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Denna läroplan är förskolans första läroplan, vilket innebär att förskolan numera ingår i och utgör det första steget i samhällets samlade
utbildningssystem för barn och ungdom. Skolverket är sedan den 1 januari 1998 tillsynsmyndighet för förskolan liksom för övrig förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Lagstiftningen ingår från samma datum i
skollagen.
Läroplanen utgår från en ansvarsfördelning där staten anger de
övergripande målen och riktlinjerna för förskolan och kommunerna svarar för genomförandet. Till sin struktur överensstämmer förskolans läroplan i huvudsak med skolans läroplaner. Genom att förskolan nu får en
läroplan omfattas utbildningssystemet av tre läroplaner; en för förskolan
(Lpfö 98) en för den obligatoriska skolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) samt en för de frivilliga skolformerna (Lpf 94).
Avsikten är att de tre läroplanerna skall länka i varandra utifrån en
gemensam syn på kunskap, utveckling och lärande.

Läroplanen gäller förskolan

D

enna läroplan gäller för förskolan, dvs. den pedagogiska
verksamhet som bedrivs för barn i de förskolor som kommunen är huvudman för. Läroplanen kommer även att ligga
till grund för bedömningen av kvalitetskravet vid tillståndsprövningen av enskilda förskolor. För familjedaghem skall läroplanen
vara vägledande.
Läroplanen för förskolan ersätter det pedagogiska program som,
i form av allmänna råd från Socialstyrelsen, varit vägledande för
verksamheten. Läroplanen är en förordning med bindande föreskrifter som är utfärdad av regeringen. Läroplanen skall styra förskolan och uttrycker därmed vilka krav staten ställer på verksamheten. Den uttrycker också vilka krav och förväntningar barn och
föräldrar kan ha på förskolan. I läroplanen formuleras förskolans
värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten.
Däremot anger inte läroplanen hur målen skall nås. Detta är en
fråga främst för de professionella som arbetar i förskolan.
Huvudmannen ansvarar för att förskolan ges förutsättningar att
uppfylla läroplanens mål. Det enskilda barnets utveckling och
lärande skall främjas i nära samverkan mellan förskola och hem.
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Läroplanens utformning
Läroplanens inledande avsnitt behandlar förskolans värdegrund och
uppdrag. De mål och riktlinjer som därefter följer skall förstås mot
denna bakgrund.
Mål och riktlinjer för förskolans verksamhet anges för följande
områden:
- Normer och värden
- Utveckling och lärande
- Barns inflytande
- Förskola och hem
- Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem
Målen anger inriktningen på förskolans arbete och uttrycker en
önskad kvalitetsutveckling i förskolan. Målen är i förskolans läroplan
utformade som mål att sträva mot. Dessa anger vad förskolan skall
sträva mot när det gäller det enskilda barnets utveckling och lärande.
Genom att såväl förskolans som skolans läroplaner innehåller mål att
sträva mot kan en kontinuitet skapas mellan läroplanerna.
I förskolan är det inte det enskilda barnets resultat som skall utvärderas. Betyg eller omdömen utfärdas inte. Förskolan bedriver en
pedagogisk verksamhet i vilken barn kan börja vid olika åldrar och
delta i under olika lång tid. Förskolan skall vara trygg, utvecklande
och lärorik för alla barn som deltar utifrån vars och ens förutsättningar.
Riktlinjerna i läroplanen för det målinriktade arbetet i förskolan
vänder sig dels till alla som arbetar i förskolan, dels till arbetslaget.
Med arbetslaget avses den personalgrupp som har det pedagogiska
ansvaret för en viss grupp barn.

Planering, genomförande, utvärdering
och utveckling
Förskolans verksamhet skall planeras, genomföras, utvärderas och
utvecklas i förhållande till de uppställda målen i läroplanen. Det är
angeläget att metoder för utvärdering utvecklas som är tydligt relaterade till de uppställda målen för verksamheten och som bidrar till
en utveckling av det pedagogiska arbetet. Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras och bli ett viktigt underlag i diskussionen kring och bedömningen av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov.
För att läroplanens mål skall uppfyllas krävs en väl utbildad personal som får möjlighet till den kompetensutveckling och det stöd
som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sitt arbete.
Förskolans uppdrag ställer också höga krav på ledarskapet för verksamheten. Det är kommunen som huvudman för verksamheten
som har ansvaret för detta.
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Läroplanen bygger på skollagen
I 2 kap. 1-12 §§ skollagen (1985:1100) finns de grundläggande
bestämmelserna om hur förskoleverksamheten skall utformas.
I lagen anges kommunernas skyldighet att tillhandahålla förskoleverksamhet av god kvalitet utan oskäligt dröjsmål. Skyldigheten gäller alla barn vilkas föräldrar förvärvsarbetar, studerar eller har ett
eget behov av barnomsorg samt barn med behov av särskilt stöd.
Förskoleverksamhetens uppgift är att bedriva pedagogisk verksamhet. Det skall finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet
att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet
kan tillgodoses. Barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning
och storlek. Lokalerna skall vara ändamålsenliga. Verksamheten
skall utgå från varje barns behov. Barn som behöver särskilt stöd i
sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver.
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