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Mitt syfte med detta examensarbete var att ta reda på vilka pedagogiska krav som ställs i och 

med den under året 2010 reviderade läroplanen för förskolan. Jag ville också ge en historisk 

tillbakablick på förskolans föregående styrdokument. Min huvudsakliga metod för att 

genomföra detta arbete har varit att genom textanalys jämföra den gällande läroplanen för 

förskolan, Lpfö 98, med den reviderade upplagan av Lpfö 98 (Lpfö 98 reviderad 2010). Jag 

har fokuserat på de förändringar i den reviderade läroplanen som förväntas ge pedagogiska 

konsekvenser, samt berör förskollärares uttryckliga ansvar. Min undersökning visade att de 

pedagogiska målen i förskolan var mer detaljerade och delvis omformulerade i den reviderade 

läroplanen. Undersökningen visade också att förskollärare har fått ett uttalat ansvar i 

läroplanens samtliga kapitelavsnitt, undantaget ett kompletterande avsnitt gällande 

förskolechefens ansvar. 

 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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1 Inledning 
 
Fortfarande finns, bland allmänheten, uppfattningen om att förskolan är en verksamhet som 

endast syftar till att se efter barnen medan föräldrarna arbetar. Många är omedvetna om den 

pedagogiska aspekten samt vilken professionell kompetens som fordras av de som arbetar i 

förskolan. Det råder ibland också en oklarhet kring begreppen förskola respektive 

förskoleklass. Förskolan är till för barn mellan 1–5 år och ska enligt skolverket (2010) 

bedrivas som en frivillig pedagogisk gruppverksamhet där omsorg och lärande förenas. 

Förskoleklass är en frivillig skolform där alla barn ska erbjudas plats under det år de fyller 6 

år, och där syftet är att sammanföra förskolans och grundskolans pedagogik (Skolverket 

2009). 

    För att utbilda sig till förskollärare eller tidigarelärare krävs för närvarande sju terminers 

studier på högskola, vilket motsvarar 3,5 års heltidsstudier. Denna utbildning står dock inför 

förändringar, och förslag finns att legitimation för förskollärare och lärare ska införas. För att 

få legitimation kommer det att det krävas ett introduktionsår efter lärarexamen med en mentor 

som handledare. Tanken är att endast legitimerade förskollärare kommer att kunna 

tillsvidareanställas i framtiden. 

     Förskolan har sedan 1998 en egen läroplan, Läroplan för förskolan (Lpfö 98), som anger 

mål och riktlinjer för den pedagogiska verksamheten. Denna läroplan har under året 2010 

reviderats och tydliggjorts och träder i kraft i juli 2011. Tanken är då att förskolan ska bli 

ännu mer lärorik och pedagogisk. Den förändrade läroplanen ska innehålla tydligare 

pedagogiska mål, bland annat då det gäller barns matematiska utveckling, språkutveckling 

och förmåga till kommunikation. 

     Vilka konsekvenser dessa förändringar i läroplanen får i verksamheten vet vi inte än. Klart 

är att förskolan under de senaste decennierna har genomgått en stor förändring vad det gäller 

pedagogiska och didaktiska krav. Jag är intresserad av denna förändring som förskolan 

genomgått de senaste årtiondena, samt vill att allmänheten ska bli mer medveten om vilken 

kompetens som krävs av de som arbetar i förskolan. 
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1.1 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att ta reda på vilka pedagogiska krav som ställs på förskolan i och 

med att den reviderade läroplanen för förskolan träder i kraft i juli 2011. Jag vill också belysa 

förskolans historik genom att beskriva några viktiga förändringar under de senaste 

decennierna som sedermera har lett fram till dagens reviderade läroplan. 

 

1.2 Uppsatsens disposition 
 
Jag har valt att disponera min uppsats i sex kapitel. I kapitel två beskriver jag bakgrunden 

genom att ta upp förskolans roll i dagens samhälle, förskolans tidigare styrdokument samt det 

aktuella läget kring den reviderade läroplanen för förskolan. I det tredje kapitlet beskriver jag 

metod samt det grundmaterial och undersökningsmaterial som jag har använt till uppsatsen. 

Det fjärde kapitlet redovisar analysresultaten av läroplanstexterna samtidigt som jag för en 

diskussion kring främst de pedagogiska konsekvenserna av läroplanernas innehåll och 

formuleringar. I kapitel fem sammanfattar jag de viktigaste analysresultaten och resonerar 

kring dessa. Avslutningsvis, i kapitel sex, reflekterar jag över min uppsats och vad det som 

jag kommit fram till kan leda till i praktiken. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel tar jag upp förskolans roll och utveckling i samhället. Jag ger också en 

framställning av vad som tidigare skrivits om förskolans styrdokument, samt beskriver några 

förändringar som genomförts i förskolan under de senaste 50 åren, som sedermera lett fram 

till dagens reviderade läroplan för förskolan. 

 

2.1 Förskolan i samhället 
Förskolan i Sverige har genomgått en snabb utbyggnad de senaste decennierna. Trots en ökad 

efterfrågan på förskoleplats kan nu i stort sett behovet av plats i förskola tillgodoses . I 

Sverige idag vistas drygt 80 procent av alla 1–5 åringar i förskola och andelen tenderar att öka 

i alla åldersgrupper. Bland 4–5 åringarna är andelen 94 procent och av de yngre barnen, i 2–3 

årsåldern, är det 91 procent som går i förskola. Många barn börjar i förskolan redan vid ett års 

ålder och hösten 2009 var andelen ettåringar i förskolan 47 procent (Barn och personal i 

förskola hösten 2009 2010:1). 

    Enligt skolverkets publikation Perspektiv på barndom och barns lärande. En 

kunskapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år (2010:47) har under 

det senaste århundradet ansvaret för barns uppfostran och lärande alltmer förflyttats från att 

vara en familjeangelägenhet till att bli samhällets ansvar. Gränsen mellan det privata 

familjelivet och olika institutioner för barn tenderar att utraderas i och med de allt längre 

vistelsetiderna på förskola och fritidshem. Detta faktum, att det i allt högre grad är samhällets 

ansvar att utbilda barn, ställer i sin tur allt högre krav på den pedagogiska kvaliteten inom 

olika verksamheter för yngre barn.  

     Det finns stora skillnader då det gäller andelen utbildade förskollärare på landets förskolor. 

Detta har bland annat Schmieder (2010:6) funnit då hon har granskat detta. Hon redovisar 

denna skillnad gällande utbildade förskollärare i förskolor i artikeln Många förskolor utan 

lärare i Lärarnas tidning. Artikelförfattaren skriver till exempel att det på Ekerö i 

Stockholmsområdet endast är 29 procent av personalen som har utbildning till förskollärare. 

Detta att jämföra med Nybro, i Kalmar län, där andelen högskoleutbildade förskollärare är 

hela 94 procent. Schmieder (2010:7) ger också exempel på en förskola i Nacka där det endast 

finns två utbildade förskollärare på fyra avdelningar, och där rekrytering varit svår. 
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2.2 Förskolans styrdokument. En historisk bakgrund 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är en förordning utfärdad av Sveriges regering med 

bindande föreskrifter. I det avseendet kan det påstås att Lpfö 98 är den första läroplanen för 

förskolan i Sverige. Det fanns dock pedagogiska riktlinjer för hur förskoleverksamheten 

skulle bedrivas, även långt innan förskolan fick denna första läroplan. Dessa riktlinjer angavs 

framför allt från socialstyrelsen som pedagogiska råd och anvisningar (Vallberg Roth 

2002:17–19). 

     Enligt Simmons-Christensen (1997:245) inleddes genom 1968 års barnstugeutredning 

avgörande diskussioner om den pedagogiska inriktningen i förskolan. Barnstugeutredningen 

var en statlig utredning som resulterade i ett slutligt betänkande som kom ut i två ansenliga 

böcker med namnen Förskolan 1 och Förskolan 2 (SOU 1972 nr 26, SOU 1972 nr 27). 

Betänkandet fick stor betydelse för hur förskolorna skulle utformas och bedriva sin 

verksamhet, och de mål som formulerades i barnstugeutredningen ihop med den diskussion 

som fördes kring förskolefrågor ledde så småningom fram till förskolelagen som antogs 1975. 

     Simmons-Christensen (1997:245) beskriver följaktligen år 1975 som ett betydelsefullt år 

då det gäller det pedagogiska innehållet i förskolans verksamhet. Förskolelagen som alltså 

trädde i kraft 1975 innebar bland annat att det skulle finnas plats i förskola för alla 6-åringar 

samt att mål för verksamheten formulerades. Lagen från 1975 medförde vidare förändringar 

rörande själva benämningen förskola. Några år tidigare hade det i barnstugeutredningens 

betänkande Förskolan del 1 (SOU:1972 nr 26), föreslagits att benämningen förskola skulle 

vara ett enhetligt namn på verksamheter som tidigare gått under namn som lekskola, 

barnstuga, daghem eller deltidsförskola. I och med förskolelagen fastställdes att förskola 

skulle vara en enhetlig benämning på dessa verksamheter (Simmons-Christensen 1997:247). 

     Ett pedagogiskt program för förskolan utfärdades 1987 av socialstyrelsen och innehöll råd 

och anvisningar för förskolan på central nivå (Vallberg Roth 2002:120). I det pedagogiska 

programmet formulerades pedagogiska mål för förskolan för första gången i Sverige. 

Pramling Samuelsson & Carlsson (2003:198) menar dock i Det lekande lärande barnet att 

dessa mål för förskolan var av övergripande karaktär och handlade i första hand om att 

utveckla barns personligheter till självständiga och kritiskt tänkande individer. Det var allstå 

inte fråga om att utveckla barns lärande inom olika ämnen. 

     Den första läroplanen för förskolan trädde i kraft i augusti 1998, och förskolan blev 

därmed en del av utbildningssystemet i Sverige. Läroplanen, som alltså kallas för Lpfö 98, 

ersatte det pedagogiska programmet och en viktig anledning till att förskolan fick en egen 
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läroplan var att skärpa den pedagogiska inriktningen i förskolan samt att föra förskolans 

pedagogik närmare skolans (Tio år efter förskolereformen. Nationell utvärdering av förskolan 

2008:8, 2008:86). I läroplanen handlade det om mer specifika mål för verksamheten som 

kunde visa på den pedagogiska inriktningen i förskolan samt ge önskade riktlinjer för 

kvalitetsutvecklingen (Pramling Samuelsson& Carlsson 2003:198). 

     Enligt skolverkets rapport Tio år efter förskolereformen. Nationell utvärdering av 

förskolan (2008) har läroplanens införande fått ett starkt genomslag och bidragit till att höja 

förskolans status. Den har också fungerat som ett stödverktyg för de som arbetar i förskolan. 

Även i kontakten med föräldrarna vittnar personalen om att läroplanen har bidragit till att öka 

förståelsen för förskolans legitimitet.  

 

2.3 En reviderad läroplan för förskolan 
 
Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, har under året 2010 reviderats och utvecklats på uppdrag 

av regeringen. Enligt skolverkets publikation Utveckling på gång! (2009:5) är de 

förtydliganden som nu är aktuella till för att ytterligare utveckla och stärka förskolans 

pedagogiska verksamhet. Detta kommer att ställa högre krav på personalens kompetens och 

ämneskunskaper och medför också att tid och resurser kommer att krävas för att tillmötesgå 

anspråken från den reviderade läroplanen. 

     Enligt skolverkets Redovisning av regeringsuppdrag (2009) bygger uppdraget om en 

reviderad läroplan på aktuell forskning kring hur små barn lär, och fokus har lagts på barns 

språkliga och matematiska utveckling. Förskolan ska enligt de nya målen arbeta för att redan i 

tidig ålder ge språklig stimulans genom bland annat berättande och kommunicerande. Då det 

gäller den matematiska utvecklingen är det viktigt att barn tidigt får komma i kontakt med 

begrepp som hör ihop med matematiken.  

     Begrepp som undervisning, utbildning och kunskap kommer fortsättningsvis att vara 

begrepp som tillhör både förskolans och skolans verksamhet. Förskollärare ska vara ansvariga 

för undervisningen i förskolan även om också de andra i arbetslaget givetvis ska arbeta för att 

främja barns utveckling och lärande (Utmaningar för skolan. Den nya skollagen och de nya 

reformerna 2010). 

     Den reviderade läroplanen ska gälla all förskoleverksamhet, såväl privat som kommunal 

(Ny skollag och förtydligad läroplanför förskolan. Skolverket ger förskolechefen stöd 2010). 

Då det gäller olika varianter av pedagogiska verksamheter, som till exempel 
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flerfamiljslösningar eller familjedaghem (även kallad dagmamma), har dessa sedan 1 juli 

2009 ett gemensamt samlingsbegrepp; pedagogisk omsorg. Skollagens kapitel som berör 

förskolan (SFS2010:800 kap. 8) styr även pedagogisk omsorg och omfattas även av 

läroplanen för förskolan på sätt att den ska vara vägledande för verksamheten 

(Regeringskansliet 2009). 
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3 Metod och material 
För att uppnå mitt syfte med detta arbete valde jag att arbeta med textanalys. Denna metod 

benämns också för dokumentanalys eller innehållsanalys enligt Stukát (2009:53) och lämpar 

sig väl för att undersöka texter som läroplaner, kursplaner eller andra styrdokument inom 

skolväsendet. Min undersökning kan också sägas vara komparativ eftersom jag har gjort en 

jämförelse mellan liknande texter och min avsikt var att försöka beskriva och förklara 

skillnaderna i dessa texter (Johansson & Svedner 2006) .  

     För att kunna göra jämförelsen började jag med att noggrant studera läroplanernas texter 

stycke efter stycke. Då jag fann skillnader, omformuleringar eller tillägg markerade jag dessa 

i den reviderade upplagan av Lpfö 98. Min avsikt var från början att ta upp alla avvikelser i 

min analys. Jag förstod dock under arbetets gång att detta inte skulle ge några intressanta 

resultat varken för mig eller för läsaren av denna uppsats. Ibland har skillnaden till exempel 

bestått av en annorlunda styckeindelning, vilket jag inte funnit intressant att ta med i min 

analys. Eftersom mitt syfte var att belysa förskolans pedagogiska mål och ansvaret för de som 

arbetar i förskolan, valde jag att fokusera på inslag i den reviderade texten som berör 

förskolans stärkta pedagogiska krav samt pedagogers ansvar. Hellspong & Ledin (1997:47–

48) menar att det är viktigt att författaren som utför en textanalys är flexibel och anpassar 

metoden efter den aktuella texten. Vidare menar författarna att textanalys inte ska användas 

som en mekanisk metod utan att den i stället ska ge idéer till sammanfattande slutsatser. 

     Då det gäller undersökningar inom pedagogik är frågan om forskningen ska bedrivas med 

en kvalitativ eller kvantitativ ansats central (Johansson & Svedner 2006:26). Den kvantitativa 

ansatsen syftar till att samla in ett stort antal fakta som sedan analyseras och generaliseras. 

Detta kan jämföras med den kvalitativa ansatsen som enligt Stukát (2009:31) beskrivs som ett 

sätt att försöka förklara och tolka resultaten. Patel & Davidsson (2003:118) beskriver 

kvalitativa undersökningar som ett sätt att skaffa sig djupare förståelse för något 

problemområde, men menar också att det finns stora variationer då det gäller tolkning av 

huruvida en metod kan kallas kvalitativ. För denna uppsats har jag således valt att genomföra 

en kvalitativ undersökning. 
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3.1 Grundmaterial 
 
Grundmaterialet till detta arbete utgörs av läroplanen för förskolan, Lpfö 98 samt den 

reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98 reviderad 2010. Jag kommer fortsättningsvis 

benämna dessa olika upplagor Lpfö 98 samt den reviderade läroplanen. 

     Den reviderade läroplanen omfattar 16 sidor i skolverkets publikation. Den inleds, liksom 

Lpfö 98, med en del som behandlar förskolans värdegrund och dess uppdrag. Sedan följer en 

del med ett antal mål och riktlinjer inom olika områden för förskolans verksamhet. Dessa 

områden som berörs av mål och riktlinjer representeras vart och ett av ett kapitelavsnitt med 

underrubriker, och är: Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, 

Förskola och hem samt Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. Den 

reviderade läroplanens mål och riktlinjer innehåller dessutom ett helt nytt tillägg som 

behandlar områden för Uppföljning, utvärdering, och utveckling samt Förskolechefens 

ansvar. Tillägget ryms på tre sidor i publikationen från skolverket. 

 

3.2 Val av undersökningsmaterial 
Det material som jag har valt att analysera består av avvikelser av olika karaktär i den 

reviderade läroplanen. Avvikelserna utgörs av tillägg eller omformuleringar av enstaka ord 

eller tillägg och omformuleringar av hela meningar. Som framgick i avsnittet ovan 3.1 består 

avvikelserna dessutom av två helt nya avsnitt. Vissa formuleringar från Lpfö 98 är borttagna, 

vilket medför att även dessa utsorterade textdelar bildat materiel till min analys. Ibland har jag 

även valt att kommentera likheterna mellan läroplanernas upplagor eftersom vissa stycken i 

dem är identiska med varandra. 
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4 Analys av läroplanernas upplagor 
 
Den reviderade läroplanen är som tidigare framgått i avsnitt 2.3 inte någon ny läroplan, utan 

det rör sig om förändringar av läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Revideringen har konkret 

resulterat i skillnader, tillägg samt förtydligande av en del mål och riktlinjer för förskolan. 

Revideringen har också medfört kompletterande avsnitt som gäller utvärdering och 

uppföljning, samt förskolechefens och förskollärares specifika ansvar. 

     Den reviderade läroplanen innehåller två kapitelrubriker som är identiska med Lpfö 98. 

Det första kapitlet, Förskolans värdegrund och uppdrag, behandlar förskolans värdegrund 

och dess övergripande uppdrag. Kapitel två, Mål och riktlinjer, innehåller sju numrerade 

underrubriker som behandlar olika områden i förskolan (se även avsnitten 3.1 ovan och 4.1 

nedan). 

     I följande avsnitt av min uppsats har jag valt att beskriva utvalda förändringar som finns i 

den reviderade läroplanen i jämförelse med Lpfö 98, samtidigt som jag för resonemang kring 

främst de pedagogiska konsekvenserna. Jag presenterar analysen delvis utifrån rubrikerna i 

den reviderade läroplanen, men också efter teman som på olika sätt har att göra med 

förskolans pedagogiska verksamhet (se avsnitt 4.4.1–4.4.3 nedan). Enligt Denscombe 

(2009:307) är det viktigt att författaren utarbetar kategorier då analysen genomförs så att 

väsentlig information för uppsatsens syfte lyfts fram.  

     Då vissa avsnitt i läroplanernas upplagor innehåller få avvikelser har jag ibland även valt 

att kommentera detta. 

 

4.1  Analys av Förskolans värdegrund och uppdrag i 
läroplanen 
 

Det inledande kapitlet i den reviderade läroplanen handlar om förskolans övergripande 

uppdrag och dess värdegrund, och innehåller fyra underrubriker: Grundläggande värden, 

Förståelse och medmänsklighet, Saklighet och allsidighet, Förskolans uppdrag. Texten under 

den första underrubriken, som sammanfattar förskolans grundläggande värden, stämmer helt 

överens med Lpfö 98. Den första förändringen kommer under den andra rubriken Förståelse 

och medmänsklighet, och den aktuella texten lyder: ”Verksamheten ska präglas av omsorg om 

individens välbefinnande och utveckling”. Meningen börjar på samma sätt i Lpfö 98, men har 

i den reviderade läroplanen utökats med orden och utveckling. Verksamheten ska alltså 



14 
 

präglas av omsorg om individens välbefinnande och tillägget säger oss att verksamheten 

samtidigt ska präglas av omsorg för individens utveckling. Detta kan ses som en markering att 

förskolan numera i högre grad ska syfta till att både ge omsorg och vara utvecklande för 

barnet inom olika områden. Omsorg, lärande och utveckling ska gå hand i hand. Samma sak 

uttrycks även i skollagen som föreskriver att: ”Förskolan ska stimulera barns utveckling och 

lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på 

barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” 

(Skollagen, SFS 2010:800, 8 kap, § 2). 

     Under samma rubrik i den reviderade läroplanen följer också ett tillägg som specificerar 

förskolans ansvar att motverka diskriminering och kränkande behandling. Tillägget uttrycker 

också tänkbara orsaker till diskriminering och kränkning, vilket ytterligare ställer krav på 

verksamheten i förskolan och vidgar dess ansvarsområde. Formuleringen lyder så här: 

Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande  
behandling (Lpfö98, reviderad 2010:4). 
 

Den fjärde rubriken rörande förskolans värdegrund och ansvar kallas Förskolans uppdrag. 

Under denna rubrik återfinns en omformulering i avsnittet som handlar om det svenska 

samhällets internationalisering: ”Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella 

minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell 

tillhörighet”. Begreppet flerkulturell tillhörighet har i den reviderade läroplanen ersatt 

formuleringen i Lpfö 98 som lyder dubbel kulturtillhörighet.  

     Vidare tas det, i stycket som handlar om språkstimulans och lärande för barn med annat 

modersmål än svenska, upp hur viktigt det är att uppmuntra och ta tillvara barns nyfikenhet 

och intresse för den skriftspråkliga världen. Detta görs även i Lpfö 98 med samma 

formuleringar. Vi finner dock ett tillägg i den reviderade läroplanen: ”Barn med utländsk 

bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även 

utveckla kunskaper inom andra områden” (Lpfö 98, reviderad 2010:7). Här framkommer i 

den reviderade läroplanen en uttryckligare fokusering på barn med annat modersmål än 

svenska, och det tydliggörs hur viktigt det är med språkstimulans för dessa barn. Enligt 

skolverkets publikation Utveckling på gång! (2009) finns det barn med annat modersmål 

representerade i förskolan i landets samtliga kommuner. Dessa barn behöver i större 

utsträckning än idag ha tillgång till modersmålslärare för att på så sätt få stöd och stimulans i 

sin språkliga utveckling. För att ta till sig nya kunskaper om omvärlden och lära sig ett nytt 

språk krävs också att barnet utvecklar sitt modersmål. Forskningen säger att modersmålets 
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utveckling är avgörande för barnets utveckling av sin identitet och övriga kunskapsutveckling.  

(Flerspråkighet i förskolan– ett referens- och metodmaterial 2008:25). Att läroplanen i och 

med revideringen lyfter fram språkutveckling hos barn med annat modersmål än svenska kan 

också kopplas till skollagen där vi kan läsa följande: ”Förskolan ska medverka till att barn 

med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt 

modersmål ” (SFS:800 kap 8, skollagen § 10). 

 

4.2 Analys av läroplanens Mål och riktlinjer 
 
Kapitel två i den reviderade läroplanen behandlar mål och riktlinjer i förskolan inom olika 

områden och förtydligar redan i inledningen ansvaret för var och en som arbetar i förskolan 

genom att vara mer detaljerad samt skriva in förskollärares ansvar: ”Riktlinjer för personalen i 

förskolan anger dels förskollärares ansvar för att arbetet sker i enlighet med målen i 

läroplanen, dels det ansvar som vilar på var och en i arbetslaget i förskolan”.  

     Ovanstående är en förändring i läroplanen och formuleringen medför att ett ansvar som 

åligger specifikt förskolläraren skrivs in i läroplanen för första gången, vilket utgör en 

betydelsefull skillnad från Lpfö 98. Att förtydliga det pedagogiska ansvaret för förskollärare 

var något som ingick i uppdraget från regeringen inför revideringen av läroplanen för 

förskolan (Redovisning av uppdrag om förslag för förtydligande av läroplan för förskolan 

2009:31). Den reviderade läroplanens nya uppdrag ställer stora krav på kompetens hos 

personalen, och förskollärares kunskap är en viktig aspekt för kvaliteten i förskolan. 

     Kapitlet Mål och riktlinjer i den reviderade läroplanen förtydligar också i inledningen 

ansvaret, för alla som arbetar i förskolan, att följa läroplanens normer och värden. Den 

reviderade läroplanen formulerar detta så här: ”Alla som arbetar i förskolan ska följa de 

normer och värden som anges i förskolans läroplan och bidra till att förskolans uppdrag 

genomförs”. Att de som arbetar i förskolan ska förhålla sig till läroplanens värden, normer 

och mål uttrycktes inte specifikt i Lpfö 98. Där skrivs det i stället längre fram i avsnittet mera 

allmänt att förskolan ska vara aktiv då det gäller barns utveckling och förståelse för den 

gemensamma värdegrunden, och den formuleringen kvarstår även i den reviderade 

läroplanen. 

     Kapitlet Mål och riktlinjer i läroplanen hanterar därefter mål och riktlinjer i förskolan inom 

olika områden och dessa återfinns i den reviderade läroplanen under följande sju 

underrubriker: 
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1. Normer och värden, 

2. Utveckling och lärande 

3. Barns inflytande 

4. Förskola och hem 

5. Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 

6. Uppföljning, utvärdering och utveckling 

7. Förskolechefens ansvar 

 

De fem första underrubrikerna anger områden som även återfinns i Lpfö 98. De två sista 

rubrikerna som hanterar uppföljning, utvärdering och utveckling samt förskolechefens ansvar 

är ett tillägg i den reviderade läroplanen (se även avsnitt 4 ovan). 

     I de följande avsnitten av min uppsats beskriver jag förändringar av läroplanens mål och 

riktlinjer utifrån ovanstående sju rubriker utifrån den ordning rubrikerna förekommer i 

läroplanen. Rörande rubrik 2 i uppställningen ovan, Utveckling och lärande, har jag funnit det 

relevant att dela upp min beskrivning i ytterligare underrubriker (4.4.1–4.4.3) på grund av att 

detta avsnitt i hög grad berör den pedagogiska inriktningen i förskolan, vilket jag vill lyfta 

fram extra i min beskrivning av läroplanen. Rubrikerna 6 och 7 i uppställningen ovan, som är 

helt nya i läroplanens reviderade upplaga, behandlar jag separat i avsnitt 4.7. 

 

4.3 Läroplanens mål och riktlinjer angående Normer 

och värden 
 
I Läroplanens mål och riktlinjer angående området Normer och värden handlar det om 

förskolans strävan efter att arbeta med empati och medmänsklighet och om barns behov och 

rättigheter i samhället. Här specificeras vilka mål förskolan ska sträva mot samt vilka 

riktlinjer som ska finnas för de som arbetar i förskolan. Vi finner en del förändringar i den 

reviderade läroplanen rörande vilkas ansvar det är att arbetet i förskolan bedrivs i enlighet 

med läroplanens mål och riktlinjer: 

Förskollärare ska ansvara för 
• att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde, 
• att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och 
• att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen (Lpfö 98 rev 2010:8). 
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Dessa riktlinjer är formulerade på samma sätt i Lpfö 98 men tillskrevs där arbetslagets ansvar. 

I den reviderade läroplanen står det nu som ovanstående citat visar specifikt att förskollärare 

ska ansvara för att detta arbete genomförs. Det nya i detta citat är följaktligen förskollärares 

uttalade ansvar vilket jag vill lyfta fram. 

     Man har i den reviderade upplagan av läroplanen blivit mer specifik rörande personalens 

ansvar kring arbetet i förskolan. Arbetet kring riktlinjerna är i den reviderade läroplanen 

fördelade dels på förskollärares ansvar dels på arbetslaget. Detta skiljer sig från Lpfö 98 där 

riktlinjerna är fördelade på alla som arbetar i förskolan samt arbetslaget. Formuleringen 

”Alla som arbetar i förskolan skall” är i den reviderade läroplanen borttagen då det gäller 

arbetet kring riktlinjer och alltså ersatt med formuleringarna ”Förskollärare ska ansvara för” 

samt ”Arbetslaget ska”. Den reviderade läroplanen framhåller nu alltså en skillnad i vem som 

har ansvar och graden av ansvar för de som arbetar i förskolan.  

 

4.4 Läroplanens mål och riktlinjer angående Utveckling 

och lärande 
 
I den reviderade läroplanens mål och riktlinjer angående området Utveckling och lärande 

anges mål och riktlinjer för hur den pedagogiska inriktningen ska utformas inom olika ämnen 

som språkutveckling, matematik, naturvetenskap och teknik. Mål och riktlinjer kring barns 

utveckling och lärande berör också barns sociala och personliga utveckling samt hur 

förskolans miljö ska vara utformad.  

     Den inledande beskrivningen av hur målen i förskolan ska uppfyllas är identisk med Lpfö 

98 och betonar barnets behov och lekens betydelse i det lustfyllda lärandet: ”Utforskande, 

nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten” (Lpfö 98, 

Lpfö 98, Reviderad 2010:9 ). 

     I jämförelse med Lpfö 98 är mål och riktlinjer för den pedagogiska verksamheten mer 

detaljerade och annorlunda formulerade i den reviderade läroplanen. Förändringarna berör 

främst ansvaret för de som arbetar i förskolan och ämnena språkutveckling, matematik, 

naturvetenskap och teknik. Då den pedagogiska inriktningen i förskolan utgör en betydelsefull 

förändring i den reviderade läroplanen, har jag har valt att presentera förändringarna utifrån 

ovanstående ämnen i följande delar av min analys (se 4.4.1–4.4.3).  
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4.4.1 Språkutveckling i läroplanen 
 
Då det gäller förskolebarns språkutveckling tar den reviderade läroplanen bland annat upp 

barns utveckling av talspråket, förmåga att lyssna, reflektera samt utveckla ett intresse för 

bilder. Läroplanen tar även upp att språkutveckling är ett viktigt område att arbeta med hos 

barn med annat modersmål än svenska. Nedan följer ett citat från den reviderade läroplanen: 

     Förskolan ska sträva efter att varje barn 

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras 
perspektiv, 
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka 
tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra/…/  
• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala 
om dessa/…/     
• som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera 
såväl på svenska som på sitt modersmål (Lpfö 98 reviderad 2010:10–11). 
 

I och med ovanstående ändring, som gör att den reviderade läroplanen är mer detaljrik och 

omfångsrik än Lpfö98, förtydligar läroplanen målen som handlar om barns språkutveckling 

eftersom den tillägger att barnet ska sträva efter att också förstå andras perspektiv, ställa 

frågor och argumentera med andra. Revideringen omfattar också tillägg av ord som reflektera 

och nyanserat vilket skärper kraven på språkstimulans i förskolan. Att reflektera kräver att 

individen kan sätta ord på sina funderingar och återspegla sina kunskaper. Detta är i sin tur 

beroende av att barnet utvecklar ett nyanserat talspråk där barnet lär sig använda synonymer 

och kan uttrycka sig väl i kommunikationen med andra människor. Förändringen i den 

reviderade läroplanen berör också ett vidgat språk- och textbegrepp eftersom den nu också 

poängterar vikten av tolka bilder och använda sig av olika medier. Enligt skolverkets 

publikation Att läsa och skriva. Forskning och beprövad erfarenhet (2007: kapitel 1) har det 

föränderliga samhället vi lever i medfört att vi numera använder oss av allt fler sätt att 

kommunicera med varandra. Det är då förskolans uppgift och ansvar att följa med i 

samhällets utveckling och stödja barns språkliga utveckling på olika sätt och genom 

varierande uttrycksformer. 

     I den reviderade läroplanens avsnitt med riktlinjer angående den språkliga utvecklingen 

anges förskollärare som ansvariga för att arbetet med barnen genomförs så att barnen 

”stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling” (Lpfö98 reviderad 

2010:11).  Detta kan jämföras med meningen i Lpfö 98 som anger arbetslaget som ansvariga 

för att arbetet genomförs så att barnen ”får stöd och stimulans i sin språk- och 

kommunikationsutveckling ”. Att förskollärare anges som ansvariga för detta är en förändring 

i den reviderade läroplanen.  Det är dessutom en omformulering och ett tillägg av ordet 
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utmanas. Ordet utmanas kan tolkas på olika sätt men i betydelsen sporra och inspirera kan det 

sägas skärpa kraven på pedagogens förmåga att stimulera barns språkutveckling . Ytterligare 

förändringar i den reviderade läroplanen gäller arbetslagets ansvar angående språkutvecklande 

arbete: 

     Arbetslaget ska  
      • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och 

förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt 
estetiska och andra uttrycksformer/…/ (Lpfö98 reviderad 2010:11). 
 

I och med formuleringen i läroplanen som framkommer i ovanstående utdrag förtydligas 

ytterligare riktlinjerna kring ansvaret med det språkutvecklande arbetet i förskolan. Att barn 

ska ges möjlighet att dokumentera och förmedla upplevelser är nya formuleringar i 

läroplanen. Återigen betonas ett vidgat textbegrepp när det gäller språkutveckling i förskolan i 

och med att det ges förslag på användning av bild och estetik som uttrycksformer i förskolan. 

     I skolverkets publikation Ny skollag och förtydligad läroplan för förskolan. Skolverket ger 

förskolechefen stöd (2010:7) finns en formulering som sammanfattar förtydliganden angående 

förskolebarns språkutveckling: ”Kommunikation går som en röd tråd genom alla 

förtydliganden i läroplanen där det också lyfts fram att personalen ska utmana och stimulera 

barnen”. Denna sammanfattning visar oss alltså att arbetet med språkutveckling ska integreras 

i övriga ämnen och genomsyra all verksamhet i förskolan. 

 

4.4.2 Matematik i läroplanen 
 
Då det gäller förskolebarns utveckling och lärande inom matematik finns också en del 

förändringar i den reviderade läroplanen. Den är mer detaljerad vad det gäller formuleringen 

av mål att sträva mot och säger oss nu att förskolan bland annat ska sträva mot att barn: 

•utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, 
ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, 
•utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av 
egna och andras problemställningar, 
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband 
mellan begrepp, 
• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang/…/ (Lpfö 98 reviderad 2010:10). 
 

Den reviderade läroplanen förtydligar målen gällande den matematiska utvecklingen eftersom 

den är mer detaljrik och mer specifikt talar om vilka förmågor barnen ska utveckla i 

förskolan. De tre sista punkterna utgör tillägg och handlar om barnets förmåga att uttrycka sig 

och reflektera över matematiska frågor. Detta ställer krav på att barnet har kommit långt i sin 

språkliga utveckling eftersom detta är en förutsättning för att kunna reflektera och föra 
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resonemang. Doverborg & Pramling Samuelsson (2007:129) menar att är det viktigt att barnet 

tidigt får lära sig att reflektera för att vidga sin förståelse för omvärlden. Språket är ett redskap 

för barnet då det upptäcker matematiken i vardagen vilket i sin tur ställer krav på en 

ömsesidig kommunikation mellan barnet och den vuxne. 

     När det gäller riktlinjer, som förskollärare ansvarar för, finns ett tillägg rörande den 

matematiska utvecklingen. Den reviderade läroplanen uttrycker här att förskollärare ska utföra 

arbetet så att barnen ”stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling”. Detta uttrycktes 

tidigare som arbetslagets ansvar, i en sammanfattande mening gällande både den språkliga 

och matematiska utvecklingen: ”Arbetslaget skall stimulera barns nyfikenhet och begynnande 

förståelse av skriftspråk och matematik” (Lpfö 98:10). 

 

4.4.3 Naturvetenskap och teknik i läroplanen 
 
Den reviderade läroplanen innehåller också förtydliganden vad det gäller målen för 

förskolebarns utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik. Lpfö 98 uttrycker 

utvecklingen och lärande i naturvetenskap och teknik i meningen ”Förskolan ska sträva mot 

att barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla 

naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur”. Det som i Lpfö 98 

uttrycktes i endast en mening rörande naturvetenskapliga mål att sträva mot har i den 

reviderade upplagan utökats till flera, detaljerade och specificerade punkter: 

     Förskolan ska sträva efter att varje barn 

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle 
påverkar varandra, 
• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur 
samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 
• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om 
naturvetenskap/…/ (Lpfö 98 rev 2010:9,10). 
 
 

Den reviderade läroplanen tillägger bland annat vikten av förståelse för hur människor är en 

del av naturen och samhället och att alla delar påverkar varandra.  

     Då det gäller målen för temat teknik är även dessa mer utökade från och med den 

reviderade läroplanen som säger att förskolan ska sträva efter att varje barn: 

•utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, 
•barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och 
redskap/…/ (Lpfö 98 reviderad 2010:10). 
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I utdraget ovan utgör den första meningen ett tillägg angående ämnet teknik i den reviderade 

läroplanen. Den undre meningen återfinns däremot i Lpfö 98 som den enda formulering som 

berör teknikämnet för förskolebarn i läroplanen. 

     I en sammanfattande mening gällande temat naturvetenskap och teknik uttrycker den 

reviderade läroplanen också tillägget att barn ska ”stimuleras och utmanas i sitt intresse för 

naturvetenskap och teknik”. Denna formulering återfinns alltså inte i Lpfö 98. 

     Enligt Elstgeest & Harlen (2007:10) är kunskap om vardagliga naturvetenskapliga 

fenomen viktigt för att barn för att ska förstå sin omvärld. Det är också viktigt att barnen får 

tillfälle att erövra olika begrepp knutna till naturvetenskap för att på så sätt organisera sin 

information.  

     Den reviderade läroplanen är således mer detaljrik vad det gäller mål och riktlinjer rörande 

förskolebarns utveckling i naturvetenskap och teknik och uttrycker även inom detta område 

vikten av att kunna ställa frågor och samtala kring ämnet. Återigen ställer detta krav på den 

språkliga utvecklingen, vilket ska genomsyra hela läroplanen (Ny skollag och förtydligad 

läroplan för förskolan. Skolverket ger förskolechefen stöd 2010:7). Som tidigare framgått i 

avsnitt 4.4.1 angående språkutveckling i förskolan är kommunikation viktig del i förskolans 

pedagogik liksom personalens förmåga att stimulera och utmana barnen. 

 

4.5 Läroplanens mål och riktlinjer angående Barns 

inflytande 
 
Läroplanens mål och riktlinjer angående området Barns inflytande behandlar barns inverkan 

över verksamheten i förskolan samt vilka mål verksamheten ska sträva efter beträffande barns 

inflytande och vilka riktlinjer som finns för detta arbete. Målen stämmer helt överens med 

formuleringarna i Lpfö 98 och handlar om förskolans strävan att arbeta för barns rätt att 

uttrycka egna åsikter och att själva kunna påverka sin situation. Läroplanen uttrycker också 

vikten av att arbeta efter demokratiska former och att lära sig samarbeta. 

     Då det gäller riktlinjerna i avsnittet Barns inflytande, är formuleringen i Lpfö 98 ”Alla som 

arbetar i förskolan skall” borttaget och ersatt med ”Arbetslaget ska” i den reviderade 

läroplanen.  Det finns även ett tillägg i avsnittet Barns inflytande i den reviderade läroplanen 

som berör förskollärares ansvar: ”Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt 

inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll” (Lpfö 98 reviderad 2010:12). Som vi 
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kan se av utdraget skrivs förskollärares specifika ansvar in och dessutom är formuleringen 

angående barns reella inflytande i verksamheten helt nytt i jämförelse med Lpfö 98. 

 

4.6 Läroplanens mål och riktlinjer angående Förskola 

och hem 
 
Texten angående området Förskola och hem i läroplanen handlar om mål och riktlinjer i 

samarbetet mellan förskola och hem, och stycket som följer omedelbart efter rubriken i den 

reviderade läroplanen är identisk med Lpfö 98. Läroplanen tar upp att förskolan ska vara en 

komplettering till hemmet när det gäller att skapa förutsättningar för barns utvecklig och 

lärande. Texten i läroplanen handlar också om föräldrars möjlighet att vara med och påverka 

innehållet i verksamheten i enlighet med läroplanens nationella mål för förskolan.   

     Förändringarna som återfinns i avsnittet Förskola och hem rör förskollärares ansvar kring 

riktlinjerna. Det finns till exempel ett tillägg i den reviderade läroplanen som innefattar att 

förskollärare nu har ansvar för ”utvecklingssamtalets innehåll, utformning, och 

genomförande” (Lpfö 98 reviderad 2010:13). Det framkommer dock, liksom i Lpfö 98, att det 

är hela arbetslagets uppgift att ha kontakt med föräldrarna angående barnets trivsel och att alla 

i arbetslaget kan genomföra utvecklingssamtalet.  

      Då det gäller föräldrars delaktighet och inflytande över förskoleverksamheten kan vi 

konstatera att följande mening i Lpfö 98 är borttagen: ”Arbetslaget skall se till att föräldrarna 

blir delaktiga i utvärderingen av verksamheten”. Den reviderade läroplanen säger istället att 

”Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten 

och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen”. I och 

med den förändringen ställs fokus på specifikt förskolläraren och dennes ansvar i samarbetet 

mellan förskola och hem. 

 

 

4.7 Läroplanens mål och riktlinjer angående Samverkan 

med förskoleklassen, skolan och fritidshemmen 
 
Enligt både Lpfö 98 och den reviderade läroplanen har förskolan till uppgift att hitta former 

för samarbete och goda övergångar mellan förskola och skola, förskoleklass och fritidshem. 

Det står också inskrivet i läroplanerna att barn i behov av särkilt stöd ska uppmärksammas 
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noggrant. Detta är formulerat på samma sätt i båda upplagorna, men i den reviderade 

upplagan finner vi dock ett tillägg angående riktlinjer för detta: 

     Förskollärare ska ansvara för 
• att samverkan sker med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem för att stödja barnens övergång till 
dessa verksamheter (Lpfö 98 reviderad 2010:14). 
 

Förskollärare har nu alltså ansvar för samarbetet med personal i övergången till de olika 

skolformerna. Det tyder på en ökad medvetenhet kring att denna övergång kan vara svår för 

en del barn eftersom läroplanen nu uttrycker att förskollärare ska stödja barnen i denna 

övergång. I och med tillägget som framgår i utdraget ovan utökas detta avsnitt i läroplanen, 

som ryms på en halv sida, i skolverkets publikation. 

 

4.8  Analys av kompletterande avsnitt i förskolans 
läroplan 
  
Läroplanen för förskolan har i och med revideringen utökats och kompletterats med två hela 

avsnitt gällande Uppföljning, utvärdering och utveckling samt Förskolechefens ansvar. I 

föregående analysavsnitt av min uppsats har jag analyserat texten genom att jämföra de olika 

läroplansupplagorna. Detta kan jag av naturliga skäl inte göra med de kompletterande 

avsnitten eftersom de är helt nya och alltså inte återfinns i Lpfö 98. Därför har jag i 

kommande del av min uppsats valt att ge en sammanfattande beskrivning av de nya avsnitten, 

som utgörs av tre sidor i skolverkets publikation av den reviderade läroplanen. 

     Då det gäller det första nya avsnittet i den reviderade läroplanen som kallas Uppföljning, 

utvärdering och utveckling tas det där upp hur viktigt det är att verksamheten i förskolan 

kontinuerligt följs upp och utvärderas. Det är inte förskolebarnens individuella kunskaper som 

ska utvärderas eftersom läroplanen inte innehåller mål för det enskilda barnet. Istället är det 

mål för verksamheten som kontinuerligt ska analyseras för att skapa goda 

utvecklingsmöjligheter för barnet. För att förskolan ska hålla en god kvalitet och skapa goda 

villkor för lärande krävs kunskap om barns erfarenheter och upplevelser av delaktighet i 

verksamheten.  

     Förskollärare har fått ett särskilt ansvar kring arbetet med riktlinjerna gällande uppföljning, 

utvärdering och utveckling. I sex detaljerade meningar listas det upp vad förskollärare ska 

ansvara för. Syftet med utvärderingen är att arbetslaget ska få insikt i vad som kan utvecklas i 

verksamheten, och vi finner i läroplanen också detaljerade beskrivningar av arbetslagets 

uppgifter. Jag har nedan valt att ge exempel på några riktlinjer som är förskollärares ansvar 
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samt arbetslagets uppgifter. Det som jag särskilt vill lyfta fram är formuleringarna 

”förskollärare ska ansvara för” respektive ”arbetslaget ska”. 

Förskollärare ska ansvara för 
• att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras 
för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i 
enlighet med läroplanens mål och intentioner/…/(Lpfö98 reviderad 2010:14) 

 
Formuleringen ovan kan jämföras med följande formulering i den reviderade läroplanen: 
 

Arbetslaget ska 
• kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande 
samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens 
mål och intentioner/…/ (Lpfö 98 reviderad 2010:15) 

 
Ovanstående utdrag handlar alltså om arbetet med att följa upp och analysera barns utveckling 

och lärande. Det uttrycks på ett snarlikt sätt för både arbetslaget och förskollärare men vi kan 

se att det är hela arbetslaget i förskolan som ska arbeta med detta, men att det är förskollärares 

ansvar att arbetet organiseras och verkställs.  

     Det finns ett tydligt barnperspektiv i avsnittet om Uppföljning, utvärdering och utveckling, 

där vikten av att barnen ska vara med och påverka verksamheten i förskolan belyses liksom 

vikten av att ha roligt i förskolan: 

Arbetslaget ska 

• dokumentera, följa upp och analysera 

– kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen 
som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig/…/ (Lpfö 98 reviderad 2010:15) 
 

Ord som samspel och delaktighet betonar att samarbetet med barnen är en viktig del i 

förskolepedagogiken och att leken i förskolan spelar en betydande roll för barnens trivsel och 

utveckling. 

    Som framgår ovan i detta innevarande avsnitt av min uppsats har förskollärare fått ett 

särskilt ansvar gällande uppföljning, utvärdering och utveckling. Det övergripande ansvaret 

för att verksamheten bedrivs enligt läroplanens mål och uppdrag har dock förskolechefen. 

Detta blir tydligt med det andra kompletterande avsnittet Förskolechefens ansvar i den 

reviderade läroplanen. Det är förskolechefen som har det yttersta ansvaret för kvalitén i 

förskolan, är pedagogisk ledare och chef för all personal i förskolan. Vad detta ansvar innebär 

finns beskrivet i tio punkter i den reviderade läroplanens sista avsnitt. Förskolechefen ska 

bland annat ansvara för organisation kring arbetet med barn i behov av särkilt stöd, samt att 

personalen får den kompetensutveckling de behöver för att kunna arbeta enligt målen i 

läroplanen. Det är också förskolechefens ansvar att miljön i förskolan utformas så att barns 

lärande och utveckling främjas.  
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I skolverkets publikation Ny skollag och förtydligad läroplan för förskolan. Skolverket ger 

förskolechefen stöd (2010) tydliggörs att den som har ledningsansvaret för en förskola ska 

benämnas förskolechef. Detta betyder i sin tur att benämningar som rektor, skolledare och 

liknande försvinner ur förskolans verksamhet. 
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5 Sammanfattning av analysresultaten 
 
Mina analysresultat visar att förskollärare i och med den reviderade läroplanen får ett uttalat 

pedagogiskt ansvar. I den reviderade läroplanens samtliga avsnitt, undantaget avsnittet som 

behandlar förskolechefens ansvar, skrivs förskollärares specifika ansvar in. Då detta ansvar 

inte tidigare har varit inskrivet i förskolans läroplan utgör det således en stor nyhet.  

     En direkt konsekvens av att förskollärares ansvar nu är dokumenterat i läroplanen torde bli 

att varje arbetslag i förskolan måste bestå av minst en förskollärare, eftersom det annars blir 

ogenomförbart för personalen i förskolan att genomföra sina arbetsuppgifter enligt 

läroplanens mål och riktlinjer. I dagsläget är det inte en verklighet för alla förskolor att minst 

en förskollärare ingår i varje arbetslag, och det hela borde medföra omstruktureringar för 

åtminstone en del av landets förskolor i och med att den reviderade läroplanen träder i kraft. 

Som framgick i avsnitt 2.1 ovan vistas de allra flesta barnen i åldern 1–5 år i förskola och 

trenden pekar på att andelen barn i förskolan kommer att öka de kommande åren. Detta kräver 

naturligtvis en kontinuerlig utbyggnad och utveckling av förskolor runt om i landet och 

slutsatsen blir att detta medför att behovet av personal i förskolan kommer att vara stort 

framöver. Det råder i vissa delar av landet en stor brist på utbildade förskollärare (se avsnitt 

2.1). Med tanke på den reviderade läroplanens krav på ansvariga förskollärare kan det med 

ovanstående fakta i åtanke komma att bli svårt att rekrytera förskollärare till förskolan. Om vi 

dessutom har i åtanke aktuella förändringar som införande av legitimation för förskollärare 

och att detta ska utgöra krav för tillsvidareanställning så blir läget ännu mer bekymmersamt.  

     Ett andra resultat som jag i detta sammanfattande kapitel vill lyfta fram är att förskolans 

pedagogiska verksamhet har getts mer utrymme i och med revideringen av läroplanen. 

Pedagogiska mål i läroplanen har förtydligats, getts större utrymme och angetts med större 

detaljrikedom i den reviderade läroplanen. Denna stärkta pedagogiska inriktning tydliggörs 

framför allt i avsnittet som behandlar utveckling och lärande. Språkutveckling, matematik, 

naturkunskap och teknik är ämnen som lyfts fram och målen för samtliga ämnen är mer 

detaljerade och mer omfattande i den reviderade läroplanen.  

     Det kompletterande avsnittet rörande uppföljning utvärdering och utveckling (se mitt 

avsnitt 4.8 ovan), berör också i hög grad den pedagogiska verksamheten i förskolan. Där lyfts 

det fram hur viktigt det är att målen för verksamheten fortlöpande utvärderas och utvecklas 

för att skapa goda möjligheter för barn att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens 

intentioner. 
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En tredje viktig aspekt i den reviderade upplagan av läroplanen som jag vill lyfta fram rör 

språk och kommunikation. Kommunikation och barns språkutveckling ska gå som en röd tråd 

genom hela läroplanen och detta blir synligt även i avsnitt som handlar om till exempel 

matematik, naturkunskap och teknik. Kommunikation och språkutveckling lyfts även fram i 

de partier i läroplanen som speglar vårt alltmer mångkulturella samhälle. Då det gäller kapitlet 

i läroplanen angående förskolans värdegrund och uppdrag (se avsnitt 4.1 ovan) tas det särskilt 

upp hur viktigt det är arbeta med barns språkutveckling då det gäller barn med annat 

modersmål. Detta språkutvecklande arbete med barn från andra kulturer får sedan ytterligare 

fokus i avsnittet om utveckling och lärande, där vikten av att barn måste få utveckla sitt 

modersmål lyfts fram. Som jag tidigare skrev ovan kommer efterfrågan på förskollärare med 

största sannolikhet att vara stor de närmaste åren. I och med att vikten av 

modersmålsinlärning i förskolan nu förespråkas i läroplanen borde detta medföra att 

flerspråkiga förskollärare är särskilt eftertraktade. 

     Läroplanens stärkta pedagogiska inriktning för förstås med sig att förskolan är i behov av 

dokumenterat kompetent personal. De detaljerade läroplansmålen för olika ämnen kräver 

goda ämneskunskaper hos den som ska undervisa barnen i förskolan. Givetvis kan den som 

arbetat länge i förskolan, men saknar förskollärarutbildning, vara oerhört kompetent och klara 

uppgiften utmärkt. Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag haft förmånen att arbeta 

med pedagoger som arbetat en längre tid i förskolan, innan den första läroplanens införande. 

De menar att det egentligen inte är något nytt att arbeta med lärande i till exempel språk och 

matematik i förskolan. De anser att de alltid har gjort detta men att skillnaden nu blir att det är 

tydligt reglerat i skolans styrdokument.  

     I och med den reviderade läroplanen och förändringar som innebär att outbildad personal 

inte kommer att kunna tillsvidareanställas blir känslan den att man genom styrdokumenten 

vill försöka försäkra sig om kompetensen hos förskolans personal.  

     Vi vet inte än vilka följder den reviderade läroplanen för förskolan får i verksamheten. Det 

vi vet är dock att förskolans första läroplan, Lpfö 98, fick stor genomslagskraft och betydelse 

för de som arbetar i förskolan. 
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6 Avslutning 
 
Att förskolan nu står inför teoretiska förändringar gällande både pedagogiska mål och 

pedagogiskt ansvar finns nu dokumenterat i skolans styrdokument. Det återstår dock att se 

vilka proportioner dessa förändringar får i praktiken när reformerna träder i kraft. 

     Jag tror dock att det som vid alla förändringar är viktigt att låta det få ta den tid det 

behöver. Vi får inte glömma att det i förskolan handlar om att arbeta med barn i yngre åldrar, 

och att det sällan går att planera allt för mycket hur och varför saker och ting ska utföras. 

     Något som tagit tid att förändra rörande förskolan är exempelvis införandet av själva 

benämningen förskola. Redan på 70-talet föreslogs att namnet förskola skulle användas 

istället för till exempel daghem (se avsnitt 2.2 ovan). Redan då ville man med namnet visa att 

det handlade om en pedagogisk verksamhet för barn. Fyrtio år senare är benämningen 

förskola ännu inte helt vedertaget och enligt min uppfattning är fortfarande begreppet dagis 

det vanligaste ordet bland omgivningen då de talar om förskolan. 
     Möjligen är det också så att det talas allt för mycket om förskolans stärkta pedagogiska 

krav i och med den aktuella revideringen. Det är ju faktiskt så att barns fria lek är en viktig del 

i förskolans verksamhet, och detta är inget som kommer att förändras i och med revideringen 

av läroplanen. 

     I och med den reviderade läroplanen och den nya skollagen tar vi dock ett steg framåt och 

använder begrepp som undervisning och kunskap då vi talar om förskolan. Kanske är vi 

därmed ännu ett steg närmare en skola för barn i och med den reviderade läroplanens 

införande. 
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