdes ut för att svara på syftet att mäta frekvensen av 
värden inuti två läroplaner från två olika länder. Socialkonstruktivismen och mediering i 
det sociokulturella perspektivet används till hjälp för att analysera materialet efter 
studiens frågeställningar som inkluderar vilka värden som förekommer mest frekvent i 
läroplanerna och i vilka sammanhang som dessa värden presenteras. Utöver det 
analyseras de likheter och skillnader som framträder mellan läroplanerna utifrån värden 
och deras sammanhang. Värden i den här studien utgår från OECD:s 
nyckelkompetenser kommunikation, lära att lära, social och medborgerlig kompetens. 
Resultatet visar på att lärande är det värde som förekommer mest gånger i både den 
engelska och den svenska läroplanen. Demokrati och värden som inflytande och 
delaktighet lyfts fram i den svenska men inte i den engelska, istället lyfter England fram 
hälsa och skolförberedelse som viktiga värden. Länderna delar även ett antal värden 
utifrån ordfrekvensens närvaro, där utforskande, tillit till sin förmåga samt att kunna 
reflekteras värderas högt.  
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1 Inledning 
Vi vill alla ha fred. Finns det då ingen möjlighet att vi kan 
förändra oss, innan det är för sent? Att vi kan lära oss ta avstånd 
från våld? Försöka bli en ny sorts människor, helt enkelt. Men hur 
skulle det gå till, och var skall vi i så fall börja? Jag tror att vi 
måste börja från grunden. Med barnen (Lindgren u.å). 

 
I den här studien kommer Englands och Sveriges styrdokument för förskolan att 
jämföras. Varje land har styrdokument som innehåller vad barn i olika åldrar förväntas 
eller ska sträva mot att uppnå. I Sverige går styrdokumentet under namnet läroplan 
medan det i England istället kallas för curriculum/framework, i de här dokumenten står 
det vad som förväntas av personalen i verksamheten men även vad barn ska lära sig. 
Läroplanen är viktig då det är utifrån den som verksamheten planeras. Passe (1999) 
beskriver hur läroplanen behöver återspegla de värden som anses vara viktiga för både 
de som skriver läroplanen men även de som implementerar den i verksamheten. 
Läroplanen skapas av landets myndigheter och utformas efter landets värderingar om 
vad som anses vara viktigt och acceptabelt i landet. 
  
I England benämns arbetet med värden för citizenship education som kan översättas till 
medborgarutbildning. Där barn fostras till att växa upp till fullständiga medborgare som 
delar landets värderingar och förväntningar. I Sverige benämns det här som 
värdegrundsarbete i förskolan och skolan. Värdegrunden i Sverige är ett väl diskuterat 
område inom förskolan, där diskussionen handlar om vilka värden som anses vara 
viktiga att barn lär sig. Fraenkel (1971) ställer sig frågan om värden är något som ska 
läras ut eller inte. Samtidigt påpekar han att lärare lär ut värden vare sig de är medvetna 
om det eller inte och på så sätt ser han det som oundvikligt.  
 
Att fokusera på värden kommer ifrån ett personligt intresse kring kulturer. Varje land 
har värden och normer som förväntas följas av landets medborgare. Det kan vara värden 
och normer utifrån exempelvis religion eller landets generella uppfattning om vad som 
är rätt och fel. Efter att ha haft möjlighet att besöka förskolor i andra länder och kunnat 
observera och jämföra hur olika värden lyfts fram. Här skapades ett intresse att 
undersöka och jämföra vilka värden som lyfts fram som viktiga i andra länders 
läroplaner jämfört med den svenska läroplanen. Studiens forskare har besökt olika 
förskolor i USA där värden och normer visar sig vara andra än de som finns i den 
svenska förskolan. Det kan liknas med en kulturchock, där studiens forskares 
erfarenheter krockar med en annan kulturs syn på vad som är rätt och fel, såväl som hur 
saker och ting går till. Det var något som studiens forskare fann intressant och kände att 
det var ett område som lockade fördjupa sig i. Hur olika länder ser på värden som sina 
medborgare behöver följa för att leva upp till samhällets förväntningar. Men eftersom 
USA inte har någon nationell läroplan utan varje delstat har egna riktlinjer för förskolan 
valde forskaren av studien att inte undersöka någon av USA:s läroplaner. Istället 
kommer Englands och Sveriges läroplaner för förskolan att undersökas i den här 
studien. 
 
Studiens forskare ser ett intresse för vad det finns för likheter och skillander mellan 
Englands och Sveriges läroplaner för förskolan. Å ena sidan är det problematiskt att det 
finns skillnader mellan läroplaner, att det kan bidra till att barn i olika länder får olika 
kunskaper, vilket kan stämpla dem i framtiden. Samtidigt som att människan generellt 
utgår från sig själv och har förväntningen att andra ska ha liknande kunskaper som dem. 
Problemet blir således att skillnader mellan läroplaner kan leda till olika livskvaliteter. 
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OECD och EU har exempelvis utformat åtta nyckelkompetenser som de anser att varje 
medborgare behöver ha för att fungera i ett kunskapssamhälle (EUT L 394, 
30.12.2006), vilket kan tolkas att det blir problematiskt ifall läroplanerna skiljer sig från 
dessa nyckelkompetenser. Alla barn i världen ges olika förutsättningar för att utvecklas 
och lära sig nya kunskaper vilket påverkar barnen i deras utveckling. Däremot är det 
också de skillnader som finns mellan läroplanerna som gör dem unika, och representerar 
landets syn på kunskaper som deras invånare förväntas utveckla. Samtidigt tror jag det 
är viktigt att läroplanerna tar lärdom av varandra, det blir ett sätt att tillsammans 
utveckla och utmana varandras läroplaner och deras innehåll. Där formuleringen av 
läroplanerna kan inspireras av andra länders läroplaner, utifrån utveckling och de värden 
som läroplanerna innehåller. 
 
Englands och Sveriges läroplaner kommer som sagt att jämföras i den här studien, 
länderna valdes ut för att de är två länder som forskaren av studien har ett intresse för 
såväl som en koppling till. Sveriges läroplan för förskolan valdes ut även för att det ur 
ett internationellt perspektiv ses som ett inspirerande dokument. England är ett land som 
har en annorlunda utbildningsform än vad Sverige har, deras läroplan är även 
formulerad på engelska ett språk som studiens forskare behärskar. Englands och 
Sveriges läroplaner för förskolan kommer i den här studien jämföras i en kvantitativ 
innehållsanalys. Med syftet att urskilja de värden som förekommer mest frekvent i 
respektive läroplan. Tre av OECD och EU:s åtta definitioner av nyckelkompetenser 
ligger till grund för de värden som eftersöks i läroplanerna. Utöver det kommer även 
studien att undersöka ifall det går att identifiera skillnader och likheter mellan ländernas 
syn på värden i läroplanerna.  
 
1.1 Begreppsförklaring 
Under det här avsnittet kommer ett antal centrala begrepp, som återkommer frekvent i 
studien att definieras och tydliggöras.  
 
1.1.1 Läroplan och styrdokument 
Lundgren (2014) förklarar att i alla skolformer finns det en läroplan, även kallat för 
styrdokument, som styr innehållet och målen. Författaren sammanfattar begreppet 
läroplan i Sverige som ett dokument som inkluderar utbildningens innehåll, mål men 
även “fördelningen av tid” (Lundgren 2014, s. 144). Fortsättningsvis förklarar han att 
inom den anglosaxiska synen används ordet curriculum för att representera skolans 
innehåll, mål och resultat. I Sveriges används begreppet läroplan för styrdokument 
medan i England används begreppet curriculum och statutory framework. 
UK Government (u.å.a) förklarar curriculum som ett dokument med uppnåelsemål och 
ämnen som ska ske i undervisningen från grundskolan och uppåt. Englands 
styrdokument som riktar sig mot förskolan använder istället begreppet framework som 
kan översättas till ramverk. Kelsi (u.å) beskriver ramverket som ett system av standarder 
som ska efterföljas av förskolans personal.   
 
1.1.2 Frekvent 
Begreppet frekvent används flitigt i den här studien, begreppet är även en del av syftet. 
Nationalencyklopedin (2019a) beskriver ordet frekvent som något som förekommer i en 
större mängd i exempelvis en text. De värden som lyfts fram i studien och då framförallt 
i resultatet benämns som frekvent förekommande värden, vilket innebär att dessa värden 
är de värden som i en stor mängd förekommer och benämns i läroplanerna av de värden 
som identifieras i studien. Begreppet frekvent hänvisar också till i vilken mängd som 
ord frekvensen av värdena i resultatet presenteras. 
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1.1.3 Värdegrund 
Enligt nationalencyklopedin (2019b) introduceras begreppet värdegrund först i 
läroplanen Lpo 94 och inkluderar bland annat demokratiska värderingar. Det innebär att 
ta egna etiska ställningstagande som grundas i personliga erfarenheter och kunskaper, 
såväl som att ha respekt för allas lika värde. Begreppet värdegrund handlar om de 
fundamentala värderingar som ligger till grund för en individs handlingar och normer. 
Värdegrund förknippas många gånger med frågor gällande etik, normer, relationer, 
demokrati, moral och livsåskådning (ibid.).      
 
1.1.4 Värden 
Värden är ett mångtydigt begrepp och tolkas på olika sätt beroende i vilken kontext som 
begreppet förekommer i. Värden kan ses utifrån moral, kultur, social utveckling samt 
Halstead och Taylor (2000) terminologiformulering. Författarna beskriver att det finns 
delar som flyter in under värden som moral, där värden inkluderar vad som anses vara 
rätt och fel. Men även de förväntningar som finns på beteende mot sig själv, andra, 
samhället och naturen. Värden inkluderar också en kulturell aspekt, där det förväntas 
finnas en förståelse kring olika kulturer och deras värderingar såväl som vad en kultur 
tror på. Social utveckling är en annan del som författarna tar upp kring värden, där en 
människa behöver utveckla förmågor och personliga egenskaper som exempelvis 
ansvar, självsäkerhet och samarbetsförmåga för att ta bli en del av samhället, utöver det 
lyfter Halstead och Taylor (2000) fram attityder som att visa respekt. Författarna har 
definerat vad ett värde är “Values: principles and fundamental convictions which act as 
general guides to behaviour, enduring beliefs about what is worthwhile, ideals for which 
one strives, standards by which particular beliefs and actions are judged to be good or 
desirable” (Halstead & Taylor 2000, s.3). 
 
I den här studien behandlas begreppet värden utifrån OECD:s och EU:s 
nyckelkompetenser. I Europaparlamentets och rådets rekommendation från den 18 
december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande (EUT L 394, 30.12.2006) 
presenteras åtta nyckelkompetenser. Det är nyckelkompetenserna som alla medborgare i 
världen behöver bemästra för att klara sig i ett kunskapssamhälle. Det leder också till 
kunskaper om strategier för att stimulera ett livslångt lärande. De åtta 
nyckelkompetenserna är: kommunikation på modersmålet, kommunikation på 
främmande språk, matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk 
kompetens, digital kompetens, lära att lära, social och medborgerlig kompetens, 
initiativförmåga och företagaranda och kulturell medvetenhet och kulturella 
uttrycksformer (ibid.). Tre av dessa åtta nyckelkompetenserna har valts ut och kommer 
att bearbetas i den här studien och dessa är kommunikation, lära att lära och social och 
medborgerlig kompetens.  
 
Varför enbart tre av de åtta nyckelkompetenserna valts ut är för att begränsa sig till 
värden som inte är riktad mot ett specifikt ämne, som bland annat matematiskt 
kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens samt digital 
kompetens gör. Utan att istället rikta sig mot mer allmänna värden som barn i förskolan 
kommer i kontakt med som kommunikation, lära att lära och social och medborgerlig 
kompetens och vad dessa definitioner inkluderar. Det är också värden som barn sedan 
också förväntas att utveckla som medborgare i samhället. En annan motivering till 
urvalet av nyckelkompetenserna, är att de ses som centrala delar som de förväntningar 
och det önskvärda beteende som samhället har på sina medborgare. Det innebär att 
variablerna som eftersöks i läroplanerna är utformade från studiens forskares tolkningar 
av dessa tre nyckelkompetensers definitioner. Utifrån variablerna som är konstruerade 
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från OECD:s nyckelkompetenser kommunikation, lära att lära och social och 
medborgerlig kompetens kommer ett resultat att sammanställas. Nyckelkompetenser är 
vad som kommer att definieras som värden i den här studien. Det är dessa värden som 
kommer att eftersökas i den engelska och den svenska läroplanen, de tre utvalda 
värdenas definitioner är:  
 
1.              Kommunikation [...] 

Kommunikation [...] är förmågan att i både tal och skrift uttrycka 
och tolka begrepp, tankar, känslor, fakta och åsikter (dvs. att 
lyssna, tala, läsa och skriva) samt språklig interaktion i lämplig 
och kreativ form i en rad olika samhälleliga och kulturella 
sammanhang – utbildning, arbete, hem och fritid. (EUT L 394, 
30.12.2006, s.14). 

2. Lära att lära   

”Lära att lära” är förmågan att ägna sig åt lärande och visa 
uthållighet i detta avseende, att organisera sitt eget lärande, bl.a. 
genom effektiv användning av tid och information, både 
individuellt och i grupp. [...] Denna kompetens betyder att man 
kan tillägna sig, bearbeta och ta till sig nya kunskaper och 
färdigheter samt söka och följa vägledning. [...] Motivation och 
självförtroende har avgörande betydelse för individens kompetens 
på detta område (EUT L 394, 30.12.2006, s.16).  

3.  Social och medborgerlig kompetens  

Denna kompetens omfattar personlig, interpersonell och 
interkulturell kompetens, och inbegriper alla beteendeformer som 
hjälper individen att delta i samhällslivet och arbetslivet på̊ ett 
effektivt och konstruktivt sätt – särskilt med tanke på̊ att samhället 
i allt större utsträckning präglas av mångfald – och vid behov lösa 
konflikter. Medborgerlig kompetens ger individen möjlighet att 
delta fullt ut i samhällslivet med goda kunskaper om samhälleliga 
och politiska begrepp och strukturer och ett engagemang för aktivt 
och demokratiskt deltagande (EUT L 394, 30.12.2006, s.16).  

 
1.2 Gloslista 
Här kommer ord som förekommer i studien att preciseras.  
 
1.2.1 Ordlista 
Citizenship education  

• Är ett ämne som barn i bland annat England får undervisning i. I England blir 
kursen citizenship education del av läroplanen från Key stage 3 och 4. Barn går 
in i Key stage 3 när de är 11 år. Men ämnet undervisas generellt innan det. 
Ämnet avser ge kunskaper, färdigheter och en förståelse som hjälper barnen att 
ta en aktiv och en fullständig del i samhället. I Englands läroplan för citizenship 
education står det att eleverna ska ges medvetenhet och förståelse för 
myndigheterna, lagar och hur de skapas och följs men även om demokrati 
(Department of Education 2013). Motsvarigheten till Sveriges 
värdegrundsarbete. 
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Curriculum  
- I Sverige benämns curriculum för läroplan. I England används begreppet för 
när barn som är i Key stage 1 och 2, som inträffar de två första skolåren i 
England när barnet är 5–7 år (UK Government u.å.a). 

Framework           
 - Läroplanen för förskolan i England heter framework. Kelsi (u.å) beskriver 
framework som ett system av standarder. Som verksamhetens personal behöver 
följa för att säkerställa att barn ges möjligheter att utvecklas i en säker och 
hälsosam miljö (ibid.). På svenska översätts framework till ramverk, ett ramverk 
för den engelska förskolan som ska efterföljas. 

Förskoleålder  
- I England börjar barnen skolan i september efter de fyllt 4 år, i vissa fall börjar 
barnen inte förrän de fyllt fem år, om inte barnen anses vara redo när de fyllt 
fyra år (UK Government u.å.b). I förskolan är barnen i England från ett år till 
fyra/fem års ålder (ibid.). 
- I Sverige har barn möjligheten att gå i förskolan från 1–6 år. Barnen börjar 
skolan hösten det år de fyller sex år vilket står i det sjunde kapitlet 10 § av 
Skollagen (SFS 2010:800). 

 
1.2.2 Förkortningar 
Lpfö 18 - Läroplan för förskolan 2018 
EYFS - Statutory framework for the early years foundation stage 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att göra en kvantitativ innehållsanalys av England och Sveriges 
läroplan för förskolan för att mäta frekvensen och i vilka sammanhang värden 
förekommer men även hur läroplanerna liknar varandra och skiljer sig åt gällande 
värden och sammanhang. 
 
2.1 Frågeställningar 

• Vilka värden förekommer mest frekvent i läroplanerna? 
• I vilka sammanhang lyfts de värden som framkommer i läroplanerna? 
• Vilka likheter och skillnader finns det i frekventa värden och i det sammanhang 

som de förekommer i läroplanerna? 
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3 Tidigare forskning 
I det här kapitlet kommer tidigare forskning att lyftas kring värden och läroplaner. 
Kapitlet är indelat i två kategorier; studier kring värden i förskolan och läroplanerna ur 
ett övergripande perspektiv. Den första kategorin består av studier som belyser värden, 
social kompetens, inflytande, mänskliga rättigheter, citizenship education och 
lärarkontroll. Kategorin är indelad i två underkategorier och studierna kopplas till 
studiens första och andra frågeställning. I den andra kategorin presenteras forskning 
kring den engelska och den svenska läroplanen, forskningen som tas upp där är kopplat 
till studiens tredje frågeställning. Kategorin består av två underkategorier som lyfter en 
artikel kring den dolda i läroplanen samt en studie som jämför fem läroplaner. Samtliga 
studier är valda med relevans till studiens syfte och för att bidra med ett perspektiv i 
analysarbetet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den forskning som tagits 
upp. 
 
3.1 Studier kring värden i förskolan 
Williams, Sheridan och Sandberg (2014) studerar hur svenska förskollärare redogör 
kring barns lärande i förhållande till den svenska läroplanen för förskolan. För att få 
fram ett resultat i studien genomfördes intervjuer med 30 deltagande förskollärare från 
tre olika distrikt. Författarna kom fram till att förskollärare anser att det är viktigt att 
barn utvecklar en social kompetens i den svenska förskolan. Med social kompetens 
menar de att barn lär sig att interagera och kommunicera med andra människor. Utöver 
det menar författarna att social kompetens även handlar om att respektera andras åsikter 
även om de skiljer sig från barnets egna och är kopplat till det värdegrundsarbetet som 
sker i förskolan. Författarna ser att den svenska förskolan bör hjälpa barnen att bygga 
och utveckla sin självkänsla. Det gör att barnen lyssnar och respekterar andras tankar. 
Förutom det bidrar det till att barn får styrkan till att uttrycka sina egna åsikter, vilket 
påverkar hur bekväma barnen känner sig att utöva inflytande (ibid.). 
 
I Emilsons (2008) avhandling undersöker hon genom att använda sig av 
videoobservationer, kunskaper om hur fostran ser ut mellan lärare och barn i den 
vardagliga kommunikationen i den svenska förskolan. Sammanlagt observerade 
författaren 115 situationer under datainsamlingen. Hon fokuserar på hur värden 
diskuteras och kollar på vilka värden som strävas efter i handlingar. Resultatet visar att 
det går att urskilja tio värden som frekvent kommuniceras med barnen. De tio värdena 
är “värdet av att inte skada andra, förstå̊ och känna med andra, hjälpa andra, komma 
överens med andra, delta i gemenskapen, utöva inflytande, förhandla, lyda, vara 
självständig samt prestera” (Emilson 2008, s. 81). Utifrån dessa värden kan tre 
övergripande värden urskiljas, nämligen demokratiska, disciplinerande samt 
omsorgsetiska. Författaren beskriver att i den svenska förskolan är det önskvärda barnet 
en kombination av dessa tre övergripande värden. Det här är starkt kopplat till de värden 
som anses är viktiga att lära ut i förskolan både utifrån studiens resultat men även 
utifrån den svenska läroplanen (ibid.). 
 
Williams, Sheridan och Sandberg (2014) och Emilson (2008) forskning valdes utan att 
användas i den här studien för att deras resultat visar både på faktorer och värden som 
den här studien söker efter och som i analysarbetet kan bidrar med likheter och 
skillnader till den här studiens resultat. Studierna bidrar med perspektiv kring tidigare 
forskning som gjort kring värden och värdegrunden i förskolan. 
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3.1.1 Mänskliga rättigheter och lärarkontroll 
I en studie som Quennerstedt (2016) genomfört undersöker hon hur barn i åldrarna 1–3 
år utövar sina mänskliga rättigheter i den svenska förskolan. Datainsamlingen 
genomförs med observationer av 18 barn i verksamheten. Studiens resultat visar att barn 
utövar sina mänskliga rättigheter genom inflytande, allas lika värde och ägandeskap. 
Med ägandeskap beskriver hon att barn ofta hamnar i ägandeskapsdispyter. Exempelvis 
att ett barn har en leksak och därför får ingen annan använda just den leksaken. 
Författaren belyser även att lärare ofta ser det som en regel att när ett barn exempelvis 
har en leksaksbil är det barnets bil, men om barnet skulle gå ifrån leksaksbilen blir bilen 
automatiskt ledig för andra att leka med. Inflytande beskriver Quennerstedt (2016) är 
något barn i hennes observationer utövar så väl som deras mänskliga rättigheter. Genom 
att författaren observerar hur förskollärare agerar och samtalar kan hon se hur 
förskollärarna visar ett intresse och engagemang för att skapa möjligheter för barn att 
utöva sitt inflytande. Det framgår även att det anses vara avgörande att personalen i 
förskolan lyssnar på vad barnen har att säga (ibid.).  
 
När det kom till allas lika värde fann Quennerstedt (2016) att det går att förknippa med 
turtagning, något som har blivit en princip i förskolan. Ett exempel är att när flera barn 
vill göra samma sak eller leka med samma leksak används turtagning som en lösning på 
problemet. Författaren beskriver att det är ett sätt att garantera allas lika värde, genom 
att samtliga barn följer regeln att vänta på sin tur ges barnen rättvis behandling och 
samma förutsättningar (ibid.). Författaren lyfter hur den svenska läroplanen för 
förskolan har ett eget kapitel om värdegrunden där det står att barnen ska få reellt 
inflytande. Personalen har ansvaret för att alla barn ska få möjligheter och uppmuntras 
till att få ett reellt inflytande i verksamheten. Fortsättningsvis ses likabehandling, 
samma som allas lika värde, som en mänsklig rättighet något som den svenska 
läroplanen för förskolan ser som en grundläggande princip. Quennerstedt (2016) 
avslutar med att förklara att det är något som samtlig personal i förskolan ska följa 
(ibid.). 
 
Emilson (2007) genomför en studie för att se hur barn ges möjlighet till inflytande i sin 
vardag i den svenska förskolan, samt vilket slags inflytande barnen får. 
Datainsamlingen samlades in genom observationer i verksamheten, där 10 vuxna och 46 
barn deltog från tre olika förskoleavdelningar. Författaren kom fram till att det finns en 
faktor som påverkar barns möjlighet till inflytande och det är lärarkontroll. Om läraren 
utövar en stark lärarkontroll minskar möjligheterna till barns inflytande men om 
lärarenkontrollen istället är svag ökar möjligheterna till inflytande för barnen. Resultatet 
visar även att de regler som barnen i förskolan tidigt blir bekanta med påverkar graden 
av inflytande som ges. Lärare i förskolan har exempelvis förväntningar på hur barn ska 
bete sig vid samlingar och det är ett exempel på regler som finns i förskolan. Barnen 
förväntas bland annat att sitta stilla vid samlingen eller om det används material vid en 
samling, finns det en förväntning på barnen att inte röra materialet. Emilson (2007) 
poängterar att regler ger en effekt som leder till att barnens inflytande begränsas. En 
annan aspekt som framkom i studien är hur förskollärarna jobbar med att ge barnen 
inflytande i vardagen. Det sker genom att ge barnen möjligheter till att aktivt delta i 
samlingar. Något som också anses vara viktigt för barnen är att de får göra egna val.  
 
Emilson (2007) påpekar även i sin forskning att barns inflytande utifrån samhällets 
intresse anser vara en mänsklig rättighet. Det är även ett sätt för förskollärarna att skapa 
demokrati i verksamheten. Avslutningsvis lyfter Emilson att barns inflytande anser vara 
en nödvändig förutsättning för barns lärande genom argumentet att barn som ges 
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möjlighet till inflytande i sitt lärande får en större sannolikhet att lära sig mer saker och 
på ett mer djupgående sätt (Emilson 2007).  
 
Quennerstedt (2016) och Emilson (2007) lyfter i sina studier forskning kring inflytande 
och de mänskliga rättigheterna som barn har och bör bli medvetna om. Båda studierna 
är gjorda i Sverige och utgår från det svenska perspektivet kring värden och vad som 
anses vara viktigt. Studierna valdes ut för att de problematiserar värden och det arbete 
kring värden som finns i förskolan. Emilson (2007) lyfter bland annat upp en faktor hon 
kallar för lärarkontroll som reglerar exempelvis hur fria tyglar barnen får i 
verksamheten. Båda studierna är intressanta och bidrar med kunskaper för att besvara 
den här studiens frågeställning. 
 
3.1.2 Citizenship education 
Keating, Kerr, Benton, Mundy och Lopes (2010) har genomfört en studie där de 
undersöker vilken effekt citizenship education har haft på yngre elever under 2001–
2010 i England. Med yngre elever innebär det i den här studien barn i åldern 4–18 år. 
Författarna undersöker också hur olika processer leder till olika resultat och hur 
citizenship education kan utvecklas. CELS (The Citizenship Education Longitudinal 
Study) studien använder både en kvantitativ och kvalitativ ansats för att nå ett resultat. 
Forskarna kom bland annat fram till att inflytande i politiska aktiviteter har ökat såväl 
som att barn får mer inflytande ju äldre de blir, deltagandet i samhället ökar ju äldre 
barnen blir och hur barns attityder mot deltagande ses utifrån något som gynnar dem. 
Författarna menar att citizenship education bidrar till att forma barnen till deras roll som 
medborgare. Det konstateras att barns citizenship education har förändrats med tiden i 
förhållande till deras attityd, tillhörighet och effektivitet. Författarna tar upp att det finns 
faktorer som påverkar barns medborgarskap som bland annat bakgrund, ålder, var i livet 
barnet befinner sig men även som hur mycket medborgarutbildning barnet får. Genom 
det insamlade materialet går det att urskilja att unga människors medborgerliga och 
politiskt deltagande har ökat men attityden mot samhället och jämlikhet har hårdnat. 
Avslutningsvis lyfter författarna att det finns flera förändringar som kan genomföras, 
angående citizenship education, för att utbildningen ska bli mer effektiv. Författarna 
lyfter bland annat fram att citizenship education borde pågå till barnen fyller 18 år och 
att ungdomar ges stöd och lektioner kring ämnet på ett sätt som är integrerat i skolans 
undervisning (Keating et al. 2010).   
 
Osler (2011) undersöker hur lärare tolkar och förmedlar utbildnings policys och de 
riktlinjer läroplanerna ger lärare i England. Utöver det undersöker forskaren lärares val 
kring läroplanens design, pedagogik i undervisningen kring medborgarskap på 
nationella, lokala, globala och på europeiska skalor. Författaren analyser Englands 
“citizenship education documents” för att synliggöra vilken bild de målar av nationen. 
Studien genomför även kvalitativa intervjuer med åtta lärare från norra England kring 
deras syn på elevers behov och identitet som learner-citizens. Lärarna kom från tre olika 
skolor där elever är i åldrarna 11–18. Studien genomfördes för att skapa en förståelse 
för hur dessa val påverkar lärares pedagogiska val. Författaren berättar att det finns 
nackdelar med textanalyser av läroplaner, då lärare generellt gör en egen tolkning av 
riktlinjerna och kopplar det till sin egen professionella praxis i den dagliga 
verksamheten. Författaren fann att en skola blev motiverad till att främja respekt, 
tolerans och interkulturella färdigheter genom medborgare lektioner efter att 
främlingsfientlighet och rasism skapat oro i skolan och för att arbeta emot det. Det 
framgår även hur en lärare som ger lektioner i mänskliga rättigheter anser att studenter 
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ska ha möjligheter att utöva sina rättigheter genom att lyfta sina åsikter såväl som att få 
vara med och bestämma i beslut som gäller dem själva (Osler 2011). 
 
Keating et al. (2010) och Osler (2011) studier ses relevanta för den här studien då de 
bidrar med ett engelskt perspektiv kring värdegrundsarbetet med barn. De båda 
studierna berör utbildning kring de förväntningar och det ansvar som medborgare har på 
sig i England. Båda studierna är baserat på elever som går i skolan, vilket har och göra 
med att värdegrundsarbete inte blir ett ämne förrän barnen är 11 år i England. Studierna 
är trots det relevanta för de berör värden och värdegrundsarbetet med barn i England, 
delar av deras resultat kan appliceras på barn i förskolan. Forskning kring värden kring 
den engelska förskolan har varit svår att finna och därför valdes istället studier som 
riktar sig mot den här studiens syfte men med äldre barn. Studierna kommer i 
analysarbetet bidra med den engelska synen kring utbildning av värden i jämförelsen 
mellan den engelska och den svenska läroplanen för förskolan. 
 
3.2 Läroplanerna ur ett övergripande perspektiv 
Läroplanens utsträckning är något som skiljer Sveriges och Storbritanniens läroplaner 
åt. Brodin och Renblad (2015) gör en studie där de undersöker den svenska revidering 
av läroplanen 2010 utifrån personalen i förskolans syn på förändringarna genom 
enkätundersökningar. Resultatet visar bland annat att respondenterna anser att behovet 
av en läroplan är stort då läroplanen bidrar till bättre aktiviteter i förskolan, men även 
hur det öppnar upp för bättre möjligheter något som målen i läroplanen underlättar för. 
Författarna beskriver i sin studie att den svenska läroplanen är nationell, det vill säga att 
det är en läroplan som gäller för hela landet (ibid). Storbritannien har däremot tre 
läroplaner, en för England, en för Wales och en som gäller för Skottland. I den här 
studien är det den engelska läroplanen som kommer att jämföras med den svenska. 
McLachlan, Fleer och Edwards (2011) undersöker, analyserar och jämför Australien, 
USA, Italien och nordens länders läroplaner. Författarna förklarar hur läroplanerna 
formas av synen på utveckling efter att ha studerat läroplaner för barn 1–5 år. Utefter 
det anser författarna att synen på utveckling, lärande, barn och på barndomen är faktorer 
som påverkar hur läroplaner utformas. I nordens länder förklarar författarna att 
läroplanerna har formats utefter värden som demokrati, frihet, jämlikhet och solidaritet 
genom kompromisser och samarbete vilket länderna ser som individens rättighet (ibid.). 
 
3.2.1 Den dolda läroplanen 
Broady (2007) skriver i en artikel i den svenska tidskriften Krut kring den dolda 
läroplanen som sedan blivit väl uppmärksammad. Han belyser att det finns oskrivna 
regler inom förskolan och skolan som inte alltid är tydligt utskrivna i läroplanen. Han 
lyfter också fram att lärare har förväntningar på hur elever ska bete sig vilket kan 
vidarekopplas till värdegrunden och vilka värden samt normer som elever förväntas 
följa. Han fortsätter sin tankegång kring att den dolda läroplanen kan ses och jämföras 
med hur fostran på ett konkret sätt fungerar i klassrummet. Broady (2007) ställer sig 
frågan om det går att göra sig av med den dolda läroplanen men kommer fram till att det 
inte går. Hans argument för det var att den dolda läroplanen indirekt är förknippad med 
skolans “samhälleliga funktioner”. Det vill säga att förbereda barnen inför livet som 
demokratiska samhällsmedborgare (ibid.). Broadys begrepp den dolda läroplanen är 
relevant för studien då begreppet inkluderar värden och normer som finns i läroplanen, 
vilket är ett område som den här studien riktar in sig på. Han benämner elever och skola 
eftersom han i sin artikel riktar in sig på skolan läroplan, trots det ses forskningen som 
relevant för den här studien. Med anledningen av att de principer som han förespråkar 
även kan översättas till förskolans läroplan. Även i förskolan finns det förväntningar på 
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hur barn ska bete sig med värden och normer som finns ”dolt” i läroplanen. Därför ser 
forskaren av den här studien att forskningen kan översättas och användas i analysarbete 
av Englands och Sveriges läroplaner för förskolan. 
 
3.2.2 Jämförelse av läroplaner 
Weldemariam et al. (2017) gör en studie där de granskar fem läroplaner: Australien, 
England, Norge, Sverige och USA. Syftet med studien är att se hur synen på hållbarhet 
är formulerad i ländernas läroplaner. Författarna använde sig av innehållsanalys utifrån 
en samarbetesundersökning för att få fram resultatet. Fyra områden undersöks i studien: 
synen på barn, förekomsten av hållbarhet, relationen mellan miljön och människan samt 
ett teoretiskt och filosofiskt underlag om hållbarhet. Författarna ser att det varierar i 
läroplanerna om hållbarhet nämns eller inte. I den australiensiska och den norska 
läroplanen framgår begreppet hållbarhet tydligt, men i den engelska och USA:s läroplan 
nämns begreppet inte. Den svenska läroplanen nämner inte begreppet hållbarhet men är 
formulerad likt den norska läroplanen och författarna drar slutsatsen att hållbarhet 
beskrivs i läroplanen (ibid.).  
 
Weldemariam et al. (2017) studie visar att synen på barn beskrivs olika i samtliga 
läroplaner. I den svenska beskrivs barn som aktiva med ett inflytande i verksamhetens 
planering, rutiner och förskolemiljön, såväl som vara delaktiga i deras lärande. Den 
australiensiska läroplanen visar en liknande syn på barn som Sverige, som aktiva 
agenter som får påverka deras eget lärande. I den norska läroplanen beskrivs barn som 
unika individer med egna behov och kan uttrycka sin syn på saker och ting. USA:s 
läroplan ser även de barn som unika och som med hjälp av äldre kan lyckas. Den 
engelska läroplanen däremot skiljer sig markant från de andra läroplanernas syn på 
barn. I den engelska läroplanen beskrivs barn som passiva, barnet ska kunna följa 
instruktioner, stöttas, lyssna aktivt såväl som att kunna ge svar i verksamheten (ibid.).  
 
På punkten gällande relationen mellan miljön och människan ser läroplanerna det på 
mer eller mindre samma sätt förklarar Weldemariam et al. (2017). Gemensamma drag i 
läroplanerna var att bli älskad, vara rädd om, ta vara på, förvalta väl, respekten och både 
uppleva och uppskatta miljön. Den svenska tar upp att barn ska få ett intresse och 
förståelse för olika livscykler. Koppling mellan människan, samhället och naturen och 
hur det påverkar varandra är något annat som läroplanen lyfter. I Norges läroplan tas 
hållbar utveckling upp, att barn ska ta vara på vår värld såväl som att ta hand om 
varandra, naturen men även sig själv. Den australiensiska läroplanen tar även upp barns 
självständighet med andra människor. Personalen ska uppmuntra barnen att utforska 
varandra och miljön som är runtomkring, både genom att observera och ifrågasätta 
förändringar. I England och USA:s läroplaner är närvaron av relationen mellan 
människan och miljön inte lika frekvent som i de andra tre läroplanerna. Den engelska 
läroplanen pekar istället ut att det är viktigt för barn att skapa en förståelse kring den 
fysiska världen, medan USA:s läroplan uttrycker att barn ska få uppleva naturen (ibid.). 
 
Författarna tar upp att varje läroplan grundar sig i en teori och filosofi (Weldemariam et 
al. 2017). De fem läroplanerna är främst grundade på en barncentrerad sociokulturell 
socialkonstruktivism och Piagets teori om utveckling. Dessa tre teorier trycker på barns 
kognitiva process, den sociala världen men även samspelet mellan människor. 
Australien, Norge och Sverige utgår framförallt från det sociokulturella perspektivet där 
Vygotskijs teorier domineras. Till skillnad från England som utgår från den 
konstruktivistiska teorin med Piaget i spetsen. USA:s läroplan utgår framförallt från den 
konstruktivistiska teorin men inspireras av både Piaget och Vygotskij (ibid.).  
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Trots att Weldemariam et al. (2017) studerar Australiens, USA:s och Norges läroplaner 
utöver Englands och Sveriges, ses forskningen som relevant för den här studien. 
Forskningen är relevant med anledningen av att den jämför olika länders läroplaner, 
vilket även den här studien gör. Även om fler länders läroplaner problematiseras i 
Weldemariam et al. (2017) forskning bidrar det med ytterligare synvinklar på hur det 
finns likheter och skillnader mellan olika länders läroplaners och deras innehåll. Studien 
bidrar med flera vinklar som sedan är till stöd för analysen av resultatet i den här studien 
kring likheter och skillnader. Resultatet kring Australiens, USA:s och Norges läroplaner 
presenteras här istället för att plockas bort med anledningen av att helheten av studiens 
resultat bidrar med en bredare blick på jämförelsen som gjorts mellan läroplanerna.   
 
3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
Tio studier har presenterats i det här kapitlet. Williams, Sheridan och Sandberg (2014) 
lyfter i sin studie hur viktigt det är att barn utvecklar en social kompetens och hur det 
leder till att barn utvecklar sin självkänsla. Det i sig gör att barnen känner sig säkra att 
uttrycka sina egna åsikter och sitt eget inflytande. Qunnerstedt (2016) lyfter även 
inflytande och benämner det som en mänsklig rättighet. Hon diskuterar även kring 
ägandeskapsdispyter och om regler och normer som finns i verksamheten, som 
exempelvis att när ett barn har en leksak får ingen annan ta den. Det i sig liknar det 
Broady (2007) pratar om kring det dolda som finns i läroplaner. Broady (2007) tar upp 
begrepp den dolda läroplanen som bidrar med ett intressant tänk om att läroplanen säger 
mer än vad som står i dem. Det öppnar upp för analyseringar av värden och normer som 
finns i läroplanen och hur läroplanen kan tolkas olika beroende på vem som läser den. I 
den här studien kommer den dolda läroplanen att användas i analysarbete utifrån 
samtliga frågeställningar för att analysera om det finns värden som ligger dolda i 
läroplanerna. 
 
Qunnerstedt (2016) tar även upp arbetet i förskolan kring allas lika värden och hur 
värdegrunden i den svenska läroplanen har ett eget kapitel. Det finns likheter mellan den 
studien och Emilson (2008) studie, där Emilson (2008) också har urskilt värden som 
förekommer i den svenska förskolan. Hon har sett tio olika värden som sedan kopplas 
till tre övergripande värden, demokratiska, disciplinerande och omsorgsetiska värden.  
Emilson (2008) använder begreppet det önskvärda barnet som i den här studien är ett 
begrepp som kommer att användas i analyseringen av resultatet och för att besvara 
studiens frågeställningar. 
 
Emilson (2007) fann i sin studie att barns inflytande är något som kontrolleras av 
läraren och vilken lärarkontroll som utövas. Där en svag lärarkontroll ökar för 
inflytande medan en stark lärarkontroll minskar möjligheterna till inflytande i förskolan. 
Hon lyfter också att lärare har förväntningar på barnen i förskola, på hur de ska bete sig 
vilket kan liknas med Broadys (2007) begrepp den dolda läroplanen, där läroplanen 
trycker på förväntningar som finns kring normer och värden. 
 
Keating et al. (2010) och Osler (2011) gör båda två studier kring citizenship education 
som är den engelska motsvarigheten till Sveriges värdegrundsarbetet. Dessa två studier 
behandlar äldre barn som går i skolan, men delar av de båda studiernas resultat kan även 
appliceras till förskolans kontext. Keating et al. (2010) studie visar att citizenship 
education är vad som formar barnen i deras roll som medborgare och hur utbildningen 
förändras med tid beroende på samhället utveckling. Även Oslers (2011) studie visar på 
hur lärare ser på citizenship education kring de policys som finns, och hur utbildningen 
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utformas kring bland annat mänskliga rättigheter och vad det innebär. Osler (2011) 
lyfter också fram kritik mot textanalyser av läroplaner och hur det skapar svårigheter då 
varje lärare gör sina egen tolkning av läroplanen och sedan omvandlar det till sin egen 
praxis. 
 
Weldemariam et al. (2017) studie jämför olika läroplaner med varandra, där deras 
resultat synliggör olika aspekter kring hållbar utveckling. Den här studien står ut bland 
de andra studierna i det här kapitlet då den jämför läroplaner. Studierna lyfter fram fyra 
aspekter som Englands och Sveriges läroplan problematiserar kring tillsammans med 
Australiens, USA:s och Norges läroplaner. Studien bidrar med vinklar på hur läroplaner 
både kan skilja sig åt såväl som saker som gör att de liknar varandra. Det bidrar med en 
grund för den här studien vars syfte också är att jämföra länders läroplaner. Brodin och 
Renblad (2015) lyfter att den svenska läroplanen är nationell, vilket innebär att hela 
landet följer en och samma läroplan. McLachlan, Fleer och Edwards (2011) forskar 
istället kring Australiens, Italiens, USA:s och nordens läroplaner för förskolan där de 
lyfter att läroplanerna formuleras utefter vad landet har får någon syn på utveckling, 
lärande, barn och på barndomen.  
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4 Teoretiskt ramverk  
I det här kapitlet redogörs det för valda teorier utifrån ändamålet att mäta frekvensen 
och i vilka sammanhang värden förekommer i den engelska och svenska läroplanen för 
förskolan. Studien kommer att vila på teorin socialkonstruktivism och tolkningar av det 
sociokulturella perspektivet. Teorierna kommer att användas för att fördjupa och tolka 
läroplanerna i relation till studiens syfte och frågeställningar i analysen. De valda 
teorierna beskrivs mer ingående samt deras relevans för studien nedanför. 
 
4.1 Socialkonstruktivismen 
Begreppet social konstruktion presenteras först i verket “The social construction of 
reality” av Peter L. Bergers och Thomas Luckman (Nationalencyklopedin 2019c). I 
verket beskriver Bergers och Luckman (1966) konstruktivismen som en social teori där 
verkligheten är socialt konstruerad av människan. Ernest (1998) tolkar 
socialkonstruktivismen och menar att den verklighet som finns är socialt konstruerad 
och “[...] modifieras hela tiden för att anpassas efter den ontologiska verklighetens 
begränsningar och för att forma varseblivningen i enlighet med socialt accepterande 
antaganden” (Ernest 1998, s. 28).  
 
Allwood och Eriksson (2010) lyfter även fram kritik som riktas mot 
socialkonstruktivismen, där kritiker säger att socialkonstruktivismen kan ses som en idé 
men som däremot inte genererar någon givande empirisk forskning. Däremot menar 
författarna att det är något som socialkonstruktivismen bortser från. Författarna belyser 
även kritik mot teorin i form av socialkonstruktivismen tillämpar sina egna teser på sin 
forskning. Där problemet ligger i vad som ses som nyttiga respektive onyttiga 
konstruktioner (ibid.). Något annat som kan ses som en nackdel med 
socialkonstruktivismen är att teorin ser att allt är socialt konstruerat, vilket innebär att 
saker och ting ständigt förändras såväl som att nya konstruktioner skapas hela tiden.  
 
4.1.1 Kommunikation och social interaktioner 
Allwood och Eriksson (2010) tolkar socialkonstruktivismen och beskriver det som att 
verkligheten skapats utifrån sociala interaktioner i resultat av de 
kommunikationsprocesser som finns i det samhälle vi människor existerar i. Det kan 
liknas med att det finns en social förklaring till innehållet av ett begrepp. Ett innehåll 
som samhället har bestämt genom överenskommelser. Även von Glasersfeld (1998) 
tolkar kommunikation som en viktig del i socialkonstruktivismen. Han menar att 
kommunikation sker genom att individen konstruerar innebörden av ord och fraser. Det 
vill säga att det är människor som konstruerar att en hund har fyra ben och en svans, 
medan den individuella människan som skapar sin egen syn på hur hunden ser ut. 
Vilken bild den individuella människan får upp när hen tänker på en hund är skiljer sig 
åt från människa till människa, en kan se en tax framför sig medan en annan ser en stor 
långhårig hund. 
 

I vår vardagliga förståelse av verkligheten är vi alltså kanske 
oftast omedvetna om hur vår förståelse konstrueras socialt, vilket 
gör att vi ser verkligheten som oberoende av hur vi konstruerar 
den. Konstruktionerna framträder som fenomen i livsvärlden och i 
vardagen tenderar vi att dem som oberoende av vår förståelse. De 
sätter samtidigt ramarna för hur vi förstår andra fenomen. 
(Allwood & Eriksson 2010, s. 123).  
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4.1.2 Socialt samspel 
Vivien Burr (2003) tolkar socialkonstruktivismen och uppmanar till att vara kritisk till 
förståelsen av den värld vi lever i, lika väl som oss själva. Vidare lyfter hon att det är i 
det dagliga samspelet mellan människor som våra versioner av kunskap skapas. Av den 
anledningen är socialt samspel intressant utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
eftersom språk och tanke anses vara av stort intresse. Människans språk och tankar ger 
hen ett slags system som kategoriserar och sorterar individens erfarenheter och ger 
mening till dem. Burr (2003) beskriver att det är när människor samspelar med varandra 
som världen konstrueras, därför är språket av vikt och anses vara en handling. 
Avslutningsvis menar hon att språk och tanke är sammankopplade och att det inte går 
att skåda det ena utan det andra. Det är genom språket som människan formar sig själv, 
andra människor och händelser (ibid.). 
 
4.2 Det sociokulturella perspektivet 
Lev Vygotskij är en viktig person i det sociokulturella perspektivet beskriver Säljö 
(2014), det är Vygotskijs arbete kring utveckling av språk och lärande som den 
sociokulturella traditionen kommer från. Under 80- och 90-talet uppmärksammades 
teorin och började användas mer och mer i både förskolan som i skolan. Vidare 
förklarar Säljö (2014) att det sociokulturella perspektivet lägger en stor vikt på det 
sociala samspelet för både lärande och utveckling. Med andra ord är perspektivet en 
social teori kring dessa två begrepp då det ger en insikt i att människor skapar 
erfarenheter och kunskaper genom att samspela med andra i olika aktiviteter (Säljö 
2014). Någon kritik mot teorin är svår att finna och forskaren av studien har inte lyckats 
hitta någon forskning som riktar kritik mot det sociokulturella perspektivet. 
 

Interaktion och kommunikation blir nycklar till lärande och 
utveckling. Den bild av lärande som tonar fram genom det 
sociokulturella perspektivets betoning av samspel med andra blir 
att kunskap inte är något som överförs mellan människor utan 
istället något vi deltar i. (Säljö 2014, s. 307). 

 
4.2.1 Mediering 
Mediering är ett centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet. Begreppet mediering 
är ett verktyg som människan använder när hon försöker förstå sin omvärld såväl som 
att agera i den. Säljö (2014) lyfter att människor ser och förstår utifrån vad deras 
kulturella erfarenheter bjuder in oss att se. “Genom språklig mediering blir vi delaktiga i 
en kulturs eller ett samhälles sätt att se på och förstå omvärlden” (Säljö 2014, s. 302). 
Gjems (2011) beskriver mediering som ett verktyg som människan använder för att 
antingen visa vad som kommer att hända, vad människan vill eller planerar att göra. Ett 
medierat verktyg är exempelvis språket, där barnen tillsammans med andra människor 
samspelar, kommunicerar och på så sätt tillägnar sig redskapet. Säljö (2014) lyfter 
kommunikation som en central del i det sociokulturella perspektivet, då det är genom 
kommunikation med andra som människan uttrycker sig och hjälper till att organisera 
omvärlden. Även han lyfter att Vygotskij ser språket som ett medierande redskap, där 
språk är ett teckensystem som låter människan uttrycka sig, skapa förståelse och ger 
även en fördjupad förståelse av världen.  
 
4.3 Sammanfattning av hur teorierna kommer att användas i studien 
Socialkonstruktivismen valdes ut med anledningen att syftet med studien är att 
identifiera värden i Englands och Sveriges läroplan för förskolan. Värden och normer är 
konstruerade utifrån samhället och individens egna föreställningar. Det är något som 
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skapas i samspel med andra och därför ses socialkonstruktivismen som en användbar 
teori till den här studien. Utgår vi från att allt är socialt konstruerat och att människan 
skapar innebörd i begrepp i samspel med andra och vilka värden som anses vara viktiga 
i samhället såväl som att de är socialt konstruerat, går det längs med 
socialkonstruktivismens syn på världen. Länder ser olika på saker och ting beroende på 
vilka värderingar som landets samhälle skapat. I analysen kommer 
socialkonstruktivismen att användas för att analysera och reflektera över likheter och 
skillnader mellan England och Sveriges läroplaner för förskolan.  
 
Utifrån socialkonstruktivismens syn på att allt är socialt konstrueras kommer det att 
användas i analysen för att analysera och reflektera kring likheter och skillnader mellan 
de båda läroplanerna. Argumentet är att länder kan ha olika syn på vilka värden som 
samhället anser är värdefulla, som landets medborgare bör följa. Varje land har olika 
syn på vad landet anser att deras medborgare ska kunna och hur de ska bete sig, som 
ovan benämns som överenskommelser. Därför används socialkonstruktivismen för att 
identifiera dessa överenskommelser som landet har på hur den engelska respektive 
svenska synen på värden som sina medborgare bör ha. Pramling Samuelsson (2011) 
beskriver bland annat att den svenska läroplanens mål visar på vilka kunskaper, 
färdigheter och kompetenser som Sverige anser att sina medborgare bör utveckla och ha 
behov av i framtiden. Teorin kommer även att vara till hjälp för att analysera och 
reflektera kring hur människans språk ger mening till deras erfarenheter, något som 
läroplanen lyfter att barn ska få och hur det finns likheter mellan de båda läroplanerna 
men även vad som skiljer dem åt.  
 
Det sociokulturella perspektivet användas i studien eftersom det finns tydliga 
anknytningar mellan perspektivet och Sveriges läroplan. I förklaringen av det 
sociokulturella perspektivet valdes det att inte använda de förstahandskällorna som 
Vygotskij skriver, eftersom forskaren av den här studien anser att originaltexten är 
svårtolkad såväl som att Säljö (2014) och Gjems (2011) ger en bred och tydlig tolkning 
av teorin. Deras tolkning av det sociokulturella perspektivet går i linje med vad som 
studeras i den här studien, såväl som att det är bekanta källor för studiens forskare.  
 
Utifrån det sociokulturella perspektivet kan värden i Englands och Sveriges läroplaner 
identifieras. Teorin kan även fördjupa den teoretiska förståelsen av begreppen såväl som 
att tolka dem och hjälpa studien att skapa förståelse för varför läroplanerna innehåller de 
värden som finns i dem. Begreppet medierande redskap kommer att användas för att 
analysera och reflektera kring vilka värden som förekommer mest frekvent i läroplanen, 
som sedan personalen i förskolan lär ut till barnen. Ett medierat redskap används i 
relation till samhället och landets syn på vilka värden som en medborgare innehar, där 
det språkliga redskapet hjälper till att förstå Englands och Sveriges syn på vad som ses 
som viktiga värden att barnen utvecklar, vilket används i analysarbetet.  
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5 Metod 
I det här kapitlet redogörs det praktiska tillvägagångsättet för föreliggande studie som 
metodval, ansats, material och urval som användes för att sammanställa ett resultat 
utifrån syftet och frågeställningen. Genomförande, etiska överväganden samt en 
metoddiskussion kommer också att redogöras för i det här kapitlet. 
 
5.1 Metodval och ansats 
Studien utgick från en kvantitativ ansats. Enligt Denscombe (2009) presenteras 
resultatet med siffror i en kvantitativ ansats, medan Hwang och Nilsson (2019) förklarar 
att med en kvantitativ ansats mäter forskare företeelser. Eftersom syftet med studien var 
att mäta frekvensen av värden i den engelska och svenska läroplanen, sågs den 
kvantitativa ansatsen som den mest fördelaktiga för att besvara syftet och 
frågeställningarna. Den kvantitativa ansatsen gjorde det möjligt att identifiera vilka 
värden läroplanerna innehöll, hur många gånger och i vilka sammanhang de togs upp. 
Denscombe (2009) beskriver det här som data på en nominalskalenivå, det vill säga att 
saker räknas och sedan placeras in i kategorier.  
 
Den valda metoden som användes i den här studien var innehållsanalys. Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud (2017) förklarar att en kvantitativ 
innehållsanalys omfattar två delar, där kvantitativ innebär att undersökningen grundar 
sig på likvärdiga och jämförbara uppgifter kring tillräckligt många “[...] analysenheter 
att dessa uppgifter kan uttryckas och analyseras med numeriska värden” (Esaiasson et 
al. 2017, s. 19). Denscombe (2009) beskriver att en innehållsanalys hjälper forskaren att 
analysera innehållet i en text samt kvantifiera det. Med en kvantitativ ansats av en 
innehållsanalys beskrev han att det gick att undersöka vad texten innehöll, positiva 
respektive negativa åsikter, frekvensen av något och i vilken ordning de förekom (ibid). 
Användning av metoden innehållsanalys förekom i en större grad när det undersöks hur 
frekvent något förekommer i exempelvis en text. Denscombe (2009) påpekar att innan 
materialet kategoriseras behövs det först tolkas för att det ska bli möjligt att placera 
materialet i korrekta kategorier och för att sedan räkna dem. Boréus och Kohl (2018) 
förklarar att en innehållsanalys ger möjligheter att få en överblick över en text samt att 
det bidrar till ett underlag för att genomföra jämförelsen. Denscombe (2009) påpekar att 
svagheten med en innehållsanalys är att enheternas betydelse i texten lyfts ut från 
helheten såväl som författarens intentioner. Textens underförstådda meningar blev 
därför svåra att hantera. Med det i åtanke valde forskaren av den här studiens att utgå 
ifrån metoden innehållsanalys ändå. 
 
5.2 Material 
Englands och Sveriges läroplaner för förskolan valdes att bearbetas i den här studien. 
Det svenska styrdokumentet kallades för Läroplan för förskolan Lpfö 18 (2018) och den 
engelska kallades för Statutory framework for the early years foundation stage 
(Department of Education 2017). Utifrån de två läroplanerna genomfördes det en 
innehållsanalys för att besvara forskningsfrågorna.  
 
Läroplanerna ställdes mot varandra för att identifiera värden som respektive läroplan 
förespråkade. De valda dokumenten valdes ut på grund av att de kommer från England 
och Sveriges myndigheter och är dokument som efterföljs i landets förskolor. Sverige 
valdes ut av två anledningar, dels på grund av att studiens forskare var uppväxt i 
Sverige, men även för hur omtalad den svenska förskolan är internationellt. Det som gör 
den svenska läroplanen unik enligt Pramling Samuelsson (2011) är att läroplanen är en 
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av få läroplaner som pekar ut vad barns lärande ska riktas mot. Till skillnad från andra 
länders styrdokument som istället innehåller en detaljerad beskrivning av vad barnet ska 
göra i förskolan och hur barnet ska utvärderas (ibid.). England är ett av dessa länder 
vars läroplan är strukturerad på det sättet. En annan anledning till att England valdes ut 
var för att landets primära språk är engelska. Ett språk som studiens forskare behärskar 
och har stora kunskaper om.  
 
Den engelska läroplanen var ett dokument som bestod av 37 sidor som är utformade 
utifrån tre sektioner samt en kort sammanfattning och introduktion. Den första 
sektionen lyfte de krav som fanns på lärande och utveckling, den andra sektionen 
berörde bedömning och den avslutade tredje handlade om krav gällande welfare och 
safeguarding. EYFS hade även en bilaga som tog upp de kriterier som fanns för en 
effektiv första hjälpen utbildning, riktad mot yngre barn för personalen. I den här 
studien har inte sammanfattningen eller bilagan i EYFS använts med anledningen av att 
de två textbitarna inte ansågs vara av relevans för den här studiens syfte och 
frågeställningar.  
 
Den svenska läroplanen var ett dokument som bestod av 21 sidor och var uppdelad i två 
kapitel, the fundamental values and tasks of the preschool och goals and guidelines. Det 
första kapitlet var indelat i sju underkategorier, medan det andra kapitlet var indelat i 
åtta underkategorier med fokus på både barn, personal, hemmet, övergång till skolan 
och rektorns ansvar. I den här studien har samtliga delar använts med motiveringen att 
alla delar i Lpfö18 berörde och var relevant för den här studiens syfte och 
frågeställningar. 
 
5.3 Urval 
Två läroplaner har valts ut för att analyseras och jämföras. Valet av länder var ett 
medvetet val. Sverige var ett land som under en lång tidsperiod setts som en förebild i 
internationella sammanhang vilket Stendahl (2006) skrev i sin artikel, Lära med andra 
länder. Författaren tog upp att i den svenska förskolan är omsorg och lärande 
förknippade med varandra och som inte gick att separera, något England inte utgått från 
(ibid.). England och Sverige valdes ut var för att länderna hade olika syn på barn. 
Skolverket (2019) belyser att i Sverige är filosofin att barn ska få vara barn genom att 
leka, utforska samt skapa både på egen hand men även med andra vilket sågs som en 
central del i lärandet (ibid.). England delade den här synen på att lek var viktigt för 
lärandet men inte i samma utsträckning som i Sverige. Samtidigt börjar barnen i 
England skolan tidigare än vad barnen gör i Sverige. Det ligger till grund av att England 
tillhör den anglosaxiska utbildningstraditionen och Sverige den skandinaviska 
utbildningstraditionen. Den engelska läroplanen för förskolan var mer detaljerad och 
konkret på hur och vad barn skulle lära sig medan Sveriges läroplan var bredare och 
mer tolkningsbar. Läroplanerna var uppbyggda på olika sätt och även innehållet i de 
båda läroplanerna skiljde sig åt vilket gjorde att ländernas läroplaner blev mer 
intressanta att jämföra. 
 
Utifrån det här gjordes ett bekvämlighetsurval av valet av läroplaner. Denscombe 
(2009) beskriver att ett bekvämlighetsurval grundar sig i forskarens bekvämlighet 
(ibid.). Då studiens forskares språkkunskaper sträckte sig till svenska och engelska 
påverkade det valet av länder. Eftersom de valda läroplanerna var skrivna på ett språk 
som forskaren av studien behärskade klassas det om som ett bekvämlighetsurval. 
Storbritannien har mer än en läroplan som riktar sig mot förskolan. Men på grund av 
begränsad tid valdes enbart den engelska läroplanen ut. Varför Englands läroplan och 
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inte Skottlands eller Wales läroplan valdes ut beror på att utifrån dessa tre delar av 
Storbritannien, var det England som hade den största befolkningen (Karlsson 2019), och 
därför nåddes flest barn i Storbritannien av Englands läroplan för förskolan. Det 
argumentet låg till grund för varför Englands läroplan valdes ut istället för Skottland 
eller Wales.  
 
Denscombe (2009) förklarade att ett subjektivt urval innebar att det skett ett medvetet 
val utifrån forskarens tidigare kunskaper kring ämnet som undersökts. Men även för att 
få fram data som var relevant och värdefull för att svara på studiens syfte. Då den här 
studiens syfte var att jämföra läroplaner och mäta frekvensen av förekommande värden 
och i vilka sammanhang, gjordes det ett subjektivt urval. Denscombe (2009) förklarade 
att ett subjektivt urval öppnar upp för möjligheter för forskaren att närma sig företeelser 
som i grunden kan vara avgörande för studien (ibid.). Med det här hoppades forskaren 
av studien att bidra med ett nytt perspektiv om värden i relation till England och 
Sveriges läroplanen för förskolan och vad de hade gemensamt samt vad som skiljde 
dem åt inom ämnet.  
 
Studien utgick från tre av OECD och EU:s definitioner av nyckelkompetenserna: 
kommunikation, lära att lära samt social och medborgerlig kompetens. Dock bildades 
kommunikation som en kategori istället för två som fanns med i OECD:s definitioner, 
för att underlätta bearbetningen av materialet. En avgränsning som gjordes var att 
begränsa sig till tre utav de åtta nyckelkompetenserna som OECD och EU presenterade, 
avgränsningen gjordes med anledningen av att studien var tidsbegränsad.  
Kommunikation valdes ut för att det är ett bärande värde och utan kompetensen att 
kunna kommunicera skapar svårigheter i den värld vi lever i. Lära att lära valdes ut då 
kompetensen bestod av värden som människan både behöver för att kunna utvecklas 
men även för att ta åt sig och spegla de förväntningar som samhället har på sina 
medborgare. Social och medborgerlig kompetens var den kompetens som forskaren av 
studien såg som mest central för studien, då värden som samhället har på människan 
lyftes fram ur ett socialt perspektiv men även vilka värden som medborgare behöver ha 
gentemot andra människor. De tre nyckelkompetenserna valdes ut efter deras 
definitioner och att de inte inkluderar värden med ett ämnesfokus, som bland annat 
matematiskt kunnande och digital kompetens gjorde. Kulturell medvetenhet fokuserade 
på olika uttrycksformer som inte gick i linje med studiens syfte vilket inte heller 
initiativförmåga gjorde som definieras av att ”omvandla idéer till handling” (EUT L 
394, 30.12.2006, s.17). De utvalda nyckelkompetenserna benämndes som värden i den 
här studien.  
 
OECD:s nyckelkompetenser valdes ut att användas som definitioner av värden i studien 
för att det skulle finnas en tydlig definition av värden som det annars fanns många olika 
tolkningar till vad värden innebar. Forskaren av studien fick ett tips från sin handledare 
kring existensen av OECD:s nyckelkompetenser. När forskaren av studien läst igenom 
nyckelkompetenserna definitioner ansågs tre av de åtta nyckelkompetenserna som 
relevanta för att svara på syftet och frågeställningarna. Det gav en tydlig definition av 
vad värden i den här studien stod för.  
 
5.4 Genomförande 
De valda läroplanerna togs hem i den senaste upplagan från respektive lands myndighet. 
Den svenska (Lpfö 18) laddades ner i den engelska versionen (Curriculum for the 
Preschool, Lpfö 18 2018) för att få ett övergripande perspektiv. Det underlättade arbetet 
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med att mäta frekvensen av ord, innehåll och att se texten i sin helhet då båda texterna 
var på samma språk. 
 
Läroplanerna lästes noggrant igenom, materialet kodades sedan och delades in i 
kategorier. Sorteringen och kategoriseringen av den insamlade empirin gjorde att det 
blev lättare att hantera materialet, vilket Denscombe (2009) även beskrev som en viktig 
del i processen. Utöver det förklarar han att genom att skapa relevanta kategorier utifrån 
kodningen underlättade det analysen av empirin (ibid.). Utifrån kategorierna 
analyserades materialet och jämfördes utifrån respektive läroplan, för att synliggöra 
vilka värden som förekom mest frekvent och i vilka sammanhang de förekom i den 
engelska respektive svenska läroplanen. 
 
5.4.1 Bearbetning av data 
Esaiasson et al. (2017) förklarar att först i en kvantitativ innehållsanalys behövs 
undersökningens analysenheter definieras, för att sedan bestämma “[...] vilka olika 
egenskaper eller variabler som skall registreras hos de olika analysenheterna och vilka 
olika kategorier eller variabelvärden som dessa variabler ska ha” (Esaiasson et al. 2017, 
s. 201). Författaren fortsatte och påpekade också att det krävdes att det fanns 
tolkningsregler och kodningsprinciper vid en kvantitativ innehållsanalys, förteckning av 
tolkningsregler och kodningsprinciper finns med som bilaga [Se Bilaga A Kodbok]. 
Variablerna behöver här vara klara och entydiga och ska enkelt kunna skiljas från 
varandra (ibid).  
 
De tolkningsregler som den här studien utgått från var att vid kodningen av materialet 
var innebörden av orden i materialet i fokus, det innebar att variabeln räknades in även 
ifall det beskrevs med ett annat ord. Exempelvis om det stod i den svenska läroplanen 
“Believe in their ability” tolkas det som “trust in ability”. Det var för att få en 
övergripande blick av de värden som fanns i läroplanerna, även om läroplanerna 
undersöktes på engelska, var den svenska läroplanen översatt till engelska. Det kunde 
innebära att den engelskt översatta Lpfö18 använde sig av andra formuleringar än den 
engelska läroplanen och tvärtom. Variabel 1 i kodboken beskrev ifrån vilken läroplan 
som textinformationen kom ifrån medan de resterande variablerna 2–13 var de värden 
som eftersöktes i materialet. Kodningsprincipen som låg till grund för bearbetningen av 
materialet skedde utifrån det Esaiasson et al. (2017) beskriver som 
toltaltäckningsprincipen, vilket innebar att värden som passade in på flera variabler 
delades in som två värden istället för ett värde. Exempelvis om det nämndes att barnet 
skulle respektera varandras åsikter, så placerades dessa värden in under både variabeln 
respect och variabeln understand others opinions. 
 
Först lästes läroplanerna igenom noggrant utan att några markeringar i texten gjordes. 
När texten lästes för andra gången markerade studiens forskare värden i relation till de 
tre utvalda nyckelkompetenserna och en kategori för de värden som inte passade in i 
någon annan kategori men som ansågs vara relevant för studien. Innehållsförteckningen 
och summering av dokumentet exkluderades i bearbetningen av materialet då det inte 
ansågs vara relevant för att besvara syftet och frågeställningarna. Sammanlagt lästes 
texterna fyra gånger, därefter flyttades den kodade och markerade texten in ett nytt 
textdokument. Texten färgkodades med två olika färger för att synliggöra från vilken 
läroplan materialet kom ifrån. Koderna delades sedan in i tre kategorier: 
kommunikation, lära att lära, social och medborgerlig kompetens och sedan i en “annat” 
kategori. I den sistnämnda kategorin placerades värden som inte föll in under någon av 
de andra kategorierna. Därefter räknades det ut hur många gånger enheterna förekom.  
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Under nyckelkompetensen lära att lära placerades bland annat variabel 3 learning in [se 
bilaga A Kodbok], som handlade om hur en människa lär sig att bland annat utforska, 
testa sig fram och lär sig både individuellt och i grupp. Men även variabel 5, 8 och 11 
som att personalen ska ta till vara på barns förmågor och behov, förstå likheter samt 
skillnader mellan andra människor och sig själv. Det innebar även att lära sig att skapa 
bra relationer med andra och anpassa sitt beteende gentemot dem. Under kompetensen 
kommunikation hamnade variablerna 4, 7 och 13. Där lyftes språket och sociala värden 
fram som bärande idéer, hur barn genom kommunikation bör lära sig att ställa frågor, 
interagera och svara andra både genom tal och skrift men även att behärska att läsa. 
Under kommunikation lyftes även förmågor fram som variabel 13 [se bilaga A Kodbok] 
där barn bör utveckla förmågor och värden som en medborgare borde ha, som 
exempelvis att ha en positiv inställning, tro på sig själv och sin förmåga såväl som att 
kunna uttrycka sig själv.  
 
Under social och medborgerlig kompetens placerades variablerna 9, 10 och 12, som 
beskrev värden gällande demokrati som även OECD:s definition beskrev. Det 
inkluderade även värden som att ta hänsyn till andra, att kunna justera sitt beteende efter 
situation och världen runt omkring såväl som att veta vad som sågs som acceptabelt och 
oacceptabelt. Demokrati är något som inkluderades i definitionen av social och 
medborgerlig kompetens som presenterades under rubriken 1.1.5 och därför även fanns 
med som en variabel i kodningen av läroplanerna samt de värden som hamnade under 
demokrati. Värden som läroplanerna lyfte fram som barnen borde utveckla, exempelvis 
inkluderades ansvar och självsäkerhet till den social och medborgerliga 
nyckelkompetensen. Avslutningsvis placerades variabeln 6, hälsa och säkerhet in i 
kategorin ”annat” som läroplanerna lyfte fram som viktiga värden som både barn och 
personal i förskolan borde utgå från och utveckla för framtiden. Detta värde lyftes fram 
i läroplanerna men som inte passade in under någon av nyckelkompetensernas 
definitioner.  
 
Kodningen genomfördes genom ett subjektivt val av kodningsord, där den här studiens 
forskares uppfattningar och tolkningar spelade in i vilka kodningsord som valdes ut. 
Kodningsorden som valdes ut är utifrån studiens forskares tolkning av OECD:s 
definitioner av kommunikation, lära att lära, social och medborgerlig kompetens samt 
tolkningen av läroplanernas innehåll. De värden som användes i studien utgick från 
definitionerna som beskrevs under rubriken 1.1.4 Värden. Dessa användes för att söka 
efter värdena i läroplanerna och på så sätt besvara studiens syfte och frågeställningar. I 
resultatet användes nyckelkompetenserna för att förklara de värden som läroplanerna 
innehöll, vilket redovisades genom tabeller och diagram för att få en tydlig bild av hur 
värdena förekom i den engelska och i den svenska läroplanen. I analysen av resultatet 
användes värdena för att analysera kring varför värdena förekom i läroplanerna och 
tankar till varför det fanns likheter och skillnader mellan läroplanerna utifrån 
sammanhang och ordfrekvensen av värdena. 
 
Efter att texten var kodad och indelad i kategorier påbörjades analysen och 
ihoplänkningen av alla enheter. Avslutningsvis lästes båda läroplanerna igenom igen för 
att kontrollera att resultatet stämde, något som Esaiasson et al. (2017) kallade för ett 
reliabilitetstest. Resultatet presenterades genom tabeller och diagram och diskuterades 
slutligen i relation till tidigare forskning och teorier. 
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5.5 Etiska överväganden 
Det fanns även etiska överväganden som behövdes tas i akt inom studien. 
Vetenskapsrådet (2011) tog upp fyra etiska huvudkrav. Informationskravet som innebar 
att berörda behöver bli informerade kring studiens syfte. Konfidentialitetskravet gick ut 
på att samtliga uppgifter som lämnas in till undersökning ska vara konfidentiella och 
skyddas från obehöriga. Samtyckeskravet handlade om att berörda själva ska få 
bestämma huruvida de gav sitt samtycke att medverka eller inte. Det fjärde etiska 
huvudkravet nyttjandekravet, innebar att de uppgifter som samlades in till 
undersökningen enbart fick användas för studien syfte (ibid.). De fyra etiska 
huvudkraven uppmärksammades men eftersom studien behandlade två läroplaner som 
skulle jämföras och är officiella myndighetsdokument, sågs inte behovet att varken 
informera eller få samtycke (samtyckekravet och informationskravet). Textförfattarna 
behövde inte göras anonyma eftersom det är myndigheter som var textförfattare 
(konfidentialitetskravet) och inte heller nyttjandekravet var aktuellt för den här 
studien. Inga andra etiska övervägande gjordes i den här studien. 
 
5.6 Metoddiskussion 
5.6.1 Validitet 
Esaiasson et al. beskriver validitet som “att vi mäter det vi påstår att vi mäter” (2017, s. 
58). Med metodvalet kvantitativ innehållsanalys förklarar Esaiasson et al. (2017) är ett 
alternativ till en kvalitativ textanalys (ibid.). Eftersom kvantitativ forskning är 
förknippad med att uppfatta siffror som analysenheter och att forskningen hade ett 
specificerat fokus möjliggjorde det i studien att få svar på både syftet och 
frågeställningarna i resultatet. Medan en kvantitativ innehållsanalys presentera resultat 
med siffror använder en kvalitativ textanalys istället text för att beskriva resultatet enligt 
Esaiasson et al. (2017). Författarna beskriver fortsättningsvis att en kvalitativ textanalys 
riktade sig mot det centrala i texten och därför anses utvalda bitar i en text vara mer 
värdefull än andra (ibid.). Hade en kvalitativ innehållsanalys använts som metod hade 
det nuvarande syftet varit svårt att besvara, då syftet var att mäta frekvensen av något, 
något som generellt betraktas tillhöra en kvantitativ innehållsanalys. Hade syftet 
däremot förändrats och en beskrivning av värden i läroplanerna eftersökts, hade 
metoden kvalitativ textanalys varit ett bättre alternativ. Det hade också inneburit att 
resultatet hade sett annorlunda ut. Resultatet som hade framkommit med en kvalitativ 
textanalys hade istället fokuserat på hur värden beskrevs i läroplanen snarare än i vilken 
ordfrekvens som värden förekom i läroplanerna.  
 
En nackdel med en kvantitativ innehållsanalys var att det begränsade sig till nummer 
och som tidigare nämnts är det en svårighet att se det dolda i en text. Esaiasson et al. 
(2017) lyfte också att en kvantitativ innehållsanalys ofta förknippas med mekanisk 
räknande och det ses generellt som något negativ, även om författarna i den boken såg 
det som en fördel med en kvantitativ innehållsanalys (ibid.). Eftersom studiens syfte var 
att eftersöka ord frekvensen av värden i läroplanerna valdes den kvantitativa ansatsen då 
den här studiens forskare ansåg att det var den ansats som var mest passande för att 
besvara syftet och frågeställningen. Däremot hade det varit en intressant att genomföra 
en kvalitativ textanalys då det hade bidragit med ett annat perspektiv än vad en 
kvantitativ innehållsanalys hade gjort. 
 
Metoden innehållsanalys har varit en bra metod för studien för att kunna grotta ner sig i 
de två läroplanerna och gått på djupet i dem för att urskilja de värden som förekom mest 
frekvent och i vilka sammanhang. I den här studien genomfördes kodningen och 
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kategoriseringarna från ett subjektivt val med värden och ord som utgick från den här 
studiens forskares tolkningar OECD:s nyckelkompetenserna. Kodningen kunde ha 
gjorts på flera sätt, exempelvis genom att använda sig av de ord som förekom i 
definitionen av de tre utvalda nyckelkompetenserna som studien utgått från. Hade 
studien utgått från orden i definitionen av lära att lära, kommunikation och social och 
medborgerlig kompetens hade andra värden och ord framkommit då variablerna hade 
sett annorlunda ut utifrån OECD:s definitioner av nyckelkompetenserna. I studiens 
kodning har värden med samma innebörd som variablernas begrepp räknats in, hade 
enbart det nämnda värden undersökts hade frekvensen av antalet gånger värdet nämnts 
skiljt sig från de siffror som presenterades i studiens resultat del [se bilaga A], då enbart 
de ord som stått som en variabel hade räknats istället för andra ord med samma 
innebörd. En avgränsning som gjordes i studien var att istället för att utgå från alla åtta 
av OECD:s nyckelkompetenserna, utan att istället begränsa sig till tre av dessa 
nyckelkompetenser. Hade exempelvis samtliga nyckelkompetenser valts att bearbetas i 
studien, alternativt begränsat sig till någon av de andra fem kompetenserna (EUT L 394, 
30.12.2006) hade det lett till en bredare bild av värden i läroplanerna. Det innebar också 
att studiens resultat hade varit mer spretigt då flera värden hade varit involverade. Trots 
det såg jag det som mer värdefullt att begränsa mig till färre definitioner av värden, 
däremot hade det varit en intressant aspekt att forska vidare kring. Att forska vidare 
utifrån OECD:s andra fem värden och deras definitioner för att sedan jämföra de två 
studierna.  
 
Materialet som analyserades var statspublikationer från respektive lands regering. Något 
Denscombe (2009) beskriver bidrar till en hög validitet, eftersom materialet är objektivt 
och faktabaserat. Författaren menar också att det är viktigt att kontrollera den data som 
samlats in för att vara säker på att allt stämmer (ibid.). Något som gjordes flera gånger 
under studiens gång, genom att variablerna räknades om flera gånger för att 
säkerhetsställa att ordfrekvensen stämde. En aspekt var att läroplanerna var på engelska 
och där den svenska läroplanen hade översatts till engelska, vilket kan påverka 
validiteten. Därför går det att konstatera att studiens validitet kan mätas som relativ 
hög.  
 
5.6.2 Reliabilitet 
Enligt Denscombe (2009) innebär reliabilitet att andra forskare tydligt kan se studiens 
val och tillvägagångssätt, för att utefter det skapa möjligheter att bedöma i vilken mån 
det valda tillvägagångssättet var relevant och ifall rimliga beslut tagits (ibid.). Metoden 
och det valda tillvägagångssättet samt de beslut som tagit i studien är väl 
dokumenterade vilket leder till att studien därmed ökade i reliabilitet.  
 
5.6.3 Överförbarhet 
Denscombe (2009) beskriver att överförbarhet handlar om studiens resultat och 
huruvida det går att tillämpas till andra studier. Allwood och Erikson (2010) 
sammanfattar överförbarhet som när en studies resultat kan användas av andra under 
olika tidpunkter eller platser (ibid.). Utifrån det möter studien en hög överförbarhet då 
siffrorna är konsekventa och har verifierats i flera omgångar. 
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6 Resultat och analys 
I det här kapitlet redovisas resultatet av det insamlade materialet. Resultatet kommer att 
presenteras genom tre huvudavsnitt värden utifrån nyckelkompetenserna, frekvent 
förekommande värden och i vilka sammanhang de förekommer i läroplanerna, likheter 
och skillnader av frekvent förekommande värden och de sammanhang som de 
förekommer i läroplanerna och resultatsammanfattning. I samtliga avsnitt har 
underkategorier utformats utifrån resultatets innehåll och kopplat till studiens syfte. 
Därefter presenteras en analys av huvudavsnitten två och tre för att svara på studiens 
syfte och frågeställningar. Där har resultatet analyserats och tolkats utifrån tidigare 
forskning och det teoretiska ramverket. 
 
6.1 Värden utifrån nyckelkompetenserna 
I det här avsnittet presenteras de värden som det insamlade materialet resulterat i, och 
kommer att delas in OECD:s tre nyckelkompetenser som studiens definition av värden 
vilar på. I diagram 1 presenteras samtliga värden som resultatet tar upp, ordfrekvensen 
och under vilken nyckelkompetens som värdena placeras i.  
 
6.1.1 Resultatet av värden 
I diagram 1 delas de 24 värden som förekommer mest gånger i den engelska och den 
svenska läroplanen för förskolan in i fyra kategorier, där tre av kategorierna är de 
nyckelkompetenser som studien utgått från som definition av värden. Sju av dessa 
värden placeras in under två kompetenser och värdet confident är placeras in under tre 
av kompetenserna. Värden som understanding, values, relationships, influence, 
behaviour och school readiness placeras in under två olika nyckelkompetenser, då dessa 
värden passar in i båda utifrån sammanhanget som värdena förekommer i läroplanerna. 
Values, relationships och behaviour placeras in under både lära att lära samt social och 
medborgerlig kompetens, dessa värden förekommer i sammanhang med lärande det vill 
säga att barnen ska lära sig att hantera sitt beteende, skapa bra relationer och också lära 
sig om samhällets värderingar och värden. Samtidigt är det också värden som kan 
beskrivas som social och medborgerlig kompetens, då making good relationships, 
behaviour och values har betydelse för att kunna delta i ett samhälle. Understanding 
beskrivs i läroplanerna som en förståelse kring olika ämnen men även en förståelse 
kring olika sätt att kommunicera. School readiness är ett annat värde som lyfts fram och 
är huvudsakligen placerad i kategorin ”annat” men även i lära att lära, då det innefattar 
kunskaper som barn behöver lära sig för att bli redo för skolan. Influence placeras in 
under nyckelkompetenserna kommunikation och social och medborgelig kompetens, då 
inflytande både förekommer i sammanhang där barn ska få uttrycka sitt inflytande 
genom kommunikation men även som en rättighet, vilket faller under social och 
medborgelig kompetens. 
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6.2 Frekvent förekommande värden och i vilka sammanhang de 
förekommer i läroplanerna 
I den kategorin presenteras de värden som förekommer mest frekvent i läroplanerna 
samt i vilka sammanhang. Först presenteras resultatet av de värden och de sammanhang 
som de förkommer i den svenska läroplanen, följt av den engelska läroplanen. 
Avslutningsvis presenteras en analys av resultatet kring studiens första två 
frågeställningar med hjälp av tidigare forskning och det teoretiska ramverket. 
 
6.2.1 Den svenska läroplanen för förskolan 

 

Figur 1. De mest frekventa värden som förekommer i den svenska läroplanen 

De fem värden som förekommer mest frekvent i den svenska läroplanen presenteras i 
figur 1 och är lärande, språk, värden, barns intresse samt förståelse. Det värde som 
förekommer flest gånger i den svenska läroplanen är lärande, som förekommer 60 
gånger. Av dessa 60 gånger förekommer begreppet lärande i 61 % av gångerna i 
anslutning till utveckling. Den svenska läroplanen bygger på värden och har ett eget 
kapitel som tillägnar sig till den svenska värdegrunden som verksamheten ska vila på. 
Värdet values förekommer frekvent i Lpfö18 där det lyfts fram i sammanhang som 
grundläggande värden, som barn ska utveckla som en medborgare i det svenska 
samhället. Språk hamnar under kategorin kommunikation och är ett annat värde som 
ofta förekommer i Lpfö18. I läroplanen presenteras och language i olika sammanhang, 
från rätten till att få kunskaper i det svenska språket såväl som i sitt modersmål om det 
är något annat än svenska. 

Läroplanen tar även upp att det är barnets rättighet att få kunskaper om teckenspråk ifall 
barnet exempelvis är döv eller ifall det finns behov av det för att underlätta det talade 
språket. Språk berör även det skrivna språket och en förståelse av att det finns fler än ett 
språk som talas, och hur det ska respekteras. En annan aspekt som förekommer i Lpfö 
18 är understanding som används av vad och vilka kunskaper förskolan ska hjälpa barn 
att erövra. Den svenska läroplanen beskriver att barn ska utveckla en förståelse 
exempelvis om sig själv. Barns intresse är något som läroplanen belyser på ska 
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reflekteras i planeringen av undervisningen i förskolan. Det skrivs fram som en 
utgångspunkt som personalen i förskolan både ska ta vara på och utgå ifrån. “Education 
should take its starting point in the curriculum and what children show an interest in 
[...]” (Curriculum for preschool Lpfö 18 2018, s.7).  

Utöver de fem flest förekommande värden i den svenska läroplanen lyfter även Lpfö18 
fram andra frekvent förekommande värden som children’s needs, responsibility, 
communicate, rights, respect, explore och influence [se diagram 2]. I den svenska 
läroplanen framgår det att utbildningen och undervisningen ska utgå från barnens 
behov. Personalen ska utgå och planera undervisningen efter barnens behov och efter 
den kunskap som barnen redan besitter. I 9 av 10 fall nämns children’s needs i samband 
med deras interests där båda läroplanen beskriver hur de två värdena ska tas tillvara på 
och bilda en grund i den undervisning som sker i verksamheten. Ett värde som 
förekommer frekvent är responsibility som översätts till ansvar, där barn ska utveckla en 
ansvarskänsla. Ta ansvar för sig själv, sina handlingar och för sin närmiljö, men även 
det ansvar som förskollärare, barnskötare och rektorn har i sin yrkesroll.  

 

Diagram 2. Frekvent förekommande värden utöver de fem mest frekventa värden i den svenska 
läroplanen.    

Värden som rättigheter, demokrati, respekt och inflytande är värden som faller under 
demokrati. Demokrati är ett värde i sig men är även ett område som flera värden faller 
under och kommer presenteras mer under rubrik 6.3.2 Skillnader mellan läroplaner. Den 
svenska läroplanen lyfter fram värden som att utforska, uttrycka sig själv och att ha en 
förståelse kring likheter och skillnader mellan människor som viktiga värden utifrån hur 
ofta värdena nämns i läroplanen. I Lpfö18 beskrivs värdet kunskaper som att personalen 
ska sträva mot att hjälpa barnen att uppnå nya kunskaper, exempelvis inom ämnet 
matematik.  

Avslutningsvis tas kommunikation upp och värdet nämns i läroplanen 14 
gånger. Kommunikation lyfts fram i läroplanen kring hur barn ska lära sig att 
kommunicera med varandra och vuxna. I Lpfö18 står det att det ska skapas möjligheter 
för barnen att kommunicera på olika sätt, som “Education should give children the 
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opportunity to experience, portray and communicate through different aesthetic forms 
of expression such as image, form, drama, movement, singing, music and dance“ 
(Curriculum for preschool Lpfö 18 2018, s.9). Att kommunicera i olika kontexter men 
även för olika anledningar lyfts fram som en viktig kompetens i läroplanen. 
Kommunicera nämns även i relation till personalen i förskolan och med hemmet. 
 
6.2.2 Den engelska läroplanen för förskolan 

 
Figur 2. Här presenteras de fem värden som förekommer mest gånger i den engelska läroplanen. 
 
Fem av de mest frekvent förekommande värden i EYFS presenterades i figur 2. Även i 
den engelska läroplanen förekom begreppet lärande sextio gånger och i 41 % av 
tillfällena i anslutning till utveckling. Värden som hälsa, skyddande (safeguard), 
förståelse och barns behov var andra värden som förekom inom topp fem i EYFS. 
Värdet hälsa beskrivs mer under rubrik 6.3.2 Skillnader mellan läroplanerna. Skyddande 
är ett värde som lyftes fram vid flera tillfällen i EYFS och har även ett eget kapitel i 
läroplanen. Safeguard var ett av det mest frekvent förekommande värdet i den engelska 
läroplanen. Värdet safeguard förkom i sammanhang kring personalen i förskolan, om 
hur personalen ska skapa en säker miljö för barnen att vistas i. Det handlade om att 
skapa policy för att hantera situationer som uppstod så att personalen var beredd att 
agera ifall något skulle hända, exempelvis att personalen misstänkte att ett barn blev 
misshandlad. Personalen ska få utbildning i det här för att ha kompetensen att känna 
igen sådana situationer och veta vad som ska göras när det inträffade. 
 
Värdet understanding togs upp i EYFS, både i sammanhanget med personal som barn. 
Personalen ska ha en förståelse för deras skyldigheter som de har gentemot barnen och 
sin yrkesroll. När det gäller barnen förekom värdet understanding för det mesta i 
relation till ämnen och mål som de ska få en förståelse kring. “[...] skills and 
understanding that all young children should have gained by the end of the Reception 
year” (Department of Education 2017, s.7). Det individuella barnets behov framställdes 
som viktigt, där verksamheten och undervisningen ska planeras utifrån childrens needs. 
Läroplanen uttryckte att personalen i den engelska förskolan måste ta hänsyn till 
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barnens behov, både för barnens utveckling och i deras lärande. I läroplanen gick det att 
läsa att “Practitioners must respond to each child’s emerging needs and interests, 
guiding their development through warm, positive interaction” (Department of 
Education 2017, s.9). När det kommer till barnens perspektiv handlar det om att barnen 
ska respektera andras känslor och behov.  
 
Children’s interests är ett annat värde som lyftes fram frekvent i den engelska 
läroplanen (se diagram 3). Värdet children’s interests förekom i hälften av gångerna det 
nämndes och i anslutningen till children’s needs i EYFS. Det beskrevs att children’s 
interests ska tändas för att bland annat lära sig att läsa. Personalen ska ta tillvara på det 
barnen visade intresse för och planera utifrån det för att utmana barnen på ett roligt och 
lärorikt sätt. Värdet behaviour nämndes 15 gånger i EYFS, värdet förekom i 
sammanhang där läroplanen beskrev hur barn ska lära sig att hantera sitt beteende men 
även förväntningar på hur personalen ska bete sig. Värdet förekom för det mesta i 
sammanhanget om hur barn hanterar sitt beteende, anpassar det och sina känslor i olika 
situationer.  
 
Något som sågs viktigt i den engelska läroplanen var att kunna skapa bra relationer, 
utifrån hur många gånger begreppet nämndes i läroplanen. Skapa goda relationer 
förekom i sammanhanget om att barn lär sig mer med hjälp av positiva relationer. Det 
lyftes även fram att kunna skapa positiva relationer var en viktig egenskap som barnen 
behövde då det har en betydande roll för barnets framtid. Andra värden som pekades ut i 
EYFS är språk, ta vara på barns intressen och att barn utvecklar en självsäkerhet (se 
diagram 3). Språket syftade i den engelska läroplanen både på det skrivna, läsande och 
talade språket som barnen förväntades att ha kunskaper om innan de började skolan. 

 
Diagram 3. Frekvent förkommande värden utöver de fem mest frekventa värden i den engelska 
läroplanen. 
 
Övriga värden som lyftes fram frekvent i EYFS är school readiness, aquire knowledge 
and abilities, explore samt express themselves. Att barnen i den engelska förskolan ska 
förberedas för skolan var ett övergripande värde som läroplanen byggde på. Det är i 
förskolan som barnen ska lära sig att uttrycka sig själva, få nya kunskaper och förmågor 
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som barnen behöver ha uppnått innan de började skolan. Barn ska också utveckla sin 
självsäkerhet i förskolan och läroplanen beskrev att personalen ska visa självsäkerhet i 
sitt uppdrag och sina kunskaper. Personalen förväntades hjälpa barnen att utveckla en 
självsäkerhet både i sig själv men även i sin förmåga. Det innebar även att visa 
självsäkerhet i sitt beteende och inkluderar att barnen ska ta hänsyn till de likheter och 
skillnader som finns mellan människor, något som ska respekteras såväl som att barn 
ska utveckla en självkännedom. 
 
6.2.3 Analys 
Emilson (2008) lyfte fram tre övergripande värden som hon fann i sin studie som 
förskollärare i Sverige lärde ut till förskolebarn, nämligen demokratiska, disciplinerande 
och omsorgsetiska värden. Inom dessa tre övergripande värden lyftes ytterligare 10 
värden fram “värdet av att inte skada andra, förstå̊ och känna med andra, hjälpa andra, 
komma överens med andra, delta i gemenskapen, utöva inflytande, förhandla, lyda, vara 
självständig samt prestera” (Emilson 2008, s. 81). De demokratiska värdena som 
Emilson (2008) lyfte var värden som även resultatet i den här studien kunde urskilja 
som frekvent förekommande värden i den svenska läroplanen (ibid.). Utifrån begreppet 
disciplinerande värden kunde värden som values, respect, behaviour och school 
readiness betraktas som disciplinerande värden. Det är värden som både förekommer i 
den engelska som i den svenska läroplanen, men anses vara värden som har med 
disciplin att göra. Under omsorgetiska värden kunde istället värden som solidarity, 
safeguard, relationships, behaviour, responsibility och self-awarness placeras in utifrån 
de värden som förekom mest frekvent i den här studien.  
 
Utöver det lyfter Emilson (2008) också fram begreppet det önskvärda barnet, som hon 
kopplade till värden som anses vara viktiga att barn lär sig både utifrån hennes resultat 
samt den svenska läroplanen. Det önskvärda barnet innehar de värden som samhället 
betraktar som viktiga i en medborgare (ibid.). Utgår vi från begreppet det önskvärda 
barnet, kan det analyseras utifrån den här studiens resultatet hur det önskvärda barnet i 
Sverige och England ser ut. I Sverige ses det önskvärda barnet som en människa som 
ser lärande i allt, delar samhällets värden, kunskaper i språk och kommunikation såväl 
som att vara ansvarsfull. I England ses det önskvärda barnet som en lärande individ som 
gör hälsosamma val, har en bred förståelse, är självsäker och som är medveten om 
samhällets förväntningar på individens beteende.  
 
De här värden som förekom i läroplanerna förväntas föras över till barnen och det görs 
genom samspel och kommunikation mellan pedagoger och barn. Både Gjems (2011) 
och Säljö (2014) beskriver att det är genom språket och samspelet med andra som barn 
bland annat tillägnar sig ett eget medierande redskap. Men även genom användningen 
av det medierande redskapet kommer barnen att kunna uttrycka de värden som England 
och Sverige ser att en medborgare ska ha (ibid.). Genom språket som ett medierande 
redskap ges barnen kunskaper och förståelse kring de värden som förväntas av dem. Det 
innebär även att barnen lär sig använda redskapen för att sedan kunna uttrycka sig själv 
och sin förståelse av världen. 
 
Osler (2011) tog upp hur han i sin studie sett hur lärare i England gör sin egen tolkning 
av läroplanen och sedan gjorde om det till sitt eget i verksamheten (ibid.). Det innebar 
att samtliga som läser läroplanen får sin egen uppfattning av innehållet och sedan tolkar 
för att omvandla det till sin egen praxis. Även om inte exempelvis demokrati och 
citizenship education står utskrivet i den engelska läroplanen för förskolan är det ingen 
som säger att det inte är ett ämne som det undervisas om i förskolan. Utan det beror på 
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hur pedagogen ser och tolkar styrdokumenten, men även pedagogens individuella syn 
påverkar. Beroende på hur pedagogen anser att en medborgare ska se ut eller vad som är 
rätt eller fel påverkar det pedagogens förhållningssätt och vad hen lär ut. Återigen 
speglar socialkonstruktivismen in i hur en människa kan tolka en text olika beroende på 
hur individen har konstruerat innebörden av olika ord och fraser som von Glasersfeld 
(1998) tar upp. Beroende på hur läraren väljer att tolka läroplanen kan det dras en 
liknelse till det Broady (2007) benämner som den dolda läroplanen, där värden och 
normer lärs ut även om de inte står utskrivet i läroplanen (ibid.). Även om läroplanen 
innehåller värden och normer kring hur barn och personal i förskolan förväntas agera, 
spelar det också in vilka tankar och uppfattningar som personalen som undervisar har. 
För att människor kan tolka läroplanen olika och det är det som är den ”den dolda 
läroplanen”, för det som en individ tolkar som innebörden av läroplanen är eventuellt 
inte samma som för en annan individ.  
 
Den engelska läroplanen som var mer strukturerad gav mindre tolkningsmöjligheter, 
medan den svenska som var mer tolkningsbar öppnade upp för Broadys (2007) begrepp 
om den dolda läroplanen. Läroplanen kan ses som ett medierat redskap, Säljö (2014) 
beskrev att mediering var ett begrepp som vi människor använder för att förstå vår 
omvärld (ibid.). Utifrån studiens forskares tolkning av mediering tolkas språket som ett 
medierande verktyg, som människan använder för att skapa förståelse för vad i det här 
fallet läroplanen förespråkar. Människor tillägnar sig mederiande verktyg på olika sätt, 
Gjems (2011) poängterar dock att människan tillägnar sig redskapet genom samspel och 
kommunikation (ibid.). Beroende på vilka erfarenheter den som läser läroplanen har 
konstruerat utifrån sitt medierande verktyg, påverkar det vad som kan betraktas som den 
dolda läroplanen respektive den ”vanliga” läroplanen. Var i Sverige eller var i England 
kan vara en annan faktor som har en inverkan på hur pedagogen tolkar läroplanen eller 
hur pedagogens kunskaper är konstruerade. Brodin och Renblad (2015) lyfter att 
Sverige har en läroplan som gäller för hela landet medan Englands läroplan är en av tre 
läroplaner i Storbritannien. Det kan innebära att det finns vissa förväntningar på 
medborgare som lever på landsbygden som skiljer sig från de som är i en storstad och 
tvärtom. Levnadsförutsättningar är en faktor som påverkar hur en människa konstruerat 
sina kunskaper, och där kan ett medierande redskap som språk skilja sig åt. Säljö (2014) 
benämner att det är genom ett medierande redskap som exempelvis språket som gör att 
individen blir delaktig i antingen en kultur eller i ett samhälles syn på att förstå 
omvärlden. Genom språk och samspel överförs värden från pedagogen till barnet och 
värden som läroplanen förespråkar synliga som dolda.  
 
Williams, Sheridan och Sandberg (2014) lyfte i sin studie att många värden hör ihop 
med att barn skapar en social kompetens. Författarna beskrev att social kompetens 
innebar att kommunicera, respektera andras åsikter och att det var något som förskolan 
borde hjälpa barn att utveckla (ibid.). Värden som utforska, tro på sina kunskaper, aktivt 
söka efter nya kunskaper alternativt få nya kunskaper såväl som en förståelse för att 
människor har likheter och skillnader är något resultatet visar att både England och 
Sverige lyfte. Det är de värden som läroplanerna uttrycker att barn bör utveckla och kan 
även analyseras som värden som faller under begreppet social kompetens. Språk är 
något båda länder lyfter fram och det är något som kan grunda sig i det Williams, 
Sheridan och Sandberg (2014) lyfte om att barnen ska få utveckla sin sociala kompetens 
i förskolan.  
 
Det är i förskolan som grunden sätts för barnen, vilket också spelade in till varför värdet 
lärande förekom frekvent i läroplanerna. Båda läroplanerna tryckte på de värden som 
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ska läras ut och hur det ska ske genom samspel mellan barn och vuxna. Burr (2003) 
beskrev att kunskaper om den värld vi lever i konstrueras genom samspel med andra 
utifrån socialkonstruktivismens syn. Hon menar att det är genom språket som 
människan formar både sig själv och andra (ibid.). Länderna delade åsikten om att 
lärande sågs som en nödvändig kunskap för en medborgare, som att lära sig hur 
samhället ser på exempelvis hur en medborgare bör agera och bete sig. Att ha en 
förståelse var ett annat värde som båda länderna lyfte fram som viktigt, både utifrån 
kunskaper som att skriva och läsa men även en förståelse för andra människors åsikter.  
 
6.3 Vilka likheter och skillnader finns det i frekventa värden och i 
vilka sammanhang som de förekommer i läroplanerna? 
I den här kategorin presenteras det vilka likheter och skillnader kring de frekvent 
förkommande värden och i de sammanhang som värden förekom i läroplanerna. Först 
presenteras resultatet av likheter mellan läroplanerna följt av skillnaderna mellan 
läroplanerna. Avslutningsvis presenteras en analys av resultatet med hjälp av tidigare 
forskning och det teoretiska ramverket. 
 
6.3.1 Likheter mellan läroplanerna 
Värdet learning var något som båda läroplanerna nämnde 60 gånger och var det värde 
som förekom mest frekvent i båda läroplanerna (se figur 1 och 2). Även understanding 
var ett värde som de båda läroplaner hade gemensamt, då värdet understanding toppades 
i båda ländernas topp fem förekommande värden. Men det fanns flera värden som båda 
läroplanerna använde sig av i samma utsträckning. I tabell 1 presenterades fem värden 
som användes på ett liknande sätt i både den engelska och svenska läroplanen. Båda 
läroplanerna tog upp att barn ska få nya kunskaper, i den svenska läroplanen uttrycktes 
det att barn ska uppmuntras att söka efter ny kunskap. Det förekommer även i den 
engelska läroplanen men enbart två gånger, däremot benämner EYFS istället att barnen 
ska ha uppnått en viss kunskap när de nått en viss ålder. Den svenska läroplanen nämner 
inte värdet att barn ska ha uppnått något utan förskolans vision är istället att barn ska 
sträva mot att uppnå nya kunskaper. 
 
Båda läroplanerna delar på en liknande syn om att barn ska växa upp att respektera och 
förstå att människor ser saker och ting på olika sätt. Det är något läroplanerna uttrycker 
att barn behöver bli medvetna om, både utifrån sig själva och andra. Andra värden som 
läroplanerna lyfte på ett liknande sätt var förmågan att kunna uttrycka sig själv och att 
barnen tror på sig själva och sina förmågor. Frekvensen av de värden som nämndes i 
tabell 1 skiljde sig åt, men de fanns i liknande sammanhang i läroplanerna om att barn 
ska lära sig att uttrycka sig på olika sätt. Exempelvis att barn uttrycker sina känslor 
genom olika uttrycksformer som musik och rörelse. I den svenska läroplanen uttrycktes 
det att barn ska känna sig säker i sina förmågor och beskrevs med ordet trust. Den 
engelska läroplanen använde istället ordet confident eller självsäkerhet som det heter på 
svenska för att beskriva att barn ska tro på sina förmågor (se diagram 3). 
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Tabell 1 Lpfö 18 EYFS 

Explore  10 gånger 10 gånger 

Seek new knowledge (acquire)  8 gånger 2 (10) gånger 

Trust/faith in their ability 6 gånger 4 gånger 

Express themselves  14 gånger 7 gånger 

Understanding of similarities and differences between 
people 

6 gånger  10 gånger 

Tabell 1. Lista över värden som förekommer i liknande utsträckning i båda läroplanerna. 
 
I 9 av 10 fall förekom värdet explore som något barn ska ges möjlighet till i den 
engelska läroplanen. Barnen ska utforska för att förstå världen runt omkring sig men 
även olika material. I den svenska läroplanen förekom värdet i liknande sammanhang, 
barn ska få möjligheten att utforska olika ämnen som exempelvis teknik. Andra 
önskvärda värden som förekomm i läroplanen var att barnen ska utveckla solidaritet och 
självkännedom (se diagram 1 och 3). Dessa värden var något som läroplanerna betonade 
att barn ska få utveckla, däremot nämndes det bara ett fåtal gånger i respektive läroplan. 
Självkännedom nämndes i den engelska läroplanen men inte i den svenska, medan 
solidaritet nämndes i den svenska läroplanen men inte i den engelska. Något 
läroplanerna har gemensamt var att de här två värden nämndes en gång i respektive 
läroplan även om värdena togs upp var det i en liten utsträckning och skedde på 
liknande villkor i båda läroplanerna.  
 
6.3.2 Skillnader mellan läroplanerna  
Demokrati var ett värde som förekom i den svenska läroplanen, där barnen ska få 
utbildning i sina demokratiska rättigheter. I den svenska läroplanen stod det “Education 
should also convey and establish respect for human rights and the fundamental 
democratic values on which Swedish society is based” (Curriculum for preschool Lpfö 
18 2018, s.5). Inom området demokrati förekommer fem värden som återkommande i 
den svenska läroplanen utöver värdet demokrati (se diagram 2 och 4) och tre av dessa 
fem värden förekom inte alls i den engelska läroplanen. Värdet respect förekom i EYFS 
tre gånger, varav två av gångerna var i relation till personalen i verksamheten. I den 
svenska läroplanen användes värdet respect både i relation till barn och andra människor 
såväl som respekt mellan vuxna, barn, vårdnadshavare och naturen. Den svenska 
läroplanen uttryckte att barnen ska ha ett aktivt inflytande i verksamheten såväl som att 
få vara delaktiga och bestämma i sitt eget lärande. Barnen ska göras medvetna om sina 
rättigheter och hur det fungerar i ett demokratiskt samhälle. Demokratiområdet och 
värden som inkluderas i det varken beskrevs eller togs upp i den engelska läroplanen.  
 
Då den svenska läroplanen lyfte fram demokrati som ett viktigt värde lyfte den engelska 
läroplanen istället fram värden som safeguard, school readiness, health och children’s 
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needs som viktiga. Safeguard var ett värde som EYFS lyfte fram 16 gånger medan Lpfö 
18 inte nämner värdet alls. I den engelska läroplanen framkom vikten av school 
readiness och förekom vid nio tillfällen, där vikten låg på att lärarna i förskolan 
förberedde barnen och gjorde dem redo för att börja skolan (se diagram 4). Att barn ska 
förberedas för skolan nämndes inte i den svenska läroplanen förutom vid ett tillfälle, där 
det stod att förskolan ska förbereda barnen inför de kommande skolåren.  
 
Ett annat värde som förekom mer frekvent i den engelska läroplanen gentemot i den 
svenska är health. I diagram 2 och figur 2 presenteras värdet hälsa i respektive 
läroplanen. I Lpfö18 förkom värdet health sex gånger medan det förekom vid 23 gånger 
i EYFS, vilket innebar att det var en markant skillnad på ordfrekvensen av värdet. Hälsa 
var ett värde som lyftes fram som viktigt att barn får kunskaper i och att de kan göra 
hälsosamma val som leder till ett hälsosamt liv både nu och i framtiden. Även ifall hälsa 
inte förekommer lika frekvent i den svenska som i den engelska läroplanen, 
uppmuntrade den svenska läroplanen att barn ska ges möjligheter till en aktiv dag i 
förskolan. I den svenska läroplanen stod det att “When physical activity, nutritious 
meals and a healthy lifestyle are a natural part of children’s day, education can help 
children understand how this can affect health and well-being” (Curriculum for 
preschool Lpfö 18 2018, s.10). Även children’s needs var ett värde som förekom i båda 
läroplanerna men som nämndes dubbelt så många gånger i den engelska gentemot vad 
det gjordes i den svenska läroplanen. 

 
Diagram 4. Värden som skiljer sig åt mellan den engelska och den svenska läroplanen. 
 
6.3.3 Analys 
Resultatet av studien visar på att det finns två värden som läroplanerna har gemensamt 
som förekommer i topp fem mest frekvent förekommande värden i både EYFS och i 
Lpfö18 och det var learning och understanding. De tre återstående värden som 
läroplanerna tar upp skiljer sig åt, medan Lpfö18 värderade värden som values, 
language och children’s interest värderade EYFS värden som health safeguard och 
children’s needs. Även om värdena skiljer sig åt finns det likheter mellan dem, i EYFS 
lyfts värdet safeguard fram men inte i Lpfö18 som istället lyfts värden som EYFS inte 
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gör. De andra värdena som children’s needs and interests, language och health är värden 
som båda läroplaner nämner men inte i samma utsträckning.  
 
I studien som Weldemariam et al. (2017) genomförde fann de att den svenska 
läroplanen var utformad och inspirerad av det sociokulturella perspektivet medan den 
engelska läroplanen var inspirerad av konstruktivismen och Jean Piaget (ibid.). Det är 
en faktor som kan påverka hur och vilka värden som läroplanerna innehar och lyfter 
fram på ett frekvent sätt. Varje teori, vare sig det är det sociokulturella perspektivet och 
Piagets tankar eller konstruktivismen finns det specifika värden och synsätt som 
respektive teori anser är viktigare än andra. Säljö (2014) förklarar att det sociokulturella 
perspektivet lägger stor vikt på det sociala samspelet för lärande och utveckling, medan 
Weldemariam et al. (2017) beskriver Piagets tankar i form av teorin konstruktivism 
(ibid.). Socialkonstruktivismen och konstruktivismen har gemensamma drag, de ser 
båda på att världen är konstruerad men utifrån olika perspektiv. Analyseringen av det 
här är att beroende på vilken teori som läroplanen är inspirerad av, formas läroplanen 
utefter de värden och begrepp som teorin tror på såväl som de värderingar som landet 
har. I den svenska läroplanen som är inspirerad av det sociokulturella perspektivet lyfter 
fram värden som att kommunikation är något som sker genom samspel. Resultatet som 
visar värden som learning, influence, communicate och language och är några värden 
som går att koppla till just det sociokulturella perspektivet. I den engelska läroplanen 
som är inspirerad av konstruktivismen och Piaget är värden som safeguard, behaviour 
och school readiness förekommande, där det finns en konstruerande verklighet kring 
hur det ska se ut och där Burr (2003) beskriver att det är i det dagliga samspelet som 
versioner av kunskaper skapas. 
 
Värden som tillhör demokrati och också inkluderar värdet demokrati har en hög närvaro 
i den svenska läroplanen, vilket gör att det kan dras en slutsats om att Sverige vilar på 
en demokratisk grund. Som diagram 4 visar förekommer värden som delaktighet, 
inflytande, värden, demokrati, rättigheter och att visa respekt som värden som ofta 
förekommer att både barn och personal i förskolan ska följa. Inflytande är ett värde som 
förekommer frekvent i Lpfö 18 och det stämmer överens med den tidigare forskningen 
på ämnet, medan närvaron av demokratiska värden inte lyfts fram i den engelska 
läroplanen i samma utsträckning som i den svenska. Emilson (2007) och Quennerstedt 
(2016) skriver båda i sina respektive studier om hur viktigt det är att barn ges 
möjligheter till att få inflytande i sin vardag på förskolan. Emilson (2007) benämner 
inflytande som en mänsklig rättighet utifrån samhällets intresse och att det är genom 
barns inflytande som personalen upprätthåller demokrati i förskolan. Både tidigare 
forskning och den här studiens resultatet visar att inflytande är något som den svenska 
läroplanen lyfter fram som viktigt.  
 
McLachlan, Fleer och Edwards (2011) fann att i nordens länders läroplaner som Sverige 
tillhör bygger på bland annat värden som demokrati, jämlikhet och solidaritet (ibid.). 
Dessa värden som lyftes är värden som resultatet i den här studien också visar på, 
därmed går det att analysera ifall det här något unikt för nordens länder. Då dessa 
värden inte förekom i någon vidare utsträckning i den engelska läroplanen. McLachlan, 
Fleer och Edwards (2011) analyserar även kring att läroplaner formas efter hur landet 
ser på barn, utveckling och lärande (ibid.). Utifrån det går det att analysera ifall den 
engelska läroplanen är en slutprodukt av hur England konstruerat sin syn och sin 
verklighet kring barn, utveckling och lärande. Det i sin tur går att analyseras utifrån 
Bergers & Luckman (1966) syn kring socialkonstruktivismen och hur allt är socialt 
konstruerat av människan (ibid.). Hur England har konstruerat EYFS utifrån sin syn på 



  
 

36 

verkligheten och vad som ses som viktigt för en engelska medborgare att vara medveten 
om. Utgår man från samma teori kan det analyseras att det svenska samhället utifrån sin 
syn på hur verkligheten är konstruerad, har skapat sin läroplan utifrån värden som 
Sverige anser är viktiga komponenter i en medborgare. 
 
Demokrativärdet förekommer inte i den engelska läroplanen, samtidigt berör EYFS 
andra begrepp och värden som inte den svenska gör. Men som både Bergers och 
Luckman (1966) och Ernest (1998) tar upp utifrån det socialkonstruktivistiska 
perspektivet, är att verkligheten är socialt konstruerad av människan, vilket kan 
analyseras som en förklaring till varför England och Sverige tar upp olika saker i sina 
läroplaner. Den svenska läroplanen är utformad efter det svenska samhällets 
förväntningar på hur en svensk medborgare bör ser ut och bete sig. Den här bilden är 
skapad av landet och deras invånare, men bara för att ett land anser att vissa värden är 
viktigare än andra är inte säkert att alla ser det på samma sätt. England, som baserat på 
antalet gånger värdet nämns i läroplanen inte delar Sveriges tankar om att barn ska ta 
del av de demokratiska värden. Istället fokuserar den engelska läroplanen på andra 
värden som anses vara viktigare att de engelska barnen lär sig. Men å andra sidan fann 
Keating et al. (2010) att citizenship education i England borde pågå längre och att 
faktorer som påverkar barns medborgarstatus är bland annat att hur mycket 
medborgarutbildning barnet fått. Men ifall citizenship education hade börjat i förskolan 
istället för när barnen fyllt 11 år skulle det kunnat ha lett till att både i innehållet av 
läroplanen men även att verksamheten hade sett annorlunda ut.  
 
England har konstruerat sin läroplan efter sin syn på att barn tidigt ska få kunskaper om 
hälsa för att kunna göra hälsosamma val. Skolberedskap är en annan faktor som lyfts 
fram i den engelska läroplanen men inte i den svenska. Weldemariam et al. (2017) 
kunde urskilja att synen på barn beskrivs på olika sätt i de olika läroplanerna som 
jämfördes. Där England beskriver barnen som passiva och ska bland annat följa 
instruktioner, vara aktiva lyssnare och är i behov av stöttning. De värden som 
Weldemariam et al. (2017) beskriver är inte några värden som förekommer i studiens 
resultat (ibid.), men det innebär inte att värdena inte förekommer i EYFS. Men eftersom 
den här studien undersöks de värden som förekommer mest frekvent i den engelska och 
den svenska läroplanen, och därför redovisats inte samtliga värden som förekommer i 
läroplanerna. Å andra sidan lyfts lärarna fram frekvent och hur de utifrån de 
presenterade värden ska hjälpa barnen att utveckla dessa värden. Det kan liknas med det 
Emilson (2007) benämner som lärarkontroll och hur det påverkar i vilken grad barnen 
ges möjligheter till inflytande. 
 
Utifrån det Weldemariam et al. (2017) beskriver om att barnet ses som passivt i EYFS 
visar resultatet i den här studien att fokus framförallt ligger på lärarna och hur de ska gå 
tillväga i verksamheten, vilket kan kopplas till Emilson (2007) begrepp lärarkontroll 
(ibid.). Där EYFS uttalar en stark lärarkontroll som minskar möjligheterna för barnen 
att påverka och därför får barnen en mer passiv roll, till skillnad från Lpfö18 som 
öppnar upp för en svagare lärarkontroll där barnen ska få vara med och bestämma. Det 
här kan innebära utifrån socialkonstruktivismen att England har konstruerat sin läroplan 
med värden som fokuserar på vad läraren förväntas göra för att barnen ska uppnå vissa 
kunskaper och värden, något som Ernest (1998) förklarar som en socialt accepterad 
verklighet av England (ibid.). EYFS är mer strukturerad och strikt vilket gör att barnen 
får en mer passiv roll än i Sverige, där barn ses som aktiva individer som ska få vara 
delaktiga och får inflytande i sin vardag. Barnen i England börjar skolan tidigare än vad 
de gör i Sverige och det kan påverka varför det står formulerat i EYFS att barn ska ha 
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uppnått vissa kunskaper innan barnet börjar skolan. Det kan bidraa till ett annorlunda 
innehåll och formulering i den engelska än i den svenska läroplanen. Det kan vara 
ytterligare en anledning till varför England lyfter fram värden som school readiness och 
benämner att barn förväntas ha uppnått kunskaper för att klara sig i skolan. Det är 
Englands konstruktion av sin verklighet som beskriver hur barnen förväntas ha formats 
och vilka värden som människor behöver förstå som en engelska medborgare. Emilsons 
(2007) lärarkontroll flyter in här också, om hur England ser att barn lär sig bäst när 
läraren utövar en stark lärarkontroll och har därför formulerat läroplanen efter det. 
 
6.4 Resultatsammanfattning 
I det här kapitlet har 24 värden presenterats som de mest frekvent förekommande 
värden i EYFS och Lpfö18. Av dessa 24 värden har två figurer (se figur 1 och 2) 
skapats för att plocka ut fem av de mest frekvent förekommande värden från respektive 
läroplan av samtliga värden som förekom frekvent. Resultatet visade att de fem mest 
frekventa förekommande värdena i EYFS var learning, understanding, health, safeguard 
och children’s needs. Andra värden som även de förekom frekvent i den engelska 
läroplanen var bland annat behaviour, relationships, language och confident. I Lpfö18 
toppar istället värden som learning, understanding, values, language och children´s 
interests som de fem mest frekventa värden. Andra värden som även förekommer 
frekvent i den svenska läroplanen var influence, responsibility, respect och express 
themselves. 
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7 Diskussion 
I det här kapitlet presenteras en resultatdiskussion som behandlar studiens resultat och 
analys för att se ifall frågeställningarna besvaras. Det förekommer också en diskussion 
kring utformandet av studien, samt idéer som framkom under studiens gång för framtida 
forskningsområden och idéer kring vidare forskning på ämnet. Diskussionen utgår från 
tidigare forskning och det teoretiska ramverket. 
 
7.1 Resultatdiskussion 
Utifrån resultatet och analysen går det att urskilja att den engelska och den svenska 
läroplanen har gemensamma drag, men även skillnader kring de värden som 
förekommer mest frekvent i Englands och i Sveriges läroplan. Studiens syfte är att göra 
en kvantitativ innehållsanalys av Englands och Sveriges läroplan för förskolan för att 
mäta frekvensen och i vilka sammanhang som värden förekommer, men även hur 
läroplanerna liknar varandra och också skiljer sig åt. Studiens frågeställningar är: Vilka 
värden förekommer mest frekvent i läroplanerna? I läroplanerna lyfts värden fram, i 
vilka sammanhang förekommer de? Och vilka likheter och skillnader finns det i 
frekventa värden och i det sammanhang som de förekommer i läroplanerna. 
 
Utifrån den första frågeställningen visar resultatet även på likheter mellan den engelska 
och svenska läroplanen som den tredje frågeställning efterfrågar, där värden som 
learning och understanding är två gemensamma värden som förekommer mest frekvent 
i båda läroplanerna. Resultatet lyfter även värden som health, safeguard och children’s 
needs i den engelska läroplanen och där den svenska istället lyfter children’s interest, 
values och language som de mest förekommande värden i en topp fem skala i respektive 
läroplan. De båda läroplanerna riktar in sig på olika värden som nämndes innan 
prioriterar England värden som health och safeguard som kan diskuteras vara värden 
som trycker på att barn ska få kunskaper kring de valen de gör gällande sin hälsa såväl 
som sin och andras säkerhet. Sverige som nämnt lyfter fram värden som values och 
language kan istället diskuteras att landet ser kommunikation som viktigt och att det är 
genom kommunikation som människan för över värden till varandra och också 
”praktiserar” värdena i sin vardag. De värden som studien fått fram är i en viss 
utsträckning lik Emilson (2008) studie, där hon genom den svenska läroplanen och 
intervjuer med svenska förskollärare fick fram tio värden som lärare i förskolan lär ut 
till barnen (ibid.). Den här studien riktar in sig på enbart läroplanen och inte intervjuer 
som Emilson (2008) gjorde, däremot hade det varit en intressant vinkel att gå vidare 
med och också kommer att diskuteras vidare under rubriken 7.3 Vidare forskning. 
Istället för intervjuer som Emilson (2008) gör i sin studie, väljer den här studiens 
forskare att studera två läroplaner istället för en, för att bidra med ett annorlunda 
perspektiv på värden och att olika länder kan se värden på olika sätt. Det kan ses som en 
lärdom, att uppmärksamma värden hos andra länder för att kunna uppskatta de värden 
som Sverige prioriterar, men även reflektera kring vilka värden som lyfts fram frekvent 
i andra länders läroplaner som exempelvis den engelska läroplanen. Jag tror att det är 
viktigt att ta lärdom av andra länder för att utvecklas, där vissa värden som förekommer 
i den engelska läroplanen är värden som den svenska kan ta efter och tvärtom. 
 
Den andra frågeställningen handlar om i vilka sammanhang som värden förekommer i 
de båda läroplanerna. Resultatet visar att värdet lärande är ett av de värden som 
förekommer mest frekvent i båda läroplanerna. Värdet lärande förekommer för det 
mesta i sammanhang med utveckling både i Lpfö18 och i EYFS. Däremot finns det 
skillnader i antalet gånger som de två värdena förekommer tillsammans, då lärande och 
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utveckling förekommer i samma sammanhang i 61% av fallen i Lpfö18 och i vid 41% 
av fallen i EYFS. Frågan är ifall det finns en baktanke till varför lärande och utveckling 
förekommer frekvent tillsammans. Kan det vara att lärande och utveckling är beroende 
av varandra, att det är en anledning till varför de förekommer i samma sammanhang?. 
Understanding är ett annat värde som placeras bland de topp fem mest frekvent 
förekommande värden i båda läroplanerna. Värdet understanding förekommer i olika 
sammanhang, i Lpfö18 och i EYFS påträffas det i sammanhang som att barn ska 
utveckla en förståelse om olika ämnen, om att människor delar likheter och skillnader 
såväl som en förståelse kring sitt agerande och sin omvärld. Det skapar funderingar om 
att det finns generella värderingar som världens länder har kring en förståelse för 
varandras likheter och skillnader. Eller om det enbart är en slump att både England och 
Sverige delar samma värdering?   
 
Syftet med studien är att urskilja de värden som förekommer mest frekvent i 
läroplanerna och i vilka sammanhang som de förekommer i. Däremot ställer jag mig 
frågan om formuleringen borde sett annorlunda ut. Att istället begränsa mig till de fem 
mest frekventa värdena och deras sammanhang istället för den nuvarande frågeställning 
som är mer öppen för tolkning. Det är en tolkningsfråga och kan som många andra delar 
av resultatet tolkas olika, något som Osler (2011) också tar upp. Om annat kan 
sammanhanget variera, beroende på om sammanhanget är begränsat till den mening 
som värdet förekommer i, eller ifall hela stycket värdet förekommer i betraktas som 
sammanhanget för att istället få en helhetsbild. Denscombe (2009) lyfter fram det här 
som en nackdel med att genomföra en innehållsanalys, att enheter lyfts ut från helheten 
vilket ofta leder till att underförstådda meningar blir svåra att hantera (ibid.). Även om 
det kan ses som en nackdel kan det också ses som två olika resultat beroende på vilka 
val som görs. Studien utgår dock från att fokusera på sammanhanget i den mening som 
värdet förekommer i, hade istället fokus legat på stycket som värdet förekommer i hade 
resultatet kunnat se annorlunda ut.  
 
Kunskaper är ett värde som båda läroplanerna lyfter fram men i olika sammanhang. 
Resultatet visar på att i den engelska läroplanen beskrivs kunskaper som något som barn 
skulle uppnå innan de slutar förskolan. Det är inte fallet i Sverige där det inte finns 
något krav på att barnen ska ha uppnått vissa kunskaper innan de slutar förskolan, 
däremot ska det strävas mot det. Samtidigt är det en tolkningsfråga, beroende på hur 
man ser på kunskaper och ifall barnen ska utveckla kunskaper eller inte i Sverige. Det 
står inte utskrivet i den svenska läroplanen som det gör i den engelska, men samtidigt är 
det underförstått att barnen ska ha få kunskaper innan de slutar förskolan i Sverige. I 
relation till det Broady (2007) beskriver som den dolda läroplanen, går det att diskutera 
att det finns dolda förväntningar kring kunskaper som barnen i den svenska förskolan 
ska uppnå även om det inte står utskrivet i läroplanen. Det finns förväntningar i 
samhället som barnen redan i förskolan möter, Broady (2007) beskriver det bland annat 
som normer som barnen förväntas att följa och vara medveten om. Exempelvis att barn 
ska lyssna på vad de vuxna säger. Det leder till andra tankar om placering kan vara en 
faktor som påverkar hur lärare i förskolan tolkar läroplanen? Om läraren kommer från 
en annan kultur än landets primära kultur, kan det då vara en faktor som påverkar hur 
läroplanen tolkas? Eller om läraren som tolkar läroplanen är uppväxt på landsbygden 
eller i en storstad? Det är frågor som uppstår i analysen av resultatet. Forskaren av den 
här studien håller med det Osler (2011) säger om att människor tolkar en text olika och 
gör om det till sitt eget efter ens egen erfarenhet och de värden som ses som viktiga för 
individen. Det i sin tur leder till att läraren omvandlar läroplanens innehåll till något 
som blir begripligt för dem och deras tolkning av det uppdrag som de har i förskolan. 
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Utifrån den sista frågeställningen om likheter och skillnader visar resultatet på fler 
skillnader än likheter. Demokrati är ett område såväl som ett värde som lyfts fram i den 
svenska läroplanen som frekvent förekommande värden, medan dessa värden inte 
förekommer i den engelska läroplanen. Istället förekommer värden som safeguard, 
school readiness och health som frekvent i EYFS, men inte i Lpfö18. Demokrati och 
värden som kan placeras under demokrati är värden som skiljer sig markant mellan 
läroplanerna utifrån deras närvaro och frekvens. Demokrativärdet är något som 
forskaren av den här studien redan från början var intresserad av och som McLachlan, 
Fleer och Edwards (2011) tar upp som ett speciellt område för nordens länder. Värdet 
demokrati är ett övergripande värde som flera värden har en stark koppling till, något 
som både resultatet och analysen presenterar och bearbetar, som exempelvis barns 
inflytande. Barns inflytande är ett värde som det finns en hel del forskning kring, som 
exempelvis Quennerstedt (2016) och Emilson (2007) studier som används i analysen. 
Det som är intressant om demokrativärdet och andra värden som är kopplat till 
demokrati är att det inte uppmärksammas i den engelska läroplanen. Därför uppkom 
frågan om det kan vara att England inte anser att barn är redo för att få kunskaper om 
värdet demokrati i förskolan, utan stället inte bör bearbeta värdet demokrati förrän de 
fyller 11 år som Keating et al. (2010) beskriver?. Det är ett perspektiv som inte berörs 
tillräckligt i den här studien, men som är intressant utifrån hur länder ser olika på det 
demokratiska samhället och när barn bör ges möjligheten att bekanta sig med de 
demokratiska värdena.   
 
Det är intressant att se vilka värden som presenteras i respektive lands läroplan. Keating 
et al. (2010) pekar ut att citizenship education inte är ett ämne som är en del i läroplanen 
förrän barnen är 11 år i England, men samtidigt går det att urskilja värden och 
förväntningar som både samhället och läroplanen lyfter fram att barn redan i förskolan 
förväntas hantera. Det väcker fram en fundering kring varför barnen i England inte får 
någon undervisning i vilka förväntningar som samhället har på barnen och vilka värden 
som prioriteras i en tidig ålder. Det finns ett ordspråk om att det ska börjas tidigt och 
desto tidigare desto bättre. I Sverige talas det om att det är i förskolan som grunden sätts 
för det fortsatta lärandet, vilket går hand i hand med synen att desto tidigare man börjar 
desto bättre. Samtidigt börjar England att förbereda barnen tidigare för skolan än vad 
Sverige gör, vilket leder till frågan om det påverkar varför vissa värden förekommer 
mer frekvent än andra i den engelska läroplanen än i den svenska. England lyfter fram 
värden som school readiness, safeguard och health som kan ses som framåtsyftande 
värden. Där EYFS förespråkar att barnen ska göra hälsosamma val som påverkar deras 
välmående i livet men även att barnen och framförallt personalen ska skapa en säker 
miljö för barnen att vistas i. Barnen ska även förberedas i förskolan inför skolan, vilket 
därmed blir ett värde som syftar mot att förskolan enbart är ett stopp på vägen inför de 
kommande skolåren. Vad är det som gör att Englands läroplan syftar att barnen ska 
förberedas för skolan medan Sveriges inte gör det? Kan det vara att i Sverige ses barnet 
som fritt, där barnen ska få vara barn längre och ha möjligheten att utforska sig fram till 
nya kunskaper utan att ha några kunskapskrav hängande över dem?  
 
Förutom de skillnader som finns mellan läroplanerna finns det även likheter mellan 
dem. Som att båda läroplanerna delar två av de mest frekvent förekommande värdena i 
läroplanerna, learning och understanding. Båda läroplanerna lyfter förutom dessa 
värden fram att barnen bör utveckla en förmåga att utforska såväl som att barn ska 
utveckla värdet att tro på sin förmåga, detta uttrycks på ett likande sätt och i samma 
sammanhang i båda läroplanerna. Trots att mycket skiljer sig åt mellan läroplanerna 
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finns de även saker som läroplanerna har gemensamt, vilket leder till frågan om vad är 
det som gör att vissa värden förekommer i båda läroplanerna, och varför just dessa och 
inte andra?. Weldemariam et al. (2017) som genomför en jämförande studie mellan 
läroplaner och har även de funnit likheter och skillnader i läroplaner. De har jämfört fler 
läroplaner från olika länder än vad som gjorts i den här studien, men vad dessa två 
studier har gemensamt är att båda studierna hittar likheter mellan läroplanerna utifrån 
studiernas två olika syften. Utifrån det går det att diskutera att de teorier som influerar 
läroplanerna och de revideringar som görs med tiden har en inverkan på hur 
läroplanerna formuleras, såväl som hur läroplanerna inspireras av varandra. 
Tillsammans utvecklas och sporrar olika länders läroplaner varandra i deras utveckling 
och där läroplanerna utvecklas efter ny forskning kring kunskaper men även kring nya 
värden som blir viktiga i samhället. Läroplanen kan därmed diskuteras och ses som ett 
inspirerande dokument både utifrån det lärande som läroplanen förespråkar, men även 
hur läroplaner i olika länder påverkar varandra.  
 
Variablerna som valts ut i studien ligger till grund av hur materialet och vilken 
ordfrekvens som undersökts. Dessa variabler är skapade utifrån forskaren av studiens 
tolkningar av OECD:s definitioner av kommunikation, lära att lära samt social och 
medborgerlig kompetens. Där OECD:s och EU har listat åtta nyckelkompetenser som 
de anser att varje medborgare i världen behöver ha (EUT L 394, 30.12.2006, ss.10–18). 
Därför är det intressant att se ifall England och Sverige har inkluderat dessa 
nyckelkompetenserna i sina läroplaner. Utgår vi från att länderna följer OECD:s 
nyckelkompetenser, borde samtliga variabler och värden finnas med i läroplanerna men 
kan variera i antalet gånger de nämns. De 13 variabler som skapades redogörs för i 
kodboken (se bilaga A), där exempelvis variabel 8 Similarities and differences in people 
other than themselves är indelad i ytterligare fyra underkategorier, som består av värden 
som kan kopplas till huvudvariabeln. Värden som relate, empathise och understanding 
others opinions som alla kan knytas ihop till similarities and diffrences. Det är det 
övergripande tankesättet kring hur variablerna utformats och i relation till OECD:s 
definitioner av de tre nyckelkompetenserna. 
 
Resultatet visar flera värden som antingen Lpfö18 eller EYFS inte nämner alls. EYFS 
tar inte upp bland annat demokrati i sin läroplan som är grundpelaren i 
nyckelkompetensen social och medborgerlig kompetens. Lpfö18 inte tar har upp 
behaviour och vad som ses acceptabelt och oacceptabelt, vilket är något som faller 
under nyckelkompetenserna kommunikation och social och medborgerlig kompetens. 
En slutsats som kan dras utifrån resultatet är att samtliga variabler som undersökts inte 
har en framträdande roll i läroplanerna. Möjligtvis kan det vara så att länderna inte anser 
att OECD:s nyckelkompetenser och värden som variablerna är uppbyggda på är 
lämpliga för barn i förskolan. Utan att värden istället lyfts fram i skolans läroplaner när 
barnen blivit äldre. Att det eventuellt finns en mognadstanke bakom varför vissa värden 
inte lyfts fram i läroplanerna för förskolan. 
 
Avslutningsvis kan det sammanfattas att studien har besvarat de frågeställningar som 
ställdes, likheter i värden men även skillnader bland de värden som förekommer mest 
frekvent i EYFS och Lpfö18 har presenterats. Värden som learning och understanding 
är värden som förekommer mest frekvent i läroplanerna och hur lärande och utveckling 
är två värden som förekommer i samma sammanhang i mellan 41–61% av fallen. 
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7.2 Utformningen av studien 
Det sociokulturella perspektivet har under studiens gång lyfts fram som en teori som 
inte varit till hjälp i den utsträckningen som var förväntad i den här studien. Under 
analyseringen av materialet upplevs det som en svårighet att använda teorin på ett bra 
sätt, även om Weldemariam et al. (2017) tar upp att den svenska läroplanen är 
inspirerad av det sociokulturella perspektivet, har det varit svårt att få in teorin på ett bra 
sätt. Om definitionen av värden eller en annan sorts kodning av materialet gjorts finns 
det en chans att det sociokulturella perspektivet hade fungerat bättre och varit till bättre 
hjälp än vad det var med den valda kodningen och definitionen av värden. 
Socialkonstruktivismen har däremot varit en teori som passat in i den här studien på ett 
bra sätt, varken Sverige eller England är direkt kopplade till socialkonstruktivismen 
vilket enbart sågs som positivt då det bidrog med ett nytt perspektiv. Nu i efterhand med 
den kunskap som uppstått under studiens gång, hade valet gjorts att enbart utgå från 
socialkonstruktivismen istället för både socialkonstruktivismen och det sociokulturella 
perspektivet.  
 
En annan faktor som kan leda till ett annat resultat är ifall båda läroplanerna använts på 
sitt originalspråk. I den här studien laddades den svenska läroplanen ner i den engelska 
versionen från Sveriges myndigheter, men hur texten är översatt till engelska är en 
faktor som påverkar resultatet. Det finns flera versioner av engelska, bland annat brittisk 
engelska, amerikansk engelska och australiensisk engelska. Samtliga versioner av 
engelska använder sig av olika regler och innebörder av ord, vilket i sig kan kopplas till 
socialkonstruktivismen om att samhället har konstruerat innebörden av ord (von 
Glasersfeld 1998) och hur det kan skilja sig åt mellan länder även om de delar samma 
språk. Den officiella översättningen som görs i Curriculum for preschool Lpfö18 kan 
vara skriven på exempelvis amerikansk engelska vilket innebär att innebörden av orden 
kan skilja sig från de ord som den engelska läroplanen använder. Vilken slags engelska 
som den svenska läroplanen är översatt med förekommer inte tydligt, då forskaren av 
den här studien inte hittat någon information kring det. Men av störst sannolikhet är 
Lpfö18 översatt med antingen amerikansk eller brittisk engelska. Ifall båda läroplanerna 
använts på sitt originalspråk skulle istället andra faktorer påverkat, som hur forskaren av 
den här studien översätter den engelska läroplanen. Om översättningen sker utifrån den 
här studiens forskares kunskaper av innebörden av orden, eller ifall ett uppslagsverk har 
använts skulle det påverka resultatet.  
 
Det kommer alltid att finnas faktorer som spelar in och som leder till olika resultat. 
Precis som både Osler (2011) och Broady (2007) tar upp, finns det olika sätt att se och 
tolka en text och utefter det görs den information om till individens egen praxis (ibid.). 
Det kan därför diskuteras att det finns en koppling till ordspråket att det finns två sidor 
av varje mynt. De tolkningar som görs påverkas av vilka konstruktioner som den som 
läser har av orden och värdenas innebörd, både ordagrant men även det dolda eller det 
som kan läsas mellan raderna för att använda sig av Broadys (2007) formulering. 
 
7.3 Vidare forskning på ämnet 
Det vore intressant att jämföra flera läroplaner än bara Englands och Sveriges för att få 
en bredare syn på värden i läroplaner, och för att kunna dra en slutsats ifall det finns 
“generella” värden som flera länder har gemensamt. Det här öppnar upp för vidare 
forskning som att utveckla den här studien genom att jämföra flera länders läroplaner. 
Bara att Storbritannien har två läroplaner utöver den engelska gör det intressant att 
undersöka hur dessa tre läroplaner skiljer sig och liknar varandra i form av värden för 
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deras medborgare. Ett annat forskningsområde som studien öppnat upp för är att 
undersöka hur förskollärare tolkar värden på olika ställen i Sverige som i England. I den 
här studiens analys och diskussion har det diskuterats och analyserats om hur lärare kan 
tolka läroplanen olika och hur det kan påverka hur läraren använder sig av 
informationen från läroplanen utifrån sin egen praxis och i den dagliga verksamheten. 
Att därför undersöka ifall det finns regionala skillnader i tolkningar av läroplanen och 
om traditioner, kulturer och beroende om man är uppväxt på landsbygden eller en större 
stad är faktorer som påverkar hur förskollärare tolkar läroplanens innehåll. Det är en 
vinkel som uppstått och ses som en fortsatt intressant vinkel att forska vidare om. Andra 
tankar som uppstått längs med studiens gång är att genomföra intervjuer med pedagoger 
från både den engelska och den svenska förskolan, för att se hur förskollärare uppfattar 
värden och normer samt vilka värden som förskollärarna anser bör läras ut till barnen i 
relation till läroplanerna. Att undersöka om dessa värden är värden som läroplanen 
uttrycker eller om det framkommer andra värden som förskollärarna lyfter fram som 
viktiga att barn lär sig. För att jämföra ifall förskollärare ser på värden och normer på ett 
annat sätt än vad läroplanerna förespråkar. Det här är något som har framkommit under 
studiens gång och vore spännande som ett framtida forskningsområde.
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Kodbok 
Analysenheter 

1. Curriculum for preschool, lpfö 18  
2. Statutory framework for the early years foundation stage. Setting the standards 

for learning, development and care for children from birth to five.  
 
Variabel 1. Country 

1. Sweden 
2. England 

 
Variabel 2. Frequency of words 
 
Variabel 3. Learning 

1. Learn 
2. New knowledge 
3. Learn individually 
4. Learn in groups 
5. Explore 
6. Concentrate 
7. Life long desire to learn 
8. Having a go  
9. Understanding 
10. Enjoy achievement 

 
Variabel 4. Social skills 

1. Ask questions 
2. Discuss 
3. Reflect  
4. Respond 
5. Interaction 
6. Ideas 
7. Explain 

 
Variabel 5. Taking advantage off 

1. Creativity  
2. Children's interests  
3. Curiosity 
4. Children's needs 

 
Variabel 6. Health 

1. Healthy 
2. Active 
3. Safety/safeguard 
4. Welfare 



  
 

II 

 
Variabel 7. Language 

1. Writing  
2. Spoken 
3. Reading 
4. Kommunicera  
5. Literacy 

 
Variabel 8. Similarities and differences in people other than themselves 

1. Understanding others opinions 
2. Understand consequences 
3. Relate 
4. Empathise 

 
Variabel 9. Take into consideration 

1. Co-existence 
2. Adjust behavior 
3. What is acceptable  
4. What is unacceptable 

 
Variabel 10. Democratic 

1. Values 
2. Influence 
3. Respect 
4. Rights 
5. Obligations 
6. Society 
7. Participation  
8. Culture 
9. Ethical dilemmas 

 
Variabel 11. Relationships 

1. Make good relationships 
2. Working in a group 
3. Behaviour  
4. Manage behaviour and feelings  
5. Asset in the group  

 
Variabel 12. Values to have 

1. Independent 
2. Self-esteem 
3. Integrity 
4. Initiative 
5. Confident 
6. Responsibility 
7. Identity  
8. Resilient 
9. Self-awareness 
10. Solidarity 

 



  
 

III 

Variabel 13. Abilities 
1. Positive attitude 
2. Trust in ability 
3. Responsible member of society 
4. Forming themselves 
5. Express themselves 
6. Secure in asking for help 

 
Tolkningsregler: De framskrivna värden i texterna tolkas utifrån ordfrekvensen av hur 
många gånger som värden förekommer. Även ord och begrepp som är av samma 
innebörd än en variabel räknats in, exempelvis om det står i en av läroplanerna att 
“believe in their ability” tolkas det som “trust in ability”. Variabel 1 beskriver i vilken 
textinformationen kommer ifrån, variabel 2–13 är de värden som eftersökts i båda 
texterna samt värden som har samma innebörd. 
 
Kodningsprincip: Kodningen har utgått från en toltaltäckningsprincipen som Esaiasson 
et al. (2017) beskriver innebär att värden och ord som förekommer i texten passar in på 
fler än en variabel har det blivit indelat som två värden eller ord. Därmed räknas inte 
enbart en utan båda variablerna räknas in.   
 
Variablerna i kodboken är utformade utifrån OECD:s nyckelkompetensers definitioner 
av lära att lära, social och medborgerlig kompetens, kommunikation och i en ”annat” 
kategori som skapats utöver OECD:s nyckelkompetenser.  
 
Under lära att lära faller variabel 3,5,8 och 11.  
Under social och medborgerlig kompetens faller variabeln 9,10 och 12 
Under kommunikation faller variabeln 4,7 och 13. 
Under annat faller variabeln 6. 
 
 


