
 

 
 

 
  

  
 

 
 
 

 

Rättelseblad 2011-08-08 

 

Läroplan för förskolan Lpfö 98  

(Reviderad 2010) 
 

Ändring i förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan. 
 

Vissa delar av läroplanen har anpassats ytterligare (SKOLFS 2011:69) till den nya 
skollagen (2010:800). Innehållet i läroplanen är i övrigt oförändrat. 

Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2011. 

Nedan finns en förteckning över ändringarna, se fet och understruken text.
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Förteckning över ändringar 
Ändringarna är markerade som fet och understruken text. 
 

Sida 4 

Grundläggande värden 
Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbild-
ningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper 
och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livs-
lång lust att lära. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom 
förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för 
vår gemensamma miljö. 
 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika  
värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden 
som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. 
 
Sida 5 

Saklighet och allsidighet 
Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i  
skollagen och denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa 
värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar 
som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som 
är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 
könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och 
utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. 
 
Skollagen föreskriver att utbildningen i förskolan ska, varhelst den anordnas, 
vara likvärdig. Normerna för likvärdigheten anges av de nationella målen, 
och förskolan ska arbeta för att nå dessa mål. Omsorg om det enskilda barnets 
välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan.  
Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. Detta innebär att  
verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser 
därför inte ska fördelas lika. 
 
Sida 5 

Förskolans uppdrag 
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, 
trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveck-
ling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från 
en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, ut-
veckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens ut-
veckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. 
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Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller var-
aktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 
hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möj-
ligt. 
 
Sida 7 

Förskolans uppdrag 
Språk och lärande hänger oupplösligt samman, liksom språk och identitetsutveck-
ling. 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. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möj-
ligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. 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. 
 
Sida 9 

2.2 Utveckling och lärande 
Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, 
fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att 
den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara 
öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten 
och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för 
att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 
 
Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva 
och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden 
för förskolans verksamhet. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, 
behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att 
skapa mångfald i lärandet.  
 
Sida 12 

2.3 Barns inflytande 
I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens 
sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina 
egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen 
själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av 
miljön och planeringen av verksamheten. 
 
Sida 13 

2.4 Förskola och hem 
Arbetslaget ska 
• föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, 
utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra 
utvecklingssamtal minst en gång varje år, och 


