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Läroplaner fastställda för förskolan, förskoleklassen det 
obligatoriska skolväsendet och fritidshemmet 

Förskolan 

Riksdagen och regeringen har nu fastställt rubricerade läroplaner. Förskolan 
får genom beslutet  en egen läroplan med samma status som läroplanerna 
för grundskolan och gymnasiet.  

Läroplanen är en förordning vilket innebär att den är en bindande föreskrift 
som är beslutad av regering eller myndighet. 

Regeringen vill genom läroplanen förstärka och utveckla förskolans pedago-
giska roll och se förskolan som det första steget i det livslånga lärandet. 

Läroplanen skall till sin struktur vara uppbyggd på samma sätt som skolans 
läroplan. 

Läroplanen skall vända sig till alla som  arbetar i förskolan samt till arbets- 
laget. 

Förskolans ledning skall inte regleras. Läroplanen skall innehålla mål att 
sträva mot men inte uppnåendemål. 

Läroplanen skall inte gälla för enskilt driven förskola, familjedaghem och 
öppen förskola men för familjedaghem  skall den vara vägledande i tillämp-
liga delar. 
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Skolverket skall utfärda allmänna råd för familjedaghem och öppen 
förskola samt även ta fram kommentarmaterial. 

Benämningarna daghem och deltidsgrupp samt integrerad skolbarnsomsorg 
utgår ur skollagen och ersätts med förskola respektive fritidshem. 

Förskoleklassen, det obligatoriska skolväsendet och fritidshemmet. 

En gemensam läroplan skall gälla för den obligatoriska skolan och 
förskoleklassen men skall också tillämpas av fritidshemmet. 

Läroplanens struktur och inriktning skall i huvudsak bestå. 

Mål och riktlinjer skall anpassas och kompletteras så att läroplanen kan 
användas i samtliga verksamheter. 

Fritidshemmet skall använda sig av läroplanen i så stor utsträckning som 
möjligt t.ex. de avsnitt som behandlar grundläggande värden och normer. 

Fritidshemmet får därmed två dokument att följa, dels läroplanen dels 
allmänna råd som Skolverket har fått i uppdrag att utforma. 

Allmänna råd bör också omfatta skolbarnsomsorg som bedrivs i form av 
familjedaghem och öppen fritidsverksamhet. 

Svenska utbildningsväsendet har nu tre läroplaner. En för förskolan, en för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet och en för gymnasieskolan. 
Dessa tre bygger på en gemensam syn på kunskap, utveckling och lärande. 
Samtidigt uttrycker läroplanerna de olika skolformernas särart och deras 
speciella uppdrag. 

De nya läroplanerna kommer att gälla från och med den 1 augusti 1998. 

Genomförande 

I höst kommer  Svenska kommunförbundet i samarbete med skolverket att 
anordna fem rikskonferenser om läroplanerna på följande platser : 

Stockholm den 9.11 

Göteborg den 11.11 

Malmö den 13.11 

Sundsvall den 2.12 

Luleå den 4.12. 

Konferenserna vänder sig i första hand till politiker och ledning. Inbjudan 
kommer att skickas ut i september. 

Den 20 juli kommer Skolverket att distribuera läroplanerna till samtliga 
kommuner och till alla förskolor och grundskolor. 

Skolverket informerar även via internet på http://www.skolverket.se 

Ytterligare exemplar av läroplanerna kan också beställas från Fritzes förlag 
på fax 08-691 90 91. 
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Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Sofia Larsson och 
Ylva Winberg, Sektionen för skola och barnomsorg, tfn 08-772 41 00, 
fax 08-772 47 17. 
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