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Du är viktig

Du som förälder är den som står ditt barn närmast. Därför är  
dina synpunkter betydelsefulla i förskolan. Om du talar om vad  
du tycker är det lättare för personalen att ge just ditt barn vad  
det behöver. 

För att kunna vara med och påverka behöver du känna till hur  
det är tänkt att förskolan ska fungera. 



På väg mot samma mål

Regering och riksdag har fastställt en läroplan, där det står om 
förskolans värdegrund och vilka mål och uppdrag förskolan har. 
Genom att läsa läroplanen, Lpfö 98, får du veta vilka förväntningar 
och krav du som förälder kan ha på förskolan. 

Din kommun kan också ha egna mål utöver dem som står i läro-
planen. I kommunen finns en nämnd och en förvaltning som  
ansvarar för förskolan. Adress och telefonnummer står i telefon-
katalogen och på deras hemsida.

Alla kommunala förskolor ska följa läroplanen. Den används  
också för att bedöma om till exempel ett föräldrakooperativ ska få 
tillstånd att starta en enskild förskola. Läroplanen ska även vara  
vägledande för familjedaghem.

Förskolan omfattar som regel barn från 1 till 5 år.



”Förskolan ska vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar.”

Ur förskolans läroplan, Lpfö 98





Steg för steg i ett livslångt lärande

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvård-
nad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Det innebär 
att förskolan i första hand är till för ditt barns skull, även om den 
också ska göra det möjligt för dig som förälder att arbeta eller  
studera.

I läroplanen står att leken är viktig för barns utveckling och  
lärande. Barnen ska få pröva att uttrycka sig på olika sätt, både 
själva och tillsammans med andra, till exempel genom sång och 
musik, bild, dans, drama, tal och skrift. Barns språkutveckling är 
ett viktigt område i förskolan. För barn med annat modersmål än 
svenska har förskolan ett särskilt ansvar.

Grunden för arbetet i förskolan är demokratin. Barnen ska lära  
sig att respektera alla människors lika värde. Personalen ska ta 
hänsyn till barnens egna åsikter, intressen och erfarenheter vid 
planeringen av det dagliga arbetet.

Förskolan ska också motverka traditionella könsroller och lägga 
stor vikt vid miljöfrågor.



Varje förskola är unik

Läroplanen ska garantera att alla barn får en lika bra förskola, 
oavsett var de bor. Eftersom alla förskolor har samma läroplan, har 
de också samma mål. Däremot kan sättet att arbeta skilja sig åt. 
Läroplanen talar inte om hur förskolorna ska arbeta mot målen, 
det ska personalen komma fram till tillsammans med föräldrar och 
barn. Vad som passar på en förskola fungerar kanske inte på en 
annan. Ingen barngrupp är den andra lik.

Kommunen har det lokala ansvaret för förskolan. Du kan vända  
dig dit om det uppstår problem som du och personalen eller för-
skolans ledning inte kan lösa själva.



”I förskolan skall barnen möta vuxna 
som ser varje barns möjligheter.”

Ur förskolans läroplan, Lpfö 98





Du kan påverka

I läroplanen står att förskolans arbete ska ske i ett nära och för-
troendefullt samarbete med hemmen. Därför är det viktigt att du 
pratar med personalen om det är något du funderar över. Ett bra 
tillfälle är vid hämtning och lämning. Då ska personalen berätta  
för dig hur ditt barn har haft det under dagen. Du kan också  
berätta om det har hänt något särskilt på morgonen eller i familjen 
som kan vara bra för personalen att veta. Om tiden inte räcker till 
kanske ni kan bestämma tid för samtal en annan dag. 

Personalen ska ordna utvecklingssamtal, då ni ska diskutera hur 
ditt barn trivs och utvecklas och hur förskolan fungerar. Läroplanen 
kan vara ett bra stöd för era samtal.

När personalen planerar arbetet ska de ta hänsyn till dina  
och andra föräldrars synpunkter. Du ska också få vara med  
och utvärdera verksamheten.



Vill du läsa hela läroplanen? 

Den finns på alla förskolor. Du kan beställa ett eget exemplar  
från Fritzes förlag, tel: 08-690 91 90. Läroplanen hittar du 
också på Skolverkets webbplats under rubriken Lagar och regler. 
Adressen är www.skolverket.se


