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1998 ÅRS LÄROPLAN 
FÖR FÖRSKOLAN LPFÖ 98

1. Förskolans värdegrund och uppdrag

Grundläggande värden
Förskolan vilar på demokratins grund. Därför skall dess verksamhet 
utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. 
Var och en som verkar inom förskolan skall främja aktningen för varje 
människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.

En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de 
värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, indivi-
dens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 
könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall 
hålla levande i arbetet med barnen. 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla 
verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rätt-
visa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter skall lyftas fram och 
synliggöras i verksamheten. 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.

Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den 
dagliga verksamheten. Verksamheten skall bedrivas i demokratiska former 
och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos 
barnen för att de på sikt aktivt skall delta i samhällslivet.

Förståelse och medmänsklighet
Förskolan skall ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla 
och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt 
grundläggs.

Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse 
i andra människors situation. Verksamheten skall präglas av omsorg om 
individens välbefi nnande och utveckling. Inget barn skall i förskolan utsät-
tas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funk-
tionshinder eller för annan kränkande behandling. Verksamheten skall 
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syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, 
liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar 
och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få refl ektera över och dela 
sina tankar om livsfrågor med andra skall stödjas.  

  Den växande rörligheten över nationsgränserna skapar en kulturell 
mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt 
och aktning för varje människa oavsett bakgrund.

Saklighet och allsidighet
Förskolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de 
förs fram. Varje barn skall ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar 
och göra val utifrån de egna förutsättningarna. Delaktighet och tilltro till 
den egna förmågan skall på så vis grundläggas och växa. Alla föräldrar skall 
med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade 
om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller 
andra åskådningen. 

Alla som verkar i förskolan skall hävda de grundläggande värden som 
anges i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa 
värden. Vuxnas sätt att bemöta fl ickor och pojkar liksom de krav och 
förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma fl ickors och pojkars 
uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan skall mot-
verka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall 
i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 
intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.

Förskolan skall, varhelst den anordnas, arbeta för att nå de mål som 
ställts upp för den pedagogiska verksamheten. Omsorg om det enskilda 
barnets välbefi nnande, trygghet, utveckling och lärande skall prägla arbetet 
i förskolan. Hänsyn skall tas till barnens olika förutsättningar och behov. 
Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt 
och att förskolans resurser därför inte skall fördelas lika.

Förskolans uppdrag
Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten 
skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall 
erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och 
 lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall barnens utveck-
ling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 
fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i sam-
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arbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas 
efter sina förutsättningar.

en pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. 
Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få 
detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. 
Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas 
förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för 
barn med svårigheter. Alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger 
att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara 
en tillgång i gruppen. 

Förskolan skall ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att 
barn med de egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sam-
manhang och mening. De vuxna skall ge barnen stöd i att utveckla tillit 
och självförtroende. Barnens nyfi kenhet, företagsamhet och intressen skall 
uppmuntras och deras vilja och lust att lära skall stimuleras. I förskolans 
uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kultur-
skapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, 
språk och kunskaper – från en generation till nästa. 

   Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på män-
niskors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell 
mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka 
denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationa-
liserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i 
andras kultur skall bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och 
leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn 
som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund 
får stöd i att utveckla en fl erkulturell tillhörighet.

Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar 
och lockar till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska 
omvärlden. I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möj-
ligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet 
och barngruppen.

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna sam-
arbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsfl öde 
och en snabb förändringstakt. Förskolan skall lägga grunden till att  
barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma 
referensram som alla i samhället behöver.

Barnen skall få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och 
refl ektera. Förskolan skall vara en levande social och kulturell miljö som 
stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och 

     D
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kommunikativa kompetens. Barnet skall också ha möjlighet att enskilt 
fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar.

leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verk-
samheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former 
stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 
tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den 
skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta 
upplevelser, känslor och erfarenheter.

Förskolan skall främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i 
arbetslaget om innebörden i begreppen kunskap och lärande. 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i 
olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som 
förutsätter och samspelar med varandra. Verksamheten skall utgå från 
barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kun-
skaper.Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt  samspel, utfors-
kande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och refl ektera. 
Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och 
sammanhängande.

Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på 
att barnen lär av varandra. Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv 
del i utveckling och lärande. Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla 
en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer.  
De skall få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, att 
handla, röra sig och att lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom 
intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.

Barnen skall få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen 
aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. 
Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk- och kunskapsformer och 
olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet. 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 
identitetsutveckling. Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje 
barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfi kenhet 
och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund 
som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och 
även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan skall medverka 
till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både 
utveckla det svenska språket och sitt modersmål.

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom 
bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av 

   Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av   



Lpfö 98  |  7  

tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att 
främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, kon-
struera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik 
kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.

Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett eko-
logiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans 
verksamhet. Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt 
förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens krets-
lopp. Verksamheten skall hjälpa barnen att  förstå hur vardagsliv och arbete 
kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. 

Förskolan skall erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och 
vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg 
som vila och andra aktiviteter skall vägas samman på ett balanserat sätt. 

Barnen skall kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksam-
heten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek 
och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlig-
het till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.

2. Mål och riktlinjer

Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den 
önskade kvalitetsutvecklingen i förskolan. 

Riktlinjer för personalen i förskolan anger dels det ansvar som vilar på 
alla som arbetar i förskolan, dels det ansvar arbetslaget har för att arbetet 
inriktas mot målen i läroplanen.

2.1 NORMER OCH VÄRDEN 
Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen 
att  utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska 
 värderingar och efterhand omfatta dem.

Mål
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar
•  öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, 
•  förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors 

situation samt vilja att hjälpa andra, 
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•  sin förmåga att upptäcka, refl ektera över och ta ställning till 
olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, 

•  förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av 
social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och

•  respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. 

Riktlinjer
Alla som arbetar i förskolan skall

•  visa respekt för individen och medverka till att det skapas 
ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar 
kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet och 

•  stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konfl ikter samt 
reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. 

Arbetslaget skall

•  ansvara för att varje barn får sina behov respekterade 
och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde, 

•  ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt 
där barnen aktivt deltar, 

•  lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor, 
•  göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder 

och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, 
•  ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron 

i den egna barngruppen och 
•  samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och 

med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan. 

2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDE
Förskolans verksamhet skall präglas av en  pedagogik, där omvårdnad, 
 omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksam-
heten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveck-
ling och lärande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. 
Verksamheten skall 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 skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig 
själva och sin omvärld. Utforskande, nyfi kenhet och lust att lära skall 
utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den skall utgå ifrån 
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barnens erfarenheter, intressen behov och åsikter. Flödet av barnens tankar 
och idéer skall tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. 

Mål
Förskolan skall sträva efter att varje barn 

•  utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, 
•  utvecklar sin nyfi kenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 
•  utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, 
•  känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla 

och respekt för andra kulturer, 
•  utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, refl ektera och 

ge uttryck för sina uppfattningar, 
•  utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, 

att hantera konfl ikter och förstå rättigheter och skyldigheter 
samt ta ansvar för gemensamma regler, 

•  utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning 
samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefi nnande, 

•  tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband 
och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, 

•  utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga 
att kommunicera med andra och att uttrycka tankar, 

•  utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga 
att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen 
av symboler samt deras kommunikativa funktioner, 

•  utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla 
upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer 
som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, 

•  utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera 
med hjälp av olika material och tekniker, 

•  utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik 
i meningsfulla sammanhang, 

•  utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen 
tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum 

•  utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp 
och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande 
om växter och djur och 

•  som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella 
identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska 
som på sitt modersmål. 
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Riktlinjer
Alla som arbetar i förskolan skall

•  samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande 
och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl 
behöver stöd i sin utveckling. 

Arbetslaget skall 

•  ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 
–  utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras 

att använda hela sin förmåga, 
– upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
–  ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra 

nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
– får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
–  ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer 

och känna sig trygga i gruppen,
– får stöd och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling,
– får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och
– erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.

•  ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt 
stärka barns tillit till den egna förmågan, 

•  ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befi nner sig 
i svårigheter av olika slag, 

•  stimulera barns nyfi kenhet och begynnande förståelse av 
skriftspråk och matematik, 

•  ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka 
miljön och 

•  ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner 
som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med 
det lokala kulturlivet. 

2.3 BARNS INFLYTANDE
I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. 
 Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar 
för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intres-
sen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 
utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.
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Mål
Förskolan skall sträva efter att varje barn

•  utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter 
och därmed få möjlighet att påverka sin situation, 

•  utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och 
för förskolans miljö och 

•  utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska 
principer genom att få delta i olika former av samarbete och 
beslutsfattande. 

Riktlinjer
Alla som arbetar i förskolan skall 

•  verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja 
att ta ansvar och utöva infl ytande i förskolan och 

•  verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras. 

Arbetslaget skall

•  ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar 
för sig själv och för samvaron i barngruppen, 

•  se till att alla barn får möjlighet att efter ökande förmåga påverka 
verksamhetens innehåll och arbetssätt och delta i utvärderingen 
av verksamheten, 

•  verka för att fl ickor och pojkar får lika stort infl ytande över 
och utrymme i verksamheten och 

•  förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter 
och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. 

2.4 FÖRSKOLA OCH HEM
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. För-
skolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsätt-
ningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. För-
skolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt 
samarbete med hemmen. Föräldrarna skall ha möjlighet att inom ramen 
för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. 
Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsätt-
ning för barnens och föräldrarnas möjligheter till infl ytande.
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Riktlinjer
Alla som arbetar i förskolan skall

•  visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas 
en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer. 

Arbetslaget skall

•  ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får 
en god introduktion i förskolan, 

•  föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, 
utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra 
utvecklingssamtal, 

•  ge föräldrarna möjligheter att utöva infl ytande över hur målen 
konkretiseras i den pedagogiska planeringen, 

•  beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering 
och genomförande av verksamheten och 

•  se till att föräldrarna blir delaktiga i utvärderingen av verksamheten. 

2.5 SAMVERKAN MED FÖRSKOLEKLASSEN, 
SKOLAN OCH FRITIDSHEMMET
Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med 
förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga 
utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet skall utgå 
från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive 
verksamhet.

När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har för-
skolan den särskilda uppgiften att fi nna former för att avrunda och avsluta 
förskoleperioden. Vid övergången till nya verksamheter skall särskild 
uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd.

Riktlinjer
Arbetslaget skall 

•  utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskoleklass, 
skola och fritidshem och samverka med dem samt 

•  tillsammans med personal i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 
uppmärksamma varje barns behov av stöd och stimulans. 
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