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Svensk titel 
 

Språk, utveckling och lärande – En diskursanalys av språkbegreppet i förskolans 

läroplan 

 

Engelsk titel 
 

Language, development and learning – A discourse analysis of the concept of language 

in the preschool curriculum 

 

Abstract 
 

The study´s purpose is to investigate the underlying norms of how the concepts of 

language development and learning, used in the preschool curriculum. Knowledge of the 

concepts underlying norms can help to make visible what approach preschool teacher is 

expected to have to children's language, in relation to development and learning. The 

results of the study may in turn provide a picture of societal norms on children in 

preschool and a deeper understanding of the importance of preschool to review and 

analyze the content of the curriculum, then it is not a foregone conclusion. 

 

Theoretical basis is curriculum theory, which involves studying curricula in order to 

create a knowledge of a society and its cultural, social and economic demands. Norman 

Faircloughs critical discourse analysis is used as a method, in order to achieve the study´s 

intention and answer the questions at issues in the study. The critical discourse analysis 

considers that the discourse is creating the social world through language. 
 

The results of the study show that there is a language in the curriculum as normatively 

may influence preschool teacher. It is the concept of communication that sets the language 

in relation with development and learning. Communication should be seen as both 

method and content of preschool aim to give children a development and learning. Pre-

school teachers must possess an attitude that says that all communication, both verbal and 

non-verbal, is important to give children a development and learning. 
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1 Inledning 
 

När jag skulle gå ut på min tredje VFU-period skulle jag vara på en avdelning med barn 

i åldern 1-3 år. Min föreställning var att fokus mest skulle ligga på omsorg av barnen, det 

vill säga se till att barnen mådde bra genom att barnen var mätta, torra och trygga. Efter 

bara några dagar fick jag revidera min uppfattning då det visade sig att fokus låg lika 

mycket på lärande och utveckling som på omsorg. En balans mellan lärande, utveckling 

och omsorg är den helhetssyn som förskolans läroplan, Lpfö98 [rev.2010], beskriver ska 

finnas på barnet och barnets behov. Helhetssynen innebär enligt Barnomsorg och 

skolakommittén (1997) att alla barn oavsett bakgrund ska ges samma förutsättningar att 

utvecklas och lära utifrån just de förutsättningar de har. Helhetssynen innebär även att 

barnens utveckling och lärande sker hela tiden under dagen i verksamheten, både i den 

planerade verksamheten och i den oplanerade verksamheten, där mycket av omsorgen 

finns.  

 

Arbetet inom förskolan kan ses utifrån den klassiska didaktiska triangeln som Lindström 

& Pennlert (2013) beskriver, där ett möte sker mellan innehåll – lärare – elev. I 

helhetssynen som förskolans läroplan beskriver ska läraren planera innehållet utifrån 

eleven (barnet). Med den didaktiska triangeln som modell ser jag att eleven påverkar 

innehållet och läraren, jag ser även att innehållet påverkar läraren och eleven. Finns det 

då någonting i förskolans läroplan (innehåll) som har påverkat mina (som lärare) 

föreställningar om barnen (eleven). Har det som står skrivet i teorin påverkat min 

föreställning om praktiken innan jag fick erfarenheten att omvandla teorin till praktik? 

För att ta reda på det måste jag granska texten i förskolans läroplan.  

 

Jag berättade för min VFU-handledare om mina föreställningar innan VFU ´n och om hur 

min uppfattning hade förändrats under VFU ‘n. Min handledare berättade då om en 

liknande egen erfarenhet. Vi började reflektera över varför vi hade haft dessa 

föreställningar om barn i åldern 1-3 år innan vi gjorde egna erfarenheter. Vi reflekterade 

även över att litteratur som skrivs om barn i förskolan, och för de som arbetar i förskolan, 

oftast har ett fokus på barn i åldern 3-5 år. Vi kom inte fram till något svar på varför det 

är så här. Tanken jag tog med mig efter reflektionen var att det kanske har med normer 

att göra, både de vi bär med oss och de som finns i förskolans läroplan. 

 

Det finns ingen definition för barn i förskolans läroplan. Enligt Barnkonventionen (2009) 

ses alla under 18 år som barn. Ibland används benämningen yngre barn, men vilken 

åldersgrupp som går under den benämningen varierar. Vallberg Roth (2001) använder 

benämningen yngre barn i sin forskning kring läroplaner för de yngre barnen, och avser 

då barn i åldern 1-9 år, men med störst fokus på förskolebarn. Jonsson (2011) och Jonsson 

& Williams (2012) avser barn i åldern 1-3 år när de använder benämningen yngre barn i 

sina forskningar. Läroplanen för förskolan har ingen indelning efter ålder, min fråga bli 

därför vilka normer som finns kring barn i förskolans läroplan.     

 

I en studie av Davis, Watson & Cunningham-Burleys (2008), tittar de närmare på barns 

kommunikation på en skola för barn med olika funktionsnedsättningar. Personalen på 

skolan anser att de barn som har en nedsättning eller som saknar den verbala 

kommunikationen, inte har samma möjlighet att lära som de barn som kan kommunicera 

verbalt. Studiens resultat visar att barnen som inte kommunicerar verbalt gör det på andra 

sätt, och att de har precis samma möjlighet att lära som barnen med den verbala 

kommunikationen. Personalen i Davis, Watson & Cunningham-Burleys (a.a.) studie 

kopplade den verbala kommunikationen med förmågan att lära hos barnen. Verbal 
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kommunikation för mig är detsamma som språk, eftersom jag anser att språk är ett 

övergripande begrepp över begreppet kommunikation. Språket hos yngre barn är inte lika 

utvecklad som hos äldre barn. Det fick mig att börja fundera på om det är språket som 

gör att det finns en eventuell norm om att yngre barn inte har samma förutsättningar att 

lära och utvecklas som äldre barn. 

 

Vallberg Roth (2001) beskriver med läroplansteori, över tid hur normerna i samhället och 

kulturen styr och påverkar innehåll, lärande och utveckling i utbildningen. Hon beskriver 

att barn i dag ska sättas i centrum, där utgångspunkten ska vara barns bästa, barns 

kompetens och barns rätt. Barn ska vara med och forma sin utveckling genom att vara 

med i samtal och reflektion. I förskolans läroplan skrivs att; ”Språk och lärande hänger 

oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling.”(Lpfö98 [rev.2010]:7) På 

vilket sätt hänger språk samman med lärande och identitetsutveckling? Vad menas med 

begreppet språk när det används i förskolans läroplan, är det enbart det verbala språket 

som avses? Om barnen saknar möjlighet till verbala samtal och verbal reflektion, kan 

barnen då inte vara med och forma sin utveckling på det sätt som Vallberg Roth (a.a.) och 

Lpfö98 [rev.2010] beskriver?  

 

Förskolan styrs med olika styrdokument, i huvudsak förskolans läroplan. Förskolans 

läroplan har mål som är baserade på en stark värdegrund. Riddersporre (2010) skriver 

därför att ledarskapet i förskolan baseras på normativ styrning. Normativ styrning innebär 

att vad som anses normalt också är det som styr hur något ska vara, i det här fallet 

ledarskapet. Ledarskapets normativa styrning kan ses i förskolans läroplan där det står 

att; ”Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. 

Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som 

förebilder.” (Lpfö98 [rev.2010]:4) Med andra ord är barnen i förskolan utifrån normer 

styrda av förskollärarna, genom förskollärarnas förhållningssätt. Förskollärarna är i sin 

tur styrda av värdegrunden i förskolans läroplan. 

 

Normer baseras på det som inom en grupp anses vara normalt utifrån kultur och 

värderingar, alltså värdegrunden. Kortfattat beskriver förskolans läroplan att 

värdegrunden innebär de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga 

rättigheterna som samhället grundas på. Det är därför viktigt att alla inom förskolan 

arbetar för att alla individer ser sitt eget värde och att där finns en respekt för den 

gemensamma miljön, vilket även är det som Kommittén för utbildning för hållbar 

utveckling (2004) skriver om. Hållbar utveckling innebär; "en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov" (Kommittén för hållbar utvecklig, 2004:10). I förskolan innebär 

det att undervisningen planeras utifrån ett demokratiskt arbetssätt, kritiska 

förhållningssätt, ämnesövergripande samarbeten, mångfald av pedagogiska metoder samt 

delaktighet och inflytande. 

 

Att förskolans läroplan har mål som baseras på en stark värdegrund innebär enligt 

Svalfors (2010) att målen är baserade på normer, vilket gör att målen inte är lätta att 

förändra. Min uppfattning är att finns det en medvetenhet om vilka normer det är som 

styr, kan vi gemensamt diskutera och fundera över normerna. I nästa steg kan vi även 

eventuellt förändra normerna. Jag har därför valt att med läroplansteori som en teoretisk 

utgångspunkt titta närmare på begrepp, som används i texten i förskolans läroplan, för att 

synliggöra normer. Läroplansteori innebär, som Lundgren (1981) beskriver det, att 

studera läroplaner i syfte att skapa en kunskap om ett samhälle och dess kulturella, sociala 
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och ekonomiska krav. Kraven som samhället ställer formar utbildningsprocesser utifrån 

metod, innehåll och mål. Med andra ord går det genom att titta på de begrepp som används 

i förskolans läroplan, se vad samhället anser vara det normativa.   

 

Sökningen efter begrepp och deras bakomliggande normer i läroplanen kommer göras 

med Norman Faicloughs kritiska diskursanalys som metod, utifrån det sätt som Winther 

Jørgensen & Phillips (2000) beskriver metoden. Diskurs innebär ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen. Diskurs kan beskrivas som en social domän, där 

verklighetsuppfattningen bestäms med det språk som används. Språket är samtidigt det 

som skapar diskursen utifrån den verklighetsbild diskursen har. Med enklare ord är en 

diskurs en grupp med människor som skapar verkligheten genom sättet de talar på, och 

som då använder begrepp med samma tolkning utifrån normer. Gruppen av människor 

skapas samtidigt genom sättet att tala på, utifrån den verklighet som begreppen och 

begreppens bakomliggande normer har.  

 

En kritisk diskursanalys, analyserar språkets mönster i diskursen, för att se de 

bakomliggande normerna i språket. I den här studien analyseras hur begreppen används i 

texten, för att se begreppens bakomliggande normer. Jag kommer bara fokusera på det 

som Lundgren (1981) benämner den första nivån. Den första nivån visar hur kunskaper, 

erfarenheter och värderingar styr vad som finns med i en läroplan, i form av syfte, innehåll 

och funktion. En annan benämning för den första nivån är formuleringsarenan, vilken 

används inom läroplansdidaktiken, tillsammans med transformeringsarenan och 

realiseringsarenan. Formuleringsarenan innebär enligt Lindström & Pennlerts (2013) 

beskrivning att se vad som ligger till grund vid formuleringen av läroplanen, i form av 

politiska och pedagogiska diskussioner, samhällssyn, kunskapssyn, människosyn etc. 

Genom att studera begrepp i läroplanen, kan samhällets normer synliggöras i 

formuleringsarenan. Transformeringsarenan innebär att se lärarens planering utifrån 

läroplanen och realiseringsarenan innebär att se vad som faktiskt sker i verksamheten 

utifrån det planerade. Studiens diskursanalys kommer göras i förskolans läroplan, Lpfö98 

[rev.2010], eftersom det är i förskolans läroplan som formuleringsarenan synliggörs.  
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2 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka de bakomliggande normerna för hur begreppen språk, 

utveckling och lärande, används i förskolans läroplan. Kunskap kring begreppens 

bakomliggande normer kan hjälpa till att synliggöra vilket förhållningssätt förskollärare 

förväntas ha till barns språk, i relation till utveckling och lärande. Resultatet av studien 

kan i sin tur ge en bild av samhällets normer kring barnen i förskolan och en fördjupad 

förståelse för att det är viktigt i förskolans verksamhet att granska och analysera innehållet 

i läroplanen, då det inte är givet på förhand.  

 

2.1 Frågeställningar 

 Hur sätts begreppet språk i relation till utveckling och lärande? Vilka begrepp 

används?   

 Vad synliggörs kring barns verbala språk i relationen mellan begreppet språk 
och begreppen utveckling och lärande, det vill säga hur ser kopplingen ut mellan 

barns möjligheter till utveckling och lärande, och deras verbala språk?  

 Hur kan det som står skrivet i läroplanen tänkas påverka förskollärares 
förhållningssätt när det kommer till barns språk i relation till utveckling och 

lärande?   
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3 Tidigare forskning 
 

Här presenteras tidigare forskning som har gjorts på både nationell och internationell nivå, 

och som med några olika paralleller kan kopplas till det syfte och de frågeställningar som 

studien har.   

 

Formulerings-, transformerings- och realiseringsarenorna påverkar och är beroende av 

varandra i läroplansteorin. Sundberg (2005) undersöker med läroplansteoretiskt 

perspektiv och med kritisk diskursanalys som metod kampen om tid i den svenska 

obligatoriska skolan. Han skriver att dagens läroplansreformer överlämnar styrandet till 

de som arbetar i och runt dagens skola, de får ett större eget ansvar att organisera tiden i 

undervisningen. Frågorna han ställer sig är vilka förutsättningar som finns för 

undervisningen och vilka dilemman som skapas på grund av läroplansreformerna. 

Resultatet som han får fram visar att de som organiserar tiden i skolan har, beroende på 

vilken diskurs och position i diskursen de har, olika ramfaktorer att ta hänsyn till som 

skapar olika dilemma att ta tag i.  

 

Vallberg Roth (2001) använder läroplansteorin och får i sin studie fram olika 

läroplansmönster med didaktikens frågor (vem, var, vad, hur och varför), som kan 

kopplas till samhället och kulturen ur ett historiskt perspektiv. Hennes syfte är att få fram 

begrepp för att kunna diskutera och reflektera över hur dagens undervisning har 

förändrats, och blivit allt mer globaliserad, decentraliserad samt ämnesinriktad. 

Undervisningen ska idag även allt mer dokumenteras och bedömas för att kunna 

utvecklas.   

 

Laird Iversen (2014) skriver en artikel om att använda diskursanalys som metod för att i 

olika norska läroplaner synliggöra samma begrepp kopplade till religion som ämne. 

Resultatet han får fram visar att begreppen tolkas olika och får olika betydelse beroende 

på olika människor och när i tid som läroplanerna skrevs. Han tycker att resultatet han får 

fram kan vara bra för att visa hur begrepp förändras, från nationell till internationella nivå, 

eller för att se hur användningen av en viss religionstradition förändras. 

 

Syftet med Jonssons (2011) studie är att se hur förskollärare beskriver den läroplan de 

använder för de yngsta barnen, för att ge dem utveckling och lärande. När hon använder 

begreppet läroplan menar hon inte den som är skriven av skolverket, utan hon syftar till 

den plan för lärande som lärarna använder sig av till barnen, som däremot är grundad på 

skolverkets läroplan Lpfö98 [rev.2010]. Fokus som Jonssons (a.a) har ligger på vad som 

kännetecknar verksamheten, utifrån arbetsformer och innehåll, för de yngsta barnen. 

Resultatet hon får fram i studien gör att hon skapar begreppet nuets didaktik. Nuets 

didaktik innebär att vid arbete med barn i åldern 1-3 år på förskolan, sker inte barnens 

utveckling och lärande utifrån planerad verksamhet. Barnens utveckling och lärande 

tolkas istället in med utgångspunkt i läroplanen, efter en aktivitet. 

 

Språk i förhållande till utveckling och lärande kan ses i en studie av Jonsson & Williams 

(2012). Deras syfte är att studera förskollärare som en läroplansskapare i förskolan utifrån 

det som erbjuds från läroplanen. Vad som erbjuds från läroplanen undersöks genom att 

se på lärarens verbala kommunikation med barn i åldern 1-3 år. Resultatet de får fram är 

att läraren ofta använder frågor som ett medel för kommunikation. Frågorna ställs i ett 

stort antal, hela tiden till olika barn och då med en ny fråga till varje barn. Lärarens tanke 

är enligt Jonsson & Williams (a.a.), att ge barnen mycket kunskap samt att se och ge varje 
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barn uppmärksamhet. Det som sker är istället att det blir en envägskommunikation som 

är lärarcentrerad, där barnen verkar uppleva en förvirring då de inte ges tid att svara, 

eftersom läraren inte avvaktar barnens kommunikation.  

 

3.1 Sammanfattning 

 

Forskningen som Jonsson (2011) och Jonsson & Williams (2012) genomför visar de 

undersökta förskollärarnas förhållningssätt. Förhållningssätt som har sin grund i normer. 

Normerna påverkar förskollärarnas tolkning av läroplanen i transformeringsarenan och 

vad som sker i realiseringsarenan. Resultaten som Jonsson (a.a.) och Jonsson & Williams 

(a.a) får fram kan ha med den normativa styrningen som finns i styrdokumenten att göra. 

Den normativa styrningen är skapad när styrdokumenten har tagits fram i 

formuleringsarenan. Personerna som i formuleringsarenan skapar läroplanen har normer 

med sig, som finns i deras samhälle och kultur, och som de sedan överför till texten i 

läroplanen.  

 

Denna studie undersöker de bakomliggande normerna för hur begreppen språk, 

utveckling och lärande används i förskolans läroplan. Kunskapen om resultaten Sundberg 

(2005) och Vallberg Roth (2001) får fram visar på vikten av att synliggöra olika 

diskursers perspektiv och normer. Kunskap kring begreppens bakomliggande normer i 

denna studie kan hjälpa till att synliggöra vilket förhållningssätt förskollärare förväntas 

ha till barns språk, i relation till utveckling och lärande. En kunskap om normerna och 

deras styrning i läroplansteorins formuleringsarena kan ge kunskap och en diskussion om 

normerna i transformerings- och realiseringsarenan. Den kunskapen och dess diskussion 

kan i sin tur ge en eventuell förändring av normerna i realiseringsarenan och 

transformeringsarenan. 

 

Vallberg Roth (2001) får fram det vidgade läroplansbegreppet för att kunna diskutera 

förändring i undervisningen. Laird Iversen (2014) kommer fram till vikten av att göra 

diskursanalyser av läroplaner, för att se tolkning av olika begrepp och vad begreppen då 

ger. Resultaten Vallberg Roth (a.a.) och Laird Iversen (a.a.) får fram visar på vikten av 

att diskutera begrepp. Denna studie undersöker begreppen språk, utveckling och lärande, 

genom att se på relationen mellan dem. Relationen mellan begreppen språk, utveckling 

och lärande, kommer undersökas genom att begrepp som binder samman dem lyfts ut och 

tolkas. Tolkningen av begreppen kan visa de bakomliggande normerna för begreppen, 

och vad det ger för styrning i förskolan. En styrning av förskollärarens förhållningssätt 

till hur kopplingen mellan barns verbala språk och utveckling ska ses. Dock skiljer sig 

Vallberg Roths (a.a.) och Laird Iversens (a.a.) resultat från det som denna studie vill se. 

Deras resultat visar på begrepp och hur tolkningen av begreppen förändras över tid, och 

sedan sätts tolkningen i relation till samhället i de olika tiderna. Denna studie vill se vad 

begreppen språk, utveckling och lärande innebär i nutid. 
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4 Teorianknytning 
I teorianknytningen presenteras det teoretiska ramverket som är utgångspunkt för analys 

och tolkning av data i studien, för att få svar på studiens frågeställningar och syfte. 

Ramarna i teorin delas upp och presenteras under fyra olika rubriker; Centrala begrepp, 

Didaktik, Läroplansteori och Diskursanalys.  

 

4.1 Centrala begrepp 

 

Studien undersöker de bakomliggande normerna för hur begreppen språk, utveckling och 

lärande används i förskolans läroplan. Kunskap kring begreppens bakomliggande normer 

kan hjälpa till att synliggöra vilket förhållningssätt förskollärare förväntas ha till barns 

språk i relation till utveckling och lärande. För att förstå innebörden av olika begrepp i 

studien presenteras här begreppen norm, språk, lärande och utveckling utifrån hur de ska 

tolkas i studien. Förutom begreppet språk finns begreppen kommunikation, samtal och 

reflektion med i förskolans läroplan. Dessa begrepp kommer att tas med i diskursanalysen 

av läroplanen, då de kan kopplas till begreppet språk.  

 

Norm beskrivs i Nationalencyklopedin (2014) som en konvention eller praxis inom en 

social grupp för vad som anses som ett normalt eller godtagbart beteende. Individer inom 

en samhällsgrupp ska handla efter de normer som skapats och värderas högt inom 

gruppen. Normer uttrycks i traditioner, seder och bruk, men även i formella lagar. 

Bakomliggande normer för hur olika begrepp används, synliggör en normativ styrning 

över vilket förhållningssätt förskollärare förväntas ha till barns språk i relation till 

utveckling och lärande. Normativ styrning i förskolans läroplan innebär alltså en styrning 

utifrån de begrepp som används i texten. Begrepp med en innebörd som bestämts utifrån 

samhället och kulturen.  

 

Enligt nationalencyklopedin (2014) är språk det vanligaste sättet för mänsklig 

kommunikation. "Språk kan överföras via tre av människans fem sinnen, nämligen hörsel 

(talat språk), syn (skrivet och tecknat språk) och känsel (taktilt teckenspråk som används 

av dövblinda)” (Nationalencyklopedin 2014). Lära innebär att; ”skaffa sig kunskaper 

eller färdigheter i ngt, vanl. så att viss kompetens erhålls” (Nationalencyklopedin 2014). 

Utveckling är ett; ”begrepp av delvis skiftande betydelse i olika vetenskaper. Termen 

skiljer sig från termen förändring, som är mer värdeneutral: utveckling antas oftast ske 

från ett lägre och mer odifferentierat tillstånd till ett högre, bättre och mer differentierat.” 

(Nationalencyklopedin 2014) Det vill säga utveckling är oftast något som sker från något 

mindre till något större, eller från något sämre till något bättre. Lärande och utveckling 

ses i studien som beroende av varandra. Lärandet kan inte ske utan att en utveckling sker, 

och en utveckling kan inte ske utan att ett lärande sker. 

 

Nationalencyklopedin (2014) skriver att språk är det huvudsakliga medlet för mänsklig 

kommunikation. Kommunikation är information som behöver två delar, den behöver dels 

en uttrycksform där informationen är en kod eller ett språk, dels behöver den något fysiskt 

att överföra informationen genom. Därför är kommunikation något som sker mellan 

människor, djur, växter eller apparater. Kommunikation kan ske verbalt eller icke-verbalt, 

där det verbala är tal- och skriftspråk, och det icke-verbala är kroppsspråk. Samtal är; 

”muntligt utbyte av synpunkter eller upplysningar” (Nationalencyklopedin 2014) och 

reflektion (reflexion) är; ”noggrann och djup eftertanke” (Nationalencyklopedin 2014).  

 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/information
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I studien kommer analysen göras utifrån begreppen språk, kommunikation, samtal och 

reflektion. De ska ses som ett hierarkiskt mönster (se figur här nedan - nr. 1) där språk är 

det övergripande begreppet.  Under språk kommer (mänsklig) kommunikation, som delas 

upp i verbal och icke-verbal kommunikation. Under verbal kommer begreppet samtal, 

och under icke-verbal kommer begreppet reflektion. När det i studien skrivs begreppet 

språk, innebär det att det likaväl kan vara något av begreppen kommunikation, samtal och 

reflektion som har studerats, om inget annat anges. 

 

 
     Figur nr. 1 

 

Nationalencyklopedins (2014) definitioner av samtal och reflektion kan kopplas till det 

Säljö (2010) skriver om Vygotskijs syn på kommunikationen. Han skriver att utredningar 

som har gjorts för att ta fram läroplanen för förskolan är påverkade av det sociokulturella 

perspektivet, som utgår från Vygotskijs syn på språk, lärande och utveckling. Säljö (a.a.) 

skriver att enligt Vygotskij formar kommunikationen, genom det skrivna och talade 

språket, människans tänkande. (se figur nedan - nr. 2) Först som språk mellan människor 

(särskilt i verbal form) och sedan som språk inom människan (tanke). Samspelet som 

finns i kommunikationen är det som sedan ger människan dess lärande och utveckling 

enligt Vygotskijs proximala utvecklingszon, där utveckling och lärande är en ständigt 

pågående process hos människan.  

 

SPRÅK
(mänsklig kommunikation)

Verbal

Samtal

Icke-verbal

Reflektion
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     Figur nr. 2 

 

Vygotskijs syn på språk, lärande och utveckling kan likställas med det som står i 

förskolans läroplan, där det står att; ”Språk och lärande hänger oupplösligt samman 

liksom språk och identitetsutveckling.” (Lpfö98 [rev.2010]:7) Vygotskij såg språket som 

ett redskap för att kommunicera om världen genom det skrivna och talade språket, skriver 

Säljö (a.a.). Han påpekar dock att i dagens samhälle har vi flera sätt att kommunicera, till 

exempel i form av punktskrift och teckenspråk, och genom den digitala tekniken till 

exempel i form av bilder.  

 

4.2 Didaktik 

 

Den pedagogiska verkligheten går aldrig att beskriva heltäckande skriver Lindström & 

Pennlert (2013). Däremot menar de att det går att titta på olika delar av den pedagogiska 

verkligheten genom att använda sig av olika modeller. Modellen de använder är den 

didaktiska triangeln, som beskriver mötet mellan innehåll, elev och lärare. Denna studie 

riktar fokus mot innehållet. Det gäller dock att tänka på det som den didaktiska triangeln 

som modell visar. Det som finns i innehållet påverkar läraren och eleven (i förskolan 

barnet), samtidigt som eleven påverkar läraren och innehållet, och läraren påverkar 

innehållet och eleven.  

 

Liberg (2010) använder sig av begreppet didaktisk relief, vilket enligt henne innebär att 

läraren har med sig normer från sitt liv som en individ i en kultur och ett samhälle. 

Normerna som läraren har med sig styr val av innehåll i undervisningen, vad som är syftet 

med undervisningen. Det är den didaktiska reliefen som avgör vad i undervisningen som 

ska vara i förgrunden, vilket som ska synas mindre och vilket som ska väljas bort.  

 

Selander (2010) skriver att normerna hos både samhälle och kultur, och hos individen, är 

även det som avgör vilket perspektiv som ska intas när de didaktiska frågorna (vad, hur, 

varför, var, med vem, när, med hjälp av vad) används vid planerandet av undervisningen, 

och för vilket resultat undervisningen ger. Normerna spelar därför in och styr i alla de tre 

stegen som Lindström & Pennlert (2013) beskriver som formulerings- transformerings-, 

och realiseringsarenan. Formuleringsarenan innebär att se vad som ligger i grunden vid 

Språk  mellan 
människor

(särskilt verbal form)

Språk inom 
människan (tanke)

Utveckling och 
lärande

KOMMUNIKATION  
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formuleringen av läroplanen. Grunden baseras på politiska och pedagogiska diskussioner, 

samhällssyn, kunskapssyn, människosyn etc. I formuleringsarenan synliggörs samhällets 

normer, vilka speglas i de begreppen som används i texten i läroplanen. 

Transformeringsarenan innebär att se lärarens planering utifrån läroplanen och 

realiseringsarenan innebär att se vad som faktiskt sker i verksamheten utifrån det 

planerade. Studien utgår i sin analys och tolkning, att det som står i förskolans läroplan 

är det som avses vara det normala, utifrån det som i samhället och kulturen anses normalt. 

Förskolläraren kan därför bli styrd av det som står i läroplanen, på grund av de 

bakomliggande normerna.  

 

4.3 Läroplansteori 

  

Lindström & Pennlert (2013) likställer begreppen läroplansdidaktik och läroplansteori. I 

denna studie används begreppet läroplansteori. Läroplansteori innebär, som det skrevs i 

inledningen utifrån Lundgren (1981), att undersöka metod, innehåll och mål i en läroplan, 

för att försöka se hur samhället har format undervisningsprocessen utifrån sociala, 

kulturella och ekonomiska krav. Studien utgår i läroplansteorin från det vidgade 

läroplansbegreppet. Det vidgade läroplansbegreppet innebär enligt Vallberg Roth (2001) 

att analysen av texten även tolkar principer, föreställningar och tankesätt bakom texten, 

vilket gör att det går att se kulturen och samhället och hur dess normer påverkar och styr 

innehåll, utveckling och lärande i undervisningen. När det vidgade läroplansbegreppet 

används går det enligt Vallberg Roth (a.a.) att se vilken kunskap som är giltig i just det 

samhälle som studeras, alltså vilken kunskap samhället vill att barn ska lära och utveckla 

för att kunna bära samhället och dess normer och värderingar vidare. I studien utgår 

analysen ifrån det Säljö (2010) skriver att det är det sociokulturella perspektivets syn på 

kunskap och lärande, som ligger till grund i skrivandet av förskolans läroplan.  

 

I Vallberg Roth (2001) studie tittar hon med det vidgade läroplansbegreppet väldigt brett 

på hur samhällssyn, kunskapssyn, människosyn etc. har förändrats över tid. Hon tittar 

med andra ord på det som Lindström & Pennlert (2013) benämner formuleringsarenan 

och som Lundgren (1981) benämner den första nivån, det vill säga vad som ligger till 

grund för formuleringen av läroplanen i form av kunskaper, erfarenheter och värderingar. 

Analys av läroplanens formulering är denna studies syfte, genom att undersöka de 

bakomliggande normerna för begreppen språk, utveckling och lärande. Kunskap om 

normerna bakom begreppen språk, utveckling och lärande, kan hjälpa till att synliggöra 

vilket förhållningssätt förskollärare förväntas ha till barns språk i relation till utveckling 

och lärande. 

 

4.4 Diskursanalys 

 

”Diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).”  

(Winther Jørgensen & Philips, 2000:7).  

 

Winther Jørgensen & Philips (2000) beskriver att när vi talar och agerar inom olika 

sociala domäner följer vi olika mönster som språket är strukturerat i utifrån diskursen. 

Diskursanalys innebär att göra en analys av språkets mönster i diskursen. Diskursanalys 

kommer att användas i studien för att kunna synliggöra mönstret för hur begreppen språk, 

utveckling och lärande används i förskolans läroplan, för att kunna analysera vad som 

avses med begreppen i läroplanen. 
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Diskursanalysens syn på språk, som beskrivits tidigare i studien utifrån Winther 

Jørgensen & Phillips (2000), är att det är diskursen som avgör hur världen förstås och 

talas om. Språket speglar därför inte en ”för alla” bestämd verklighet. Språkets betydelse 

förändras utifrån vilken diskurs den är uppstrukturerad efter, och den strukturen förändras 

och bevaras i diskursiva praktiker. Därför får begreppen språk, lärande och utveckling 

olika betydelse beroende av vilken diskurs de befinner sig i. I studien kommer Norman 

Faircloughs diskursanalys som benämns kritisk diskursanalys användas som metod. Vad 

metoden mer ingående innebär beskrivs framåt i studien, under metodavsnittet.    
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5 Metod 
 

Kritisk diskursanalys är metoden som kommer att användas i studien för att uppnå syftet 

och besvara frågeställningarna. Metoden utgår från Faircloughs kritiska diskursanalys på 

det sätt som den tolkas av Winther Jørgensen & Phillips (2000). De skriver att den kritiska 

diskursanalysen, utifrån Faircloughs teori, anser att diskursen är med och skapar den 

sociala världen genom språket. En social praktik består dock av flera aspekter, varav 

diskursen är en aspekt. Med andra ord är begreppen i texten i förskolans läroplan skapade 

i formuleringsarenans diskurs genom språk. I nästa steg är sedan begreppen i texten med 

och skapar den sociala världen och dess normer i förskolan genom språket.  

 

Faircloughs kritiska diskursanalys beskriver att det är från redan bestämda betydelser som 

språkbruket byggs vidare. Metoden undersöker därför förändring av betydelser, skriver 

Winther Jørgensen & Phillips (2000). Förändringar synliggörs med intertextualitet, vilket 

innebär att se på hur element, vilket kan förklaras som delar, och diskurser från olika 

texter bygger nya texter. Den sociala och kulturella omvärlden förändras därför 

tillsammans med de enskilda diskurserna. Diskurserna förändras då element från olika 

diskurser förändrar språket, skriver Winther Jørgensen & Phillips (a.a.). Med andra ord 

kan studien, med användning av den kritiska diskursanalysen och dess synliggörande av 

intertextualitet, plocka ut element och diskurser ur läroplanen för att synliggöra 

samhällets normer. 

 

Studien kan med användning av den kritiska diskursanalysen plocka ut element (delar av 

text), och diskurser ur läroplanen för att synliggöra samhällets normer. Studien kommer 

koncentrera sig på texten med den lingvistiska analys som Winther Jørgensen & Philips 

(2000) beskriver att Fairclough använder vid textanalyser. Lingvistisk analys innebär att 

se på metaforer, ordval och grammatik i texten, för att kunna se hur diskursen konstrueras 

utifrån dessa drag. Studien kommer använda två grammatiska element som benämns 

modalitet och transivitet. Winther Jørgensen & Philips (a.a.) beskriver transivitet som ett 

sätt att analysera om, och i så fall hur, processer och händelser förbinds. Enklare förklarat 

synliggör transivitet den bakomliggande normen för begreppen, genom att analysera hur 

olika begrepp kopplas samman med andra begrepp. Modalitet beskriver de olika sätt och 

graden av säkerhet som något framställs. Enklare förklarat synliggör modalitet hur 

mycket ”sanning” som ligger bakom i det som skrivs, genom att se på hur ofta olika 

begrepp kopplas samman, och på vilket sätt de beskrivs tillsammans.  

 

Winther Jørgensen & Philips (2000) beskriver att Fairclough inte tycker att det räcker 

med att göra enbart en textanalys, utan textanalysen ska kopplas till en social praktik. Den 

sociala praktiken synliggörs genom att en analys görs på en text för att se vilken social 

och kulturell teori som ligger till grund i diskursen. I studien kommer det inte göras någon 

social analys för att synliggöra den sociala praktiken. Istället utgår studien från det Säljö 

(2010) skriver att förskolans läroplan är baserad på det sociokulturella perspektivet.  
 

5.1 Urval 

 

Formuleringasarenenan är som beskrivits tidigare hur läroplanen har formulerats utifrån 

politiska och pedagogiska diskussioner, samhällssyn, människosyn, kunskapssyn, etc. 

Formuleringsarenan för förskolans läroplan synliggörs i både läroplanen och i förarbetet 

till läroplanen, samt i förarbetet till den reviderade läroplanen. För att synliggöra 

eventuella förändringar med intertextualitet, vilket förenklat innebär att delar av texter 
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bygger nya texter, krävs det att diskursanalytiskt titta på mer än en text. Tanken var därför 

att även inkludera förskolans läroplan som den såg ut innan den reviderades. Under 

processens gång har det dock fått göras en avgränsning av materialet, dels för att ha ett 

material för analys som är rimligt i storlek, och dels för att ha ett material som är relevant 

för syfte och frågeställningar. Därför togs beslutet att avgränsa data till att bara innehålla 

nu gällande läroplan för förskolan, Lpför98 [rev.2010], vilket innebär att analysen bara 

kommer se på transivitet och modalitet, och ett synliggörande av intertextualiteten i 

läroplanen bortses. 

 

För att se till relevansen utifrån syftet att se på begreppen språk, utveckling och lärande, 

har materialet bearbetats genom att enbart leta efter bestämda begrepp. I den här studien 

har en sökning gjorts i förskolans läroplan efter meningar innehållande begreppen; språk, 

kommunikation, samtal och reflektion, i relation till begreppen; utveckling, lärande och 

erövra kunskap.  När det i studien skrivs begreppet språk, innebär det att det likväl kan 

vara något av begreppen kommunikation, samtal och reflektion som har studerats, om 

inget annat anges.  

 

5.2 Genomförande 

 

Vid genomförandet har en kvalitativ metod använts. Dokument räknas som kvalitativa 

data eftersom det är ord och inte siffror som analyseras skriver Denscombe (2009). 

Tanken är att det finns en hermeneutisk utgångspunkt vid bearbetningen av materialet. 

För som Allwood & Erikson (2010) beskriver hermeneutiken, tolkas materialet utan att 

ha med en sanning om hur det är och vad som kommer fram. Vad som tolkats har valts 

utifrån syfte och erfarenheter, vilket är viktigt att tänka på då det påverkar analysen. 

Denna påverkan visar att en analys aldrig kan vara helt objektiv, vilket även gör att de 

resultat som kommer fram i analysen inte är hela ”sanningen”.  

 

Textanalysen kommer göras utifrån det som Denscombe (2009) kallar innehållsanalys. 

Innehållsanalys innebär enligt honom att sortera och strukturera texten. Det kvalitativa 

materialet, i form av dokumenten, måste därför först sorteras upp och struktureras utifrån 

en kvantitativ metod för att få en ordning på materialet innan analysen. Denscombe (a.a.) 

beskriver att vid innehållsanalysen delas texten upp i mindre enheter utifrån kategorier 

och utifrån olika enheter - kodning exempelvis genom nyckelord som dyker upp i texten, 

för att sedan kunna sortera in enheterna under olika kategorier. Bearbetning av data 

inleddes med att läsa igenom förskolans läroplan. I samband med genomläsningen ströks 

alla meningar under som innehöll begreppen; språk, kommunikation, samtal och 

reflektion i någon böjd form. Meningarna ströks under med olika färger för att koda dem 

(språk – rosa, kommunikation – gul, samtal – grön, reflektion – blå). Sedan sorterades 

meningarna upp i ett Word dokument utifrån sin färg, för att kategorisera dem utifrån 

vilket begrepp de innehöll. 

 

Denscombe (2009) skriver att när den första kategoriseringen är gjord är det dags att leta 

efter likheter och skillnader och eventuella mönster, för att få fram ett material som 

analysen kan göras på. I studien letades likheter, skillnader och mönster i de olika 

meningarna genom att analysera transiviteten och modaliteten i meningarna. Transivitet 

innebär som nämnts tidigare att synliggöra den bakomliggande normen för begreppen, 

genom att se hur olika begrepp kopplas samman med andra begrepp. Modalitet innebär 

som nämnts tidigare att se hur mycket ”sanning” som ligger bakom i det som skrivs, 

genom att se på hur ofta olika begrepp kopplas samman och på vilket sätt de beskrivs 

tillsammans.  
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I studien innebar det att först med transivitet se hur de olika begreppen kopplades samman 

med varandra i nivå, för att se vilket av begreppen som är det övergripande begreppet och 

då styr över de andra begreppen. Var exempelvis begreppet språk över lärande och 

utveckling, eller var begreppen lärande och utveckling över språk, eller var begreppen i 

samma nivå. Sen synliggjordes begrepp som binder samman begreppet språk med 

begreppen utveckling och lärande. Efter att begreppen hade synliggjorts, analyserades 

med modalitet kopplingen mellan begreppen (språk med lärande och utveckling), och hur 

ofta de kopplades samman, för att se olika mönster. Mönster som kan ge svar på två av 

studiens frågeställningar; ”Hur sätts begreppet språk i relation till utveckling och lärande? 

Vilka begrepp används?” och ”Vad synliggörs kring barns verbala språk i relationen 

mellan begreppet språk och begreppen utveckling och lärande, det vill säga hur ser 

kopplingen ut mellan barns möjligheter till utveckling och lärande, och deras verbala 

språk?” 

 

Sist synliggjordes med transivitet och modalitet begrepp som beskriver på vilket sätt 

förskolläraren ska ge barnen en utveckling och ett lärande, i relation till språk. Även de 

begreppen analyserades för att se hur de kopplade ihop de andra begreppen, och hur ofta 

de gjorde det för att se olika mönster. Mönster som eventuellt kan få fram ett svar på 

studiens tredje frågeställning; ”Hur kan det som står skrivet i läroplanen tänkas påverka 

förskollärares förhållningssätt när det kommer till barns språk i relation till utveckling 

och lärande?” i analysen.  

 

Denscombe (2009) beskriver att när innehållsanalysen är klar används åter igen en 

kvalitativ metod för att analysera vad som har kommit fram ur data, för att kunna få fram 

olika slutsatser och resultat. Vid en kvantitativ analys hade orden fått stanna kvar som 

siffror, för att det bara är antalet svar av något som är resultatet vid analysen. I studien 

påbörjades nu analysen av data. Slutsatserna som kom fram i analysen kommer redovisas 

under nästa huvudrubrik – 6 Resultat och analys.  Innehållsanalysen kommer att bifogas 

till studien, under rubriken – Bilagor. 

 

5.3 Metodkritik 

 

Vid inläsning av metoden var det i början svårt att förstå skillnaden mellan kritisk 

diskursanalys och läroplansteori. Både kritisk diskursanalys och läroplansteori 

undersöker på sätt och vis diskurser, fast från olika perspektiv. Studien utgår i 

läroplansteorin från det vidgade läroplansbegreppet. Enligt Vallberg Roth (2001) innebär 

det vidgade läroplansbegreppet att göra analyser av en text för att se kulturen och 

samhället och hur dess normer påverkar och styr innehåll, utveckling och lärande i 

undervisningen. Kritisk diskursanalys innebär som Winther Jørgensen & Philips (2000) 

skriver att analysera en text för att synliggöra språkets mönster. Mönster som är 

strukturerade utifrån diskursen, eftersom diskursen är med och skapar den sociala världen 

genom språket. Det som står i läroplanen är enligt den kritiska diskursanalysen med och 

skapar den sociala världen och dess normer i förskolan genom språket.  

 

Styrkor och svagheter med metoden kan kopplas till vikten av att verifiera data som 

Denscombe (2009) skriver om. Han beskriver att vid kvalitativa data finns det alltid en 

påverkan från forskaren. Forskaren måste därför visa att resultaten är riktiga genom att 

uppfylla de fyra kriterierna; validitet, tillförlitlighet, generaliserbarhet och objektivitet. 

Validitet innebär enligt Denscombe (2009) att data som är med i resultatet verkligen är 

trovärdiga utifrån vad som ska undersökas. I denna studie ses validiteten som en av 

metodens styrkor, då den kritiska diskursanalysen analyserar texten utan hänsyn till 



  
 

15 

eventuella diskurser, och dess betydelser av olika begrepp. Begreppen som plockas ut vid 

innehållsanalysen synliggörs inte för deras betydelse, utan för att de kopplar samman 

olika begrepp. Innehållsanalysen blir då inte påverkad av en speciell diskurs, utan 

diskursen tas med först i analysen av resultatet. 

 

Tillförlitlighet innebär enligt Denscombe (2009) att se om forskningen skulle få samma 

resultat om den utfördes av en annan forskare. För att i denna studie få en tillförlitlighet 

gäller det att noga beskriva metod, teori, resultat och analys, så att en annan forskare kan 

upprepa proceduren för att se om den får samma resultat. Generaliserbarhet i en kvalitativ 

studie innebär enligt Denscombe (2009) att se om det går att överföra informationen från 

ett fall till ett annat. I denna studie innebär det att se om det som kommer fram i resultatet, 

skulle gå att använda för att undersöka andra begrepp i ett styrdokument. 

Generaliserbarhet är möjligt genom att använda metoden på samma sätt och välja andra 

begrepp att bearbeta i en innehållsanalys, och därför är också generaliserbarhet en styrka 

med metoden.  

 

Objektivitet innebär enligt Denscombe (2009) att få fram ett resultat som inte är påverkat 

av forskaren. I studien är det en svaghet med metoden, eftersom oavsett hur objektiv den 

som utför studien försöker vara, färgas en person alltid av sina erfarenheter. Forskaren 

som väljer ut begreppen har erfarenheter med sig som påverkar dennes tolkning av vilka 

begrepp som är de som kopplar samman de andra begreppen. En annan forskare hade 

kanske valt att synliggöra andra begrepp, vilket i slutänden kan ge ett annat resultat.  I 

studien har begrepp som kopplar samman språk med utveckling och lärande synliggjorts. 

Den förförståelse som finns för begreppen språk, utveckling och lärande i form av 

erfarenheter från förskollärarutbildningen och tolkningen av centrala begrepp i studien, 

har därför en betydelse för vilka begrepp som synliggörs och vilket resultat som studien 

kommer fram till. Det viktiga för att vara så objektiv som möjligt, är att i studien beskriva 

hur olika begrepp tolkas av forskaren och att beskriva och förklara svårigheten med att 

vara objektiv.  

 

När det kommer till studier gäller det även att se till validiteten i materialet. Validitet 

innebär att något är trovärdigt och går att bekräfta skriver Allwood & Erikson (2010) & 

Denscombe (2009). Validiteteten i dokument fastställs genom de fyra kriterierna som 

Denscombe (2009) beskriver; autenticitet, trovärdighet, representativitet och innebörd. 

Autenticitet, representativitet och innebörd fastställs genom nerladdning av förskolans 

läroplan direkt från skolverkets hemsida, istället för att ta del av dem från en 

andrahandskälla. Då förskolans läroplan är skriven av skolverket på uppdrag av 

regeringen fastställs trovärdigheten utifrån skolverkets auktoritet. Utifrån regeringens 

inblandning fastställs även innebörden, vilket kanske inte kan göras i alla samhällen 

beroende på vilket styre de har. Sen gäller det att tänka på att som Denscombe (2009) 

skriver att bara för att det är data, i form av text som är skapat av staten, innebär det inte 

att det är en text som är helt objektiv, faktabaserad och auktoritativ, då det alltid är 

människor som står bakom innehållet och människor kan aldrig vara helt objektiva, 

eftersom de har erfarenheter med sig som påverkar den data som skapas. 

 

5.4 Forskningsetiska övervägande 

 

Den grundläggande forskningsetiska princip som Hermerén (2011) skriver om är de 

mänskliga rättigheterna, vilka aldrig ska kränkas. I studien innebär det att inte kränka 

någon utan att se alla människors lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell 

läggning, religion eller annan trosuppfattning, och att ta hänsyn till individens frihet och 
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integritet, samt känna medkänsla och inlevelse med svaga och utsatta. Andra 

forskningsetiska principer som han beskriver och som inte kränks i studien är att referera 

till andras verk och att ta hänsyn till de normer som finns i ett samhälle, i synnerhet de 

normer som är kopplade till de mänskliga rättigheterna. 

 

Andra forskningsetiska principer att ha med sig i studien är de som kallas Mertons 

normer, som Allwood & Erikson (2010) och Hermerén (2011) skriver om. Studien utgår 

från den första normen som benämns universalism när material till studien söks och 

används, då universalism innebär att oavsett var forskningsresultat kommer ifrån ska de 

behandlas lika objektivt. Mertons andra norm som benämns kommunism innebär att 

resultat från studier inte ska hemlighållas utan att andra ska få ta del av resultatet, vilket 

görs genom att studien granskas av handledare, examinator, studiekamrater och sedan 

delas med samhället genom publicering på internetportalen – Diva. Genom att bedriva 

studien utifrån ett bestämt syfte och inte för personlig vinning så uppfylls den tredje 

normen som benämns oegennytta.  Den fjärde och sista normen benämns organiserad 

skepticism och innebär att vara kritisk mot den egna forskningen och att inte dra några 

slutsatser förrän det finns tillräckligt med data. Organiserad skepticism uppnås genom att 

sätta upp ramar för studien med en teori och en metod, få fram ett resultat med metoden 

och att analysera resultatet mot teorin, samt genom att ha en metodkritik och en diskussion 

kring resultat och metod.  

 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver också fyra principer att ta hänsyn till vid forskning. 

Principerna är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiellitetskravet och 

nyttjandekravet. Principerna är riktade mot forskning där andra personer intervjuas eller 

observeras. Informationskravet innebär att informera personer om att de deltar i en studie, 

vad studien innebär och vad materialet som samlas in i studien ska användas till. 

Samtyckeskravet innebär att deltagande personer i en studie ger sitt samtycke till att delta 

i studien, utifrån den information de får. Konfidentiellitetskravet innebär att personer i en 

studie görs anonyma för alla utomstående som kommer ta del av studiens resultat. 

Nyttjandekravet innebär att inte använda insamlat material i studien till något annat än 

det som deltagande personer har fått information om. I denna studie är inte principerna; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiellitetskravet och nyttjandekravet, av 

någon vikt då det är ett offentligt dokument som analyseras. 
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6 Resultat och analys 
 

I studien hålls redovisning av data och analys ihop för att förtydliga kopplingen mellan 

dem. Data består av meningar som innehåller begreppen språk (språk, kommunikation, 

samtal, reflektion), lärande och/eller utveckling i någon böjd form. Data är hämtad ur 

Läroplanen för förskolan - Lpfö98 [rev2010]. Data och analys är i relation till studiens 

frågeställningar grupperade i tre teman; Språk i relation till lärande och utveckling, 

Kulturskapande, Förskollärarens förhållningssätt.  

 

6.1 Språk i relation till lärande och utveckling 

 

Första steget i innehållsanalysen var att analysera hur de olika begreppen kopplades 

samman med varandra i nivå, vilket av begreppen språk, utveckling och lärande var det 

övergripande i de utplockade meningarna. Synliggörandet av nivån mellan begreppen kan 

hjälpa till att avgöra vilket av begreppen som oftast är styrande över de andra begreppen, 

alltså vilket begrepp som får större betydelse än de andra begreppen. Synliggörandet av 

nivån mellan begreppen kan säga vilket som ger vad, alltså ger språket en utveckling och 

ett lärande, eller är det tvärtom utveckling och lärande som ger språket.  

 

I resultatet kommer det fram att det finns två olika nivåer. En nivå där utveckling och 

lärande är över språk och en nivå som är odefinierbar. Exempelvis; ”Av skollagen 

framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 

möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.” (Lpfö98 

[rev.2010]:7). I denna mening ser man att utveckling kommer över språk, då det är språket 

som ska utvecklas. I den odefinierbara nivån finns de meningar där det inte går att tolka 

ut vilket begrepp som styr. Exempelvis; ”Språk och lärande hänger oupplösligt samman 

liksom språk och identitetsutveckling.” (Lpfö98 [rev.2010]:7) Det går inte se i denna 

mening om språk styr över lärande eller om det är tvärtom.  

 

För att kunna ge en klarare bild över hur begreppen hänger ihop togs begrepp som kopplar 

samman begreppet språk och begreppen utveckling och lärande med i analysen. Då 

synliggjordes ett bestämt mönster för begreppen språk, lärande och utveckling. Nyckeln 

var meningen där det står; ”I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor 

och barns kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, 

språk och kunskaper – från en generation till nästa.” (Lpfö98 [rev.2010]:6) Det var den 

meningens uppbyggnad som gav ett mönster som sedan gick att se i alla meningarna. 

 

Det går att se det hela i ett hierarkiskt mönster (se figur här nedan – nr.3). Överst kommer 

begreppet utveckling, det som i huvudsak ska utvecklas är barns förmågor. Barns förmåga 

är det begrepp som oftast kopplar samman begreppet språk med begreppen utveckling 

och lärande. Förmågor som ska utvecklas hos barnen är; intellektuella, språkliga, etiska, 

praktiska, sinnliga och estetiska. Under barns förmågor kommer begreppet lärande.  

Lärande ska läras genom olika former; intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga 

och estetiska former. Mönstret fortsätter från den språkliga formen. 

 

I studiens teorianknytning sågs språk som det övergripande begreppet, över 

kommunikation, samtal och reflektion. I studiens resultat kommer en annan uppdelning 

utifrån hur begreppen språk, kommunikation, samtal och reflektion ses i förskolans 

läroplan. Under lärande i form av det språkliga kommer kommunikation. Kommunikation 

blir sedan det övergripande begreppet över språk samtal och reflektion, som ligger på 
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samma nivå. Att språk kommer under kommunikation ses när det exempelvis står i 

läroplanen; ”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, 

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

utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och 

lärande.” (Lpfö98 [rev.2010]:7) Kommunikation blir både vad som ska utvecklas 

(innehåll) och sättet (metoden) för utveckla olika förmågor. 

 

 

 

 
     Figur nr.3 

 

 

Under teorin skrevs att efter textanalys var gjord skulle den kopplas till en diskurs, som 

en del i diskursanalysen. I den här studien innebär det att koppla det som kommer fram i 

analysen till det sociokulturella perspektivet, som Säljö (2010) beskriver finns i 

läroplanen. Han skriver att enligt Vygotskij formar kommunikationen, genom det skrivna 

och talade språket, människans tänkande. Först som språk mellan människor (särskilt i 

verbal form) och sedan som språk inom människan (tanke). Samspelet som finns i 

kommunikationen är det som sedan ger människan dess lärande och utveckling enligt 

Vygotskijs proximala utvecklingszon, där utveckling och lärande är en ständigt pågående 

process hos människan. Vygotskijs teori om kommunikationen syns tydligt i förskolans 

läroplan, då det i läroplanen är begreppet kommunikation som är övergripande över språk, 

reflektion (tanke) och samtal (verbal form), vilket syns om man jämför figuren här ovan 

med figur nr. 2 i teorin (se här nedan, för upprepning). 
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Figur nr. 2 

 

Skillnaden är att Vygotskijs teori kan ses som en cirkulär process. Kommunikation ger 

en utveckling och ett lärande genom språk mellan människor och inom människor. Det 

finns dock ingen bestämd ordning för processen, utan de olika delarna kopplas till 

varandra i båda riktningarna. Analysens tolkning av läroplanen ser kopplingen mellan 

utveckling, lärande, kommunikation och språk som hierarkiskt. 

 

6.2 Kulturskapande 

 

Det sociokulturella perspektivet ligger till grund för skrivandet av läroplanen skriver 

Säljö (2010). Vilket innebär att det är det sociokulturella perspektivets syn på kunskap 

och lärande som är med i det Lindström & Pennlert (2013) kallar formuleringsarenan och 

Lundgren (1981) kallar första nivån. Formuleringsarenan innebär att se vad som ligger 

till grund för formuleringen av läroplanen i form av kunskaper, erfarenheter och 

värderingar. Vallberg Roth (2001) använder det vidgade läroplansbegreppet när hon tittar 

på hur kulturen och samhället och dess värderingar styr innehåll, utveckling och lärande 

i undervisningen, för att se vilken kunskap samhället vill att barn ska lära och utveckla 

för att bära samhället och dess normer och värderingar vidare.  

 

Kultur är också ett återkommande begrepp som binder samman begreppet språk med 

begreppen utveckling och lärande. Några exempel är; ”I förskolans uppdrag ingår att 

såväl utveckla barns förmågor och barns kulturskapande som att överföra ett kulturarv – 

värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. […] 

Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta 

initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens.” (Lpfö98 

[rev.2010]:6) 

 

I läroplanen står det alltså att det ingår i förskolans uppdrag att överföra ett kulturarv som 

innehåller språk och kunskaper, traditioner och historia, och värden, från en generation 

till nästa. Med andra ord finns det vidgade läroplansbegreppet, som Vallberg Roth (2001) 

använder, i förskolans läroplan, eftersom det står i läroplanen att kulturen och samhällets 

värderingar ska styra undervisningen i form av innehåll, utveckling och lärande. Innehåll 

i undervisningen påverkar eleven och läraren med den didaktiska triangeln som modell 

skriver Lindström & Pennlert (2013). När innehållet vilar på värden, innebär det att 

värdena även påverkar eleven och läraren. Att läraren ska överföra kulturarvet, kan 

kopplas till en normativ styrning. I Nationalencyklopedin (2014) står det att normer 
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uttrycks i traditioner, seder och bruk, vilket är det som ingår i kulturarvet enligt vad som 

står i förskolans läroplan. 

 

6.3 Förskollärarens förhållningssätt 

 

Sist i innehållsanalysen synliggjordes begrepp som beskriver på vilket sätt som 

förskolläraren ska ge barnen en utveckling och ett lärande, i relation till språk. Endast en 

gång är en mening riktad direkt till förskolläraren, i den står det; ”Förskollärare ska 

ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i 

sin språk- och kommunikationsutveckling.” (Lpfö98 [rev.2010]:11) En gång är en 

mening riktad till arbetslaget, i den står det att; ”Arbetslaget ska ge barn möjlighet att 

utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, 

erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt 

estetiska och andra uttrycksformer.” (Lpfö98 [rev.2010]:11) I dessa två meningar syns en 

skillnad i att förskolläraren ansvarar för att arbetet ger barnen stimulans och utmaning. 

Arbetslaget ska bara ge en möjlighet till utveckling. Varje enskild förskollärare är alltså 

den som har ansvaret för barnens utveckling. 

 

Övriga meningar är riktade till förskolan direkt eller indirekt, genom att meningarna står 

under förskolans uppdrag. I de flesta meningarna står det att förskolan ska sträva efter att 

varje barn utvecklar sin förmåga eller intresse. Vid förmåga är det kopplat till olika ämnen 

som naturvetenskap, svenska språket, samt till den sociala utvecklingen som att uttrycka 

egna uppfattningar, förstå andras perspektiv etc. Ett exempel är; ”Förskolan ska sträva 

efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor 

om och samtala om naturvetenskap.” (Lpfö98 [rev.2010]:10) Vid intresse är det kopplat 

till skriftspråk och att tolka bilder, text och olika medier. Ett exempel är; ”Förskolan ska 

sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin 

förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.” (Lpfö98 [rev.2010]:10) 

 

Det är skillnad när det kommer till matematik då det står att; ”Förskolan ska sträva efter 

att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera 

över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.” (Lpfö98 

[rev.2010]:10) Här kommer ämnet matematik som ett sätt att reflektera och undersöka, 

till skillnad i naturvetenskapen (och de andra ämnena) då reflektionen ska ge utveckling 

i ämnet. Det är även skillnad mellan tal- och skriftspråk. Vid skriftspråk är det bara ett 

intresse som ska utvecklas, medan det i talspråket ska utvecklas. Vilket kan ses här; 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och 

begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra.” (Lpfö98 [rev.2010]:10)  

 

Analysens tolkning av läroplanen visar att förskolläraren styrs till att lägga fokus på 

bestämda områden i förskolans undervisning, genom att språket i läroplanen lägger olika 

vikt vid olika områden. Skillnaden i sättet att uttrycka hur och vad som ska vara mest i 

fokus, kan kopplas till den didaktiska reliefen som Liberg (2010) beskriver. Didaktisk 

relief innebär att normerna från samhället och kulturen påverkar förskolläraren i sina val 

i undervisningen. Dels med vad som ska vara i fokus i undervisningen, dels med vilket 

perspektiv som ska tas till de didaktiska frågorna när undervisningen planeras, vilket 

Selander (2010) skriver om. Skillnaden som synliggörs i läroplanen styr förskolläraren 

till att lägga mest fokus på talspråk och matematik. Talspråk och matematik är alltså det 

som samhället och kulturen anser vara av vikt att lära och utveckla i förskolan.  
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6.4 Sammanfattning 

 

Svaret på studiens frågeställning; ”Hur sätts begreppet språk i relation till utveckling och 

lärande? Vilka begrepp används?”, är att begreppet språk sätts i en underordnad relation 

till utveckling och lärande, och det begrepp som används är kommunikation.  

 

I resultat och analys kommer det fram ett hierarkiskt mönster för relationen mellan 

begreppet språk och begreppen utveckling och lärande (se figur – nr.3 här nedan, för 

upprepning). Figuren visade att begreppet utveckling var ett övergripande begrepp över 

begreppen lärande och språk. Under begreppet utveckling kom sedan först begreppet 

lärande och sedan begreppet språk. Begreppet utveckling kopplas samman med begreppet 

lärande, alltså sätts i relation till begreppet lärande, med begreppen barns förmågor och 

barns kulturskapande. Det som kopplar samman begreppet språk i relation till begreppen 

utveckling och lärande är begreppet kommunikation. När det står i förskolans läroplan 

att; ”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling.” (Lpfö98 [rev.2010]:7), blir tolkningen i analysen att det är 

kommunikation som gör att språk och lärande, samt språk och identitetsutveckling, 

hänger oupplösligt samman. 

 

 

 
 

     Figur nr. 3 

 

Svaret på studiens frågeställning; ”Vad synliggörs kring barns verbala språk, i relationen 

mellan begreppet språk och begreppen utveckling och lärande, med andra ord hur ser 

kopplingen ut mellan barns möjligheter till utveckling och lärande, och deras verbala 

språk?”, är att det verbala språket kommer under begreppet språk, som kommer under 

begreppen utveckling och lärande. Det finns en koppling mellan det verbala språket och 
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utveckling och lärande. Kopplingen är kommunikation, som kan ske utan det verbala 

språket. Barn behöver därför inte det verbala språket för att kunna lära och utvecklas.  

 

Att det verbala språket kommer under begreppet språk, synliggörs genom att titta på figur 

nr. 4 (se här nedan). Vad som också synliggörs är att det verbala språket är kopplat till 

begreppet språk genom det kulturarv som förskolan ska överföra från en generation till 

nästa. I kulturarvet som ska överföras ingår också värden, traditioner och historia. 

Värderingarna som ingår i det kulturarv som ska överföras, tolkas i analysen som en 

koppling till normer och normativ styrning, då kulturarv ska överföras till barnet av 

läraren, ett kulturarv som vilar på samhällets normer och värderingar, för vad som anses 

vara det normala. Att det i läroplanen läggs ansvar på den enskilda förskolläraren att ge 

barnen en utveckling, visar också att det är varje enskild förskollärare som ska ha 

läroplanens styrning med sig. En styrning som genom användningen av olika begrepp för 

hur något ska göras, styr hur mycket fokus som ska läggas på olika saker i förskolans 

innehåll. 

  

 

 
 

     Figur nr.4 

 

Svaret på studiens sista frågeställning; ”Hur kan det som står skrivet i läroplanen tänkas 

påverka förskollärares förhållningssätt när det kommer till barns språk i relation till 

utveckling och lärande?”, är att det finns en styrning i läroplanen som kan tänkas påverka 
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förskollärares förhållningssätt. Barns språk sätts i relation till utveckling och lärande med 

kommunikation. Förskollärare förväntas därför ha ett förhållningssätt till barns språk i 

relation till utveckling och lärande, som säger att all kommunikation är av vikt för att ge 

barn ett lärande och en utveckling, eftersom kommunikation är både det som ska 

utvecklas (innehåll) och sättet (metoden) för att utveckla olika förmågor.  
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7 Diskussion 
 

Här kommer mina egna tankar om vad som kommit fram i resultatet och vad jag tycker 

om studiens metod. Jag diskuterar också resultatet i relation till tidigare forskning och 

den problematisering som togs upp under inledningen. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka de bakomliggande normerna för hur begreppen 

språk, utveckling och lärande används i förskolans läroplan. Kunskap kring begreppens 

bakomliggande normer kan hjälpa till att synliggöra vilket förhållningssätt förskollärare 

förväntas ha till barns språk. Studien synliggör med hjälp av Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys, utifrån Winther Jørgensen & Phillips (2000) beskrivning, hur olika 

begrepp i texten styr hur viktiga andra begrepp är. Begreppen och deras bakomliggande 

normer i läroplanen styr också vad som är av vikt att lära och utveckla, och hur det ska 

läras och utvecklas. På så vis synliggörs syfte, innehåll och funktion med läroplanen vilket 

har bestämts utifrån kunskaper, erfarenheter och värderingar i den första nivån som 

Lundgren (1981) beskriver. Med en annan benämning synliggörs Lindström & Pennlerts 

(2013) formuleringsarena i form av samhällssyn, kunskapssyn, människosyn vilket visar 

vad som ligger till grund av formuleringen av läroplanen i form av politiska och 

pedagogiska diskussioner.  

 

Den samhällssyn, kunskapssyn och människosyn som finns i förskolans läroplan är 

grundad på de demokratiska och mänskliga rättigheterna som finns i samhället, och som 

kan kopplas till den hållbara utveckling som Kommittén för utbildning och hållbar 

utveckling (2004) skriver om. Det barnen ska utveckla är olika förmågor och ett 

kulturskapande, där kultur i läroplanen innebär ett kulturarv som innehåller språk och 

kunskaper, traditioner och historia, och värden, som ska överföras från en generation till 

nästa. Kulturarvet likställer jag med värdegrunden som finns i förskolans läroplan. 

Kulturarvet är också det som kan kopplas till att värdegrunden gör normer till mål, som 

Svalfors (2010) beskriver. Sammantaget visar det på en normativ styrning från läroplanen 

som påverkar förskollärare, och som i sin tur påverkar styrningen från förskollärare till 

barn, vilket Riddersporre (2010) beskrev och som går att läsa sig till i förskolans läroplan 

när det står att; ”Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta 

upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de 

rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna 

viktiga som förebilder.” (Lpfö98 [rev.2010]:4).  

 

Hur begreppen språk, utveckling och lärande används i förskolans läroplan tolkades 

genom att se på relationen mellan begreppen. I resultat och analys kom det fram att 

kommunikation är både det som ska utvecklas (innehåll) och sättet (metoden) för att 

utveckla olika förmågor, enligt vad som står i förskolans läroplan. Att kommunikation 

kom fram som det begrepp som sätter språk i relation med utveckling och lärande, och 

att det är det övergripande och styrande begreppet över språk gjorde mig positivt 

förvånad. Min förförståelse för begreppet språk var att det var ett övergripande begrepp, 

som styrde över begreppet kommunikation, vilket gjorde att jag tyckte att när de använde 

något av begreppen språk eller kommunikation i läroplanen var det språk de avsåg.  

 

Förskollärares förhållningssätt utifrån normer är något som Jonsson (2011) och Jonsson 

& Williams (2012) får fram i sina studier. Tanken med att få fram en kunskap kring 
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begreppens bakomliggande normer i denna studie var att få en hjälp att synliggöra vilket 

förhållningssätt förskollärare förväntas ha till barns språk i relation till utveckling och 

lärande. I början av studien utgick jag från en föreställning, som jag hade grundat på min 

tolkning av begreppet språk och en studie av Davis, Watson & Cunningham-Burley 

(2008), att ”samhället” ansåg att barn som inte har ett verbalt språk inte kan utvecklas och 

lära på samma sätt som andra barn. Min föreställning var därför också att ”samhället” har 

en tanke om att de yngre barnen i förskolan bara ska få en omsorg och en omvårdnad, och 

att de inte kan lära sig på samma sätt som de äldre barnen i förskolan. Att samhället skulle 

ha denna syn på barn påverkar även att litteratur kring yngre barn finns i mindre 

utsträckning än litteratur kring äldre barn, samt att utbildningen till förskollärare lägger 

mest fokus på barn i ålder från tre år. 

 

Resultatet i min studie visar att utifrån vad som står i läroplanen, finns det inget som säger 

att det är så här ”samhället” ser på barnen. Däremot tror jag att det finns problem för 

förskollärare att tolka det som står i läroplanen. Det synliggörs när läroplanen skriver 

fram kommunikation som det som vi ska arbeta med som både innehåll och metod, och 

att kommunikation då är mer än verbalt språk. Samtidigt finns det i läroplanen begrepp 

som styr förskolläraren till att lägga mycket fokus på att utveckla barns talspråk. En 

tolkning jag gör kring varför talspråket lyfts som extra viktig, är att som Säljö (2010) 

skriver, att Vygotskijs teori finns med i formuleringsarenan av läroplanen. En teori som 

säger att kommunikation ger en utveckling och ett lärande, först genom språk mellan 

människor (särskilt i verbal form) och sedan inom människan (tanke). En reflektion till 

min tolkning varför talspråket lyfts som extra viktig, är att det i första hand i förskolan 

handlar om att lära barn begrepp och att tala, och när barnet sen har talspråket går det att 

lära andra saker.  

 

Tanken var också att studiens resultat skulle kunna ge en bild av samhällets normer kring 

barnen i förskolan och en fördjupad förståelse för att det är viktigt i förskolans verksamhet 

att granska och analysera innehållet i läroplanen, då det inte är givet på förhand. Både 

Sundberg (2005) och Vallberg Roth (2001) får fram resultat som visar på vikten av att 

synliggöra olika diskursers tolkning av begrepp och vad då begreppen styr mot, i min 

studie förskolläraren. Både Sundbergs (a.a.) och Vallberg Roths (a.a.) resultat visar på 

hur begreppen förändras över tid och kan sättas i relation till samhället i de olika tiderna. 

Att talspråket och kommunikationen är viktig tolkar jag som att vi idag lever i ett samhälle 

som är väldigt internationaliserat och medialt. Därför finns det normer i samhället som är 

grundade på tankar om att vi ska kunna göra oss förstådda och kommunicera på många 

olika sätt, för att vi ska kunna vara med och konkurrera på världsmarknaden. 

Konkurrensen gör att vårt samhälle bygger upp en utbildning som ska svara mot denna, 

med en start redan i förskolan. 

 

Det viktiga för förskolläraren vid tolkning av läroplanen är att förstå innebörden av olika 

begrepp. Studien visar en helt annan innebörd av begreppen språk och kommunikation än 

den jag hade med mig. Kommunikation är det övergripande begreppet med störst 

betydelse, språk är bara en del av kommunikation, och talspråk är bara en del av språk. 

Det tycker jag visar på vikten av att diskutera innehållet i läroplanen. Inte bara genom en 

studie som denna, utan även genom diskussioner kring läroplanen ute i förskolan i 

arbetslagen. Diskussionerna behövs för att se hur vi tolkar olika begrepp utifrån de 

erfarenheter vi har.  

 

Det förs redan diskussioner i arbetslagen kring läroplanen, men då är fokus på det som 

Lindström & Pennlert (2013) beskriver som transformeringsarenan, det vill säga hur 
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teorin ska överföras till praktiken. Det behövs även diskussioner med fokus på det som 

Lindström & Pennlert (2013) beskriver som formuleringsarenan, för att försöka förstå 

vad som ligger till grund för formuleringen av läroplanen. Då skapas en förståelse i 

förskolan att läroplanen är formad av människor som har andra egna erfarenheter än de 

som finns i förskolan, och som måste omvandlas till hur det fungerar i förskolan. Det 

handlar också om att synliggöra normer och värderingar för att kunna föra diskussioner 

kring vad som anses normalt, och varför det anses normalt, för att kunna försöka bortse 

från normer och verkligen låta alla barn vara med i verksamheten utifrån deras 

förutsättningar. Det kan även ge en diskussion som eventuellt förändrar normerna, i första 

hand på arbetsplatsen, och i nästa steg kanske även i samhället.  

 

Ser man på arbetet i förskolan utifrån den klassiska didaktiska triangeln, och dess delar 

innehåll – lärare – elev, som Lindström & Pennlert (2013) beskriver, behövs 

diskussionerna föras för att kunna planera en bra verksamhet för barnen, där en stor vikt 

av diskussionen är att reflektera över sig själv som person och som förskollärare. Vem är 

jag och vad vill jag. Det är reflektionen som håller igång utvecklingen av den egna och 

kollegornas yrkesprofession (lärare), vilket ger en utveckling av den verksamhet vi 

arbetar i (innehåll), som i sin tur ger en utveckling och ett lärande hos alla barnen, utifrån 

deras förutsättningar (elev).  

 

Innehållet i verksamheten utifrån vad som står i förskolans läroplan, Lpfö 98 [rev.2010], 

är det som har undersökts i studien. Resultatet att det är kommunikation som är innehåll 

och metod i förskolans verksamhet, som ska ge barnen en utveckling och ett lärande, 

tycker jag kan kopplas till den helhetssyn som jag inledningsvis skrev om i studien. Vi 

måste som förskollärare avvakta barnens kommunikation, oavsett om den är verbal eller 

icke-verbal, för att kunna se barnet, barnets behov och barnets förutsättningar.  När vi ser 

barnet, dess behov och förutsättningar så kan vi få en balans mellan omsorg, lärande och 

utveckling, i både den planerade och oplanerade verksamheten i förskolan.  

 

Resultatet som kommit fram i studien är givetvis färgat och påverkat av mig och mina 

erfarenheter, då det påverkar min tolkning av vad jag ser. När jag skrev resultat och analys 

upptäckte jag att min tolkning av begreppet språk fanns med in i analysen. Vid upptäckten 

bortsåg jag från min tolkning, vilket påverkade resultatet och förändrade svaret på 

frågeställningarna. Att resultatet är påverkat av mig och mina erfarenheter handlar om att 

det aldrig går att vara helt objektiv. Samtidigt tycker jag att metoden var bra då den hjälpte 

mig att försöka vara så objektiv som möjligt.  

 

7.2 Metoddiskussion 

 

Syftet med studien var att med diskursanalys undersöka de bakomliggande normerna för 

hur begrepp används i förskolans läroplan och hur dessa sedan påverkar förskollärares 

förhållningssätt till olika begrepp. Jag känner att mitt metodval var bra då jag fick ett så 

objektivt resultat som möjligt. Det hade säkert blivit ett annat resultat med ett annat 

metodval. Diskursanalysen passar däremot bra just när en analys av vad som ”ligger 

bakom” texten, eftersom diskursanalysen säger att språket konstrueras i diskursen. Syftet 

var att synliggöra det som finns mellan raderna i det som är skrivet, alltså vilken normativ 

styrning som finns i användandet av begreppen i texten och vad den då vill styra emot. 

Metoden har verkligen lärt mig att kritiskt granska olika begrepp och få en ny förståelse 

för olika begrepp. 
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I den kritiska diskursanalysen ska textanalysen kopplas till en social analys. I studien 

använde jag en färdig social analys, att det är det sociokulturella perspektivet som finns i 

förskolan, med utgångspunkt i Vygotskijs tankar kring lärande och kunskap. Om en annan 

lärandeteori istället hade använts tror jag att resultatet hade blivit ett annat. På så vis kan 

resultatet i en diskursanalys förändras beroende av teori, vilket kan vara en liten kritik 

mot metoden i sig.    

 

7.3 Framtida forskningsområden 

 

Det hade varit intressant att utifrån samma syfte undersöka transformeringsarenan och 

realiseringsarenan. Transformeringsarenan kan undersökas genom att intervjua 

förskollärare kring hur de omsätter teori i praktik. Det vill säga omsätta det som står i 

läroplanen med planering för vad som ska ske i verksamheten. Realiseringsarenan kan 

undersökas genom observationer, för att verkligen se vad som sker i verksamheten och 

om det stämmer med det som planerats och dess syfte. 

 

Det hade också varit intressant att få göra denna studie större genom att ta med förarbetet 

till förskolans läroplan och den reviderade läroplanen. Vid en större studie hade det gått 

att synliggöra de diskussioner som förts mellan regering, skolverket, forskare, 

kommunrepresentanter, fackförbund med flera, vilket hade kunnat lyfta fram normerna 

ännu tydligare.
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Bilagor 

Bilaga A – Innehållsanalys  

 

INNEHÅLLSANALYS 

 

Relationen mellan begreppet språk och begreppen utveckling och lärande – nivå  

 

Två olika nivåer i relationen 

 

Språket är under utveckling och lärande – 16 meningar 

 

I förskolans uppdrag står det att;  
 

”I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns kulturskapande 

som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – 

från en generation till nästa.” (s.6)  

 

”De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och 

lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, 

praktiska, sinnliga och estetiska.” (s.7) 

 

”Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än 

svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.” (s.7) 

 

”Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta 

initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens.” (s.6) 

 

”I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 

kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och 

lösa problem.” (s.6) 

 

”Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera.” (s.6) 

 

”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, 

men också genom att iaktta, samtala och reflektera.” (s.6-7) 

 

Under mål och riktlinjer står det att; 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska 

utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som 

på sitt modersmål.” (s.11)  

 

”Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, 

dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av 

ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer.” (s.11) 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera 

över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.” (s.8) 

 



  
 

II 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och 

ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.” (s.10) 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik 

för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras 

problemställningar.” (s.10) 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, 

dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.” (s.10) 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och 

begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra.” (s.10) 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse 

för symboler och deras kommunikativa funktioner.” (s.10) 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika 

medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.” (s.10) 

 

Går inte definiera nivå – 5 meningar 

 

I förskolans uppdrag står det att; 

 

”Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att 

lära balanseras och bildar en helhet.” (s.7) 

 

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling.” 

(s.7) 

 

”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 

uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.” 

(s.7) 

 

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

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

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

(s.7) 

 

Under mål och riktlinjer står det att; 

 

”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling.” (s.11) 
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Relationen mellan begreppet språk och begreppen utveckling och lärande – nivå och 

begrepp  
 

 

 

Övergripande 

begrepp 

Sammanbindande 

begrepp 

Innebär (när det 

anges) 

Vad (när det 

anges) 

Utveckla  

 Barns förmågor   

 Sin förmåga (barnet) Att reflektera  

  Att kommunicera Såväl på svenska 

som på sitt 

modersmål 

  Att kommunicera Med hjälp av ord, 

konkret material, 

bild samt estetiska 

och andra 

uttrycksformer 

  Att reflektera Till olika etiska 

dilemman och 

livsfrågor i 

vardagen 

  Att reflektera Egna 

uppfattningar och 

försöker förstå 

andras perspektiv 

  Att använda 

matematik 

För att reflektera 

över och pröva 

olika lösningar av 

egna och andras 

problemställningar 

  Att samtala om  Naturvetenskap 

 Nyanserat talspråk, 

ordförråd och begrepp 

  Sin förmåga att 

kommunicera med 

andra 

 Förståelse för symboler  Och deras 

kommunikativa 

funktioner 

 Intresse för Skriftspråk  

 Intresse för Bilder, texter och 

olika medier 

Sin förmåga att 

samtala om dessa 

 Barns kulturskapande som 

att överföra ett kulturarv 

Värden, traditioner 

och historia, språk 

och kunskaper 

Från en generation 

till nästa 

 Sin (barnets) kulturella 

identitet 

  

 Både det Svenska språket och 
sitt modersmål 

 

 Kompetens Social- och 

kommunikativ 
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Övergripande 

begrepp 

Sammanbindande 

begrepp 

Innebär (när det 

anges) 

Vad (när det 

anges) 

Lära  

 Tilltro till egen förmåga Utifrån olika 

aspekter 

Språkliga 

 Olika former stimulerar Kommunikation  

Erövrar kunskap Genom Att reflektera  

  

 

 

 

Begrepp som ger barn en utveckling och ett lärande 

 

 

Vem ska ge Hur ska det 

ske 

Varför (när det 

anges) 

Vad (när det 

anges) 

Till vem (när det 

anges) 

Förskolan  

 Utveckla  Förmågor och 

kulturskapande 

Barns 

 Överföra  Kulturarv Från en 

generation till 

nästa 

 Ska medverka Får möjlighet att 

utveckla 

Svenska språket 

och modersmål 

Barn med annat 

modersmål 

 Levande social 

och kulturell 

miljö 

Stimulerar Ta initiativ Barnen 

 Levande social 

och kulturell 

miljö 

Utvecklar Social och 

kommunikativ 

kompetens 

Barnen 

 Sträva efter Utvecklar Sin kulturella 

identitet 

Varje barn 

Fem gånger Sträva efter Utvecklar Sin förmåga Varje barn 

 Sträva efter Utvecklar Nyanserat talspråk Varje barn 

Två gånger Sträva efter Utvecklar Intresse Varje barn 

 Lägga stor vikt 

vid 

Stimulera Språkutveckling Varje barn 

 Lägga stor vikt 

vid 

Uppmuntra och ta 

till vara 

Nyfikenhet och 

intresse  

Barnets 

 Skapa och 

kommunicera 

Innehåll och 

metod i strävan 

att främja 

Utveckling och 

lärande  

Barns 

Arbetslaget  

 Ge möjligheter Utveckla Sin förmåga Barn 

Förskollärare  

 Ska ansvara 

för att arbetet i 

barngruppen 

genomförs 

Stimuleras och 

utmanas 

Språk- och 

kommunikations-

utveckling 

Barnen 



  
 

V 

Vem ska ge Hur ska det 

ske 

Varför (när det 

anges) 

Vad (när det 

anges) 

Till vem (när det 

anges) 

Odefinierat  

Men står i 

förskolans 

uppdrag 

Få hjälp att 

känna tilltro 

Lära sig Sin förmåga De 

 Leken och det 

lustfyllda 

lärandet 

Stimulerar Förmåga  

  Få möjligheter att 

utveckla 

Sin förmåga Barnen 

 Genom lek, 

socialt 

samspel, 

utforskande 

och skapande, 

men också 

genom att 

iaktta, samtala 

och reflektera 

 Söker och erövrar 

kunskap 

Barn 

 Balanseras och 

bildar en 

helhet 

Förhållningssättet 

förutsätter 

Olika språk- och 

kunskapsformer 

och olika sätt att 

lära  

 

  Hänger 

oupplösligt 

samman 

Språk och lärande 

Språk och 

identitetsutveckling 

 

 

 

 


