




Lpfö 18

• Intentionerna kvarstår – rolig, trygg och lärorik
• Målen riktar sig fortfarande till förskolan
• Förändringar i både del 1 och del 2
• Överenstämmelse med övriga läroplaner
• Moderniserat språk
• Flyttade stycken, nya rubriker och fler underrubriker
• En del nytt, annat omformulerat och/eller förstärkt



Nytt i Lpfö 18 
• Barnkonventionen
• Förundran, bildning, fantasi och föreställnings-

förmåga
• Förskollärares ansvar i undervisningen
• Barnskötares och övrig personals medverkan i 

undervisningen
• Digitalisering



Nytt i Lpfö 18 
(forts.)
• Hållbar utveckling
• Nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk
• Svenskt teckenspråk
• Barns kroppsliga och personliga integritet



Undervisning
• Undervisning som målstyrd process 
• Nytt avsnitt om förskollärares ansvar i 

undervisningen
• Undervisning ska ske under ledning av förskollärare
• Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet
• Undervisning och omsorg hänger ihop
• Utbildning ersätter begreppet verksamhet



Uppföljning, utvärdering och 
utveckling
”Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller 
genomföra utbildningen i enlighet med de nationella 
målen och undersöka vilka åtgärder som behöver 
vidtas för att förbättra utbildningen och därmed öka 
måluppfyllelsen.” 
Lpfö 18 under rubrik 2.6



Uppföljning, utvärdering och 
utveckling
Flera nya skrivningar under 2.6 om t.ex. analys:
• Analysera resultaten av uppföljningar och 

utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet 
och därmed barnens möjligheter till omsorg samt 
förutsättningar för utveckling och lärande

• Analysen används för att vidta åtgärder för att 
förbättra utbildningen



Rektor för förskola
• Förskolechef blir rektor
• Tydligare skrivningar med ansvar för utbildningens 

kopplingar till läroplansmålen
• Rektorns ansvar för att förskollärare ges 

förutsättningar att ansvara för undervisningen
• Tydligare skrivning om ansvar för stöd/särskilt stöd
• Nytt stycke om ansvar för resursfördelning
• Obligatorisk befattningsutbildning: Rektors-

programmet



Ett sammanhållet uppdrag 
• Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins 

grund. 

• Utbildningen i förskolan syftar till 
att barn ska inhämta och 
utveckla kunskaper 
och värden. 



Jämställdhet 
• Medvetet och aktivt främja alla barns lika rättigheter och 

möjligheter, oberoende av könstillhörighet.  

• Motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, 
val och lärande. 

• Organisera utbildningen så att barnen möts, leker och lär 
tillsammans, samt prövar och utvecklar sina förmågor och 
intressen, med samma möjligheter och på lika villkor, 
oberoende av könstillhörighet.



Jämställdhet 
• Miljön ska erbjuda alla barn 

varierade aktiviteter i olika 
sammanhang. 

• Förskolans miljö ska inspirera 
och utmana barnen att bredda 
sina förmågor och intressen 
utan att begränsas av 
könsstereotypa uppfattningar.



Ansvar på olika nivåer 
Rektorn har ett särskilt ansvar att…

• inkludera arbetet med jämställdhet i 
det systematiska kvalitetsarbetet,

Förskollärare ska ansvara för att...

• aktivt inkludera ett 
jämställdhetsperspektiv så att alla 
barn får likvärdiga möjligheter till 
utvidgade perspektiv och val oavsett 
könstillhörighet, 

Arbetslaget ska… 

• medvetet och aktivt arbeta med 
jämställdhet,

• inspirera och utmana barnen att 
bredda sina förmågor och intressen 
på ett sätt som går utöver 
könsstereotypa val,

• säkerställa att alla barn får lika stort 
inflytande över och utrymme i 
utbildningen oavsett könstillhörighet, 



Nationella minoriteter
• Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för barnens 

förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de nationella 
minoriteternas språk och kulturer. 

• Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla […] 
både det svenska språket och det egna nationella 
minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet, 



Teckenspråk 
• För döva barn, barn med hörselnedsättning och barn som av 

andra skäl har behov av teckenspråk ska språkutvecklingen 
främjas i det svenska teckenspråket. 

• Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla […] 
svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är 
dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk, 



Barns integritet 
• Ny skrivelser om barns rätt till integritet. 

• 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.



Digitalisering



Regeringen
Nationell 

digitaliseringsstrategi 
för skolväsendet

Läroplan 
Skolverket tar fram 

ett förslag

Regeringen
Beslutar, kan göra 

förändringar

Skolverket
Informerar och 

stödjer

Förskolor
Implementerar

Digitalisering i Lpfö 18 



”Digitaliseringen är 
en pågående process”

ur Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet



Digitalisering i Lpfö 18 
• 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

• får använda digitala verktyg på ett sätt som
stimulerar utveckling och lärande.

• en god och tillgänglig miljö utformas, med tillgång till
såväl digitala som andra lärverktyg,



Digitala verktyg
•Kan vara en hårdvara (dator, lärplatta, telefoner, 

kamera, webkamera, robotar etc). 

•Eller en mjukvara som används i undervisning som 
t.ex. internet, olika redigeringsprogram, 
presentationsprogram, videoprogram.



Webbkurs




