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Abstract 
I detta examensarbete presenteras en jämförelse av läroplaner i England och Sverige för 

barn upp till fem års ålder. Denna jämförelse görs för att kunna se skillnader mellan de 

olika läroplanernas innehåll för att besvara frågorna; Hur skiljer sig innehållet mellan 

Englands och Sveriges läroplan för barn i förskoleålder? Leder skillnaderna i 

läroplanernas innehåll till att de har olika läroplanskoder? 

Examensarbetet inleds med en genomgång av läroplansteori och en presentation av hur 

Englands Early Years Foundation Stage framework och Sveriges Läroplan för förskolan 

2018 växt fram. Läroplanerna har studerats sida vid sida och texten kategoriserats efter 

innehåll, de tre kategorierna som presenteras är; värdegrund, mål och utvärdering.  Det 

kategoriserade materialet analyseras sedan med hjälp av teorin om läroplanskod. 

Resultatet visar på hur Sverige har en starkare anknytning till moralisk läroplanskod 

medan Englands läroplan passar mer in i en rationell läroplanskod. Arbetet avslutas med 

en diskussion om hur jämförelsen av dessa två läroplaner passar in i ett större perspektiv 

och om det finns anledning att tro att Sverige är på väg mot en läroplan som mer liknar 

den engelska.  
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Inledning 

Jag har en barnskötarutbildning från Storbritannien och var bosatt där i över 10 år och 

läser nu till förskollärare i Sverige. På grund av mina erfarenheter av barnomsorg i de 

två länderna är skolsystemens skillnader och likheter intressant för mig både på ett 

personligt och ett professionellt plan. 

Både Sveriges och Englands läroplaner för barn i åldrarna 0–5 år har omformats under 

de senaste åren vilket ger en bra möjlighet att kunna göra en jämförelse av läroplanerna 

för att undersöka hur annorlunda två läroplaner för barn i samma åldrar kan vara och på 

vilket sätt de skiljer sig åt. För att göra detta vill jag granska framväxten av de båda 

läroplanerna för att se vad som gett dem det innehåll de har. Sveriges senaste version av 

förskolans läroplan, (i fortsättningen benämnd Lpfö 18) trädde i kraft 2019 och 

Englands senaste version av Statutory Framework for the Early Years Foundation Stage 

(i fortsättningen benämnd EYFS framework) togs i bruk 2017.  

 

 

I Sverige blev det aktuellt att förändra läroplanen sedan skolinspektionens med start 

2015 genomfört en treårig granskning av förskolan. Svensk förskola ansågs då ha allt 

för stora kvalitetsskillnader nationellt, att det pedagogiska arbetet inte var målstyrt och 

undervisning inte bedrevs i enlighet med läroplanen.  

För att motverka kvalitetsskillnaderna och för att läroplanen ska kunna uppfyllas fullt ut 

kom granskningen fram till att ett antal förtydliganden och förändringar behövde 

genomföras (Skolinspektionen, 2016).  

Englands EYFS framework har även det genomgått ett förändringsarbete sedan den 

första versionen trädde i kraft 2008 (Tickell, 2011) då ett gemensamt ramverk för 

utbildning och omsorg för barn upp till 5 år för första gången trädde i kraft. 

 

 

I första delen av detta examensarbete presenteras bakgrund till och tidigare forskning 

om läroplansteori och framväxten av den svenska förskolan och det engelska EYFS. 

Därefter kommer resultatdelen där innehållet i de två läroplanerna kategoriserats för att 

sedan kunna analyseras och jämföras i relation till den tidigare forskningen och 

läroplansteorier. Slutligen presenteras en diskussions del där analysen sätts in i ett 

vidare utbildningsperspektiv. 
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Syfte & Frågeställning 

Syftet med examensarbetet är att öka kunskapen om likheter, olikheter och 

gemensamma nämnare mellan Sveriges och Englands undervisning av barn i 

förskoleålder. Genom att göra detta hoppas jag kunna visa var den svenska förskolan 

kan hamna om den typ av skolifiering som den engelska barnomsorgen har, även blir 

verklighet för Sveriges barn.  

 

 

Följande frågor är utgångspunkt för min analys:  

- Hur skiljer sig innehållet mellan Englands och Sveriges läroplan för barn i 

förskoleålder? 

- Leder skillnaderna i läroplanernas innehåll till att de har olika läroplanskoder? 

- Kan Sverige vara på väg mot en mer skolifierad läroplan? 

 

  

Bakgrund och tidigare forskning 

Läroplansteori 

Linde (2012) menar att vid uppbyggnad av läroplaner kan man synliggöra 

läroplanskoder och utifrån idégrunden kan vi förstå hur läroplanskoder hjälper oss att 

förklara läroplanens innehåll. De fyra stora läroplanskoderna är; Klassisk-, realistisk-, 

moralisk- och rationell läroplanskod. Klassisk läroplanskod syftar exempelvis till att 

förädla människan enligt klassiska ideal och denna typ av läroplan har inte något 

inneboende syfte med varför man ska lära sig saker. Att ha stora kunskaper och på så 

sätt upphöja sig är syfte i sig i den klassiska läroplanskoden.  

Realistisk läroplanskod bygger på vetenskapliga idéer där det viktigaste är att lära ut en 

rationell syn på världen. Att kunna omsätta kunskapen till praktisk eller teknisk kunskap 

för att kunna använda sig av det vi lär oss har historiskt sett inte varit prioriterat inom 

denna typ av läroplanskod. Den påminner om klassisk läroplanskod på så vis att den 

inte heller lär ut kunskaper med ett syfte om att senare använda dessa kunskaper 

praktiskt.  

En moralistisk läroplanskod bygger på en stark moralistisk grund, historiskt sett har det 

varit religion som varit den moralistiska grunden men senare finns även demokratiska 

värderingar och politiska övertygelser som grundvalar inom moralistisk läroplanskod. 
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Slutligen finns även rationell läroplanskod, den beskriver läroplaner där det finns ett 

nyttotänkande i läroplanens innehåll, den förbereder för framtida praktiska 

sysselsättningar och lär ut relevant kunskap för att klara dessa sysselsättningar (Linde, 

2012).  De läroplanskoder som är mest relevanta i analys av den engelska EYFS 

framework och den svenska Lpfö 18 är den moraliska- och den rationella 

läroplanskoden och därför kommer ett förtydligande av dessa två läroplanskoder nedan. 

 

 

Abrahamson, Berg och Wallin (1999) menar att läroplanskoderna så som Lundgren 

beskrivit dem behöver vissa uppdateringar och framhäver vidare att en moralisk 

läroplanskod, i och med de demokratiska värden som ersatt tidigare innehåll, bör 

benämnas som en medborgerlig kod för att reflektera dess innehåll. De menar även att 

det engelska ordet curriculum har en bredare mening än vad det svenska språkets 

läroplan har, då curriculum beskriver skolverksamheten i vidare mening och kan 

innehålla mer information om hur verksamheten ska vara strukturerad med personal, 

byggnader etcetera medan det svenska ordet läroplan har ett innehåll som är begränsat 

till verksamhetens syfte, mål och utvärdering. 

 

 

Lundgren (2015) anser att det man nu ser i världen är skolsystem som är mer beroende 

av marknadskrafter. Detta har i längden skapat läroplaner som speglar den vikt 

samhället lägger på att kunna expandera i takt med den globala ekonomiska tillväxten, 

vad marknaden vill ha blir vad skolan undervisar. Whitty och Power (2003) beskriver 

begreppet den dolda läroplanen. Den dolda läroplanen påvisar hur marknadskrafter 

påverkar skolsystemet och hur de har skapat enkla vägar in i skolsystemen runt om i 

världen. Skolsystemen har således öppnats upp från att vara statligt styrda institutioner 

till mer fragmenterade system med enskilt styrda skolor och vinstintressen i vissa 

skolsystem. Pinar (2012) menar att när marknadskrafter ges utrymme att influera 

läroplaner på detta sätt, påverkas den kunskap som läroplaner syftar till att uppnå genom 

att kunskaperna reduceras till sådant som är lätt att mäta. Detta resulterar i sin tur i att 

det inte finns utrymme för utforskande av ämnen utifrån intresse och vetgirighet, 

kunskapen reduceras istället till en checklista över vad man ska kunna på ett visst stadie. 
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Svensk förskola i förändring – framväxten av Lpfö 18 

Den svenska förskolan har vuxit fram ur två olika samhälleliga behov. Det första är en 

pedagogisk tradition och genom att vara en undervisande institution sågs förskolan som 

ett komplement till det barnen lärde sig i hemmet. Men förskola/barnomsorg var också 

nödvändig för att möjliggöra den svenska familjepolitiken. För att välfärdsstatens 

bildande skulle vara möjligt behövde Sverige en statlig, nationell utbyggnad av 

barnomsorg. Utan denna möjlighet för föräldrar att ha sina barn i någon typ av 

verksamhet hade det svenska samhället byggt på familjer med två arbetande föräldrar 

aldrig varit möjlig. (Folke-Fichtelius, 2008). Förskolan har på så sätt haft ett dubbelt 

uppdrag; att lära barnen och att ge dem omsorg när deras föräldrar förvärvsarbetar. 

Vallberg Roth (2001) menar att barnomsorg under 1800-talets slut hade en moralistisk 

läroplanskod, utifrån det sätt som Lundgren beskrivit läroplanskoderna, men att den 

senare fick en rationell läroplanskod under 1900-talets gång då påverkan från 

kristendomen minskade mer och mer. Genom att gå från en moralisk till en rationell 

läroplanskod följde förskolan den övriga samhällsutveckling som blev mer och mer 

sekulariserad. 

Barnomsorg hade från början varit socialstyrelsens ansvarsområde och det var de som 

satte upp allmänna råd för hur barnomsorg skulle skötas. Ansvaret flyttades sedan över 

till skolverket 1996 och 1998 fick förskolan sin första läroplan (Lundgren, Säljö & 

Liberg, 2017). Genom att förflytta förskolan från Socialstyrelsen till skolverket tog 

förskolan ett steg ifrån mestadels omsorg och fostran och närmade sig skolvärldens 

undervisning. 

 

 

Under 1980-talet fördes diskussioner om hur barnomsorg/förskola skulle organiseras 

och vad den skulle innehålla. Beroende av ideologi fanns flera olika åsikter om vad 

barnomsorgens/förskolans roll och uppdrag var. Den politiska högern önskade utökade 

möjligheter för barn att vara hemma med förälder istället för att tas om hand av personal 

inom någon typ av institution. Den politiska vänsterns vision var snarare att utöka 

omhändertagandet av barnen genom utveckling av den allmänna barnomsorgen 

(Lindgren & Söderlind, 2019). Lpfö 98 när den kom hade en kombination av omsorg, 

värdegrund och lärande och när den reviderades 2010 kom den att inrymma mer 
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kunskapsinnehåll kring de traditionella skolämnena, som; matematik, språk, 

naturvetenskap och teknik (Lundgren, Säljö & Liberg, 2017).  

 

 

2011 trädde den nya skollagen i kraft och i och med den blev förskolan en egen 

skolform och förskollärarnas uppdrag förtydligades och förskolan hade officiellt tagit 

plats som en del av skolväsendet. Detta innebar att det var personalen med 

förskollärarlegitimation som skulle bedriva undervisning i förskolan och att dessa var 

ansvariga för undervisningens innehåll i enlighet med läroplanen (skolinspektionen, 

2016). I och med att förskolans läroplan reviderades 2010 klargjordes målen för språk, 

matematik, naturvetenskap och teknik då de förtydligandes. Det skapades även ett 

förtydligande av kraven på personalen att systematiskt utvärdera och följa upp barnens 

utveckling (Skolverket, 2018). Svensk förskola är en frivillig verksamhet men 

förskoleklassen blev obligatorisk för alla barn från hösten 2018 och från hösten 2019 

kartläggs alla förskoleklassbarns kunskaper inom språk och matematik när de börjar 

förskoleklassen (Skolverket, 2019).  

Skolverket (2018) menar att den undervisning som bedrivs i förskolan ska vila på en 

vetenskaplig grund och bygga på beprövad erfarenhet. Den vetenskapliga grunden som 

förskolans läroplan vilar på har vuxit fram i ett sociokulturellt sammanhang genom att 

förutsätta att undervisning sker i relation till och tillsammans med andra människor och 

den omgivande miljön. Skolverket följer en rationell läroplanskod då de lägger grunden 

som förskolan ska vila på på en vetenskaplig grund och att dess innehåll ska vara 

vetenskapligt fastställd kunskap. Nu kan man se att den kristna moraliska 

läroplanskoden inte finns representerad inom förskolan, Lpfö 18 har dock en 

värdegrund som kan beskrivas som medborgarmässig och på så sätt hör den hemma i en 

annan typ av moralisk läroplanskod.  

 

Framväxt av engelska ´Early Years Foundation Stage´  

Det engelska samhället hade en annan resa fram till EYFS än den svenska förskolan 

hade till Lpfö 18. England har inte haft samma uppbyggnad av ett välfärdssamhälle som 

Sverige haft och på grund av detta har de inte haft samma behov av en statligt 

organiserad barnomsorg. 1996 arbetade bara drygt 60% av mödrar i England och en stor 

del av dem arbetade endast deltid (Office for National Statistics, 2017) vilket betydde 

att nästan hälften av alla engelska barn hade en förälder som inte arbetade alls och som 
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därför inte behövde någon typ av barnomsorg. Englands behov av centraliserad 

barnomsorg har också hållits nere på grund av att många som arbetat använt sig av vad 

som i England kallas ’informal childcare’, när någon familjemedlem eller bekant står 

för barnomsorgen. 

När den första centraliserade, nationella läroplanen för Englands skolor kom 1988 

deklarerade Early Years Curriculum Group 1988 att early years utbildning var en 

utbildning med egen inneboende kvalitet och betydelse som inte borde ses bara som en 

förberedelse för nästa steg i utbildningen, omsorg talades det dock inte om i relation till 

Early Years curriculum. Dock kom denna inneboende kvalitet av utbildning att 

ifrågasättas då early years inte ansågs hålla kvalitet överallt nationellt och att barnen på 

så vis inte kunde bygga kunskaper och heller inte skapa en bas för vidare lärande (Soler 

& Miller, 2003). Önskemålet från kritiker av Early Years curriculum var en mer 

målstyrd läroplan som följde en mer rationell läroplanskod. 

De kritiska rösterna hade effekt och 1996 kom ett dokument med önskvärda mål för 

barn att uppfylla innan de fyllt fem år och detta sågs som ett försök att skapa enighet 

mellan de olika institutionerna för barn i förskoleålder. Dessa mål beskrevs som 

önskansvärda men när ett nytt dokument trädde i kraft 1999 var det inte önskansvärda 

mål längre utan målen hade nu blivit uppfyllandemål som barnen skulle uppnå innan 

sex års ålder. (Soler & Miller, 2003). Dock var det vid den tidpunkten olika dokument 

som styrde verksamhet för barn upp till tre år och verksamhet för barn upp till fem år 

(Beckley, 2013).  England har många olika former av förskoleliknande institutioner;  

• local authority-maintained schools 

• non-maintained schools (schools not maintained by a local authority) 

• independent schools 

• academies and free schools 

• nurseries 

• private nursery schools 

• pre-schools/playgroups 

• childminding 

(Department for Education, 2018) 

Innan 2008 hade de olika förskoleliknande institutionerna olika ramverk och 

styrdokument men 2008 introducerades den första versionen av Early Years Foundation 

Stage. För första gången fanns ett ramverk som alla aktörer inom Early Years sektorn 

skulle lyda under. Trots att de olika aktörerna har olika typer av institutioner för barn 0–



 

7 

 

5 år så har de sedan 2008 samma målsättningar för barnens lärande och samma ansvar 

vad gäller barnens utveckling och omsorg (Tickell, 2011). EYFS framework som kom 

2008 var det första dokumentet som satte ut en sammanhållen strategi för barns lärande 

och utveckling från födsel till fem års ålder. Det som tidigare varit uppdelat i omsorg 

fram till tre års ålder och sedan skola från fyra års ålder fick nu en röd tråd för barnens 

utveckling hela vägen fram till fem års ålder (Beckley, 2013). 

 

 

Metod 

För att börja detta arbete sökte jag först i Discovery på Högskolan i Gävle för att hitta 

artiklar relaterade till läroplaner för barn i förskoleålder och även framväxten av den 

svenska förskolan och Lpfö 18 samt den engelska EYFS och dess framework. 

Söktermer jag använde var;  

- förskola, historia och läroplan 

- early years foundation stage, curriculum and history 

- early years education, curriculum and/or curriculum theory 

- förskola, läroplan och/eller läroplansteori 

Efter att ha läst de artiklar jag hittade som relaterade till ämnet ansåg jag att jag även 

behövde hitta böcker kring läroplansteorier och historia om uppbyggnaden av både den 

svenska förskolan och early years foundation stage. Om den svenska förskolan kunde 

jag få ganska mycket litteratur från svenska bibliotek men litteratur relaterat till EYFS 

var svårare att hitta. Jag kunde dock använda mig av personliga kontakter och under ett 

besök till Storbritannien hade jag möjlighet att använda mig av Manchester 

Metropolitan Universitys bibliotek och där hittade jag mer användbar litteratur. 

För att i denna studie kunna analysera läroplanerna har jag använt mig av en 

läroplansteori bas. Jag använder mig av Lundgrens fyra stora läroplanskoder som Linde 

(2012) beskriver som; klassisk-, realistisk-, moralisk- och rationell läroplanskod. En 

läroplanskod beskriver Lundgren som följande; “A curriculum code is constituted by 

the spoken and unspoken principles that guide how goals are formed and content 

selected and organised for learning.” (Lundgren, 2015 s.10). En grundligare genomgång 

av läroplanskoderna finns i avsnittet Bakgrund och Tidigare forskning.  

För att börja undersöka de två läroplanerna, läste jag både Lpfö 18 och EYFS 

framework och började stryka under innehåll i olika färg beroende på vad de relaterade 
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till och på så sätt kunde jag kategoriserat innehållet. Sedan granskade jag kategorierna 

som framkommit och de tre kategorierna som växte fram i kategoriseringen var;  

• Värdegrund 

•  Mål  

• Utvärdering 

Dessa tre kategorier hade ett innehåll som jag kunde ställa mot varandra och jämföra. 

Detta presenteras under resultat och analys.  

I analysen tittade jag på det som framkommit i kategoriseringen, jämförde dem med 

varandra och undersökte dem i förhållande till läroplansteori och läroplanskod.  

 

 

Resultat och Analys 

Värdegrund 

I undersökningen av Lpfö och EYFS framework framkom tre kategorier, nedan i 

tabellen presenteras delar av läroplanstexterna som relaterar till kategorin Värdegrund.  

 

Lpfö 18 (Sverige) EYFS framework (England) 

 

Var och en som verkar inom förskolan ska 

främja aktning för människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män, 

flickor och pojkar, samt solidaritet mellan 

människor. Inget barn ska i förskolan bli 

utsatt för diskriminering på grund av kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller 

någon som barnet har anknytning till, eller 

för annan kränkande behandling. Alla 

sådana tendenser ska aktivt motverkas 

(Skolverket, 2018, s.5). 

 

The Early Years Foundation Stage (EYFS) sets 

the standards that all early years providers must 

meet to ensure that children learn and develop 

well and are kept healthy and safe. It promotes 

teaching and learning to ensure children’s ‘school 

readiness’ and gives children the broad range of 

knowledge and skills that provide the right 

foundation for good future progress through 

school and life (Department for Education, 2017, 

s.5).  

 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att 

utveckla sin förmåga till empati och 

omtanke om andra genom att uppmuntra och 

stärka deras medkänsla och inlevelse i andra 

människors situation. Utbildningen ska 

präglas av öppenhet och respekt för 

skillnader i människors uppfattningar och 

 

•every child is a unique child, who is constantly 

learning and can be resilient, capable, confident 

and self-assured;  

• children learn to be strong and independent 

through positive relationships; • children learn and 

develop well in enabling environments, in which 

their experiences respond to their individual needs 
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levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att 

på olika sätt få reflektera över och dela sina 

tankar om livsfrågor (Skolverket, 2018, s.5). 

and there is a strong partnership between 

practitioners and parents and/or carers; and • 

children develop and learn in different ways and at 

different rates. The framework covers the 

education and care of all children in early years 

provision, including children with special 

educational needs and disabilities 

(Department for Education, 2017, s.6). 

 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden 

för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, 

trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen 

ska utgå från en helhetssyn på barn och 

barnens behov, där omsorg, utveckling och 

lärande bildar en helhet. I samarbete med 

hemmen ska förskolan främja barnens 

utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta 

och ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar (Skolverket, 2018, s.7). 

 

Helping children to develop a positive sense of 

themselves, and others; to form positive 

relationships and develop respect for others; to 

develop social skills and learn how to manage 

their feelings; to understand appropriate behaviour 

in groups; and to have confidence in their own 

abilities (Department for Education, 2017, s.8). 

 

Förskolan ska vara en levande social 

gemenskap som ger trygghet samt vilja och 

lust att lära. Barn skapar sammanhang och 

mening utifrån sina erfarenheter och sätt att 

tänka. Därför ska de i förskolan möta 

respekt för sin person och sitt sätt att tänka 

och förstå sin omvärld. Alla som arbetar i 

förskolan ska ge varje barn förutsättningar 

att utveckla tillit och självförtroende. De ska 

uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet 

och intresse. Barnens rätt till kroppslig och 

personlig integritet ska också respekteras 

(Skolverket, 2018, s.7). 

 

Managing feelings and behaviour: children talk 

about how they and others show 

feelings, talk about their own and others’ 

behaviour, and its consequences, and know 

that some behaviour is unacceptable. They work 

as part of a group or class, and understand and 

follow the rules. They adjust their behaviour to 

different situations, and take changes of routine in 

their stride (Department for Education, 2017, 

s.11). 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar 

att utveckla; 

– sin identitet och känna trygghet i den samt 

medvetenhet om rätten till sin kroppsliga 

och personliga integritet, 

– sin kulturella identitet samt kunskap om 

och intresse för olika kulturer och förståelse 

för värdet av att leva i ett samhälle präglat 

av mångfald 

– förbereda barnen för delaktighet och 

ansvar och för de rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 

samhälle 

– förmåga att fungera enskilt och i grupp, 

samarbeta, hantera konflikter och förstå 

rättigheter och skyldigheter samt att ta 

ansvar för gemensamma regler, 

 

Making relationships: children play co-

operatively, taking turns with others. They take 

account of one another’s ideas about how to 

organise their activity. They show sensitivity 

to others’ needs and feelings, and form positive 

relationships with adults and other 

children (Department for Education, 2017, s.11). 
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I jämförelse med varandra har observerats att Lpfö 18 sätter ut specifika värden som 

förskolan ska förmedla till barnen och läroplanen uttrycker att förskolan även ska 

reflektera FN:s barnkonvention på så sätt att barnets bästa alltid ska vara 

utgångspunkten i utbildningen (Skolverket, 2018).  

EYFS frameworks värdegrund är dock inte beskriven under ett eget kapitel eller rubrik, 

men det finns punkter som har ett värdegrunds innehåll. Overarching principles 

beskriver hur alla som arbetar inom EYFS ska ha i åtanke när de lär ut att; varje barn lär 

sig hela tiden, att varje barn är unikt och att alla barn kan vara tåligt, kapabelt, 

självsäkert och ha bra självförtroende. Vidare beskrivs att, för att barnen ska kunna 

uppnå ovanstående behöver de; positiva förhållanden och miljöer som skapar 

möjligheter att växa utefter individuella förutsättningar (Department for Education, 

2017). 

 

 

Även under målrubriken i EYFS framework finns text som faller under kategorin 

värdegrund, under rubriken Personal, social and emotional development beskrivs det 

hur barn ska lära sig att kunna kontrollera sitt eget beteende, att de ska kunna se hur 

deras eget och andras beteende har konsekvenser och att visst beteende är oacceptabelt. 

Barnen ska också lära sig att arbeta i grupp, att följa regler och de ska kunna ändra sitt 

beteende utefter vad situationen kräver och kunna ta förändringar i rutiner utan problem. 

Barnen ska kunna leka, följa turordning, lyssna på andra, visa förståelse för andras 

behov och känslor samt kunna skapa positiva förhållanden med både vuxna och barn 

(Department for Education, 2017).  

 

 

Lpfö 18 har värdegrundsinnehåll om kulturell mångfald och vikten av att förstå och 

acceptera olika levnadssätt och att barnen ska uppmuntras att tillsammans med 

personalen diskutera och fundera kring etik och livsfrågor och visa att man kan ha olika 

åsikter eller trosuppfattningar men att alla ändå kan följa den värdegrund som förskolan 

och samhället förespråkar (Skolverket, 2018). I jämförelse med EYFS framework har 

Lpfö 18 mycket mer innehåll relaterat till vilka värden undervisningen ska utveckla hos 

barnen. EYFS frameworks värdegrundsinnehåll handlar om hur barnen ska kunna lära 

sig att samarbete och arbeta som grupp inom institutionen snarare än i ett större 

(Skolverket, 2018, s.13–14). 
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sammanhang. Fokus är inte på solidaritet med andra människor, förståelse för olika 

livsåskådningar och motverkande av könsroller så som Lpfö 18 har. På grund av detta 

kan man säga att Lpfö 18 följer en moralisk läroplanskod på ett sätt som EYFS 

framework inte gör. Lpfö 18 passar dock även in i en rationell läroplan på så sätt att den 

förbereder för lärande, den har intentionen att skapa ett intresse, lust för lärande och visa 

hur man kan utforska inom olika ämnen för att lära och förstå. Den engelska läroplanen 

har en mer rationell läroplanskod, detta blir synligt under kategorierna mål och 

utvärdering. Den svenska läroplanen kan sägas hamna mellan en moralisk- och en 

realistisk läroplan. Moralistisk, eller medborgerlig som Abrahamson, Berg och Wallin 

(1999) tycker är en bättre benämning på grund av det moderna samhälle vi lever i, på 

grund av det stora fokus som läggs på värdegrund i läroplanen 

 

 

 

 

Mål 

Under kategorin mål som framkom under kategoriseringen av läroplanernas innehåll 

synliggjordes flera skillnader på hur läroplanerna uttrycker sig i förhållande till mål som 

sätt s upp för barnen. Nedan kommer först en tabell med utvald text som representerar 

de två läroplanernas måltext med efterföljande analys av innehållet. 

 

Lpfö 18 (Sverige) EYFS framework (England) 

 

Förskolan ska ge varje barn 

förutsättningar att utveckla 

– intresse för berättelser, bilder och texter i 

olika medier, såväl digitala som andra, 

samt sin förmåga att använda sig av, tolka, 

ifrågasätta och samtala om dessa, 

 

– ett nyanserat talspråk och ordförråd samt 

förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka 

tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra i olika 

sammanhang och med skilda syften, 

 

– intresse för skriftspråk samt förståelse 

för symboler och hur de används för att 

förmedla budskap, (Skolverket, 2018, 

s.14). 

 

Literacy 

Reading: children read and understand 

simple sentences. They use phonic 

knowledge to decode regular words and 

read them aloud accurately. They also read 

some common irregular words. They 

demonstrate understanding when talking 

with others about what they have read. 

Writing: children use their phonic 

knowledge to write words in ways which 

match their spoken sounds. They also 

write some irregular common words. They 

write simple sentences which can be read 

by themselves and others. Some words are 

spelt correctly and others are phonetically 

plausible. 

(Department for Education, 2017, s.11) 
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Förskolan ska ge varje barn 

förutsättningar att utveckla 

– förmåga att använda matematik för att 

undersöka, reflektera över och pröva olika 

lösningar av egna och andras 

problemställningar, 

 

– förståelse för rum, tid och form, och 

grundläggande egenskaper hos mängder, 

mönster, antal, ordning, tal, mätning och 

förändring, samt att resonera matematiskt 

om detta, 

 

– förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka 

och använda matematiska begrepp och 

samband mellan begrepp, 

(Skolverket, 2018, s.14). 

Mathematics 

Numbers: children count reliably with 

numbers from 1 to 20, place them in order 

and say which number is one more or one 

less than a given number. Using quantities 

and objects, they add and subtract two 

single-digit numbers and count on or back 

to find the answer. They solve problems, 

including doubling, halving and sharing. 

Shape, space and measures: children use 

everyday language to talk about size, 

weight, capacity, position, distance, time 

and money to compare quantities and 

objects and to solve problems. They 

recognise, create and describe patterns. 

They explore characteristics of everyday 

objects and shapes and use mathematical 

language to describe them. (Department 

for Education, 2017, s.12) 

 

 

EYFS framework innehåller sju områden där barnen ska uppfylla olika mål inom 

områdena. De sju områdena är; Kommunikation och språk, Fysisk utveckling, 

Personlig, social och emotionell utveckling, Literacitet, Matematik, Förståelse av 

världen, Uttryckande konst och design. Områdena har sedan specifika mål som barnen 

ska förväntas ha uppnått innan de avslutar EYFS och går vidare till Key Stage 1. Målen 

är mycket mer specifika i EYFS framework än vad de är i Lpfö 18. I Lpfö 18 beskrivs 

målen som att; ”förskolan ska ge varje barn förutsättningar för att utveckla” 

(Skolverket, 2018, s. 13). Inga krav på kunskapsmål finns utan istället ska barnen ha 

möjlighet att utveckla sina förmågor inom de olika underkategorierna. Då de engelska 

barnen förväntas kunna skriva och läsa enkla meningar när de går vidare till nästa steg 

förväntas de svenska barnen ha getts förutsättningar att utveckla ett intresse för 

skriftspråk och symboler. I Lpfö 18 ligger fokus på att barnen ska skapa förmågor och 

förståelse för hur man utforskar och undersöker inom olika ämnen. Lpfö 18 säger; 

”Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen” 

(Skolverket, 2018, s. 13). Den svenska förskolan ska bygga grunden till ett intresse för 

att lära och ge barnen möjligheter att utveckla sina förmågor för utforskande och 

lärande medan EYFS har som mål att ge barnen specifika kunskaper. 
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På grund av målinriktningen i EYFS kan man se en av lärarrollen i det engelska 

systemet till skillnad mot det svenska. Enligt Lpfö 18 ska barnen ha möjligheter att 

utvecklas men, inte mot ett specifikt mål. De engelska lärarna har tydligt utskrivna mål 

att förhålla sig till vad gäller vad varje barn ska uppnå innan de går vidare till nästa 

instans och det är mål som kan uppmätas. Det förtydligande av målen som finns i EYFS 

framework kan kopplas till den kritik som Soler och Miller (2003) framförde att det 

fattades mål i tidigare engelska läroplaner. De tidigare versionerna har varit öppna för 

tolkningar på ett sådant sätt att utbildningen inte blivit likvärdig över landet. Tidigare 

hade tolkningarna om vad barnen skulle lära sig skilt sig mellan olika aktörer.  

I den senaste versionen av EYFS framework har målen definierats än mer än i tidigare 

versioner för att göra utbildning så likvärdig som möjligt oberoende var i landet och 

inom vilken typ av institution barnen befinner sig. 

Att ha konkreta uppfyllnadsmål behöver dock inte i slutändan betyda att de engelska 

barnen kan mer än svenska barn när de går vidare till nästa stadie. Man kan argumentera 

för att den svenska förskolans läroplan ger möjligheter för alla barn att komma så långt 

de har möjlighet till. Det finns inte ett specifikt mål men det finns heller inga 

begränsningar för hur långt barnen kan utvecklas om var och en utmanas utifrån sina 

egna förutsättningar. 

Lpfö 18 ger större tolkningsmöjligheter för individuella förskollärare och förskolor om 

vad verksamheten ska ha för innehåll på grund av att det inte finns specifika mål. På så 

sätt kan arbetet antas se olika ut på olika förskolor runt om i landet. Lpfö 18 kan också 

sägas passa in under den rationella läroplanskoden men på ett annat sätt än vad EYFS 

framework gör det. Lpfö 18 har ett syfte med utbildningen om att skapa intresse för 

lärande och EYFS framework har ett syfte att lära barnen specifika kunskaper inför 

nästa undervisning stadie. 

 

 

Utvärdering 

I kategorisering av innehållet framkom stora skillnader i hur de två läroplanerna ser på 

utvärdering och vilken typ av utvärdering som görs. Text ur läroplanerna som 

exemplifierar detta presenteras i tabellen nedan och analyseras efter tabellen. 

 

Lpfö 18 (Sverige) EYFS framework (England) 

 

För att stödja och utmana barn i deras 

 

Ongoing assessment (also known as 
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lärande behövs kunskap om varje barns 

erfarenheter, kunnande och delaktighet 

samt inflytande över och intresse för de 

olika målområdena. Det behövs också 

kunskap om hur barns utforskande, frågor, 

erfarenheter och engagemang tas tillvara i 

verksamheten, hur deras kunnande 

förändras samt när de upplever 

verksamheten som intressant, rolig och 

meningsfull. 

(Skolverket, 2018, s.18). 

formative assessment) is an integral part 

of the learning and development process. 

It involves practitioners observing 

children to understand their level of 

achievement, interests and learning styles, 

and to then shape learning experiences for 

each child reflecting those observations. 

(Department for Education, 2017, s.13). 

 

Förskollärare ska ansvara för att 

 

– varje barns utveckling och lärande 

kontinuerligt och systematiskt följs, 

dokumenteras och analyseras för att det 

ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan 

tillgodoser barnens möjligheter att 

utvecklas och lära i enlighet med 

läroplanens mål, 

 

– dokumentation, uppföljning, utvärdering 

och analys omfattar hur läroplansmålen 

integreras med varandra och bildar en 

helhet i utbildningen, 

 

– kritiskt granska att de 

utvärderingsmetoder som används utgår 

från de grundläggande värden och 

intentioner som uttrycks i läroplanen, 

 

– resultat från uppföljningar och 

utvärderingar systematiskt och 

kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla 

förskolans kvalitet och därmed barnens 

möjligheter till omsorg samt 

förutsättningar för utveckling och lärande, 

och 

 

– analysen används för att vidta åtgärder 

för att förbättra utbildningen. 

(Skolverket, 2018, s.18). 

 

Assessment should not entail prolonged 

breaks from interaction with children, nor 

require excessive paperwork. Paperwork 

should be limited to that which is 

absolutely necessary to promote children’s 

successful learning and development 

(Department for Education, 2017, s.13). 

 

Syftet med utvärdering är att få kunskap 

om hur förskolans kvalitet, dvs. 

verksamhetens organisation, innehåll och 

genomförande kan utvecklas så att varje 

barn ges bästa möjliga förutsättningar för 

utveckling och lärande. Det handlar ytterst 

om att utveckla bättre arbetsprocesser, 

 

When a child is aged between two and 

three, practitioners must review their 

progress, and provide parents and/or 

carers with a short written summary of 

their child’s development in the prime 

areas. This progress check must identify 

the child’s strengths, and any areas where 
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kunna bedöma om arbetet sker i enlighet 

med målen och undersöka vilka åtgärder 

som behöver vidtas för att förbättra 

förutsättningarna för barn att leka, lära, 

utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i 

förskolan. Det är analyserna av 

utvärderingens resultat som pekar ut 

väsentliga utvecklingsområden. All form 

av utvärdering ska utgå från ett tydligt 

barnperspektiv. 

(Skolverket, 2018, s.18). 

the child’s progress is less than expected. 

(Department for Education, 2017, s.13). 

  

In the final term of the year in which the 

child reaches age five, and no later than 30 

June in that term, the EYFS Profile must 

be completed for each child. The Profile 

provides parents and carers, practitioners 

and teachers with a well-rounded picture 

of a child’s knowledge, understanding and 

abilities, their progress against expected 

levels, and their readiness for Year 1. The 

Profile must reflect: ongoing observation; 

all relevant records held by the setting; 

discussions with parents and carers, and 

any other adults whom the teacher, parent 

or carer judges can offer a useful 

contribution. (Department for Education, 

2017, s.14). 

  

Each child’s level of development must be 

assessed against the early learning goals 

(see Section 1). Practitioners must indicate 

whether children are meeting expected 

levels of development, or if they are 

exceeding expected levels, or not yet 

reaching expected levels (‘emerging’). 

This is the EYFS Profile. (Department for 

Education, 2017, s.14). 

 

 

Engelska barn utvärderas första gången formellt vid två år ålder och enligt EYFS 

framework ska utvärderingen av barnens kunskaper vid detta stadie visa barnens 

styrkor, samt områden där barnen inte utvecklats fullt ut så mycket som förväntats. 

Denna utvärdering ska också ge indikationer på om särskilda åtgärder behövs sättas in 

för att barnet senare ska kunna uppfylla målen. EYFS framework understryker att 

pappersarbete inom utvärderingen av barnen ska hållas till ett minimum för att läraren 

inte ska behöva ta så mycket tid ifrån barngruppen.(Department for Education, 2017). 
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Uppföljning, utvärdering och utveckling enligt Lpfö 18 ska handla om att utvärdera 

förskolan och huruvida den gör sitt arbete med att möjliggöra lärande och utveckling 

hos barnen. Således ska barnens utveckling och lärande dokumenteras och analyseras så 

att man kan fastställa hur barnen utvecklas och utökar sina kunskaper inom alla 

målområden. Det ska inte ske en bedömning av vad barnen uppnått utan en bedömning 

av huruvida de utvecklats utifrån sina egna förutsättningar. Enligt Lpfö 18 kan förskolan 

genom denna typ av kontinuerlig dokumentation, reflektion och analys ges möjlighet att 

förändra arbetssätt eller praktiker för att säkerställa att läroplanens krav uppfylls i 

verksamheten (Skolverket, 2018). 

Innan barnen slutar EYFS utvärderas deras måluppfyllelse igen genom att något som 

kallas ’the Early Years Foundation Stage Profile’ skapas. I denna profil utvärderas 

barnen utefter tre olika nivåer i förhållande till varje enskilt mål. De olika nivåerna som 

barnen kan uppnå är; uppnått målen (meeting the expected levels), överträffat målen 

(exceeded expected levels) eller inte än uppnår målen (not yet reaching expected 

levels). Profilen delas sedan med lärare i Key Stage 1 och med vårdnadshavare 

(Department for Education, 2017). Enligt Lpfö 18 (Skolverket, 2018) ska förskolan, i 

övergång till förskoleklass och fritids, samverka och informera om varje barns situation 

med mottagande instans så att barnet ska kunna ha en kontinuitet i sitt lärande och sin 

utveckling. Ingen formell utvärdering av barnets kunskaper görs inför övergång till 

förskoleklass och fritids.  

 

 

För att avsluta analysen av de tre kategorierna kan likheterna med Sveriges och 

Englands läroplaner för barn i förskoleålder sägas vara att de båda vilar på en rationell 

bas där vad man lär sig har ett syfte framåt. Skillnaden är att den svenska läroplanen har 

mer värdegrundsfokus än vad den engelska har. Den svenska ser till barnets utveckling 

utifrån individuella förutsättningar i större grad än vad den engelska gör. Den engelska 

läroplanen har samma mål som alla barn skall uppnå innan fem års ålder medan den 

svenska läroplanen vill ge varje barn möjlighet att utvecklas så långt de kan efter de 

egna förutsättningarna. Vad gäller utvärdering så har de två läroplanerna skilda syften 

vad gäller vad som ska utvärderas. I enlighet med EYFS framework utvärderas barnens 

måluppfyllelse och kunskaper medan enligt Lpfö 18 är det förskolans arbete som ska 

utvärderas för att se om den tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas. 
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Diskussion 

I ett större sammanhang kan man se hur Englands läroplan för barn i förskoleålder har 

detaljerade målstyrning och att dess innehåll faller under en rationell läroplans kod. Den 

svenska förskolan har inte samma form av målstyrning, man kan dock ställa sig kritisk 

till hur realistiskt det är att den svenska förskolan kommer fortsätta fungera på detta sätt. 

Från och med hösten 2019 har förskoleklassen börjat med en obligatorisk kartläggning 

av alla barn (Skolverket, 2019) som mäter barnens kunskaper inom språk och 

matematik. Då kan man fråga sig huruvida det inte indirekt finns mål för förskolans 

arbete eftersom barnen i förskoleklass förväntas kunna det som kartläggningen 

innehåller. Kan det då på sikt bli så att kartläggningen i realitet blir mål som 

förskolebarnen ska uppfylla?  

 

 

Den svenska förskolan har en mer utpräglad värdegrundsyn än vad dess engelska 

motsvarighet har och det kan kopplas historiskt till att Sverige haft en mer 

samhällsfostrande undervisning än den klassiska engelska skolundervisningen med 

fokus på kunskapsmål. Frågan bör dock ställas om skolifiering och högre krav på 

barnen kommer att komma till den svenska förskolan för att Sverige ska kunna 

konkurrera på den globala skolarenan?  

När marknadskrafterna utövar inflytande på innehållet i läroplaner med syftet att styra 

dem mot mätbara kunskaper (Pinar, 2012) finns risken att möjligheten att få utveckla 

sina intressen och lära utifrån nyfikenhet på ett utforskande sätt inte längre får plats i 

förskolan.  

Det finns också en risk att värdegrundsarbetet kommer att få mindre plats då Sverige 

ska konkurrera internationellt, om det blir så att kunskapsmål ska ha företräde och anses 

viktigare än värdegrundsarbete. Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv skulle det betyda 

att den svenska förskolans läroplan skulle bli mer rationell och mindre moralisk 

(medborgerlig).  

 

 

Om vi ser på läroplaner bakåt så har de speglat det samhälle de gjordes i och vad som 

prioriterades i barns lärande och utveckling då. Framåt betyder det att läroplanerna om 
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de förändras kommer ändras beroende på omprioritering vad gäller samhällets syn på 

kunskap, vilken kunskap som anses viktig och till vad kunskapen behövs.  

Prioriteras värdegrund eller kommer det vara viktigare med kunskapsstyrda mål? Kan 

båda prioriteras eller är de i sig själva inte kompatibla då den ena handlar om att allas 

lika värde och den andra handlar om att alla ska uppfylla samma mål oberoende av 

individuella förutsättningar?  
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