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Skollagen (2010:800)
Skollagen reglerar bl.a. syftet med utbildningen 
inom skolväsendet, dit också förskolan hör. Här 
framgår också att arbetet i förskolan ska ledas 
av en rektor och att det måste finnas utbildade 
förskollärare. Förutom gemensamma regler om 
t.ex. likvärdighet, huvudmän, kvalitet, inflytande 
och åtgärder mot kränkande behandling, innehål-
ler skollagen också ett särskilt kapitel, 8 kap., med 
bestämmelser som är specifika för förskolan. Där 
behandlas bl.a. barns rätt till förskola, hur barn-
grupper och miljö ska se ut samt vad som gäller 
för särskilt stöd.

2 §   Förskolan ska stimulera barns utveckling 
och lärande samt erbjuda barnen en trygg om
sorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn 
på barnet och barnets behov och utformas så att 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och 
social gemenskap och förbereda barnen för 
fortsatt utbildning. 
8 §   Huvudmannen ska se till att barngrupperna 
har en lämplig sammansättning och storlek och 
att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. 

Läs vidare på s. 15–47 i Förskolans regelbok  
8 uppl., M. Hellstadius, Norstedts Juridik.

Läroplan för förskolan 
Mer information om hur verksamheten ska be-
drivas finns i läroplanen (Lpfö 18). Här beskrivs 
förskolans värdegrund och uppdrag. Det fram-
kommer bl.a. att utbildningen ska bygga på en 
helhetssyn på barnet och dess behov. Den ska 
också spegla FN:s barnkonvention och därmed 
utgå från vad som bedöms vara barnets bästa.  
I läroplanen redogörs också för vilka mål och 
riktlinjer som ska gälla på följande områden:
▫ normer och värden
▫ omsorg, utveckling och lärande
▫ barns delaktighet och inflytande
▫ förskola och hem
▫ övergång och samverkan
▫ uppföljning, utvärdering och utveckling
▫ förskolelärares ansvar i undervisningen
▫ rektorns ansvar.

Här följer ett urval av de mål som förskolan 
enligt läroplanen ska sträva mot när det gäller 
utveckling och lärande.
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

▫ självständighet och tillit till sin egen förmåga
▫ nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
▫ förmåga att fungera enskilt och i grupp, sam-

arbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter 
och skyldigheter samt att ta ansvar för gemen-
samma regler

▫ förmåga att lyssna på och reflektera över an-
dras uppfattningar samt att reflektera och ge 
uttryck för egna uppfattningar

▫ fantasi och föreställningsförmåga
▫ motorik, koordinationsförmåga och kroppsupp-

fattning samt förståelse för hur viktigt det är att 
ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

▫ intresse för berättelser, bilder och texter i olika 
medier, såväl digitala som andra, samt sin för-
måga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och 
samtala om dessa

▫ sin kulturella identitet samt kunskap om och 
intresse för olika kulturer och förståelse för vär-
det av att leva i ett samhälle präglat av mångfald 
samt intresse för det lokala kulturlivet

▫ förmåga att använda matematik för att under-
söka, reflektera över och pröva olika lösningar 
av egna och andras problemställningar

▫ förståelse för hur människors olika val i varda-
gen kan bidra till en hållbar utveckling.

Läs vidare på s. 83–106 Förskolans regelbok  
8 uppl., M. Hellstadius, Norstedts Juridik.

Allmänna råd
Skolverket beslutar om allmänna råd om försko-
lans styrning och ledning, planering och genom-
förande av utbildningen, samarbete med hemmen 
och tillsyn över förskolor. 

Läs vidare på s. 107–121 i Förskolans regelbok 
8 uppl., M. Hellstadius, Norstedts Juridik.
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