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Till statsrådet Ylva Johansson

Genom beslut den 22 augusti 1996 bemyndigade regeringen statsrådet
Ylva Johansson tillsätta kommittéatt med uppdrag lämna förslagatten
till måldokument för denett pedagogiskanytt verksamheten för barn
och ungdom 6 16 år dir.1996:61. Direktiven bifogas betänkandet, se-
bilaga

Kommittén Barnomsorg- och skolakommittén,antog namnet BOSK.
Till leda arbetet utsågs generaldirektörenatt för Statens skolverk Ulf P.
Lundgren. Som ledamöter har förordnats överdirektör Ann-Marie
Begler, Socialstyrelsen och biträdande professor Gunilla Dahlberg, Lä-
rarhögskolan i Stockholm. Sekreterare och biträdande sekreterare har
varit programchefen för barnomsorg i Stockholm Margareta Nuder och
fritidspedagog Ing-Britt Melin. Experterna Lars Andersson, Agneta

ÅkerlundHellström och Pia har anlitats. fackligEn referensgrupp har
informerats kommitténs arbete. Vidare har kommittén hört forskareom
och yrkesverksamma synpunkter och erfarenheter med anledningom

uppdraget. Ansvarig för produktionen för heloriginal har varitav var
Rauni Westin.

Kommittén överlämnade sitt betänkande Växa lärande.i Förslag till
läroplan för barn och 6- å16 SOU 1997:21 till statsrådet Ylvaunga
Johansson den februari14 1997. Samtidigt kommittén arbetadesom
med förslag till måldokument, utarbetade arbetsgruppnytt inom Ut-en
bildningsdepartementet förslag till förändringett skollagen Samver-av
kan för utveckling, förskolan, skolan och skolbarnsomsorgen DSom
1997:10, där tillämpliga delar bestämmelserna i socialtjänstlagenav

förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg förskoleklassen harom samt
förts in skollagen.i

behandlasFörslaget i propositionen Förskoleklass och andra skol-
lagsfrågor 1997/98:6 överlämnades till Riksdagen den 18som sep-
tember 1997. Förslaget föreslås träda i kraft den l januari 1998.

Regeringen beslutade den 13 februari 1997 i tilläggsdirektiv dir.
1997:30 Barnomsorg- och skolakommitténatt fortsatt uppdrag.ge
Uppdraget dels utarbeta förslagär tillatt måldokument för denäven
pedagogiska verksamheten förskolan,i dels skolla-göra översynen av

utifrån de krav integrationen förskola, skola och skol-gen som ay
barnsomsorg förslagenställer och utifrån till måldokument förnya
verksamhetema. Tilläggsdirektiven bifogas betänkandet, bilagase

och medI Barnomsorg- och skolakommitténatt fick tilläggsdirelctiv
har antalet deltagare utökats i kommittén med professor Bengt-Erik
Andersson, lärarhögskolan i Stockholm, förskollärare Birgitta Kenne-
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Samuelsson, Göteborgs Univer-PramlingIngridprofessorKalmar,dy,
sakkun-Kristianstad. SomSamuelson,utbildningschef Dicksitet samt

Appelberg kans-Skolverket,vid Götechefsjuristenmedverkatharniga
Utbildningsdeparte-Korpi,och Barbara Martinkansliråden Lars Borg

Daniel Bäckman,departementssekreteramaoch expertermentet, som
Kommunför-Femstedt,sektionschefen LouiseInrikesdepartementet,

Finansdeparte-Svensson,departementssekreteraren Larsbundet samt
Helenedepartementssekreterarenvilken ersattesmentet, avsenare

Ängmo, Finansdepartementet.
avdel-biträdande sekreterareanställtsharsekretariatetTill som

Brittundervisningsrådet EvaochWollbrandSigbritningsdirektören
Östblom.

utredningsarbetet.följtharreferensgruppparlamentarisk ävenEn
arbetet medinfomeratsreferensgruppenfackligahar denLikaså om

anlitat bitrkommitténharSombilagabetänkande, experterdetta se
GunnidocentOlofsson Sigtuna,KnutsdotterBirgittaprofessor em

GöteborgsJan-Erik Johansson,lektorUniversitet,GöteborgsKärrby,
stadsjuristUniversitet, viceUppsalaLiberg,CarolinelektorUniversitet,

Åsén psykolog Margaretaprofessor GunnarOttebom, samtAnette
Berit Jig-Öhman. kommittéassistentvaritheloriginal harförAnsvarig

vall.
ochSkolkommittén, Läs-samråd medhaftocksåharKommittén

skolan,funktionshindrade elever iUtredningenskrivkommittén, om
GymnasieskolansförkommitténföräldrautbildningförKommittén samt

utveckling.

november 1997den 3Stockholm
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KennnedyBirgittaDahlbergGunilla

SamuelsonDickSamuelssonPramlingIngrid
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ÖstblomEva BrittWollbrandSigbrit
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Inledning

lärande. Förslag tilli läroplan för barn ochVäxa

år.6-16unga

regeringsförklaringen fastslogs förskolan, skolani 1996 ochI attmars
för förbättraskolbamsomsorgen skall integreras grundskolans förstaatt

framförsta i detta integrationsarbeteviktiga år. Ett steg att ta ettvar
måldokument för den del förskolan sexåringama,samlat rörav som

obligatoriska skolan och skolbarnsomsorgen. 14 februariden Den
överlämnade och skolakommittén betänkandet VäxaBarnomsorg- i

âr. direktivenztill läroplan för barn ochlärande. Förslag 6-16 Iunga
sägs att:

bestå. mål-grundläggande principer och utformning bör NärLäroplanens
till obligatorisktbör kommittén hänsyn detdokumentet utformas ärta att

barnomsorgensgå skolan medan det frivilligt delta iför barn i är attatt
verksamhet.

försko-lärande del det livslång lärandettidigaBarns samtsom en av
likvärdi-fritidshemmmens viktiga uppgifter skapalans, skolans och att

framhålls direktiven. utgångspunktlivsvillkor för barns lärande i Enga
arbetet de samladesamlade måldokumentet iför fram det attatt ta var

personalkatego-alltmer bedrivs arbetslag med skildaverksamheterna i
varandra.kompletterarrier som

barnom-och jämförelse mellanbetänkandet genomgångI görs en
Kommittén konsta-utveckling och styrfunktioner.och skolanssorgens

avgörande skillnader utfonnandet styrningen idet finns iterar att av
och skolans läroplan.förskolans pedagogiskafråga programom

mellan för-utvärderingar samverkande årensNågra senaste avav
redovisas, liksom kortare intematio-skola-skola-skolbamsomsorg en

ochutfonnats i Skandinavien övri-nell utblick hur barnomsorgenöver
Europa.ga

Två traditioner skola.huvudtema Ut-utredningensEtt är enav -
harbarnomsorgen och skolangångspunkten för är att enresonemangen

ändå finns tydliga skillnader ivärdegrund detattgemensamma men

l Förslag till läroplan för barn och 6-16 år.lärande.SOU 1997:21: Växa i unga
Utbildningsdepartementet.Stockholm,

2 och ungdomPedagogisk verksamhet för barn 6-16Kommittédirektiv 1996:61:
Utbildningsdepartementet.Stockholm,år.
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på barnet. Bamomsorgen helhetssynen på barnet ochvärnarsynen om
tonvikten läggs helavid barnet. ochIntegration kontinuitet löper som

röd tråd verksamheten. handlarDet hela bar-en genom om omsorg om
hela dagen för alla barn förskolani på lika villkor i jämn kvali-net, en

hela landet.övertet
Även i skolan finns för hela barnet ochett strävan motansvar en so-

cial fostran och utveckling. Bamcentreringen har dock påsigyttrat ett
i skolan. Verksamheten skolan handlari i grunden åter-sättannat om

skapande den rådande kulturen och den kunskap samtidenav som anser
väsentligt.vara

Framtidsinriktningen således tydligare i skolans verksamhet.är
Skolan ämnescentrerad. Skolämnenas innehåll har till del be-är stor

andra barnen och de medan barnen förskolani harstämts änav unga,
möjlighet själva välja innehåll och uttrycksformer.större att

Kommittén betonar den pågående integrationen och samverkanatt
mellan förskola skolaoch handlar mellan olikatvå tradi-möteettom
tioner och kulturer. samspelEtt i sig inrymmer många svårigheter.som

få till utveckling samarbete förändringsarbetetFör måsteatt en genom
sin utgångspunkt i på barnet, på kunskap och påta en gemensam syn

lärande. måldokumentEtt ligger till grund för dengemensamt som pe-
dagogiska verksamheten första i sådant utvecklingsarbete.är ett steg ett

det inte tillräckligt. Därtill behövs levande kringMen samtalär ett
grundläggande centrala begrepp för verksamheten.

kapitlet centrala begreppen behandlas bildning, kunskap, lä-I De
rande och undervisning vilka grunden till förslaget till läroplan. Iger
detta kapitel förs diskussion skolans uppdrag.även en om

Skolan korn till i kunskapsfattigt samhälle. samhälleDagensett är
infonnations- och kunskapsrikt. Skolan har allt för barnsstörre ansvar
uppväxttid vilket kräver mycket samarbete föräldrarna.med Kost-av
naderna for det offentliga skolväsendet har vuxit och behöver ständigt

innebär kommittén, kravDetta påomprövas. sammantaget, menar nya
det offentliga utbildningsväsendet. sådan omdaning och utvecklingEn

former, metoder, arbetssätt och för bruka ochvägar attav nya nya an-
vända kunskap, pågår.

Läroplansförslaget innebär bl vidgad undervisningpå mota en syn
pedagogiskt förhållningssätt syfte nå aktivti lärande. sådanEnett att ett

vidgning begreppet undervisning kommer kräva utnyttjandeatt ettav
olika kompetenser i skolan. innebärDetta i sin arbetet formasattturav

arbetslagi arbetar mål och harmotsom gemensamma en gemensam
praktik. målenHur väl nås måste följas och därmed också omprövas.

handlar målen bemärkelsen ha inflytandeDet iägaatt överatt ettom
hur de formas och konkretiseras. kan beskrivas del-Processen som en
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tagande målstyming. Kommittén också därför arbetslagsmodellenser
viktig förutsättning för utveckling.ensom

Kommittén föreslår läroplanen skall gälla för den pedagogiskaatt
verksamheten för barn och år.6-16unga

Samverkan för utveckling. förskolan,Om skolan
och skolbamsomsorgen

ochParallellt med skolakommitténs utredning harBarnomsorg- en ar-
betsgrupp Utbildningsdepartementet lagt fram betänkandetinom Sam-

utveckling betänkandet föreslåsverkan för I bestämmelserna iatt so-
cialtjänstlagen 1980:620 förskoleverksamhet och skolbams-om

med undantag för bestämmelserna förskola föri 15 §omsorg om-
sexåringar så oförändrade förts skollagen 1985:1100.in igott som-

föreslår vidare förskolan för skallArbetsgruppen sexåringar, utgöraatt
skolform det offentliga skolväsendet för barninom ochen egen ung-

bestämmelserna detta förs kapiteldom och in i i skolla-att nyttettom
syfte underlätta den eftersträvade integrationen föreslås vidareI attgen.

förskollärare och fritidspedagoger skall få undervisa i skolan.att

Förskoleklasser och andra skollagsfrågor

proposition Förskoleklass och andra skollagsfrågorregeringensI
1997/98:6 föreslås bestämmelserna förskoleverksamheten ochatt om
skolbamsomsorgen socialtjänstlagen 1980:620 inarbetasi i ett nytt
kapitel, kap. Skollagen 1985:1100. sexårsverksamhet2 Dena som

socialtjänstlagen,bedrivs för förskolan, enligt skallinom 15§ramen
skolform det offentliga skolväsendet för barn ochbilda inomegenen

skall benämnas förskoleklass. Möjlighetenungdom. Skolforrnen att
s.k. glesbygdsmodellendela verksamheten under två år den tasupp

förskoleklassbort. Bestämmelserna skall återfinnas i kapi-ett nyttom
tel, b kap., i skollagen.2

kommun skall på begäran barnets vårdnadshavare kunnaEn av- -
besluta skjuta skolplikten till den hösttemiin det år barnet fylleratt upp

finns särskilda skälåtta år, det uppskjuten skolplikt.om
föreslås vidare förskollärare fritidspedagogerpropositionen ochI att

Ävenoffentligafår undervisa i det skolväsendet. för dessa yrkeskatego-

3 Samverkan för utveckling. Om förskolan, skolan och skolbarnsom-Ds 1997:10:
Stockholm, Utbildningsdepartementet.sorgen.



1997:157SOUInledning4

för den undervisningde har utbildning avsedddet krävasskallreier att
skall bedriva.huvudsakde i

grundsko-omfattas sekretessskallFörskoleklassen somav samma
skall huvudsak gälla be-skolformer. imotsvarande Detsammaochlan

sekretessförskoleverksamhet skallskolbamsomsorgen. Förträffande
förhållanden, det inteenskilds personligauppgifterförgälla omom en

uppgifterna ellerdenuppgifterna kan röjklart rörstår utan attatt as som
närstående liderhonomnågon men.

skall haförslag kommunernainnehållerPropositionen även attom
förskoleklass,förskola, integ-för enskildtillståndsgimingenhand om

föreslås bl.a.propositioneneller fritidshem. Irerad skolbarnsomsorg
för det lokalaskollagen stödförtydligandeochskärpningar ar-somav

mobbning.betet mot
Ändringarna kommunerkraft den januari 1998. Deföreslås träda i 1

före-glesbygdsmodellenden s.k.ikraftträdandet har tillämpatföresom
utbild-delamed den juni år 2000till och 30möjlighetfåslås att upp

två år.förskoleklass påningen i

skolakommitténsochBarnomsorg-
tilläggsdirektiv.

tillBarn-tilläggsdirektivfebruari 1997beslutade den 13Regeringen ge
omfattarutredningsuppdragetskolakommittén.och Det nyaomsorg-

verk-för pedagogiskamåldokument denförslag tillutarbetadels ettatt
skollagen.förskolan, delssamheten i översyngöraatt aven

allaandelalltförskolan omfattaranförsdirektiven störreI att aven
lärande. Försko-utveckling ochför derasviktig rollspelarochbarn en

verksam-pedagogiskadet gäller denvärderingarochprinciperlans när
måldo-utformandetutgångspunkten vidfortsattskallheten utgöra av

kunskaper ochtillägna sigför barnsbetydelseLekenskumentet. sätt att
förcentrala betydelsespråkutvecklingensoch den tidigaerfarenheter

Likasådirektiven.ioch skrivutvecklingläs-barns poängterassenare
medförskolepedagogikenomvårdnad och ingår iframhålls att omsorg

bara,sker- inteutveckling ständigtinlärning ochutgångspunkten att
Förank-inlämingssituationer.arrangeradehuvudsakligen ieller ens -
och deterfarenhetertill barnsmed anknytningnärmiljöniringen egna
direkti-framhålls iföräldrasamarbetettemainriktade arbetssättet samt

och empati.frågor demokratibetydelse förförskolansliksom omven,
förvägledandebör kunnamåldokumentetvidareDet sägs att vara

denfamiljedaghemmen,förskolan, öppnaverksamheterandra än t.ex.
pedagogiskaförskolanssyfte stärkasjukhus.och barn på Iförskolan att
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planeringenunderlättainnehållochstrukturmåldokumentetsroll bör
utvärderingochför uppföljningtillgängligverksamhetenoch göra mer

formellamåldokumentetsskall sta-Kommitténmål. övervägaävenav
tus.

måldo-skolbarnsomsorgskola ochförskola, samtIntegrationen nya
Social-lagstiftningen.förkonsekvenserfårverksamheternaförkument

fram uti-lagkomplex vuxitskildatvåskollagenochtjänstlagen är som
därför fåttKommittén har iochtraditionerolika synsätt.delvisfrån

skollagen medövergripande översynuppdrag göraävenatt aven mer
bedömningenlokalafrån denbästvadutgångspunkt i varaansessom

bamom-inomutvecklingsarbetekommunernasunderlättaföroch att
skola.ochsorg

Vi-skall analyseras.skola/skolfonnochundervisningBegrepp som
ändra definitioner-skälfinnsdetkommittén attskall övervägadare om

skallLikasåskolbamsomsorgen.ochförskoleverksamheteninomna
försko-for barn irektorspreciseraskälfinnsdetutredas att ansvarom

skolväsendet.obligatoriskadetinomliknandepålan sätt som
förskall haroll skolplanemavilkenskallKommittén övervägaäven

för-kommitténskonsekvenserorganisatoriskaEventuellaförskolan. av
förslagbeakta deskallKommittén presente-analyseras.skallslag som

Uppdraget1997:10DSutbildningförSamverkanbetänkandetiras
bilaganovember. Seden 1skall redovisas senast

arbetssättKommitténs

sammanträden harsammanträden. Trehaft nioharKommittén genom-
fyrariksdagspartier,samtligaparlamentariskadenmedförts gruppen

referensgruppenfackligadenmedgenomförtsharsammanträden
Svenska Kom-Skolledama,Riksförbund,Lärarförbundet, Lärarnas

sjuTCO,Psykologförbundet,Svenska samtmunalarbetarförbundet,
bilagaSemedsammanträden experterna.

formipraktiker ochforskare,hörtsekretariatet experterharVidare
forskningheldagsseminariumoch Ettsamtalintervjuer, texter. omav

Göteborgsvidhar hållitsmålförskolansochförskolpedagogikkring
och forskare.praktiker,Deltagare experterUniversitet. var
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Uppläggning betänkandetav

Betänkandet indelat i två delar.är Del inleds med historisk bak-ett en
grund Förskolan och förskolepedagogikens framväxt med bl.a.av en
jämförelse mellan förskolans och skolans pedagogiska utveckling samt
förskolans framväxt och utveckling inom den social- och familjepoli-
tiska traditionen. Det centrala kapitletAtt omvärlden utgår frånerövra
barnet och den nödvändiga leken för barns växande och lärande. Vi tar
också här den tidiga språkutvecklingen tal,i skrift och läsning. Lä-upp
randet behandlas i detta kapiteläven avslutas med diskussionsom en

pedagogiskt förhållningssätt.ett gemensamtom
Kapitel Viktiga aspekter grund förtre läroplansförslaget lyftersom

fram särskilda motivtexter till läroplansförslaget. Dessa Föräldra-är
samarbete och inflytande, Flickor och pojkar i förskolan, Miljöarbete i
förskolan, Förskolan i det mångkulturella samhället-likhet-olikhet-
möjlighet, och kultur,Barn Barn med behov särskilt stöd och Mul-av
timedia i förskolan. Kapitlet avslutas med Utvärdering och kvalitetsut-
veckling.

Kapitel fyra det sista kapitlet i andraär delen betänkandet ochav
behandlar Bestämmelser förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgenom
och skolan.

Betänkandets andra del innehåller kommitténs förslag konsek-samt
förslagen. Kapitel fem måldokumentNytt Läroplanär förvenser av -

förskolan inleds med avsnitt begreppet läroplan, läroplanemasett om
utveckling inom skolväsendet och förslagmotiv till till läroplan för för-

Översynskolan. Kapitel skollagen och det sista kapitlet tarsex av upp
Sammanfattning kommitténs förslag konsekvenser.samtav
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ochFörskolan1

framväxtförskolepedagogikens

förskolan, skolan ochslås fast1996iregeringsförklaringen attI mars
överfördesjuli 1996skall lintegreras. Denskolbamsomsorgen ansva-

för barnomsorgen inom regerings-centrala administrationenför denret
Utbildningsdepartementet.till Be-Socialdepartementetfrånkansliet

överförssocialtjänstlagen den l ja-barnomsorgen istämmelserna om
tillsynsansva-Skolverketsamtidigtochskollagentillnuari 1998 övertar

Länsstyrelserna.ochSocialstyrelsenfrånret
allpolitiska viljeinriktningendengrund ihar sinFörändringen att

och stödja barn ochfostrasyftar tillverksamhet,pedagogisk attsom
helhet.bör Ettoch lärandeutvecklingi derasungdomar som enses

för förskolan förmåldokumentsamlatframförsta ettatt tasteg sex-var
skolbamsomsorgenfochgrundskolanåringar,

såväl juridisktbarnomsorgen,miljösocialpolitiskadenI somsom
familjepoliti-ihömstenamavarithar denorganisatoriskt tillhört, en av

har tillföräldrar.studerande Dettaförvärvsarbetande och storken för
bidragit tillutbyggnadförskolan. Enutbyggnadenpräglatdel somav

varit nödvändigocksåochmellan kvinnorjämställdhet mänökad men
förvärvsfre-har i dagarbetslcraft. Sverigebehovsamhälletsför enav

de de-Undervärldens högsta. senasteför kvinnorkvens är en avsom
och betydelse förrollpedagogiskaförskolansocksåharcennierna

uppmärksammats.lärande alltochutvecklingbarns mer
pedagogik har långförskolansochinstitutionFörskolan ensom

med skolans historiadel löpertill visshistoriahistoria. En sammansom
pedagogiskaskolansfristående frånutvecklatsdelar haroch till vissa

detinnebär tvåoch skolan integrerasförskolan attutveckling. När pe-
varandra.berikaochskalltraditionerdagogiska vävas samman

Sekelskifte1.1

tankarformadessekelskiftetförraUnder decennierna runt nya om en
ochframtida samhälletskapa detskola skullepedagogik och somen

ellerpedagogiken denmänniskan.moderna Denframtidaden pro-nya
del det moder-del modemiteten;pedagogikengressiva avenavvar en

och år.läroplan för barn 6-164 Förslag tilllärande.1997:21: VäxaSOU i unga
Utbildningsdepartementet.Stockholm,
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Årsamhället och det moderna tänkandet. 1900 Ellen Keyutgavna
århundrade1849-1926 boken Barnets traditionellaDen fostran i

skolahem och själsdödande och begränsande, hävdade Key. Upp-var
fostrans mål måste "dana människor, vandrare påatt vä-vara nya nya

tänkare tankar."gar, av nya
samhälle framDet samhälle i stark omvandling.växte ettsom var

och demografiskaEmigration förändringar, industrialiseringen och ur-
baniseringen under 1800-talet bildar bakgrunden. Lönearbete och de-

styresformermokratiska ändrade människans livsvillkor. framtidaEtt
teknologiskt och rationellt samhälle möjligt forma. Isyntes attvara
denna värld kunde människan välja. Det skifte från det giv-ettnya var

till det möjliga. 1900-talet blev samhälle där utbildning ochettna ar-
bete knöts till varandra och inte minst utbildning och arbetsmarknad.

alltmer efterkom utbildningsnivå.Lön Kopplingen mellansättasatt
utbildning och arbete innebar också utbildning blev politiskt för-att ett
delningsinstrument. Med demokratins framväxt blev utbildningen ock-
så för skapa den demokratiska människaninstrument attett nya

förgrundsgestaltema denEn inom pedagogiken ellerav nya pro-
framträddegressivismen, vid sekelskiftet, John 1859-Deweysom var

l952. menade liksom barnensDewey Key tidiga verksamhetslustatt
skulle tillvara. pekade på framför allt fyraDewey behov sigtas tarsom

barns självverksamhet;uttryck i 1. the interest in conversation or
communication, the interest in making things, constructions, theor

findinginquiry, things, theinterest in interets in attisticoutor ex-
pression.7 aktivitetspedagogik utgick frånDeweys barnenatt genom

handlingar och intressen skulle lärasina organiserad handled-genom
Learning by doing.ning;

5 1996: århundrade.Barnets Stockholm, Infonnationsförlaget.Key, E. Omar-
betad nyutgåva.
6Jfr. einberg, 1975: and Rethoric, The IntellectualF W. Reason Foundations of
the 20th Liberal EducationalCentury Policy. York, John WileyNew Sons.
7 School and York,Dewey New MacMillan Company.society.
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filosofi koncentreras kring begreppen individ,Kärnan i Deweys
individennytta Pedagogikens utgångspunkt Utbild-ochsamhälle är

erfarenheter.individen kan få organiserademöjliggöraningen skall att
osynligt samhälle,samhället, såg vilketmoderna DeweyDet ettsom

synliggöra." Grunden för pedagogikDeweys ochutbildningen måste
förstå grundläggande begreppfilosofi pragmatismen. För måstelåg i att

används. estetiska tänkandet har betydande rollförstå hur de Detvi en
erfarenhetsbegreppet. organistiskañlosoñ, liksom Deweysi hans män-

bakgrund hegelianism och darwinism,med dess iniskouppfattning,
och det konstnär-uppfattning konstenminst i hans iframträder inte om

förhållande till sin inre och världdär människansliga skapandet, yttre
gestalt.tar

pedagogiska diskussionenarbeten fokus for denhar stått iDeweys
idéer har varit inspirationskälla1900-talet och hans iunder hela en

verksamhet för barn i olika åldrar.förnya pedagogisksträvandena att
ochmoderna pedagogiken skolans försko-denjust iDet somnyavar

åtskiljför sedantraditioner löptelans att as.samman

8 omvärlden. Stock-1989:1983, Att1979, 1981, organiseraJfr Lundgren, U.P
skola och1980: Individ, samhälle.Lundgren,S. U.P.hol, Liber, Hartman,
Kultur. Lundgren,Stockholm, och .P.John NaturPedagogiska Dewey.texter av

Educationin Swedish 1900-ProgressivismSweden. NotesJohn inDewey on
CurriculumInternational History.ed.: PerspectivesGoodson, in1945. In

Pedagogik och psykologi.1987. Lundgren, InHelm. U.P.London: Croom
EmileOppdragelse til det moderne.1995. eds.:1989,Thuen, Vaage, SH.

Bourdieu. Oslo.John Universi-Herbert Mead, PierreDurkheim, Dewey,George
tetsforlaget.
9 individens lärandepåstående också speglas hurmåste dettaSamtidigt mot

Seguel, Thepedagogiken. Jfr. M.L.herbartianskadenuppfattades inom t.ex.
CollegeYork: Teachers Press.Field. formative NewCurriculum Its years.

också. 1986: Pedagogik ochStormbom, J1966:. SeColumbia University.
CWK/Gleerup. Liber forlag.herbartianska grunden. Lund.dendidaktik:

1° MacMillanEducati0n.New York:and Com-1938: ExperienceSe Dewey,
pany.

York: MacMillanand Education. New.l916:J DemocracySe Dewey,
The Invisble and lostockså: Feinberg, 1979:Feinber, ESe W.Company.

lärarutbildning.Stockholm, Högskolan förWork and Education.ofCommunity
and Psychology.Education NoReports on

Z York: American Liberary.New1974: NewJfr. Pierce, W.S. Pragmatism.
upplaga 1907.Första

3 and och 1934 1959: Art1971: Experience1925,Dewey, nature as an
Orginal 1925.Lasalle Illinois: Open Court.experience,
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tidiga förskolepedagogiken1.2 Den

förskolans historia det främstI två pedagoger tankar och arbete fåttär vars
förbetydelse småbarnsinstitutionernas utveckling. Det Owen i Englandär

1771-1858 och Fröbel i Tyskland 1782-1852.
dessa två det förmodligenAv Fröbel haft det infly-är störstasom

svenska förskolepedagogiken.tandet på den Fröbel liksom Owen tog
starkt intryck de tankar pedagogik formats Pestalozziav om som av
1746-1827. finnsDet spår Fröbels pedagogik förskolan.iännu Iav

lekendenna pedagogik har central roll för barnets utveckling. Fröbelen
Kindergarten,menade han kom kalla lek-sin och sysselsätt-att attsom

ningsanstalt, skulle dana fria människor." Ordet trädgård indikerar just
det friaväxandet, inte växandet det ordnade odlandet. Förut-utanmen

det lärandetleken odling och hemmetsnaturen, växterom var om av
fostran utmärkande drag Fröbels pedagogik.i framställdeHanvarsom
vad kom kallas Fröbelgåvor, lekmaterial utformat efter deatt ettsom
geometriska grundformema. Fröbelgåvor fanns i svenska daghem och
lekskolor ända in på och l960-talet.1950-

Pestalozzi har central roll pedagogikhistorien.i arbetenHansen
kom bana för arbetsskolan och grunderna för denvägen äratt en av nya

Pestalozzipedagogiken. till viss del influerad Jean Jacquesvar av
1712-1778. finns idémässigRousseau Det relation mellan Rous-en

Fröbel Pestalozzi.och Pestalozzis pedagogik liksomI iFrö-överseau
också bildningsidealbels finns den fria människans danan-ett nytt

de." Tydligast kommer detta bildningsideal till uttryck artikel fråni en
Monatsschrift,Berliner där skriver människans förmå-1784 i Kant om

själv. Upplysning är" skriver han,sig människans utträdeatt styraga
självförvållade omyndighet. knyter bildning tillsin Kant termenur

ger.och till den frihet upplysningenupplysning
Bildningsdiskussionen under och l800-talen1700- kom få olikaatt

Pestalozzi hävdade till exempel bildningsbegreppinriktningar. ett som
omfattade alla, medan Humboldt 1767-1835 menade bildningatt var

berördenågot endast de skaffade sig högre utbildning.som som en
Även Humboldt menade dock bildning syftade till frihet. Detatt var

studera vetenskapema, eleven kunde frigöra sig, bliattgenom som
myndig och finna sitt omdöme. nyhumanistiskaDet gymnasiet,eget

kom bli modell för det svenska gymnasiet, grundades påatt ettsom en
sådant program.

Liedman, 1997: skuggan framtiden,Se vidare S-E. ModernitetensI av
Stockholm,idéhistoria. Bonnier Alba. Sid 24.

s Skola för bildning. Stockholm, Utbildningsdepartementet.Se SOU 1992:94:
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för kin-till sittknyterFröbelhärintressanta är attDet programan
frambrytandetill dendärmedochbildningsdiskussionentilldergarten

iFröbel ha sinakorn viaFörskolepedagogiken rötterattmodemiteten.
idé-svenska skolandenmedanbildning,uppfattningPestalozzis om

bildningstankar.Humboldtsisinahakom röttermässigt att
kvinnornaförståelse hosochväcka intresseförarbetadeFröbel att

skulle hem-bamträdgården inte ersättamenadeidéer. Hanför sina att
för kvin-kurserordnade ocksåkomplement. Hanettmet utan somses

Verk-uppfostran.förföreningarbildandettilluppmanadeoch avnor
tyskasågsDettapolitiskatyska utavden vänstern.stöddessamheten av

protestantiska kyrkan,ochkatolskadenbådemed stöd somstaten, av
på-verksamhetenfamiljen. Närpatriarkalatraditionelltdenhot motett

myndigheter-helai PreussenKindergartenförbjödstiotal årgått avett
samhällsomstörtandesåuppfattadesKindergartenoch medTill somna.

förbjöds.den1848revolutionsåret att
bli Fröbels1827-1899 komSchrader-Breymann attHenriette arv-

Volkskinder-grundaochlärareutbildatillinitiativ attHon togtagare.
pedagogiskaBerlin. Hennesbarn iför fattigainstitution pro-garten, en

Volkskinder-förskolan. Iförmodellskapandetidunder långblevgram
lärarinnaochdagenhalvaeller toghelakunde barnen engarten vara
kalladeden såutveckladebam. Schrader även15-20omhand ar-

arbetsmetodikochinnehållförMonatgegenstandebetsmedelpunkten
innebarArbetsmedelpunkten attverksamheten.pedagogiskai den man

utgångspunkt imedarbetet ettpedagogiskadethållaskulle samman
månad.heltilltid, oftalängreunderoch ämne enuppsamma

fäste ifickTysklandochEngland ävenfrånidéernapedagogiskaDe
blandSverige,småbamsskolan iÅr förstadenstartade1836Norden.
hadeschool,InfantWilderspinsochOwensinspirerad somannat av

crêchebenämnasdeFrankrike komI attsnabbt Europa.spridits över
förBørneasyl,Bewahranstalt, i Norge attTysklandasile, ideller salle

exempel. olikaflerafråninfluenserfinner viSverigeInågranämna
Småbamsskola,benämningama:olikadesig iavspeglarvilkethåll,

Skyddsskola.Barnasyl ochBamkrubba,

New1800-1914,motherhood Germany.and in6 1991: FeminismAllen, A.T.
University Press.USA, RutgersBrunswick, New Jersey:

ochFörskolepdagogikens historia. Natur1977:7 G.Simmons-Christenson,
Sid 80.Kultur.

och kampenFörskollärarnatillkommabarnen18 Låt1996:Holmlund, K. oss.
PedagogiskaUmeå Universitet,Umeå,1854-1968.småbarnsinstitutionernaom

institutionen.
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1.3 Pionjärerna och idéerna

Till förgrundsgestaltema inom den tidiga svenska förskolepedagogiken
hör Anna Whitlock 1852-1930 och EklundAnna 1872-1942. Anna
Whitlock frågandrev kvinnors och startade samskolarösträtt iom en
Stockholm, där det fanns liten Kindergarten lekklass. Annaen en-
Eklund den startade den första egentliga Kindergartenanses vara som
eller bamträdgården i Stockholm 1896. Hon öppnade i andasamma

förberedande skola och högre flickskola, Elementarskolan fören en
flickor. Denna skola Fröbelseminariet 1897 ochantog namnetunga

elever för utbildning till bamträdgårdsledarinnor. Fröbelsemi-tog emot
komnariet heta Margaretaskolan 1908/1909 och utveckladeattsenare

den första utbildningen med inriktning på barn i förskoleåldern.
Viktiga pionjärer inom förskolehistorien också Ellen 1874-1955är

och MobergMaria 1877-1948. Tillsammans bildade Mo-systrarna
berg förening med stöd de kunde1901 Folkbarnträd-öppnaen vars
gården i Norrköping, fattiga föräldrars bam. 1918 bilda-tog emotsom
des Svenska Fröbel-Förbundet. Initiativtagare WahrburgAnnavar
1881-1967 med sitt sociala drev förändringar de under-patossom av
måliga bamkrubboma industristädema.i förstaDen bamkrubban star-
tades Magnus Huss 1854 på Kungsholmen i Stockholm. Kungs-av
holms drivs idagVästra daghem. Ellen Mobergännu inventeradesom
1936 landets bamkmbbor och bamträdgårdar och påvisade oacceptabla
förhållanden. blev underlagRapporten för den första statliga utredning-

Sverige.förskolan i Men det skulle dröja ända till efter andraen om
världskriget innan på allvar började förskolanssig istaten engagera
utveckling.

Förutom Margaretaskolan Stockholm,i fanns år 1935 ytterligare fy-
förskoleseminarieri landet; Fröbelinsitutet i Norrköping 1902, för-ra

Örebroskoleseminariet i 1903, Uppsala 1912 och Södra KFUK Pe-
dagogiska institutet i Stockholm startades 1934 Carin Ulinsom av
1886-197l.2° tillsammansHon med SandelszStina 1908-1990var
den första disputerade inom det förskolepedagogiska området. De-som

forskning kom under flera decennier användas inom svensk för-attras
skollärarutbildning.

dock förstDet under vårt sekel förskolan komär att störresom en
omfattning och förskolepedagogiken utvecklas. fröbelskaDensom pe-
dagogiken lade grunden och med den fanns tradition knöt tillen som an

9 SOU 1938:20: Barnkrubbor och barnkolonier. Socialdepartementet, Stockhohn.
2°Ulin, C. 1949: Från spädbarn till skolbarn. Utvecklingspsykologiska studier i
barnens miljö. Stockholm, och Kultur.Naturegen
2 Sandels, 1945: Barnträdgården handbok. Stockhohn, ochNatur Kultur.en
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sekelskiftet.idéprogram började formas kringpedagogiskadet som
detrationell tanke. detta tänkandebygger på IProgressivismen en var

grund för handlandet.vetenskapen skulle Detnaturligt att en varge
systematiskt prövades. utvecklaerfarenheterväsentligt För att ut-att

värderas. startadeden ständigt ochmåste Deweybildningen prövas
försöks-hustru Alice Chipman 1896med sin Deweytillsammans en

konkretiserade tanken på hurFörsöksskolanvid universitetet.skola
väl upplagda försök ochkan utvinnaspedagogisk kunskap genom ge-

utvärdering.nom
och John tankar hade intro-pedagogiken DeweysprogressivaDen

1900-talet. Inflytandet inte minst iSverige i börjanducerats i synsav
folkskolor. Reformpedagogerundervisningsplan för riketsårs1919

1854-1932 besökte i1859-1916 och KerschensteinerLighthartsom
arbetsskolaFramförallt kom Kerschensteinersbörjan seklet Sverige.av

komden pedagogiska debattenoch mycketintroduceras attatt av
1930-talen be-Under och komarbetsskolans idéer. 1920-handla om

diskussio-bli centralt den pedagogiskaaktivitetspedagogik iattgreppet
Öster-frånGöteborg, och Elsa Köhlerlärare iEster Hermansson,nen.

aktivitetspedagogiken. Her-centralfigurer inom Esterrike korn bliatt
skolkommission.mansson sakkunnig i 1946 årsblev senare

utvecklas vidare,pedagogikenkom denförskolanInom attnya
börjadeunder 1920-taletbampsykologi,bas denframför allt med i som

pedagogiken skulleutgångspunktenMedutvecklas i Europa. ut-att
den bampsy-grund det naturligtvecklas med vetenskapen attvarsom

förskolepedago-central rollkom få inomforskningenkologiska att en
1893-1974Charlotte BühlerbampsykologenKöhler ochgiken. Elsa

ledde seminarierKöhler 1879-1940forgrundsfigurcr. Elsablev här
boken1936och norska lärare.för svenska Honoch fortbildning utgav

aktivitetspedagogis-Aktivitetspedagogikf hon deti vilken presenterar
skapandetdet "friaockså tankarna kringuveckladetänkandet.ka Hon

olikaskulle delas iverksamheten inteverkade för ämnenoch att upp
arbetsmedelpunktens idé,enligtämnesområdenfrån olikaeller utgå

El-utifråntill helheterstället hållas ettintressecentrum.iutan samman

skola och samhälle.1980: Individ,Lundgren, U.P.vidare: S.Se Hartman,
Stockholm, och Kultur.John NaturPedagogiska Dewey.texter av

23 Stockholm, SverigesUpplevelser och påverkan.1974:E.Se Herrnannson,
skrifterlärarförbund. Pedagogiska 256.

24 Stockholm, och Kultur.Aktivitetspedagogik. Natur1936:Köhler, E
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Johansson lärarutbildare vid Fröbelseminariet i Norrköping, be-sa
skriver arbetssättet så här:

skall uppstå sig själv i barngruppen, kanskeIntressecentmm inomav en
oförutsedd händelse eller, där barnen tydligt visar saken.sitt intresse för

aktivitetspedagogiken utgjorde dokumentation och värderingInom av
centraladen pedagogiska ocksåTemata, åter-temata.processen som

diskussion.kommer dagens pedagogiska politiska utvecklingeni Den i
dock de progressiva pedagogiska rörelserna doginnebarEuropa att ut.

försvann också Elsa Köhler.Under nazismens terror
Med refonnverksamheten på 1940- och 1950-ta1en återkommer

det pedagogiska tänkandet. Elever till Köhlerdock delar progressivaav
26Vårt arbetssätt kom betyda mycketboken i lä-1947 attut somgav

rarutbildningen.
Myrdal blev rektor för det Socialpedagogiska insti-Alva 1935 nya

Stadsbarm"hon boken honStockholm. Samma åri uttutet gav som
Stockholm. HSB-rörelsen hadeskrev uppdrag HSB-rörelsen ipå av

leksktugor i anslutning till bostadshus. Såvälbörjat Deweyöppna som
med utvecklingspsykolo-psykologen Arnold Gesell 1880-1961 sina

patternsbehavior inspirerade Alva Myrdalsgiska teorier tän-om
pedagogik. Alva och Myrdalkande kring förskolans Gunnar 1941gav

Amerika. finns omfattande medKontakt med den avsnittboken I ettut
isamhälletsrubriken Uppfostran mitt.

haft utomordentligt inflytande den svenskaGesell har överett stort
teorier och forskningsresultat bland deförskolepedagogiken. Hans var

Bamstugeutred-förskollärarutbildningen ända fram tillanvända imest
1970-talet. beteende beror på utvecklingenningen i början på Barns av

bör därför avvaktandeden mognaden, menade Gesell.inre Fostran vara
fyramognaden. typiska beteendemönstren delades in ioch invänta De

adapativt, språkligt och personligt-socialt beteen-kategorier; motoriskt,
fyra först harsociala barnet vi vid omkring årsåldern. Dåde. Det ser

25 tillbakablick. Socialstyrelsen.Johansson, 1983: SvenskJ-E.
material till pedagogiska Stockholm Liber förlag, SidKompletterande program.

15
26 Glanzelius, Hammarstrand, Skäringer-Falk, M. A. Hermansson, E.K.

arbetssätt. Aktivitetspedagogik praktisk utformning.1947: VårtLarsson, E. i
förlag.Stockholm, Kooperativa förbundets

27 1935: Stadsbarn. bok deras fostran istorbarnkammare.Myrdal, EnA. om
förbundets förlag.Stockholm, Kooperativa

28 The mental growth of the preschool child.Gesell, 1926 och 1947: NewA.
York, Millan.Mc
29 Myrdal, 1941: Kontakt med Amerika. Stockholm,Myrdal, G. Bonniers.A.
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Gesell,menadeandra barn,medtillsammansutbytebarnet att varaav
avvakta medskulletillinställningenpåverkadesäkerligen att mansom

Även Gesellsålder.före dennai barngrupperbarnlåta ar-att omvara
förskolepeda-iandra influenserradfinnsdominera,kombeten att en

Rudolf 1861-SteinerutveckladWaldorfpedagogiken,gogiken. av
och rörelsenverksamhetenskapandedenfantasin,leken,därl925,

infly-har haft visstmiljö betonas,estetiskrofylldeurytrnin, samt en
lärandeidéer barns1870-1952Montessoristande. Maria genomom

material harsjälvinstruerandehjälpoch medverksamhetsjälvvald av
betydelse.också haft

professionenkvinnliga1.4 Den

delintegreradframKindergartenFröbelsTysklandI växte avsom en
mycket in-Schrader-Breymannkvinnorörelsen, därborgerligaden var

Sverigeiharoch förskolan nästanFröbelrörelsen ävenflytelserik.
pedagogik medutvecklatochrörelsekvinnliguteslutande varit enen

skapa-Kindergartendåden tidhämtade frånutgångspunkterkvinnliga
hemlikadetkunskapsförmedling harskolansskillnaddes. Till mot

betonats.alltidvardagssysselsättningamamed
ochsamhällslivetoffentligafrån detutestängdalängeKvinnorna var

rikt för-läroverken. Enexempelvisförberedande institutionerdess som
dockutveckladesbildningstraditionochutbildnings-alternativgrenad

och för1900-taletbörjan1800-talet ochslutet påunderparallellt avav
konstnär-ochkreativapraktikgrundad kunskap,hadedennakvinnor. I

myckethelhetsnärmandeochstudierämnesintegreradeliga enämnen,
utbildningssystemetkvinnliga pröva-detposition. Inomframträdande

inlämingsfonner. Dessaalternativaochrefonnpedagogiska idéerdes
förspelplatsermöjligablevskolinstitutionertraditionstyngdaicke nya

lärande.ochpedagogiktankar inom
1800-taletunder mittenframkulturer,alternativa växtedeI avsom

yrkesinriktade utbildning-ochflickskolormed1900-taletbörjanoch av
delenpraktiskaoch denmanuella arbetet ut-hade detflickorför avar

praktisk utbildninggrundad iKunskapställning.viktigbildningen en

Student-Lund,historia.förskolansPerspektiv på3° 1995:Tallberg L.Broman,
litteratur.

1800-1914. Newmotherhood Germany3 and in1991: FeminismAllen, A. T.
University Press.USA, RutgersBrunswick, New Jersey,

Socialstyrelsen,tillbakablick,förskola32 Svensk1983:Johansson J-E. en
förskolan.förpedagogiskttillmaterialKompletterande program

33Ibid
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värdesattes högt deni borgerliga kvinnokulturen. Detta kan ses som en
anpassning, också aktivt värdesättande och försvarett förmen som ett

kulturrevir och de värdeneget utvecklats där.som
Vad Schrader-Breymann och andra skapade institutionvar en som

såg hem, där förskollärareut intogett rollen ideala mödrar.som som
Här fanns ursprungligen klar medvetenhet skillnaden mellanen attom

och förskollärare uppträdaatt i moderlig lärarroll.vara mor som en
Förskolläraren kom få uppdraget undvika skolansatt att discip-stränga
linering och erbjuda moderlig omvårdnad.en

Värderingen husligt arbete måste också förstås utifrån peda-av en
aspekt.gogisk husligaDet arbetet hade till syfte grundläggandeatt ge

erfarenheter arbeta med verklig uppgift,att där barnen ofta komav en
arbetsinsatsgöra vuxen.att samma som en

kvinnligaDet och moderliga kan i Alva Myrdalsäven idéer.man se
När hon beskrev hur "storbamkammaren skulle gmndtrygghet,ge
med god kost, och omtanke dvs.värme och samtidigtomsorg vara en
modell för föräldraskap, så innebar detta förskolangott på sigatt tog
rollen ställföreträdande hem där pedagogenett blev ställföre-som en
trädande mor

För förstå hur förskolans innehåll ochatt arbetssätt har formats är
det nödvändigt hur olika historiska traditioner,att exempelvisse som
Fröbelrörelsen och den tyska borgerliga kvinnorörelsen, tidigt påverkat
och lagt grund, liksom hur förskolan i skede formatsetten senare som

del den sociala välfärden.en av

1.5 Socialpolitiken och barnomsorgen
1930-talet kan betraktas det social- och familjepolitiska födelsede-som
cenniet. dåDet de sociala reformema började gestalt. Bo-tavar som
stadsförhållanden, hälso- och sjukvård, utbildning och pensioner var
viktiga reforrnfrågor. andraFöre världskrigets utbrott hade1936 kvin-

i statlig tjänst fått månaders ledighet i sambandtre med förlossning.nor
År Året1937 infördes mödrahjälpsbidraget. därefter fattades beslut om

34Liebschner, 1991: Foundations of education.progressive The history of the
National Froebel Society. G.B.Cambridge, Lutterworth.
35Se Heinson, G Kneiper, 1978:B.t.ex. Daghem och lekpedagogik. Stock-
hohn, Wahlström Widstrand.
36Steiger, O. 1976: Till kritiken den reformistiska modellen för samhälleligav
småbarnsuppfostran. Stockholm, Ord Bild. Sid 24-41.
37Dahlberg, G. Lenz Taguchi, H. 1994: Förskola och skola- två skildaom
traditioner och visionen mötesplats. Stockholm, HLS Förlag. Sid 17.om om en
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avskedaarbetsgivarelängrefick inteoch 1939två veckors semester
gravida.blevellergifte sigkvinnor som

bidragenstatligade förstariksdagendockbeslutade1944Först om
centralSocialstyrelsenblevSamtidigtbamträdgårdar.ochtill daghem

bamtillsynsverksamheten.förtillsynsmyndighet
ökabamafödandet börjathadebefolkningskris1930-taletsEfter

statsbi-bl.a höjdaföreslogbefolkningskommision1946 årsochigen
statsbi-höjtbamträdgårdar. Någotochdaghemutbyggnadtilldrag av

där-emellertid inte,detblevbamträdgårdarochdaghemtilldrag men
föräldraförsäk-allmänmånadersbarnbidraget 1947. Treinfördesemot

och fyraockså 1955genomfördessjukförsäkringobligatoriskochring
ATP-reformen.korn1959,år senare,

undergenomfördes kom,reformersocialadessamedParallellt att
ochekonomiskautbildningssektomsochskolans1950-talen,1940-och

förgrundläggande motivfokuseras. Ettbetydelsedemokratiska att en
skola, intedemokratiskskapaskolväsendetreformering att envarav

vadocksåuppbyggnaden,organisatoriska utandengälldevadbara
Erfarenheter-arbete.dänned dess inreochsyftelångsiktigadessgällde

utbildningkrav påinnebari Europaframväxtfascismensfrån enna
skolut-årsbetänkande från 1940demokrati. Itillkunde fostra ettsom

följande vis:påmotivredning uttrycks detta

medvetnareframträder alltdemokratiseringfortskridandesamhälletsMed
bildninggradvarjeochvarjeskolväsendet,organiseraså artviljan att avatt

tillhänsynsamhällsmedlem,uppväxandevarje utanförtillgängliggöres
villkor.ekonomiskastånd ochhemort,kön,

utbild-studeranationalekonomerradbörjade att1950-taletUnder en
förekonomiska motiventillväxt.för Defaktorningssektom ensom en

anpassadutbildningpåmed kravenstarkarealltsigreformering växte
utvecklingSkolansomstrukturerades.alltmerarbetsmarknadtill somen

började formas.skolsystemsammanhålletochutredasbörjade nyttett
detikomskolkommission,1946-årsutredning,parlamentariskEn

skol-kommandedenbetydelse föravgörandefåsammanhanget att en
där lärareknötskommissionenTill expertgrupper,lutvecklingen. som

ingick. Alvapedagogikenprogressivadenmedarbetathadetidigare
särskiltskolkommission,1946-årsuppgift ifickbl.a.Myrdal storen

progressivaarbete. Denoch skolans inreläroplansfrågorgälldevad
grund-sammanhållennioårigdelar. Entill vissakorn återpedagogiken

Eclesiastikdepartementet.Stockholm,isamhälletsSkolan tjänst.1944:23:SOU
Sid. 4 1

. Press.London, Pergamonof Education.39 EconomicsBlaug, M.l996:Se t.ex.
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skola genomfördes efter1962 tjugo års utredande.över Barnomsorgen
och förskolan fick dock inte uppmärksamhet skolan ochsamma som
uppfattningama daghemmen hosnegativa många beslutsfattare.om var

Utredningen Daghem och förskolor 4° fick inget gehör för sinaom
mycket framsynta förslag b1.a. införandet bamstugelag. Fa-om av en
miljedaghem uppfattades alternativ till daghem och i förstaettsom
hand social åtgärd för tillgodose ensamstående mödrars be-attsom en
hov barntillsyn. inte lika kontroversiellaDe daghemmen,av var som
eftersom fostran i familjedaghem kunde likna den barnet fickmer som
hemma modern och familjen. Betänkandet kom dock betydaattav
mycket för de i kommunerna olikapå nivåer inom förskoleverksamhe-

verksamma.ten
negativa inställningen tillDen daghem levde emellertid kvar in på

l960-talet. börjadeKommunerna dock alltmer de privatöveratt ta
drivna institutionerna. Högkonjunkturen gjorde statsbidragen tillatt
daghemmen kunde höjas. Kvinnorna hade börjat utbilda sig och yrkes-
arbeta. Jämställdhets- och utbildningsfrågorna blev centrala i politiken
och det offentligai samtalet.

1.6 Barnstugeutredningen

Med Barnstugeutredningen, tillsattes 1968, kom och aktivsom en ny
diskussion kring bamomsorgensigång betydelse för såväl familjen som
för barnens utveckling och fostran.

betänkandenBamstugeutredningens de demokra-genomsyras av
tiska idealen likvärdiga uppväxtvillkor och fostran med barnet iom en
centrum.

målFörskolans skall uttryck för samhällets på, ochge syn omsorg om,
varje barn i dess till goda utvecklingsmöjligheter. Målet skallrätt ut-ge
tryck för framtidssyn. sådanEn skall innebära vård och fostranatten syn

barnet i hem och förskola måstei relateras till den blivande män-av vuxna
niskans utvecklingsmöjligheter i hennes ömsesidiga förhållande till sam-
hälle och dess utvecklings förändring.

4° SOU 1951: Daghem och förskolor. års1946 kommitté för den halvöppna
bamavården, Stockholm, Socialdepartementet.

Johansson, 1983: Svensk förskolaE. tillbakablick.En Kompletterande-
material till Pedagogiskt för förskolan. Stockholm, Socialstyrelsen.program
Liber Förlag.
42SOU Förskolan1972:26: dell. Stockholm, Socialdepartementet
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förskolans tradition och iframträderBamstugeutredningen rötterI pro-
pedagogiskade grundläggandepedagogik. påHärgressiv nyttsyns

där pedago-skall och dendär barnet iuppfattningama, sättas centrum
vetenskapligt förhållningssätt.skall bygga påverksamhetengiska ett

Med Bamstugeutred-utvecklingspsykologi hadeGesells utmönstrats.
psykologi.ningen kom en ny

förslag Piagets 1896-1980bygga på Jeanvalde sinaUtredningen att
socialpsykologiskaEriksonsoch Erik Homburgerutvecklingspsykologi
olika stadier starktErikson barnets utveckling iforskning. attmenar

samhäl-förlängning innebärvilket i sinomgivning,påverkas sin attav
känslapersonlighetsutveckling. Enför barnetslet har ett stort avansvar

utvecklafaktorn förden avgörandetillit"grundläggande attär en
fickoch med utredningen,sikt. Piaget, iidentitet påtrygg ensom

arbetade medbarnpsykologin,den svenskaroll inomframträdande ut-
tänka ochstuderadeoch barnsbamobservationerförliga sätt att ut-

denjämviktsteori därdefinieraskanteoriervecklas. Piagets som en
besittningfrån födelsen inte ibarnetcentrala tankegången ärär att av
ständigasmåningom i jäm-utvecklas såtankestrukturer.logiska Dessa
ochassimilations-benämnerPiagetviktsförskjutningar accomo-som

mellan organismenssamspelförutsätterdationsprocesser, ett mog-som
öinflytelserf"nad och milj

förskolansgedigen genomgånginnebarBamstugeutredningen aven
vitaliseringmedfördearbetssätt.innehåll och Denmål, organisation, en

detförändringaroch innebardiskussionenpedagogiskaden stora avav
förskolan.iarbetetinre

barnträdgårdarcentrala mål förhadel950-talen,ochUnder 1940-
pedagogiska anvisningar.Socialstyrelsensformulerats idaghemoch

ingåendemålfick verksamhetensBamstugeutredningenMed en mer
övergripandeför delade grundenbehandling. Bamstugeutredningen

pedagogiskaåterfinns detiför förskolanmålenpedagogiska pro-som
förskolan.förgrammet

själva be-kortfattat ibehandlas relativtverksamhetenInnehållet i
bild, musik,språk, lek,bilagorfinns radtänkandet. Däremot omen

social omvärldsorienteringochbegreppsbildningnaturvetenskaplig

och samhället,43 1954:and BarnetChildhood1950:Erikson, H. society.
BoktryckeriRyhdals AB.Stockholm,

Socialde-44 Stockholm,.Bamstugeutredningen,delFörskolan I1972:27:SOU
Sid 47f.partementet.

ochrespektive Råd45 Råd och 27 19451959:Socialstyrelsen anvisningarSe nr
Åstedt, 1996: Försko-G. I-B.Stockholm. Jfr Johansson,114.anvisningar nr

andraStockholm, Förlag,funderingar. HLS-fakta ochutvecklinglans rev.
Sid ff.upplagan. 64
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utförligt innehållet. Men det utredningenstar förslagsom upp var om
det dialogpedagogiska arbetssättet blev uppmärksammat.mestsom

Dialogpedagogiken

Inspirerade George Herbert Meads 1863-1931 interaktionistiskaav
teori, den brasilianske pedagogen Pablo Freires 1921-1997samt tan-
kar frigörande pedagogik, förde utredarna fram dialogpedagogi-om en
ken modell för förskolan.som

dialogpedagogiskaDen modellen utgår ifrån det bör försiggå konti-att en
nuerlig dialog mellan barn och både inre och plan,ett ett yttrevuxen,

gäller ömsesidigt givande och ifrågatagande känslor,ett upplevel-som om
och Måletkunskaper. for detta slag pedagogik kan in-sägasser attav vara

dividen skallsuccesivt arbeta sig fram till de värderingar och normer som
så småningomden vill hävda och själv uppleva.

Dialogpedagogiken beskrivs pedagogik, eller för-ettsom en snarare
hållningssätt skall stödja barns jagutveckling, kommunikations-som
förmåga och begreppsbildning. Den dialogpedagogiska modellen be-
skrivs vidare alternativ till de rådande pedagogiska modellernaettsom
såväl skolans förmedlingsmodell med aktiva lärare och passiva ele-

den förskolani förhärskande utvecklingspsykologiskaver, som mo-
dellen med passiva och aktiva bam. dialogpedagogiskaDenvuxna
modell fördes fram utredarna innebär både barn ochattsom av vuxna

aktiva."ömsesidigt Dialogpedagogiken skulle byggaär på respekt för
barnet. handladeDet barnet, ha tilltro till barnetsatt attom se egen
förmåga, nyfikenhet och lust lära. Omvårdnad och skulleatt omsorg
integreras med det pedagogiska arbetet. Pedagogiken skulle indi-vara

Ävenvidorienterad och genomföras i dialog med barnet. mycket små
barn skulle ha delta och påverka vad händerätt under dagenatt isom
förskolan och därmed möjlighet utveckla social kompetens.att en

Det visade sig utredningens budskap inte lätta tolkasnart att attvar
och tillämpa i det pedagogiska arbetet. Personalen hade svårt sättaatt
kännetecken på vad det för pedagogik avsågs och tollmingamavar som

45SOU Förskolan1972:27: del Barnstugeutredningen, Stockholm, Socialde-
Sid 46. Jfr Selander, 1984:S. Studier den pedagogiskapartemenetet. väven.av

Lund, Textum Institutionis, CWK/Gleerup.
47Schyl-Bjurman, S Strömberg-Lind, 1976:K. Dialogpedagogik. Stockhohn,
Liber Läromedel.
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många. Dialogpedagogiken kritiserades många menade attav somvar
för tolerant och innebar alltför passiv lärar-praktiken blevden i en

analyserades också utifrån klasspers-pedagogikenroll. Den ettnya
för medelklassideologi och hänför-uttryckdär den sågspektiv, ensom

pedagogik.osynligtill formdes en av
fältet har tillskrivits utredning-uppstod påde problemVissa somav

orsakade den snabbatill delbör kanske stor snarare ses som aven, men
förslag skulle genomföras underBamstugeutredningensexpansionen.

genomgickoch förskollärarutbildningenförskolanperiod då enen
direkt eftermedförde många förskollärarekraftig expansion. Detta att

daghem tillsammans med nyutbilda-fickutbildningavslutad starta nya
direkt frånsällan kundeoutbildade kollegor.eller Intede ut-man

ledde också tillföreståndare. Expansionentill tjänstbildningen somen
verk-"förtunnades. Så längepedagogiska traditionförskolansatt som

omfattning fanns det traditionsöver-blygsamhadesamheten enmeren
person.från till ochtill mun, Ifrånföring förskolan,i personmun

innebar mångainträffade traditionsbrottexpansionenmed attett som
glömska.arbetet kom fallatill grund för itidigare legatidéer attsom
pedagogiskamotreaktion, då1980-talet inträffadebörjanI en nyaav

pedagogik framhölloch arbetetsansvarpedagogikeninriktningar som
arbete idelaktiga de vardagligaibarnenvikten göraatt vuxnasmerav

härstammade frånarbete-lek-inlärning",förskolan. Begreppen som
vardagligadetaktualiserades. Tankarnabampsykologi,sovjetisk om

genomslagskraft påverksamheten fickdelviktigarbetet avsom en
baka-personal tillsammans lagadeochdär barndaghem,många maten,

städade.ochde, diskade
blev inspirations-pedagogiska filosofi,EmiliasMed Reggio ensom

internationellt och bygger påocksåkälla bara i Sverigeinte utan som
depedagogik återkommerfilosofi och1922-1994Loris Malaguzzis

historia; barnetförskoleskolepedagogikensgrundläggande dragen i som
medforskande barn, det projekt-och temaori-ochkompetentaktivt,ett

reflek-kopplad tillpedagogisk dokumentationarbetssättet,enterade en

48 verklighet. PedagogiskaDialogpedagogik och1980:Kärrby, G. vision-
skriftserie.Göteborgs Universitet.instituionen,

49 Wid-Wahlströmpedagogiken. ALMA-serien,1980:Kallös, DenD. nya
strand.
5° Riksfö-Saken. Förskollärares1990 Kallet, Sverigesred. Barnet,Engdahl,

Lund. SidStudentlitteratur, 47.rening,
Åsén,5 1991: utvärdera barnomsorg,G. AttLundgren, U.P.Dahlberg, G.

SidFörlag. 54.Stockholm, HLS
Åstedt,52 fmde-utveckling -fakta och1996: FörskolansJohansson, G. I-B.

förlag. Sid 79Stockholm, HLSringar. i
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terande och medforskande hållning hos pedagogen, det emanci-samt
patoriska och demokratiska perspektivet på barns kunskapande och
lärande.

1980-taletPå kom också planeringsfrågan i och Socialsty-centrum
relsen lyfte fram medveten pedagogisk planering viktig frågaen som en
för struktur förskolans verksamhet.iatt ge mer

Arbetslag och syskongrupper

Även Bamstugeutredningen knappast fick de konsekvenserom som
utredarna tänkt sig, ledde reformen till demokratisering förskolanen av
och fokuseringtill arbetsformernas betydelse, sedan levten av som
kvar. Dialogens betydelse för det pedagogiska arbetet också någotär

idag alltmer diskuteras och lyfts fram i den pedagogiska diskus-som
både förskolan och skolan. Förskolan andrasionen i i har iäven avse-

enden fortfarande utredningens bl.stark prägel idéer, i sättet atten av a
disponera lokaler och utformningen den inre miljön. Arbetslagstan-av
ken och åldersblandade andra exempel.ärgrupper

utredningens förslag de anställda i förskolan skulle bildaEtt attav var
arbetslag och demokratiska samarbete förebild försitt utgöragenom en
barnen. så ville utredningen också bryta den tidigare arbetsför-På sätt
delningen förskolani där bamskötama ofta fungerade assistentersom

förskollärama.till Bamstugeutredningen framförde att:

Arbetslagets går på personalen diskuterarprincip sig framut att gemensamt
till arbetsfördelning med tanke aktuella arbetsmoment, arbets-tidensen
förläggning, och hur barnens aktivitetsutbud skall organiseras.

Försöken etablera demokratiskt lagarbete i förskolan haratt ett mer
dock Bamstugeutredningeninte varit problemfritt. någotDetta somvar

kom delvisockså förutsåg. Gränserna mellan olika personalkategorier
suddas och ansvarsfrågan blev otydlig. Ambitionen uppnåatt ut att

enighet arbetslagen ledde också ofta till förskollärama, hadei att som
längst utbildning, inte ville föra fram kunskaper och synpunkter isina
diskussioner. stället utvecklades det stark tendens till kringI atten enas
en minsta nämnare, vilket knappast bidrog positivt till dengemensam

utvecklingen.pedagogiska

53 Förskolan dell. Bamstugeutredningen. Stockholm, Socialde-SOU 1972:26:
Sid 133.partementet.

54Boalt-Boétius, Arbetslag daghem. Psykologiska1984: på institutionen,
Stockholms Universitet.
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Men arbetslagsidén har utvecklats och den idag viktigses som en
grund för kunna utveckla det pedagogiska förhållningssättet. Påatt se-

år har idén med arbetslag etablerats skolan.inare
Ett utredningens förslag fick genomslag och levtannat av som som

kvar i förskolan sedan 1970-talet förslaget åldersblandadevar om
småbamsgmpper för barn till år efterhand2/2 som för-grupper: upp

Åldersintegre-sköts till 3 år och syskongrupper för hamen.de äldre
rad verksamhet, under olika perioder funnits inom skolansävensom
verksamhet, framförallthar motiverats pedagogiskt. fortfa-Idag råder
rande olika uppfattningar kring dess förtjänster och många förskolor
har övergått till homogena barngrupper i samband med de årenssenaste
ekonomiska nedskärningar.

svenska förskolemodellen1.7 Den

År Familjestödsutredningen1974 tillsattes för utreda småbams-att
föräldrarnas möjlighet till utvidgad föräldraförsäkring och de peda-en
gogiska förutsättningarna för små barn i daghem. handladeDetatt vara

skapa möjligheter för föräldrarna kunna försörja sig ochatt attom
samtidigt själva hand sina nyfödda barn förstaunder deras lev-ta om
nadsår och, efter det föräldraförsäkringstiden tillgåttatt ut, attse sam-
hället kunde erbjuda så god barnomsorg möjligt för de små.en som
Resultatet blev omfattande utvecklingsarbete små barn daghemiett om
och förlängning föräldraförsäkringen från till månader.6 9 Där-en av
med Vände daghemsdebatten, tidigare handlat eventuella riskersom om
med låta barnsmå i daghem, till stället handlai värdetatt attvara om

hög kvalitet för små barn daghem.iav en
Året efter 1975 fick förskolan sin första lag efter förslagegna--

från Bamstugeutredningen den s.k. Förskolelagen. Tidigare hade-
barntillsynen reglerats inom Bamavårdslagen. Förskolelagen innebar
bland det för första gången i Sverige blev rättighet för barnannat att en

sexåringar gå i allmän förskola. Kommunerna blev skyldigaatt att- -
erbjuda alla sexåringar plats minst 525 timmar år. Det socialaom per
skyddsnätet, allt sedan 1930-talet ålagts barntillsynen, markeradessom

lagstiftning till förtur för plats förskola förirättengenomnu en om
barn med behov särskilt stöd. Hela reformen innebar lands-ävenav en

Se vidare SOU 1997:21: lärande.Växa Förslag till läroplani för barn och unga
6-16 år. Stockholm, Utbildningsdepartementet.
56SOU Förskolan del1972:26: Bamstugeutredningen. Stockholm, Socialde-
partementet.
57SOU daghem för1981:25: Bra små barn. Stockholm, Socialdepartementet.

17-14052
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fortbildningför förskolans personal. ifortbildning Enomfattande som
detta område.unik inomdag framstår som

BamomsorgslagenFörskolelagen två år ut-ersattes somsenare av
integreradesgälla fritidshem.till 1982förtursrättenvidgade ävenatt

Öppen förskola ochbestämmelser Socialtjänstlagen.ibarnomsorgens
viktiga uppgifter för kommunerna. Denverksamhet blevuppsökande

medtillsynladdadeoch negativt ersattes termentermensnäva omsorg.
deloch utgjordeallt i socialtjänstenintegreradesBamomsorgen er.mer

individen",försörjde omsorgenstödfonnersamhällets omsomav
målparagrafsocialtjänstlagensiNyckelbegreppenoch äldre.familjen

ochjämlikhetsolidaritet,demokrati,blev ansvar.
utgick från förstaefter isåväl före 1975utbyggnadFörskolans som

Tillgången påarbetsmarknadspolitiska behov.ochsocialpolitiskahand
förutsättning för utjämnaviktigmycketockså varithar attplatser en

könen.mellanlevnadsvillkoren
Bamstugeutred-fram efterförskolemodellsvenska växteDen som

god förskole-skulle erbjudaförskolan bådeinnebarförslagningens att
församtidigt det möjligtochför barnenverksamhet görapedagogisk

vedertagna ochalltstudera.förvärvsarbeta eller Denföräldrarna att mer
form idaghemsform.förskola Enimodellen blevutbyggda somen

efterfrågade.denföräldrarnadag är mestav
jämställd-familjepolitiska ochsåvällyckats förenaharModellen

föräldrarnasharambitioner. Denpedagogiska mötthetspolitiska, som
uppfylltsamtidigtochbarnomsorgbehovkvinnornasdå främstoch av

Daghemmenför barnen.verksamhetpedagogiskgodkraven på en
föroch sindagen, inomdelarhela ellerbarnkunde emotta ramenav

deliids-förskola s.k.tillsexåringamastillgodoseverksamhet rätt -
blevdeltidsgruppbenämnsLekskoloma en annansom nugrupp. --

önskade. Omföräldrarför de sexåringar,förskola,modell varsav
dagen fannsresterande tidbarnför sinbehövdeföräldrarna avomsorg

familjedaghem.

barnför allaFörskola1.8

kom regering-införande 1985FörskolelagensefterdecenniumEtt --
barnf innebar markeringför allaFörskolaproposition som enenens

betydelseroll ochpedagogiskautifrån dessförskola,tillbarns rättav
det i propositionenBland talaslärande.ochutvecklingför barns annat

bet/del-på denhittills visartydligareförskola på sätt änettsomenom

SidFörskola för alla barn. 13.Prop.l984/85:
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verksamheten har för det enskilda barnets utveckling i olikase avseen-
den och nödvändigheten "uppstramning innehålletav en av

Förslaget innebar alla barn skulle ha till förskola i någonatt rätt
form efter 1/2 års ålder. Riksdagen beslutade dock avvakta med denatt
generella för barn delta,rätten 1991 återkomma medatt att senastmen
lagstiftad till frånplats års ålder.ll/z Till dessrätt skulle förskolan byg-

Alla barn föräldrar så önskade skulle få plats. Principbe-ut.gas vars
slutet blev barn till förvärvsarbetande eller studerande föräldraratt
skulle erbjudas plats daghemi eller familjedaghem. Barn fa-isom var
miljedaghem eller föräldrar hemarbetande skulle erbjudasvars var
möjlighet delta förskolai eller plats i deltidsgrupp.öppenatt

Förutsättningarna för genomförandet kom1991 emellertid ändrasatt
radikalt. Födelsetalen ökade drastiskt och bland de högsta i väst-var
världen. Därmed hade också efterfrågan på barnomsorg blivit så hög att

hälften landets kommuner inte ansåg kunnaän sig tillgodosemer av
platsbehovet till 1991. heller den ekonomiskaInte situationen sådanvar

föräldraförsäkringen kunde byggas till full föratt ersättning barnut
under år.ll/z

Samtidigt med riksdagen fattade beslut propositionen För-att om
skola för alla barn beslutades också pedagogiskt skulleatt ett program
bilda för förskolans pedagogiska verksamhet. I januari 1986 fickramen
Socialstyrelsen regeringens uppdrag utarbeta pedagogisktatt ett pro-

för förskolan.gram

1.9 Pedagogiskt för förskolanprogram

Det pedagogiska för förskolan utarbetades Socialstyre-programmet av
uppdrag regeringen och våren 1987. Programmetut ärsen av gavs

ochupplagt vänder förstasig i hand till de led-ettsom ramprogram
kommunerna,ningsansvariga i till förskolans personal iäven öv-men

föräldrar utbildareochrigt, personal. Programmet tänkt funge-är attav
stöd för kommunerna i deras planerings- och utvecklingsar-ettra som

stöd för framtagandetbete och kommunala riktlinjer. Program-som av
kunna underlätta planeringenska den pedagogiska verksamhe-met av

förskolan ligga tilli grund för den enskilda förskolans lokalaten samt
planering.

pedagogiskaDet består inledande målformuleringar,programmet av
baseras på de grundvärderingar uttrycks i socialtjänstlagen.som som

Målen uttrycks enligt följande: 59

59Socialstyrelsen 198723: Pedagogiskt för förskolan. Allmänna råd.program
Sid 15- l
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varje barnmed föräldrarnasamarbeteiefterFörskolan bör sträva att ge
känslo- ochutveckla sinamångsidigtrikt ochbetingelsermöjligabästa att

tillgångar.tankemässiga
tillutvecklastill barnetgrundenläggaFörskolan kan därigenom att en

samverkanoch tillförmåga till inlevelsemänniska medhänsynsfullöppen,
och problemlös-omdömenmedkomma framståndmed andra i att egna

ningar.
söka ochviljagrunden till använ-läggahos barnetFörskolan bör atten

levnadsvillkor.andrassåvälförbättrakunskap förda att somegna

förskolan skallverksamheten ipedagogiskaför denUtgångspunkten
inlärninglek ocharbete,omvårdnad,enligt programmet omsorg,vara:
följandeenligtuppbyggtverksamhet. Programmetskapande ärsamt

Bamstugeutredningemfrånsigdel härrörtillhuvudprinciper storsom
tillrätta-bara iöverallt, intealltid ochskerutvecklingochinlärning0

inlämingssituationerlagda
betydelsepedagogiskbarnenomvårdnaden är storavom0

omvärldförstå sinbarnenhjälperarbetssätttemainriktat attlek och
och kun-erfarenhetertill barnensskall knytaverksamheten egnaan0

skaper
uppmärksammasmåsteochindividernabåde gruppen0

områdenainnehållet iorganiseras natur,pedagogiskadet programmetI
skallområden inte äm-samhälle. Dessaochkultur tre som enses

delarnauppläggning,nesinriktad utan

blandverksamheten,praktiskadeniintegrerasnaturligtpåskall sätt an-ett
utifråninnehållskall väljaPersonalenarbetssätt.temainriktatettnat genom

vaduttryckerdetankar och intressen samtförmåga, debarnens somsom
förskolansdelviktigTemaarbetedem. ärviktigt förbedöms pe-avenvara
låmg traditionhararbetssättettemainriktadeverksamhet. Detdagogiska en

eftermetodernaochväxlatbegreppenförskolan,svenska ävendeni om
ochutifrån kunskapenframhar vuxitArbetssättetutvecklats.hand er-om

inlärning.barnsbäst kanhurfarenheterna gyrmamanav

och funde-Åstedt, -faktautvecklingFörskolans°° 1996:I-B.Johansson G,
Förlag. Sid 101.Stockholm, HLSringar.

råd.Allmännaförskolan.förPedagogiskt6 l987:3:Socialstyrelsen program
Sid 26.
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förskolan.Temaarbetet således det centrala i fram-Iär programmet
hålls det vid valet innehåll hänsyn till barnens utveck-även att tasav
lingsnivå, tidigare erfarenheter till deras situation utanför försko-samt

upplevelser, erfarenheter och kunskaperlan. De barnen skall få tasom
del därför ha grundmåste sin i det och välbekant förär näraav som
barnen

Området skall bidra till barnen känner förattnatur naturenansvar
erfarenheter ochoch får grundläggande kunskaper människan,om:

livsloppet, och djur, klimat och miljö, naturfenomen, krafter ochväxter
teknik och matematik. Området kultur omfattar levnadssättprocesser,

ochoch traditioner, språk litteratur, bild och form, sång och musik, rö-
relse och drama. Området Samhälle omfattar närsamhälle, vardagsliv

samhällsfrågor, fostran till demokrati,och övriga jämlikhet, solidaritet
och ansvar.

anslutning till Socialstyrelsen också fyraI programmet utgav
skrifter.kompletterande

fortfarande gäller Allmänna råd, utvärdera-Programmet, som som
1993.64 slutsatser då drogs ledningspersonalendes De attsom var

mycket centralt för målstyrning och ledningtyckte att programmet var
verksamheten. örskolläramas bedömning densamma.F i Destortvarav

också hade betydelse stöd föransåg personalensatt programmet som
pedagogiska arbete. analysen framhålls det pedagogiskaI att program-

skiljer sig från traditionell läroplan så till vida det i förstamet atten
hand vänder till ledningspersonalen i kommunerna, och det kansig att

historisktkompromiss tillkommit i skede dennärettsomses som en
förskolan till del handladeoffentliga debatten decentralise-storom om

förskolan. Vidare utvärderamaoch ledningring attav menar program-
fungerat administrativt dokumentfrämst tydliggörettmet som som

innehållet för de fattar beslut och påpersoner som om ramar resurser
kommunal nivå.

62 fakta tillLindquist, G 1989 Från fantasi. Lund, Studentlitteratur.Se
63 1983: Förskolan. Kärrby, PedagogiskaBruun, U-B. Det G.vi i igör program
andra länder. Johansson Svensk förskola-En tillbakablick.J-E. Norén-Bjöm, E.

Socialstyrelsen, Liber.Arbeta-leka-lära.
Åsén,G.64 Fredricson,Dahlberg, G. 199323: Förskolan och det pedagogis-A.

Socialstyrelsen följer och utvärderar. Liber.ka programmet. upp
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Privatisering, decentralisering och1.10

rationalisering

slut, med den efterfråganHögkonjunkturen under 1980-talets påstora
den därmed sammanhängande personalbristen,daghemsplatser och

tillhandahålla kommunerna.tryck på snabbt platser iinnebar ökat attett
den kommunala utbyggnaden initia-Föräldrarna började utöver ta egna

kommunala bidrag.med stödoch startade föräldrakooperativ Itiv av
genomförde den borgerliga regeringenregimskiftet 1991och med en

det frånenskild barnomsorg" vilket innebar"etableringsrätt för att
till länsstyrelsen/kommunen godkändastatsbidragutgick1992 även av

exempelvis aktiebolagfritidshem drevsförskolor och avsom
föreningar såsomfirmor eller ekonomiskaPysslingen, enskilda t.ex.

personalkooperativf enskilda verk-behovetKommunerna avgör av
statsbidragenoffentliga medel. öronmärktadrivs med Desamheter som

bort 1993.togs
och precisera-socialtjänstlagen 1995 skärptesändring iGenom en

blev skyldi-för barnomsorgen. Kommunernades kommunernas ansvar
förvärvsarbetande och studerandetilltillhandahålla barnomsorgattga

behov barnomsorg.till barn har Detbarn ochföräldrars egetett avsom
vilketoskäligt dröjsmål, normaltskall erbjudasplatsinnebär utanatt

beho-föräldrarna anmältmånader efter dettill fyrabetyder inom atttre
skola möjligt.hem ochskall erbjudas såPlatsen näravet. som

kvalitetskrav verksamhetenockså pågången komförstaFör attnu
skall ifrån varje barnsVerksamheten utgåsocialtjänstlagen.regleras i

utbildning eller erfaren-personal med sådanskall finnasbehov och det
kanpedagogisk verksamhetoch godbehovhet barnensatt omsorgav

sammansättning ochskall ha lämpligtillgodoses. Bamgruppema en
ändamålsenliga.skallstorlek och lokalerna vara

bamomsorgslagstiftningen in-ifråncentrala regleringen utgårDen
Villkoren förallmänna råd.och Socialstyrelsenssocialtjänstlagenom

social-erhålla bidrag regleras iverksamhet skall kunnaenskildatt
den kommunalthelt medoch sammanfaller såtjänstlagen gott som
§18 ekono-Socialtjänstlagenkvalitetskrav. Deverksamhetensdrivna

och kommunal barn-desamma för enskildskallmiska villkoren vara
omsorgsverksamhet.

65 Ståhle, 199114: vårasLundström, DetLindroth, Ek- U. Y.Sundell, E.K.
FOU-byrån, Stockholms socialtjänst.kooperativenstockholm,för
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År fanns1996 det 45 600 barn i enskildanärmare daghem eller 12
samtliga barn i daghem. Det ökning medprocent 6är procentav en

jämfört 1995.55med
En genomgripande förändring hela barnomsorgen skedde be-närav

sparingarna den offentligainom sektorn började få genomslagskraft.
hör till deBamomsorgen sektorer enligt Kommunförbundet gjortsom

de rationaliseringama börjani på 1990-talet.största Trots de senaste
årens kraftiga utbyggnad har de totala kostnaderna för barnomsorgen
inte ökat närmre 40 miljarder kronor år 1995. Bamomsorgen kostade

fastai priser något mindre 1995 1990, antalet inskriv-änt.o.m. trots att
barn ökade med 30 under denna period.närmare procentna

åtgärder vidtogs kommunernaDe främst följande: ökasom av var
antalet barn i och därmed friställa lokaler kimde läggasgrupppema som

rationaliseringar och borttagande förtjänster administativ personal,ner,
föreståndare och vikarier. Integreringen skolbamsomsorgen ochav
sexårsverksamheten med skolan har också inneburit kostnadsef-större
fektivitet.

Rationaliseringarna innebar det pedagogiska arbetet måste för-att
ändras daghemmen. föri Dels bamgrupperna bestod betydligtatt av
fler barn, dels för genomsnittsåldem på barnen sjönk. stället forIatt ca

barn15-16 kan det 20-22 barn mellan och femär ettnumera vara som
år i syskongrupp.en

det fler barn1995 17 i 40 daghemsgruppernaän över procentvar av
och tionde hade eller fler21 bam. Antalet barn årsarbetare öka-var per

frånde fyrai genomsnitt anställd till sex. Under 1996närmareper
hade bamgrupperna ökat ytterligare och i genomsnitt barn.16,9 Avvar
de inskrivna61 i eller16 fler barn.yngsta procentvar grupper om

Exempel på vad har inträffat i och med rationaliseringama ärsom
verksamhetens ökade sårbarhet vid personalens sjukdom och ledigheter
och färre tillfällen till fortbildning på dagtid, då det inte finns vikarier

tillgå. Eftersom det svårare klara åldersblandadeäratt att stora grupper
har många daghem övergått till åldershomogena i stället förgrupper
syskongrupper. åldershomogena gruppformenDen innebär ofta ett an-
norlunda pedagogiskt arbetssätt, i sin kräver fortbildning. Till-tursom
fällen till arbeta individuellt med barn blir också färre det fleratt när är

66Socialstyrelsen, 1996: Social vård ochservice, Sverige.omsorgi
67Kommunaktuellt 1995-05-16: barnomsorgMer till lägre kostnad. Tidskrift,
Kommunförbundet.
68Socialstyrelsen, 1996: Social vård ochservice, Sverige.iomsorg
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vid hämtningmed barnens föräldrargruppema. Kontakternabarn i
med barn-få tid för,svårare äroch lämning närär att ensamen vuxen

uppföljningför planering ochpersonalens tidharLikaså avgruppen.
tidigare.jämfört medbegränsatsverksamheten

vilka faktorersamstämmighetrelativt ärråderDet stor somomen
bevakaviktigaområdenoch vilkagod kvalitetför ärväsentliga attsom

Socialstyrelsen" inomutvärderas.skallbarnomsorgennär ramenanger
faktorer:följandeuppföljningför Aktiv

personaltäthetenoch sammansättningstorlekbamgruppemas samt
ledningpersonal ochhoshög kompetens

kompetensutvecklingtillmöjlighet
personalgrupperochbarn-kontinuitet i

organisationerochandra nivåermedsamverkan

Även bamsäkerhetochhygienlokaler, kost,faktorersådana sessom
kvalitetsfaktorer.viktigasom

hela l990-talet.underanställda har höjtsdeblandUtbildningsnivån
utbil-förskolor och fritidshemårsarbetare ialla581996 procent avvar

sak-endastmedan 2fritidspedagoger,eller procentdade förskollärare
År dagbamvårdamahade1996 76utbildning.formellnade procent av

bam."medför arbeteutbildningformnågon av
nödvän-behöver intekostnadsminskningarochRationaliseringar

ocksåflera studierfinnskvalitet.försämrad Detinnebäradigtvis som
effekterfått positivabarnomsorgenbesparingslcrav inomVisar ge-att
Socialstyrel-målinriktat,ochplaneratblivitarbetet menaratt mernom

sen.
Socialsty-från 1996barnomsorgenstatistiksin överI senaste anger

till 365år 1990,från 267 500har ökatdaghembarn iantaletrelsen att
familje-antalet barn imedanmeddvs. 37år 1996,barn procent,800

tillfrån 900tidsperiod minskat 155har närmareunderdaghem samma
År deltids-antalet barn iökade1996medeller 29110 200 procent.

omkring 65 0001990-talet legatförsta delenunderfrån att caavgrupp
stadigthar mins-deltidsgruppendast går iAntalet bamtill 900.74 som

barninsida. Observationer69 barnomsorgensfrån samtSjöberg, E. Rapport av
RES-projektet. FOU-resultatenheter.på barnomsorgenssynpunkterföräldrars

socialtjänst.Stockholmsbyrån,
ochFörskolechefersförskolan.7° förutsättningar i1995:4: NyaJohansson,

RES-Projektet. FOU-resultatenheter.arbeteerfarenheter ijörskollärares av
socialtjänst.Stockholmsbyrån,

vård och Sverige.7 Social i1996: service,Socialstyrelsen omsorg
72 Statistik1997:7: Barnomsorg.Socialstyrelsen

och Sverige.vård73 Social i1996: service,Socialstyrelsen omsorg
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häften 1990-talet frånkat under första 42 500 barn år till1991 31av
År drygt100 år 1996 fanns det 1100 förskolor, vilket1995. öppna är en

1995."jämförtminskning med 6 medprocent

Familjedaghem år0-6

Deltidsgrupp
fritidshem1995 19961994 även

9283 86 89 9530 96
År

familjedaghem, deltisgrupp,barn daghem,Antal inskrivna 0-6 år i
och fiitidshem, 1980-1996

250000

200000

150000

100000

Familjedaghem
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0

I I I I I lI I I I l l Il l l0
aa 90 92 9482 04 se80

I

fritidshem och familjedaghemAntal inskrivna barn 7-12 år i
980- 996.1 1

74 199717: StatistikSocialstyrelsen Barnomsorg.
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Integration förskola skola1.1 l - -

skolbarnsomsorg

förskola och skola aviserades förstaIntegration gången i regerings-av
förklaringen Centralt har överförandet föri 1996. ansvaretmars av
barnomsorgen från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet
genomförts från den juli Juridiska bestämmelser och överfö-l 1996.

regleringar från socialtjänstlagen till skollagen överföran-rande ochav
det tillsynsansvaret från Socialstyrelsen till Skolverket träda iavsesav
kraft från och med den januari 1998.l

första åtgärd, vidtog, utredaregeringen integreringDen attsom var
för grundskola och skolbarnsomsorg.förskola sexåringar, Utred-av

uppdrag arbeta fram måldokument förningens att ett gemensamtvar
förden pedagogiska verksamheten bam och ungdom 6-16 år. Syftet var

mål ochfå fram på barns lärande,att gemensamma en gemensam syn
arbetsformerutveckling där olika kompetenser kanäven motmen en

1997.75förslagKommittén redovisade sitt i februarinyttjas. I samma
månad fick kommittén tilläggsdirektiv dir.1997:30 uppdragigenom

förutarbeta förslag till måldokument den pedagogiska verk-ävenatt
skollagen utifrån de kravsamheten i förskolan, in-översynsamt en av

utifrån förslagen till måldokument för verk-ställer ochtegrationen nya
samhetema.

anför den perspektivförskjutning skerRegeringen att som nu genom
skolbamsomsorgsverksamheten övergår från familje-förskole- ochatt

politik till utbildningspolitik, både viktig och möjlig efter-göra,är att
försko-andel bam omfattas denna. det gällerså Närstorsom en nu av

77detlans sägs

vända blickarnadet nödvändigt förskolans inre arbete,är att motatt nu
och lärande och hur verksamheten kandess betydelse för barns utveckling

den samlade utbildningspolitiken.....Förskolan börberättigade plats isin
betydelse den första grtmdstenen utbildnings-sin rättmätiga isomnu ges

systemet.

dag har redan kommuner omorganiserat förskolan för sexår-I många
grundskolan."den med Samtidigtingar och integrerat har sexåringar

75 lärande, Förslag till läroplan för barn ochSOU: 1997:21: Växa 6-16 år.i unga
Stockholm, Utbildningsdepartementet.
7°Ibid. bilagaSe
77 skrivelse l996/97:l Utvecklingsplan för förskola, skolaRegeringens 12, och

utbildning, Kvalitet och likvärdighet.vuxen -
73Pramling, MauritzomU. 1996: börja skolan sexåring. kun-Att Ensom
skapsöversilct. Stockholm, Skolverket.
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behöver heldagsomsorg fått plats fiitidshem.i Detta har inneburitsom
ökning inskrivna barn fritidshemi i många kommuner.storen av

harOmorganisationen inneburit förändringar för skolan.även Den
förändringen har varit för de skolorstörsta integrerat fritidshemsom

och tidigare inte arbetat med heldagsverksamhet, är öppensom som
under lov. har handlatDet såväl sammanjämkaäven verksam-attom

heter med helt olika traditioner och förutsättningar hantera ad-attsom
ministrativa med avgifter och kösystem.system

förskolan har nyordningenFör också varit omdanande. mångaI
kommuner har de äldsta barnen dvs. sexåringama gått till skolan.över
Förskolan har därmed överlämnat hel åldersgrupp bam till skolansen
verksamhet, vilket till delviss upplevts förlust för densom en egna
verksamheten. vårt första betänkandeI beskrivs integrationen mellan
förskola, skola och skolbarnsomsorg utifrån de årens utvärde-senaste
ringar inom detta område. Den avgörande skillnaden för skolansmest
och barnomsorgens professionella ligger dei olika institu-möten att
tionsformema inrymmer två olika traditioner.

och kräverEtt integration mål ochmöte en gemensamma en gemen-
värdegrund. Förslaget till måldokument kommittén inyttsam som gav

sitt första betänkande dessa lqav. måldokument för för-Ettmotsvarar
skolan måste, integrationen skall utvecklas, foga in skolansmotom
läroplan och i den utveckling redan kommit igång i många kom-som
muner.

Med detta arbete, föreslå måldokument för förskolan läggsatt ett
förden andra grundstenen integration mellan förskola, skola ochen

fritidshemmen. avsiktRegeringens med stödja integrationenatt av
förskolan, skolan fritidshemmenoch är

skapa de nödvändiga förutsättningarna för samverkan ochatt gemensamma
på barns och ungdomars utveckling och lärande. innebärDettasynsätt att

lärandet obruten vilken både fråni erfarenhetermer ses som en process
bostadsområdet,vardagslivet i familjen, bland kamraterna och den peda-

gogiska verksameheten i förskola, skola och fritidshem tillvara. så-Etttas
dant läroprocesser förutsätter samarbete med alla demsynsätt näraett

har för de olika miljöer och verksamheter barn vistas iansvaretsom som
hem, barnomsorg och skolan.-

79SOU 1997:21: lärande. Förslag till läroplanVäxa år. Stockholm,i 6-16
Utbildningsdepartementet.
8° skrivelse 1996/97: UtvecklingsplanRegeringens för förskola, skola och vux-
enutbildning ochKvalitet likvärdighet. Sid 53.-



SOU 1997:157Kapitel34 1

förskolanutanför1.12 Barnen

flestaför deverksamhet,förskolansdelta iålder ärfrån tidigAtt
fram-1985lärande. Redanväxande ochför derastillgångbarn storen

harbam.tillgänglig för alla Detta ännuskulleförskolanhölls att vara
för sexåringarförskolatillreglerNuvaranderealiserats. rätteninte om

kan fåsärskilt stödbehoviRegeln barnfrånhärrör 1975. att avom
från 1978.ålderårsplats före ärsex

grundpåplats förskolan,få ioch kan intehar inte attbarnMånga av
eller såaldrig fått börjahar deAntingenarbetslösa.föräldrarderas är

arbetslöshet. Detföräldrarnasgrundförskolan pålämnahar de fått av
i dag-kvarheller fårsyskon intefårbarnvanligtockså attär varasom

föräldraledighet.harföräldrarnatidunder denhem som
årbarn åldrarna 1-5ungefär 000 istod 15 motseptember 1996I

förälderberoende påutanför barnomsorgenheltvilja attföräldrarnas en
föräldrarmed arbetslösabamfick 00010arbetslös. Därutöverär

önskade,föräldranafamilljedaghemellerdaghem äntid ikortare van-
dag.ligtvis timmartre per

FAST-projekten sedan 1980-pågåttdäriblandstudier,Flera som
effekt påhardaghemdebut itidigvisahar kunnattalet, att gynnsamen

sko-bättre iklarar sigdaghemgått ioch barnutvecklingbarns att som
långsik-unik i sinstudie,det.gjort Denna ärintelan, barnän somsom

svenskaandrastöd flerafåttårhar påuppföljning,tiga un-avsenare
uppföljningar.långt i sinahunnit likadock intedersökningar, ännusom

vistelse i bamom-och många årstidigpådockAlla pekar startatt
riktning.utveckling ibarnspåverkar gynnsamsorg

arbets-tillBegränsad barnomsorg. Barns 1995-1997:Socialstyrelsens rapport
föräldralediga barnomsorgen.lösa och i

study. Childlongitudinalday-care: A82 of publicB-E.1989: EfectsAndersson,
of day-careEffectsB-E.1992:Andersson,857-866;Sid.60.Development. Nr

Swedishthirteen-year-oldofsocioemotionalandcognitive Competenceon
B-E.1992:Andersson,Sid. 20-36.;Development, Nr 63.Childschoolchildren.

ChildhoodEarlyChildhood education. EuropeanearlyandPublic policies
Sid. 19-32.Journal.Research NrEducation

ofP.C.: Effects83 Lamb, Hwang,Wessels, M.E.H.,Broberg, A.G.,Se Lex.:
longitudinalolds:abilities in 8-yearof cognitivedevelopmenttheday acare on

Hagekull, B.:Bohlin, G.62-69;psychology, 1997, 33,developmentstudy.
metemal sensibilityofolds: the importanceSwedish 4-problems inBehavior year

rela-of attachmented TheCrittenden organizationP.M.and social Icontact.
1997;Cambridge University Press,anaculturetionships: maturation, context.

empiricalmental development:sof childrenfirst fourheNordberg, TL.: anyears
KarolinskaStockholm,pediatrics.andpsychologyapplicationswithstudy in

1994.Institutet,
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hartill FAST-projektet 40anslutningintervjuundersökning ien
från dag-fått beskriva vad de minns sinåråldern 16-17ungdomar i

hela barndom,1970-talet. talar sinUngdomarnaunderhemstid om
Samtidigtoch tvåinteoch daghem,henn system.separataett, somsom

bra och underkring vad inte,existentiell bedömningdegör som varen
och denframför allt till kamraternarelaterasDaghemmetuppväxten.

bara hemma.intervjuade vill Dedelustfyllda leken. Ingen växa uppav
hemmetsamtidigtoch kamraterna,daghemmetlängtade till varsom

utgick.vilket livetdenl värld från
för förskolebarn iförhållandenaundersöktStorstadskommittén, som

stadsdelarnafärre barn i debetydligtredovisarstorstäderna, utsattaatt
jämfört med andra barn iåtnjutande barnomsorg storstä-ikommer av

övrigt. Storstadskommittén kommerlandet i Dettaoch att:derna anser

allt högrebarnomsorgen ikonsekvenserallvarligaupphov till när ut-ge
vår harkartläggningutbildningspolitisk betoning. Iskall hasträckning en

mindre behovgår förskola harbarn iockså kunnat visavi att av un-som
grundskolan,andraspråk de börjarspråketsvenska närdervisning i som

skolansförbereda barnen förgoda möjligheterförskolan har attsamt att
villkor.krav och

stadsdelar iförsöksverksamhet i sjuföreslårStorstadskommittén att en
deltidsgrupp kunnaskallunder fem år.genomförs Därstorstäderna er-

Verksam-utanför förskolan.år ståråldern 3-5till barn ibjudas nusom
förVägledandeoch finansierasavgiftsfriskallheten staten.avvara

nationellaenlighet med degenomförasskall idenverksamheten är att
föräldrar-medsamarbeteförskolan, utformas iförmålenpedagogiska

med god kom-ha personalprofessionalitetkännetecknas samtavna,
kulturområdet.inompetens

Sammanfattning1.13

familjepolitiken.social- ochdelbliutveckling kornFörskolans att aven
bamkmbbomas1936,Moberg företogEllenkartläggningDen avsom

barnsinneburit småhaväl ochbamträdgårdamas attoch om-ve synes
ock-socialpolitisk fråga. Detidentifieradesoch fostran varsom ensorg

sociala började byggas För-välfärdenden1930-taletunderså upp.som
tillförhållningssättochpedagogikhandlarskolans historia ettenom

Förlag.Stockholm, HLSgick dagis.84 glad påK.1997: JagStränder, jagär att
Stockhohn, Socialdepartemen-85 kajor.bland betong och1997:61: AttSOU växa

tet.
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barn och pedagogisk verksamhet med i bildningsideal formaderötter
den fria människans danande och denmot pedagogiken ellernya pro-

gressivismen.
Den pedagogiska verksamheten har varit del i helhet,störreen en

där barnets utveckling utgjort Från början detomsorgen om ramen. var
många gånger fråga skapa goda uppväxtvillkor för barnen om som
kom ifrån familjeförhållanden. Denna historia har skapatutsatta be-
stämda perspektiv och förstå barns villkorsätt och arbetaatt medatt
deras utveckling. Och inte minst har det skapat bestämt språk;ett ett
bestämt tala barn och pedagogisk verksamhet.sätt att om

Olika former kom etableras, bamlcrubbor, och daghem,att senare
för ensamstående mödrars barn liksom lekskolor för bättre bemedlade
familjers bam. Att det inte blev lekskolemodellenärnotera blevatt som
den eftersökta fonnen. Vad blev avgörande förmest den svenska,som
och den Skandinaviska förskolan,även kan troligtvis förklaras denav
utveckling arbetsmarknads- och jämställdhetspolitiken undertogsom
1960-talet. Vilket inte minst återspeglades i direktiven till Bamstugeut-
redningen.

När kvinnorna på 1970-talet krävde daghem alla, det inte baravar
de ensamstående mödrarna visade sina krav och barnom-sinasom
sorgsbehov, de välsituerade kvinnligaäven tjänstemännenutan och
akademikema till orda. Daghemmen började och detog statussom

också den felande pusselbiten kvinnornasi frigörelse. Där passadevar
familjinte in och därmed inte heller lekskoloma.

Det svenska förskolesystemet blev efterfrågat föräldrarna. Deav
omvård-flesta föräldrar väljer idag daghem därför de omfattar bådeatt

nad, fostran och lärande. Daghemmen har hög kvalitet ävenomsorg, en
de fått vidkännas nedskärningar. Personalen har hög kompe-storaom

förskolechefema har pedagogisk utbildning, budgetktmniga,tens, är
och har arbetat i arbetslag, vilket ökar deras arbetsledar-ansvarsvana

kompetens. s.k. svenskaDen förskolemodellen har också visats inter-
nationellt intresse. Framförallt lyfter fram kopplingen mellan vård,man

och pedagogik, något internationellt brukar beskrivasomsorg som som
Ävenedu-care". den höga kvalitén omtalas intemationellt

36Karnerman, S.B. 1989: Child and the family: An internationalcare, women,
of child and relatedoverview policies.services Lande, .S, Scarr,Jcare

Gunzenhauser, N. eds. Caring for children: Challenge America. Hillsdale,to
N.J:Erlbaum.
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qualitySweden offer the highestthe child services inthatWe note carecan
Quality slIessed faravailable anywhere.of out-of-home more ex-care

stafff/childStandards of size,other countries.tensively than in most group
research andbased extensive rigo-qualiñcationratios, giver areare oncare

enforced.andrously set

bam." deFörskola för alla Enemellertid inteFörskolan ännuär aven
den grundsten iförskolan skall kunnahurfrågornaviktigaste utgöraär

skall bli, inteönskar denregeringenutbildningssystemet, att omsom
delta.alla barn kan
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omvärldenAtt erövra2

kropp ochden. Med sinvärldenin ibarnEtt erövraattväxer genom
och utforskar omvärld. Såbarnet in i singriperalla sinnensina snart

kommunikation med omvärl-oupphörligadet sinfött börjarbarnet är
första handkommunikation isker dennaTill början rö-den. genomen

bl.a.och fördjupas den,vidgasSå småningomkroppen.relser, via ge-
tal. bilda begrepp justformulera sig ibörjar Attbarnet är attattnom

medvetande ochinförliva detta i sittomfatta något,gripa något, attatt
den omvärldbörja taladärmed ocksådet och erövras.benämna somom

för finnaochleker förundersöker ochhärmar, pröva attBarnet att ut
omvärld. försöker på såsjälv och Barnetsinsambandet mellan sig sätt

meningsskapande aktivi-sökande ochtillvaron. Dessaskapa mening i
varelseaktivför människankänneteclcnande stän-ärteter somsom en

ökad förståel-ålder, skaparfrån födelsen igradvis,digt och upp vuxen
omvärlden.och kunskap omse

i samspelet, iomvärlden. Förstbarn kan inte erövraMen ensamtett
uttrycksmening,uppstårmed andrasamexistensen, somgemensamen

musikbildspråk,Tal, skriftspråk,uttryck.tecken elleri gemensamma
med innebördfyllerviteckenalla sådana gemensamtutgör somosv.

andra människor,medkommunikationen, imening." i mötetoch Det är
perspektivolikatill världen. Vårarelationskaparvi gemensamensom

världtillsammans iexisteraroch vismälter gemensam avensamman
meningsskapande viutifrån dettamening. Det är somgemensamma

delaktig ioch blirbarnet in ivärld ärkultur.bygger vår Den växersom
och etiskakunskaper, kulturspråk,människor delardärsamhälleett

värden.
förförbereda barnensyftar tillutbildningoch ettFostran att sam-

börjar1997barnkonturerna Ettkanendasthälle vi somav.anasom
årförskoleklassförmodligen börja ikommerålderförskolan vid årstre

börjamed all sannolikhetför år 2010skolan året därpå2000, börja att
sannolikt år,utbildning på 3fortsatttroligagymnasieskolan. Det är en

ålderförskolan vid treårsdag börjarden iinnebäravilket skulle att som
år 2014.vuxenlivet tidigast Dettaoch därmedarbetslivetkommer iut

fortsatt livslångtinnebäratroligenkommeroch vuxenlivarbets- ettatt
vadförutsemöjligttidsperspektiv inte ärdettalärande. iDet attär som
vuxenlivetiförskolebarn kommerdagensväsentligt lära. Innan utatt

London, Routledge87 Phenomenoløgy of Perception.1962:Merleau-Ponty, M.
and Kegan.
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kommer mycket ske, teknologi utvecklas och kunskap kom-att ny ny
till. kulturella, sociala ochDet politiska landskapet kommer attmer

ändras. Produktionen kommer förändras och därmed arbetslivet.att
i fas med omvärldenAtt och kraven på olika kompeten-mötavara

och samtidigt frånutgå alla barns inneboende potentialer, utveck-ser,
lingsmöjligheter och behov, den förutmaningen dagens för-är stora
skola och skola. viktig kärnaEn i all pedagogik utveckla varjeär att
barns förmågor; förmågan lösa problem, kommunicera med hjälpatt av
olika språk och uttrycksformer, initiativ och samarbeta, kunnata egna
reflektera och tänka kritiskt. Sådana förmågor och färdigheter viktigaär

barainte i arbets- också i vardagslivet.utan
fungeraFör kunna medborgare i demokratiskt samhälleatt ettsom

måste kunna läsa och uttrycka sig, måste kunna granska ochman man
värdera information, hävda sina åsikter och utnyttja sin yttrandefrihet.
Eftersom lever samhällevi i präglas snabba och ständigaett som av
förändringar det viktigt barn känner de själva kan påverkaär sinatt att

och bli delaktiga förändringar.situation i I media- och kommunika-ett
tionssamhälle med koder, symboler och tolkningsmöj ligheter detärnya
viktigt utveckla barns kommunikativa kompetens. Intemationalise-att
ring och globalt tänkande ökar kraven på social kompetens, liksom
kraven på behärska olika språk.att

Alternativ till traditionella könsroller och familjemönster förändrar
samhällstraditioner och invanda Möjligheterna kunna integ-synsätt. att

skilda erfarenheter, kulturer och bakgrunder, kan öka förståelsenrera
för olikheter, mångfald och olika livsbetingenser. kunnaAtt sig iröra
olika sammanhang och hantera olika kunna valmöten, göraatt egna
och prioriteringar, förutsättningar för skapandettryggareger av en egen
identitet. inte svårt hitta fleraDet exempel på kompetenserär att som
dagens förskolebarn kan behöva utveckla för kunna framtiden.mötaatt

förskolans del handlar framförFör det allt barnen får möjlighetattom
utveckla bred social och kommunikativ kompetens, läggaatt atten om

grunden för livslångt lärarande och, inte minst, barnen utvecklarett att
lust och tillit till förmågasin lära.atten egen

Lärande i förskolan2.1

den tidigare beskrivningenI förskolan och förskolepedagogikensav
historia lyfts några grundläggande drag fram i det idéarv förskolan inte
bara förvaltat också byggt vidare Fröbelspå. pedagogik kom längeutan

påverka förskolans utveckling. Med Fröbel finns också anknyt-att en
till bildningsdiskussionemaning under förra seldet- dana den friaatt

människan. tänkande komDetta utvecklas med den pedagogi-att nya
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ken, träder fram kring sekelskiftet förgrundsgestaltermedsom som
John och med företrädare Elsa Köhler och Alva Myrdal.Dewey som

eller progressiva pedagogiken handladeDen utgå från bar-attnya om
från indelningoch barnets intressen, inte i olika kunskapsområ-net en

fn ochden. det ingen ansvarslös pedagogikMen progressivis-var som
ville praktisera.terna

framträdde pedagogikVad byggd på vetenskapligtettvar ensom
till fostran och utbildning.förhållningssätt tillämpaDet attvar genom

detpsykologin vetenskap, observationer och doku-var genomsom
kunskap kunde tillämpas och praktiken.mentation utvinnassom ur

grundläggande drag har utmärkande för den svenskavarit för-Dessa
förhåll-skolepedagogiken. konsekvens sådantDet är ettsom en av

utvecklingspsykologiska modeller och teorier fåttningssätt vissasom
plats. Förskolans pedagogik har frånsådan framträdande utgått bar-en

och bamets den har byggt på tillämpa utvecklingspsy-intressen, attnet
teoribildning. Skolans pedagogik har utgått från skolämnenkologisk

och de pedagogiska frågeställningarna har handlatoch vetenskaper om
och didaktik. Därmed har också olika språk utveck-urval kunskapav

förskola och skola, där fått täcka intelats kring termergemensamma
också olika begreppsliga sammanhang.bara olika begrepp utan

barnpedagogiska arbetet i förskolan skall utgå från varjeDet att ar-
skall ledasomvärlden och detta arbete ochbetar med erövraatt att

läroplanen förslag tillstödjas riktning de mål I vårti mot som anger.
förskolans mål och förskolanskapitel 5 uppdragläroplan samtanges

värdegrund. Förskolan har ansvarsfulltskolansoch ettgemensamma
pedagogisk verksamhetbetydelsefullt uppdrag. handlaroch Det om en

fem befinnerfrån till och med års ålder; barn sig iför barn ett som en
perioderna människans liv. Målende utvecklingsintensiva i imestav

viljeinriktning och ambitioner. målförskolans Detläroplanen äranger
lärandet kroppen, känslolivet, deutgångspunkt det tidigamed i när so-

vik-förmågorna och utvecklasciala och kognitiva Enväxer mest.som
för-växande och lärande förskolan kanfråga därför hur barns itig är

klart förhåll-kvalitet mål kräver ocksåMålenstås. ettanger en men
och kunskaper och för barn. kapitelperspektiv Dettaningssätt; om

för den föreslagna läroplanen;till sammanhangsyftar ettettatt ge
riktlinjer skall förstås.sammanhang vilket mål ochi

arbete framhålls bl.a. lekens och språ-till kommitténsdirektivenI
förskolan. har därför valtför barnens lärande i Vikets betydelse att

följer.aspekter lärandet i de avsnittsärskilt beakta dessa somav
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Lek och lärande

förskolan har leken alltid haft central plats, den inte alltidI ävenen om
syfte.medvetet i pedagogiskt Förståelsen för barns lekanvänts var

dock fundamental i Fröbels pedagogik. skulleBarnet leka fritt samtidigt
det skulle lära sig samarbeta med andra. Fröbel byggde sina peda-som

gogiska på antagandet utvecklingteorier sker utifrån barnets inreattom
erfarenhetdrift aktiv och söka och inte enbart stöd.att yttrevara genom

till frihet ochLeken sågs självständighet.vägsom en
Under hela 1900-talet har det inom svensk förskola funnits ambi-en

till barns lek. bidragandevalent inställning En orsak till detta kan vara
förskolepedagogiken vilat på utvecklingspsykologiska teorier, fri-att

kopplade från samhälleliga och kulturella sammanhang.sitt En roman-
fria leken iFröbels anda, har levt förskolantisk på lek, den kvar isyn

synsätt."funktionelltsida vid sida med sällan har utgåttInteett man
lek särskilddels från föreställning aktivitet, där barnenom som enen

från föreställning pedagogikfår leka fritt, dels en om som en av vuxna
organiserad aktivitet. åtskillnad mellan lek ochstyrd och Denna peda-
sannolikt fungerat hinder för törskolepedagogikensgogik har ettsom

utveckling. stället för lek och lelqfullhet betydelsefullI att se som en
lärande har leken hög grad betraktats barns själv-dimension i allt i som

angelägenhet för barnen och uttryck förverksamhet, ettsom en som
barns naturliga utveckling. förskolan har leken också haft viktigI en
roll ideologiskt, markering skolans ofta vuxenstyrda ochmotsom en

arbetsformer.inlämingsinriktade
emellertid inneburit fördecenniet har lekenDet renässanssenaste en

bara pedagogisk verksamhet för barn,och dess betydelse, inte i utan
samhällslivet.delar exempelockså inom andra Ett på detta roll-ärav

de ungdomsrörelsemaspelen kanske i vår tid. Ettär störstaen avsom
exempel lekforskning börjat utvecklas särskiltärannat att ettsom

fältforskningsfält inom pedagogiken. detta utvecklas olika teorierInom
hur och vad barn leker, vad den betyder för barnetsoch tolkningar av

fysiska psykiska utveckling, tänkande lärande huroch och och leken
arbete.pedagogisktkan användas i

88Lindqvist, 1996: Lekens möjligheter. Lund, Studentlitteratur.G.
89Kärrby, 1989: Lek och inlärning barnperspektiv. DelG. Begreppsan-ur

lektioner. pedagogikvändning och Institutionen för i Mölndal, Göteborgs Univer-
sitet.
9°Jämför: 1992: lekande människan. Studentlitteratur.Berg, L-E. Den Lund,
9 frånlek på allvar 1990: NordisktSe Om Rapport lekforskannöte.t.ex.: -

Barnmiljörådet.Stockholm,
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central ilekenerfarenheter visarsamlade ärforskning attSåväl som
utforskarlekenomvärlden. Idemhjälperoch erövralivbarnens att

och kommu-erfarenheterochintryckbearbetaromvärld, desinbarnen
och intres-förmågorbarnet sinaupptäckerlekenmed andra. Inicerar

motorisktkänslomässigt,socialt,barnenutvecklaslekenGenomsen.
intellektuellt.och

bar-lärande. NäribamsdimensionviktiglekfullhetochLek är en
sker detomvärldsjälva och sinsigförsöker förståochutforskarnen
lärande.frånlekskiljadärför knappastgårlek. Det attoftast genom

konstruktionslek ellerregellek,rollek,sigbarnenNär ägnar annan
och/ellersjälvadeoch hypotesertankar prövarutvecklar delek som
materialolikahjälpmedkonstruerarbarnenmed andra. Närihop av

grundläg-radförförståelsedeutvecklarlekmiljöersinabyggereller en
förgrundläggandeegenskaperförstå ärAttfunktioner. rummetsgande

tyngd, balans,avstånd,fysik. Närhet,matematik ochförståelsen av
tyngdkraft ochfysikaliska lagarplant,högre snett,längre än,än, som

med sand,handskasdåtydligt vatten,allt blirhävstångsprinciper, man
eller dåkonstruktionerolikakuddar för görabräder, attklossar, stenar,

till-finns mångavardagbarnensleka Ivärldbygger attenuppman
förståelse. Ge-matematiskaderasökaföranvändaskanfällen attsom

antal,uttryckaochuppfatta attfå barnlekfullt attpå sättettattnom
längd, kun-ochvolymviktstorlek, attefterjämföraochordna, sortera

upptäckerformer,geometriskaenklareocholikaskapa mönster,na
deltillbegreppmatematiskamatematiken. Genom görabarn att aven

språk.matematikenutvecklar barnerfarenhetsvärld,sin som
kompetens. lekenIkommunikativasinbarnenutvecklarlekenI

tonfall,speciellaljud,rörelser,ord, gester,kommunicerar genomman
självalekersåväl barngällersignaler. närDettaandraellerröstlägen

andra barnmedsamspeletandra. Imedtillsammanslekerdenärsom
ochidéerandra födsmedTillsammansolikautveckas på sätt.lekenkan

ochkänneteckenspeciella gör attdesslekandetuppslag somgersom
tolkningartidenhelavidare. Barnenförs görochförändrasleken av

använder olikavarandra ochmedförhandlar strate-budskap,varandras

utveckling.och barnsKonstruktionslekmaterial.92 medLek1996:A.Tragetom,
Förlag.Stockholm, Runa

frånoch baförskolan. Rapportermatematiken93 i1994: AttAhlberg, A. möta
1987: Mate-Doverborg, E.Universitet.Göteborgspedagogik,förinstituionen

Publikation.Universitet.Göteborgspedagogik,förInstituionenförskolanmatik i
Nr

I BrunnerPlay andTheory of Fantasy.94 et1976: AG.Bateson,Se t.ex.:
Books.OenguinYork,evolution. NewandDevelopmentRole inPlay.eds: Its
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gier för sina idéer.pröva lekenatt I kan bam med olika moders-egna
mål ha rikt utbyte varandra fast deett inte talar språk.av samma

Genom leken utvecklar barnen också social kompetens. Nären
barn leker med varandra lär de sig leva med andraatt människor,
skratta med andra, bli slåss, kompromissa, kännautan att sympatiarga
och empati. Fantasi och inlevelseförmåga påverkar varandra. Barn som
fått tillfälle utveckla sin lekfönnåga har visatatt sig kunna tänka och
känna sig in i karnratemas situation. De utvecklar ochempati med-
känsla och visar förrespekt varandras behov. I samspelet med kamra-

i engagerande lek lär barnen kännaterna varandra. De vad kam-en vet
tycker roligt och vad hon rädd för.raten är Man kommerär varandra

delar fantasier.nära när Det trygghet och glädje.man ger
I lek m.fl. barn dyker det ideligen problem måste lösasen upp som

och konflikter måste redas För leken skall fortgå krävs detut. attsom
följer vissa sociala lelcregler.att Genom förstå och följa dessaattman

regler utvecklar barnen social kompetens. Barnen tvingas lekenien
också behärska sin styrka och lära sigatt går. leken fårIgränsernavar
de tillfälle till varierande rörelsemönster och lär sig behärska sinatt
kropp.

med svårigheterBarn har med stöd förskollärarare, använtav som
leken pedagogisk metod, stimulerats i sin utveckling och i sitt lä-som
rande. Lek kan ibland magiskt kommunikationsmedelnästanettvara

det gäller nå bam. Med hjälpnär lek kan barnatt nå dragitav man som
sig undan kontakt. finnsDet exempel på utagerande barn som genom
lek kunnat utveckla sin sociala kompetens. Genom läraren deltar iatt
leken, konfrontationer mellan barnen, och visar huravstyr kan taman
sig in och olika situationer kan hon också verka förebildur som en som
barnet kan härma och efter. Exemplen på effekter lekta peda-av som
gogisk och terapeutisk metod legio: Barn medär autism har kunnat få

stöd och kunnat utvecklas socialtett gott lekenatt använtgenom vuxna
pedagogisk hjälpmedel medBarnett Downs syndrom har ut-som

Knutsdotter-Olofsson, B. 1987: Lek för livet. Stockholm, HLS Förlag;. och
1996: småDe Stockholm, HLS Förlag.mästarna.
96Garvey, C. 1977: Play. London, Fontana/Open Books; Jämför Hjort, M-L.
1996: Barns tankar lek. undersökningEn hur barn uppfattar leken iom av
förskolan. Institutionen för pedagogik och specialmetodik. Lärarhögskolan i
Malmö.
97Knutsdotter-Olofsson, 1996:B. De små Stockholm, HLS Förlag.mästarna.
98Se Grönlund, E. 1994: känslorBarns bearbetade dans. Dansterapi för barni
med särskilda Doktorsavhandling.störningar. Pedagogiska institutionen, Stock-
holms Universitet.
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klossar.lek med Lekterapi iförmågakognitivavecklat sin ärgenom
behandlingsmetodema för barn på sjuk-användadedag mesten av

hus.°°
lekens språk och förstå vadden påförskolan kanI ta varavuxne

lyssna, obser-mellan barnenkommunikationenhänder i attgenomsom
också skaffaleksituationer. kanolika Denoch dokumentera vuxnevera

med barnen, skapa miljöertillsammansmaterial och rekvisita samt,
tänkande. kanbarnens Dentill lek ochinspirerar utmanar vuxnesom

lek- och läropro-och utveckla barnenstill stödjaockså bidraibland att
delta i leken.älv aktivtattgenomcesser

lärandeochSpråk

muntliga- framdet skriftliga ochspråketanvändning växerBarns av -
sammanhang, i leken,vardagligasituationer, iutvecklas socialaoch i

samhälle,medlemoch Detmed kamrater är ett av ensom avvuxna.
skrivande människa, därtalande ochtill.kultur, växer enuppsom man

det bety-hålla fast vidåterskapa, ochnyskapa,blirspråket sättett att
ochbarnetdelsefulla.° förutsätterDet möteratt omges av vuxna som

utveckling.barnets språkligaunderlättarstödjer ochaktivt
skrift ochupplevelser tal ochtankar och iuttryckakaninteDen som

samhällsgemen-utestängd ifrånpå mångakan läsaden inte sättärsom
betydelse förpedagogiska verksamhet harFörskolansskapen. storen

och skrivut-och för hur läs-och utvecklasstimulerastalhur barnens
framskridenochgrundläggsvecklingen

för kommamed omgivningensamspeletberoende attBarnet är av
första månadernaRedan under detalspråk.och utveckla sittmedigång

och joller, skrikmed minermed omgivningbarnet sinkommunicerar
talaromgivningenföräldrar och andra igråtoch Genom att personer

kommunika-uttryck föruttryckbarnetsoch bemötermed barnet som
blirbarnet i sinsjälvförtroende hosspråkligtgrundläggstion turett som

99 Stockholm,Lärarhögskolan ifrån Gun-Marie Wetso,Muntliga uppgifter som
doktorsavhandling.material tillsamlar en

°° Läromedelsförlagen.lek. Stockholm,Lindquist, 1970: TerapiY. genom
Wiksell. Ljungstöm, C.Stockholm, Almkvist SeLeken läker 1990 även:som

Stockholm, Socialstyrelsen.sjukhus.Lekterapi på1985:
m Uppsala University,read and Department1990: Learning write.Liberg, C. to

Doktorsavhandling.of Linguistics.
m slutbetänkanderaklämna skolan med1997:108: Attvisare SOUSe avrygg.

Stockholm, Utbildningsdepartementet.och skrivkommitténLäs-
°3 Andra upplagan. Lund:språkutveckling.tidigaSöderbergh, 1988:R. Barnets
Liber.
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drivkraft för fortsatt och successivt lärande rikligareett ochetten av
korrekt verbalt tal.mer

verbala fasenDen inleds ofta barnet omkring årnär medär ett ett-
ordsyttranden, där enstaka ord används hel fras kan ha oli-som en som
ka betydelse beroende på hur orden betonas eller i vilket sammanhang
de Yttrandet Mamma kan betyda "Mamma, jagyttras. trött,t.ex. är
"Mamma, vill badajag Så småningom används tvåordsyttrandenosv.

sedan utökas till alltmer komplexa grammatiska strukturer. Mycketsom
den språkliga aktivitet barn deltar i handlar att presenteraav om en

upplevelse saker, händelser Men mycket liten delav personer, osv. en
detta berättande händelsen.utgörs olikaett Deavanceratav av mer av

formerna det talade språket barainte till för uttrycka tankar,är attav
idéer, önskemål, kan också till för språkets framväxt.utan Barnenvara
får förebilder för hur sig in i språket delta itar attman genom samman-
hang där den initiativ och inbjuder barnen till delta.tar attvuxne

Genom använda uttrycksformer i nivå med eller lig-att ärsom som
ovanför bamets uttrycksfönnåga tala, läsa och skri-strax samtger egen

sådant barnet intresserat skapas situationerär ärva om som av, som
meningsfulla för barnet.

tillFörmåga kommunikation utvecklas också i olika former lekav
olikapå nivåer, där barnen lär sig förstå subtila signaler och behärs-att

ka det talade ordet. talar med olikaBarnen och med olikaröst tempus
beroende på de talar vad de skall leka, de talar i leken ellerom om om

leken.utanför får tillfälleDe uttrycka tankar och känslor. Språk-att
aktivträningen blir i rolleken. barnen lekerNär låtsaslek detvingas att

använda det talade språket. måste uttryckaDe sig så andra förståratt
och de förstå vad andramåste Orden knyts barainte till verklig-säger.
hetens föremål och händelser, till de bildernainre dessa.ävenutan av

Redan tidig ålder barnet ocksåi initiativ bidrar till de-tar egna som
språkliga utveckling. accepterandeI miljö sker sådant initia-ettras en

oftaretivtagande och oftare äldre barnen blir. Ett sig isätt att ta
språket andra, exempelvisimitera detär att att repeteragenom som

sagtandra förekommer framförDetta allt det tidigai lärandet. Andra
exempel återge sånger, roliga historier och spökhistorier.är att

° Vedeler, kommunikasjon1989: rolleken.L. Barns Oslo, Universitetsforla-i
get.
m5Liberg, C. m.fl. 1997: Upplevelsepresenterande, händelsetecknande, berät-
tande och språkinlârning. Institutionen för lingvistik. Uppsala Universitet.



Kapitel 2 471997:157SOU

förlära mallar hur visssigmed imitationBesläktat är typatt en av
medfylla dessa mallar inne-till och sedangårspråkanvändning eget
utifrån sådanahistorierofta varianterhåll skaparBarnen avegna

sådantbearbetar och utvecklarvardagsrollekar ellerde lekermallar då
och ungdoms-eller video. barn-film Inomeller på TV,de läst settsom

språkamellanrum olikamedockså jämnablomstrar sätt attgrupper
effektfullaformimycket strikt givna t.ex.inom ramsor somramar av

från Kalmar.fint Hjalmar, hanochpratadebarnenAlla utomrent var
sammanhang ochsåledes olikautvecklas italspråkligaBarnets resurser

formdock det i någonGenomgåendemängd olika ärpå ärsätt. atten
alltmerålderbarnet med stigandemed andrainteraktion tar ensomav

aktiv roll.
förgrundläggsoch skrivaläsaoch önskanför,Intresset attom,

del barn harskrivupplevelser.och Enläs-barn imånga gemensamma
medtillsammans någonuppleva läsandetfåttfyllt årderedan innan ett

medde ocksåfårsmåningomSå gemensammaomvaraannan.
deteckningar gjortderas påskrivernågonskrivstunder när t.ex. narrm
läs- ochsådanaeller vykort. Iförfattar brevtillsammanseller när man

skriftspråkliga kulturen.dengradvis in ibarnenslussasskrivsituationer
före-läsa och skriva,går tillförebilder för hur detmängdfår attDe en

möjligheter ochskrivandetsochläsandetspåoftast visarbilder som
glädjeämnen.

mångaupphov tillskrivandetläsandet och attDet gergemensamma
påförsökerhalvt till två år,ochålder,tidigbarn redan i ett ett prova

låt-utförbarnenförsöken bestårförsta sortshand. De att enavegen
förlästsvadåterberättarlåtsasskrivning. Barnenellersasläsning som

bok.samtidigt tittar imedan dehelt frittfantiserarellerdem tidigare en
eller bokstäverbokstavsliknande formerkrumelurer,Och de skriver

ochrollen läsarein igårBarnengodtyckligt påhelt ett sompapper.
ochläsaresjälvauppfattning sigoch byggerskrivare somomupp en

handEfterkompetenta.bemöttatiden blirheladeskrivare somom
ochbestämdaföljerskrivetstår mönstervadde insebörjar att som

liknande.och Deetiketterord på skyltar,börjar läsasammanhang. De
skriversin omgivning. Dede finner iochordkopierabörjar texter som

situationsläsahar börjatpappa." Dekarinlego"smörlistor: mamma
situationsskriva.och

det inteförandra får de ärmedsamspelet ögonen attsnartI sam-upp
och skrivasläsasför vad kanavgörande utanmanhanget är somsom

and ofContextof Content°° 77:e influence1985: DiscourseFrench, L. et
eds Play,Pellegrini, Langua-Galda, A.D.L.of IPrescoolers Use Language.

Norwood, N.j.:Behavior.of ChrildrensDevelopment LiterateTheand Stories:ge
Corporation.PublishingAblex
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Åsasjälva detStår kan inte läsa "Mamma fastäntexten. man mam-
Åsa.heter del barn börjar så jämföraEn smått ord de inteattma som

kan läsa ordmed de säkra på utifrån visst sammanhang.är Deettsom
utökar på så sammanhangen för de kan läsa och skriva orden.sätt när
Efter hand kan de frigöra sig i sin läsning isolerade ord och läsa demav

allai tänkbara sammanhang. Parallellt med det utvecklar del barnen
säkerhetsin i skriva 0rd och kan i sinom tid skriva dematt utan attav

ha någon förlaga. allt oftareDe visar på kunna helhetsläsaattnu prov
och helhetsskriva enstaka 0rd.

blir så småningom skickliga kännaDe i igen och särskilja inteatt
bara hela textfraser.ord också börjar såDe smått läsa och skrivautan
med flyt. dit kan olika förMen olika bam. del barn läg-Envägen utse

ned möda arbetemycken och på bryta ned orden i sina be-attger
ståndsdelar och lära sig använda ljudningsteknik. Andra barn behöver

alls lägga ned lika arbete, då förstårinte de tekniken snabbare. Istort
första hand lär de sig den rimma och elleratt attgenom ramsa genom
ljuda de skriver. kunskap de dessaDen på kan de sånär erövrar sätt

överföra läsandetsmåningom på ihopljudning. lär deBarnen siggenom
olika förmåganingår i ljuda och ljuda ihopmomenten att ut stegsom
för steg.

hand.°7Språkutvecklingen och identitetsutvecklingen handgår i Ju
tidigare barn har möjlighet utveckla sitt modersmål, desto störreett att
möjligheter och förutsättningar för ytterligare språk.erövraatt ettges

har utvecklat modersmål och identitetBarn i sinärett tryggasom som
lär det språket enklare de får lyssna, och i lekfullanär öva prövanya
former. Införlivandet det språket blir också mindre konfliktfylltav nya

och lärandet sker naturliga,barnet i vardagligaär, näryngre sam-
manhang. Studier också barn förskolavisar går i har mindreatt som

skolanbehov undervisning andraspråk de börjari närav
försprång del barn har tidiga åldrar, tillsam-Det iattsom en genom

med kamrater och ha fått aktiva språkligaimans vuxna, vara samman-
hang tycks bestående. och skrivinlämingLäs- inte någotärvara som
påbörjas speciell fas undervid Förmågan läsa ochuppväxten. atten

Öhman,m7 1991: Från utagerande till konstruktiv lek.M. utveck-aggressivt Ett
lingsarbete barn, våld lek.kring och Botkyrka kommun. denna beskrivsI rapport

språkligmed enbart invandrarbarn lekte sig till och social kompe-en grupp som
tillsammans pedagoger.med sinatens

m8 blandSOU 1997:61: Att betong och kajor. Stockholm, Socialdeparte-växa
mentet.
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skriva utvecklas under lång tid och del i den livslånga språk- ochär en
kunskapsutvecklingen.

skolan denTraditionellt har institution där skall lärasetts som man
förskolansläsa och skriva. och roll har betraktatssig Hemmet som en-

bart förberedande och stödjande i denna Undersökningar visarprocess.
barn redan i förskoleåldrama varför och harskrivervetatt som man

någorlunda klart för sig hur det går till, lyckas bättre med läsningen i
detta.skolan de har förståttinteän som

stödja och stimulera barns språkanvändning lcrävs öppenhetFör att
nyfikenhet och lust lära. barnets förinför deras När intresseatt eget

lekskriftspråket visar sig i tankar, och intresse det lämpligtär att ta upp
och funktionellt viktigadet på konkret Det det sker isätt. är attett me-

ningsfulla sammanhang. Ibland kan den planera situationer somvuxne
oftast handlar det försöka fånga tillfälletsyftar till lärande, iattmen om

språkliga nyfikenhet varhelst denflykten och barns visar sig. Imöta
dessa sammanhang har personalens språkliga medvetenhet och kom-

avgörande betydelse.petens en

Kunskap och lärande2.2

ochlärande, lärande sker på olika iKunskap sätterövras ettgenom som
kan ske tal, shift, läsande och handlan-olika sammanhang: Det genom

finns ocksåoch bilder, lärandet ide; det kan ske texter mengenom
bara med hjärnan lär, vilek, sång och musik. inte vidrama, i i Det är

Och allt vi lär kan inte verbaliseras.lär med hela kroppen.
frågeställ-de grundläggande filosofiskaVad kunskap är, är en av

olika räknas kunskapkan många Vadningarna svar. somsom ges som
nödvändigttid. pedagogisk verksamhet detvarierar också I äröver en

problematisera, reflektera kring och levandegöra kunskaps-ständigtatt
begreppet.

Läroplanskommitéenm behandlade begreppen kunskap och lärande i
med utgångspunkt i års forskning.skolsammanhang Treett senare as-

09 språkutveckling, Lund,Söderberg, 1988: tidiga Andra upplagan,BarnsR.
på femåringarLiber. exempel hur och lär sig läsaintressantEtt tre- genom egen

samarbete redovisas 1997: Robinmotivation och i Barsotti, A. Dgenom som-
kommunikationsprojekt Emilia.Hoods pilbåge. Stockholm, HLSEtt Reggioi

Förlag.
"° GöteborgsOlsson, 1985: barnperspektiv,Dahlgren, G. L.E. Läsning i ett

Universitatis Gothoburgensis.Universitet: Acta
Skolan för bildning. Stockholm: Utbildningsdepartementet. SeSOU 1992:94:

lärande. Stockholm, Utbildningsdepartementet.SOU: 1997:21 Växa iäven :
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lyftespekter på kunskap därvid fram. det första kunskapFör ettsom
världen begriplig och meningsfull, där kunskap inte barasätt göraatt är

avbild världen. konstruktiv aspekt kunskap,Detta på där denären av en
enskilde aktiv i skapandet kunskap och där kunskap be-ses som av
traktas det dynamiska samspelet mellan vad förvill nå kun-som man
skap, kunskap redan deden problem upplever och deäger,man man
erfarenheter andraFör det kunskap beroendegör. är ettman som av
sammanhang och den grund vilken kunskapen blirutgör tysta motsom
begriplig. den kontextuella aspekten. Och för det tredje kun-Detta är

förskap redskap bearbeta och hantera världen. kun-Dettaär ärattsom
skapens instrumentella aspekt.

pågåendeKunskap ständigt konstruktion såväl socialär en som
kulturell till kunskap aktiv kunska-sin Attnatur. se som en process-
pande innebär sammanhanget aktivt integrerandeatt ses som en-
grund och förutsättning för lärande. Läroplanskommittéen precise-en

fakta,rade fyra olika former för kunskap: förståelse, färdighet och för-
trogenhet.

information, också regler och konven-Faktakunskaper avser men
förhållertioner. fakta vi något, vi något sig påGenom vet vet att ett

något vi kan formulera i ord och kan minnas ochvisst Detsätt. är
glömma. vi kan ytligt eller djupt.någotDet är veta;

begripa och uppfatta med något. Fak-förstå meningenAtt är att att
förståelsekunskap bundna till varandra.takunskap och intimtär

uppfatta.förståelsenSå vilka "fakta vi kan eller Fakta kanavgört.ex. se
heller förutsättning för eller grundläggan-därför inte sägas vara en av mer

förståelsensförståelse. Samtidigt fakta byggstenar.de Detär ärännatur
förståelse såmed försöker mening inte hellerfakta, vi Det är attsesom

faktaförståelse något abstraheras "ur" eller komprimatutgörär ettsom
fakta.av

kunskapsformfpraktisk formFärdighetskunskap kun-Dennaär en av
skap kommer till uttryck i handlingar och beteendemönster, väl-ärsom

"2 Hounsell, Entwistle, 1986: lär. Stockholm,Marton, F., B. N. Hur vi
Nordstedts förlag.
1 uppstår försåelse "tillför" faktastället mening, Piaget.I att t.ex.genom man se

and Psychology of Dordrecht Reidel.1997: Epistemology F unctions.
"4 Skola för bildning. Stockholm, Utbildningsdepartementet.SOU 1992:94:
Sid.65-66.
"s Mårdsjö,Pramling. 1997: Grundläggande färdigheter ochSe vidare I A-C.

färdigheters grundläggande. Lund, Studentlitteratur.



Kapitel 2 51SOU 1997: 157

Ävenordfenkelt kan uttryckasinte ikända för utövaren omsommen
praktisk kunskapsform kan denkanfárdighetskunskapen sägas vara en

teoretiska former. skriva innebär intemed Attsammanvävd mervara
ellerockså hålla och föraforma 0rd,bara kunna attatt utan en penna

tangentbord.använda ett
fakta, förståelse och färdighet kankunskapsfonner sägasDessa tre

förtrogenhetskun-fjärde formenkunskapsfonner.synliga Denvara -
kansinnliga upplevelser; Viosynlig. Denskap motär svararmer-

till"lukta" något.oss

dessa verk-verksamheter lär vi reglerna idelta praktiskaiGenom att oss
reglerkan tillämpa dessaörtrogenhetskunskap innebärsamheter. F att man

unikaolika beroende det ikan användashur begreppför sättex.
situationen"

och insiktförståelsetillgängliga och FörFakta måste presenteras.göras
erfarenheter ochutgå från tidigaremöjligheterocksåmåste barn attges

reflektera.utforska, bearbeta ochmöjligheterförkunskaper och attges
kommuniceras.och gestaltas och BarnmåsteFärdigheter prövasövas,

innebärutveckla förtrogenhet.möjligheter Dettaockså attmåste attges
lärandetform ochbindas ikunskapen kanlärandet ellervarken atten

allagäller barn iaktiva deltagande.individens Dettamåste ske genom
likavälåldrar vuxna.som

deldet tillnågot,intemaliserahandlarLärandet göraattatt avenom
forminförliva krävs någonoch därmedlära pröv-själv. För att aven

uttrycka det.använda det ellerlärdet jagning. Jag attprövar genom
Pedagogisksammanhang.alltid dellärandetMed andra 0rd ettär aven

för vaddet finns måldärochverksamhet situationerär somprocesser
för lära.sammanhangskall läras och attett

innebärskisseratsoch lärande härkunskapperspektiv påDet som
aktiv inter-förutsätterförståskankunskapatt enprocess somsom en

ochKunskapomvärlden.människor och fenomen iandraaktion med
individen,relaterade tillperspektiv endastdetta inteblir ilärande som

skapasnågotmänniskor har eller besitter,enskildanågot utan somsom
detta påandra. linje medtillsammans med I sättoch definieras att se

sinaktiv medskaparebarnetligger påkunskap egenavsom ensynen
förrespektlärande bygger påbarn och barnspåkunskap. Denna ensyn

kraft ochbarn medoch nyfiket barn,resursriktbarnet ettett egensom

Collected Articles"6 Connoisseurshzp.1963: Skills and IJämför: Polanyi, M.
Gelwick. Berkley, California.Compiled by R.L.and papers.

Sid."7 Utbildningsdepartementet.Stockholm:för utbildning.Skola1992:94.SOU
66.
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lära.lust pedagogiskt arbete innebär detta barnen själva ochI attatt
tillsammans med andra måste möjlighet i utforskande ochatt ettges
problemlösande arbete skapa mening och sammanhang. förskolan kanI

b1.a. projekt- och temaarbeten, där barnens utforskandedetta ske i eget
bildar utgångspunkter för lärandet.och frågeställningaregna

pedagogiska arbetet och den2.3 Det

pedagogiska miljöns betydelse

handlar aktivt arbeta medpedagogiskt arbeteiEssensen attom en pro-
syften.lärande i riktning givna mål ochmöjliggör Förmotcess som

barn lär och utvecklas. krävs ocksåbehövs kunskap hur Detdetta om
pedagogens roll och den pedagogiska miljöns bety-medvetenheten om

for lärandet.delse
kunskap förutsättermedskapare sinpå barnetSynen ensom av egen

kunskap, där den gårmedskapare ipå den av vuxnevuxne somsyn
till den rol-och reflekterande hållningdialog med barnet intar egnaen

pedagogiskt arbete denbestårlen och barnens läroprocesser. I vuxnes
lyssna, och lära det barnenarbete till del kunna sigi attstor se av som

frågor, hypoteser, och fantasierhålla barnens teorieroch görsäger att-
tillvaro.söker och skapar mening i sinvid och följa hur de Detliv svar

tillfällenvägleda, skapa situationer och utnyttjahandlar också attom
teorier.tankar ochkan barnensutmanasom

pedagogen blir reflekterande prak-hållning förutsätterDenna att en
kolleger, kan skapa förtiker° tillsammans med sina utrymme ensom,

kring den pedagogiska praktikenoch kritisk diskussionkontinuerlig
förutsättningar.och dess

"s 1994: Förskola och skola två skildaTaguchi,Dahlberg, G Lenz H. om--
mötesplats. Stockholm, Förlag.traditioner och HLSvisionenom av en

"9 lärande. Stockholm: Utbildningsdepartementet;Se SOU 1997:21: Växa it.ex.
Mårdsjö, 1997:Grundläggandeockså Samuelsson, A-C.Jfr Pramling

färdigheters grundläggande. Lund, Studentlitteratur.färdigheter och-
m thinkreflective professionalsSchön, 1983: The HowD. inpractioner -

Zeichner, 1995: Research teacherYork, Basic Books.USA, KNewaction. on
and teacher educa-of reflective practise in teachingthinking and different views

minds and Research teachersCarlgren, eds: Teachers actions.tion. I et on
London, The Falrnerthinking and practise. Press.



Kapitel 532SOU 1997:157

möjligheter för detta och med harfinns goda iförskolanI att man
arbetslag, där personalenarbeta tillsammans ilång erfarenhet attav

pedagogiska arbetetför och bidra till detkan attgemensamt ta ansvar
pedagogisk handledningPå år harutvecklas och förnyas. av ar-senare

utvecklingsarbete.inslag i förskolans Dennablivit viktigtbetslag ett
kolle-innebär utomståendehandledningform t.ex.att person, enenav

reflekteraarbetslaget tillsammansmedlemmarna isöker få överattga,
frå-tillföra perspektiv och ställaarbetetdet pedagogiska att nyagenom

andra former utvecklingsarbete,gor. sammanhang, liksom idettaI av
det pedagogiskaoch dokumentationpersonalens observationerkan av

utgångspunkt föranvändasläroprocesserarbetet och barnens som ge-
värde-baraPedagogisk dokumentation intereflektion. är ettmensam

förskolan, kan ocksådagliga arbetet iarbetsverktyg detfullt i utan an-
och utvärde-fortbildning, föräldrasamarbeteunderlag förvändas som

ringizs
pedagogisktkan aktiv ipedagogiska miljönDen part ar-enses som

föreställningarskola bär på traditioner ochförskola ochMiljön ibete.
budskap vadsänder ocksåoch bör Denvad pedagogik är omvara.om

verksamheten Förskolanpedagogiskadenförväntas ske i präg-som
verksamhetenmiljö. signalerarhemlik Dennasällanlas inte attav en

bänkarna står påskolsal, därhemma. Enlikna denskall äger rumsom
verksamhethandlarsignalerar detkatedem,vändarad attmot om en

förändringartill eleverna. Vidförmedlar kimskaperdär läraren av
till"kontors-skolornadag tendensfinns det iskolmiljön göraatt omen

läroplanenm samband med denarbetslagsidén 1980 iintroduceradesskolanI nya
slåår den börjat igenomförst80, detgrundskolan Lgrför är senare sommen

det avtaletflesta lärare, bl.a.tyder depå Mycketbredare front. att genom nya
vidareår ingå i arbetslag. Se SOUnågra kommerpå skolområdet, inom att

Utbildningsdepartemen-tid. Stockholm,skolaSkolfrågor Om1997: 121: i en ny-
tet.

synliggjord22 pedagogik1995:Pedag0gersKarlsson, M.Alnervik, K.Se t.ex.
Nordström,Bankeryd, Communication.pedagogisk handling. Q-kollegialgenom

Stock-den pedagogiska kompetensen.Reflektion1996: utnyttjaE. sättett att-
förekommerLiknande handledningStockholms län;Kommunförbundet iholm,

område; 1997:121: Sid. 215-216.Se SOUockså på skolans
23 Stockhohn,pedagogisk dokumentation1997: VarförLenz-Taguchi, H.Se

betydelse utvärde-dokumentations förbeskrivningutförligareFörlag;HLS En av
detta betänkande.kvalitetsutveckling i kapitel 3 iring och ges

24 Modernmiljö för det rika barnet.1996:Göthson, H. EnDahlberg, G.
andramaterial finnsmiljö ochdetta även1996; Ibarndom, temanummer omnr

betydelse förskolan.miljöns ibehandlar den inreartiklar som
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skolor", för låta verkstaden,i stället ateljén eller laboratoriet bli fö-att
rebilderf

ändra i miljön förändrar budskapetGenom sin pedago-att man om
gik. såväl barn miljön meningDetta gör att som vuxna ger en annan
och oftast handlar på verksamheten förskolanFör isätt.ett annat att

riktningskall kunna bedrivas i läroplanens mål det viktigtärmot att
barnensskapa miljöer, där inspireras till olika verksamhetertyper av

till utforskande ochoch handlingar, upptäckande. därför angelä-Det är
medveten denden pedagogiska miljöns möjligheterärget att omvuxne

betydelse för det pedagogiska arbetet förskolan.och i
lärandepå kunskap och vi tidigare skisserat, ställerDen syn som

arbetssätt, där barns erfarenheter,krav på integrerat intressenett egna
och kunskaper utgångspunkt. åstadkomma sådantEtt sätt att etttas som

arbeta temainriktat eller projektforrn. förskolansarbetssätt i Iär att pe-
har det temainriktade arbetsättet längedagogiska arbete varit en av

förskolor finns det daggrundstenama. På många i vida-strävan atten
och fördjupa denna arbetsforrn så barnen del-reutveckla görsatt mer

hur fortskrider.aktiga såväl valet i arbeteti temanav som

pedagogiskt2.4 Ett synsättgemensamt

lek,sin omvärld varje dag. Genom språkerövringarBarnet gör nya av
färdigheter avgörande förskaffar de kunskaper ochoch lärande ärsom

medverkan och inflytande hur bar-Förskolans och skolanslivet. över
utveckla till mycketomvärlden kommer sig, harerövringar attnets av

med hur de bemöter och bejakar barnet, och hurdel görastor att vuxna
tankar och teorier. respekt och fårde barns Barn mötsutmanar som av

självförtroende.från sin omgivning utvecklar sittpositivt Barngensvar
utforskande arbete ochfår tankar och teorier isinapröva ett upp-som

förstår vill lära barnen får möjlighettäcka de sig Genom att attatt mer.
förskolansjälvförtroende och sin lust lära kan läggautveckla sitt att en

grund för fortsatt livslångt lärande.god ett

25 och ungdomars perspektiv: Skolmiljön utveck-Skantze, 1995:A. Barns som
Utbildningstidskrift.Iingsresurs. Kritisk Jfr Lindqvist, G. 1996:KRUT. Nr 77.

Lekens möjligheter. Lund, Studentlitteratur.
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A11 pedagogisk verksamhet syftar till fostra och stödja bamsattsom
och ungdomars utveckling och lärande skall integreras och ses som en
helhet. därför nödvändigtDet med mellan förskolaär ochen samsyn
skola Förskolans roll och för omvärlden begriplig förgöraattansvar
barn sker under den tid i livet deras motivation, nyfikenhet och lustnär

lära För få växande och lärande föratt är störst. att ett gynnsamtsom
livet krävs medvetet pedagogiskt förhållningssätt bland allaett som
arbetar förskolan kunskapi hur skolan arbetar. Skolansamt ären om

barn vid förskolans arbeta. Därmedärmottagare sätt att ärav som vana
det angeläget skolans och förskolans pedagogik utvecklas ochatt när-

utifråntill varandra pedagogiskt dettaJustett gemensamt synsätt.mas
faktum för närvarande det driver del det pedagogiskaär storsom en av
utvecklings- och fömyelsearbetet inom såväl förskola skola.som

6 flertal studier och utredningar harEtt visat avsaknaden eller bristen på
PrarnlingSe Samuelsson, Mauritzon, 1997: läraU. Attt.ex.samsyn. som

sexåring. Stockholm, Skolverket; analysEn förskolans och skolans olikaav
traditioner och återfinnsvision i Dahlberg, G. Lenz-Taguchi,en om en samsyn

1994: Förskola och skola skildaH. två traditioner och visionenom om om en-
Stockhohn, Förlag.mötesplats. HLS Se SOU: 1994:45: Grunden föräven:

livslångt lärande barnmogen skola. Bilaga Sid.En 129.-
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Viktiga aspekter grund för3 som

läroplansförslaget

detta kapitel lägger kommittén framI till förslagetmotivtexter till Lä-
roplan för förskolan. Följande avsnitt har särskilt lyfts fram bety-som
delsefulla områden inom förskolans pedagogiska verksamhet. Det är
föräldrasamarbete och föräldrainflytande, jämställdhet mellan könen,

förskoleåldem,miljöarbete med barn i det mångkulturella samhällets
möjligheter, barns till kultur, barn med behov särskilt stöd, mul-rätt av
timedia och informationsteknikens betydelse, och utvärdering och kva-
litetsutveckling.

3.1 Föräldrasamarbete och inflytande

betänkandemoch skolakommitténs förstaI Barnomsorg- pekades på
med hög förändringstaktvärld ställer krav på barn ochatt storaen vux-

har detUnder 1900-talet skett genomgripande förändringar inomna.
alla livsorr1råden exempelvis utbildning, yrkesliv och familje-som

kommer sannolikt fortsätta det kommandeDetta in i 2000-mönster. att
talet.

Även samhället förändrats mycket under detta århundrade visarom
det sig barn fortfarande oftast med sina biologiska föräld-att växer upp

SocialdepartementetmEnligt lever barn75 alla iprocent tra-rar. av en
ditionell familj med bägge sina föräldrar och de har syskon så detärom

helsyskon.oftast har blivit allt vanligare föräldrarnaDet lever till-att
samboende gifta första barnet föds. Detnärutan attsammans som vara

blivit vanligarehar också med skaffa barn tillväntaatt att ett senare
skede förekommeri relation. Separationer gånger så ofta blandtreen

gifta. Eftersambor bland separation det vanligt ingå iär attsom en en
och familjrelation bildas, antalet ensamföräld-emönsterattny nya men

har också ökat. visar sig också fädemaDet blir alltmer delaktigaattrar
barnensi liv.

m lärande.SOU 1997:21: Förslag till läroplan förVäxa barn ochi 6-16 år.unga
Stockholm, Utbildningsdepartementet.
23 undersökningDS 1996:57: Dag. En Ulla Björnberg,Barn Göteborgsi av

Stockholm,universitet. Socialdepartementet. Sid 36.
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Övergripande för förmål samhällets barnen finns angivna iansvar
olika sammanhang. ratificerademånga 1993 Sverige Bamkon-FN:s

vention:

skall bästaKonventionsstatema sitt for säkerställa erkännandetgöra att av
principen båda föräldrarna har för barnetsatt ett gemensamt ansvar upp-

utveckling. Föräldrar eller förekommande vårdnadshava-fostran och i fall,
har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. bästaBarnetsre

rummet.komma Artikelskall för dem i främsta 18

svenska lagstiftningen inleds Föräldrabalkens bestämmelserden medI
följande:

omvårdnad,har till trygghet och god fostran. skall be-BarnBarn rätt en
med aktning och och fårhandlas for sin inte forutsättasegenartperson

kroppslig bestraffning eller kränkande handling. 6 kap. 1§ I För-annan
vårdnadshavarens barnet. kap.äldrabalkens regleras för 6 2§även ansvar

utövande Föräldradrabalkenvårdnadens iOm sägs att:

frågorskyldighet bestämmaVårdnadshavaren har och i rörrätt att som
personliga angelägenheter.barnets

ålderVårdnadshavaren skall därvid takt med barnets stigande ochi ut-
önskemål. kap.hänsyn till barnets synpunkter och 6 11§veckling ta

för förskolan förskolan skallPedagogisktI att ettanges varaprogram
förskolan skall hänsyn till barnenskomplement till hemmet och att ta

där-förskolan. Förskolans arbete med barnen måsteverklighet utanför
föräldramam personalenssamarbete med Detför ske i ärnära ansvar

upprätthålla kontakt med föräldrarna.till och Detinitiativ näraatt ta en
eventuella svårigheter och hin-personalen överbryggaåligger också att

för kontinuerligt samarbete.der
ifrån föräldrarnas förövergripande målen utgårDe yttersta ansvar

vägledare för barn iemellertid rollen inbarn. dagsina I är som vuxen-
föräldrarna den delas med försko-enbart förbehållenvärlden inte utan

föräldraskapet har detoch skolbamsomsorgen. Självalan, skolan även
Förskolans betydelse kompletterandeallt offentligt.blivit sommer

allt viktigare under barnets tidigastetill föräldraansvaret blirfunktion
daghem. Försko-bam börjar redan de år iuppväxtår. Många när är ett

verksamhet för åringar.bedriver omfattande l-5lan en

29 barnets rättigheter: 1990:Regeringskansliets offsetcentral,Konventionen om
Stockholm.
m förskolan. råd. SidPedagogiskt för AllmännaSocialstyrelsen: 1987:3: program
53
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Alla föräldrar förväntar ochsig, med all barnet skall fårätt, att en
god och kunna tillägna kunskapersig och färdigheter försko-iomsorg
lan. Alla familjer olika och familjvarje har sin kultur ochär tradi-egen
tion. krävs mycket erfarenhetDet och kunskap hos förskolansav per-
sonal för kunna tolka och förmedla viktig information kring barnetatt

både familjen och personalen behöver för samarbete. För-ett gottsom
äldrarnas förskolepersonalensoch kontakt och samarbete har varit, och

viktig förkälla forskning och utvecklingsarbete.är, Föräldrasamar-en
betet skall regelbundet utvärderas.

Pedagogen skall varje förälder med respekt och arbeta fåmöta för derasatt
förtroende. Föräldrarna skall kunna känna säkra påsig deras barn välatt tas
omhand förskolan.i Barnet behöver känna de kan samarbeta, lö-att vuxna

problem och skapa god tillsammans.stämning innebärDet inte attsa en
behöver tycka lika, kravet pedagogen alla föräldrarär mötaattman men

med respekt och övertygelse de vill sina barns bästa deävenatten om om
3beter sig vad själv skulle önska.sätt änett annat man

Förskolan, hemmet och barnet

Föräldrarna har huvudansvaret för sina barns fostran och Där-uppväxt.
för har alla föräldrar få hur förskolan arbetar. Föräldrarnarätt att veta
behöver få så mycket information möjligt verksamheten in-ärsom om

barnet börjar, så de kan sig föreställning vad detgöraattnan en om
innebär ha förskola.sitt barn i Därefter skall informationenatt vara
fortlöpande under hela tiden barnet kvar i verksamheten.ärsom

också viktigt personalen förskolanDet i känner till barnensär att
vardagstillvaro i hemmet. undersökning förskolanI barns liv ien om

moch hemmeti visar det sig föräldrarna förinsatseratt gör stora att
till de uppleversig vad förskolans förväntningar på ettanpassa som

föräldraskap. Förskolan också försig till viss delansträngergott att
återskapa hemlik atmosfär barnet. hemmiljön och för-Trotsrunt atten
skolemiljön grunden olika försökeri de tillsig varandra.är att anpassa
Utifrån de iakttagelser forskarna gjort de redan mycketattsom menar
små barn tydligt kan klara särskilja och förhålla adekvat tillsig olikaatt
sociala miljöer. stället för söka sudda skillnadernaI mellan hematt ut
och skola det bättre fram de konkreta olikhetema råderatt tavore som
mellan föräldrarnas och personalens funktionsvillkor och roller visavi

3 Små1996:Söderström,Niss, G, A-K. barn förskolan. Stockholm, Student-i
litteratur. Sid 14.
32 Bäckström, Dencik, 1988: världar.Larsson, E. Barnens två Stock-
holm, Esselte studium. Sid 281f.f.
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ligger barnetsbarnet. föräldrarollen just detI att mottagarevara av egna
känslor, värderingar.och dessa med ochkänslor, mötaatt egna normer

professionelltpedagogrollen ligger ha empatiskt och pedago-I att ett
både enskilda barn och barngruppen.giskt förhållningssätt gentemot

erbjuder socialt samspel och pedagogiskFörskolans verksamhet ett
också erbjuder någotmedan hemmetstimulans, annat.

formulering kan kanske livsvillkoren i detMed tillspetsad säga attmanen
människor de utvecklar radarpsyken:samhället krävermoderna attav av

förmåga till socialsläktet kommer tillvaron krävadet uppväxande att stor
råda mellan socialisationsmiljö-olikhet kan de olikaflexibilitet. Den som

hotande för barnen olikheterna kanfärdas i behöver intebarnen varaema -
utvecklinggivande och positiv för derastvärt resursom vara en

de olikheter finnserkännandegrundat påEtt öppnarsynsätt ett av som
för föräldrar personals olikaökad förståelse ochdialog ochför enen

villkor för-sociala och kulturella ibarnets vardag.funktioner i Barns
föräldrarna.de råder i hemmet hosförteckenskolan har andra än som

för barn därinnebär dubbelsocialiseringuppväxtvillkorModerna en
och olika där olikabåde samverkaoch hem måsteförskola vara arenor,

finns.och olika förutsättningarroller tillåts

Vidgad värld

också för-utvidgas bara barnets,förskola intebarn börjar iNär utanett
vistelse förskolan.påverkas barnets iHela familjenäldrarnas värld. av

och inflytandemöjlighet till medverkan iinsyn,alla föräldrarAtt ges
har föräldrainflytande iFormelltförskolansdenna värld settär ansvar.

viktig del förskolanstid förts fram iförskolan under lång upp-som en
drag.

grad från de formellavarierande skilt sigVerkligheten har dock i
bristenundersökningar föräldrar påolika vittnarambitionerna. I om

stödjadärför svårigheter både iuppleverVerksamheten. Deinsyn i att
förskolan det finnsundersökningarAndra visarifrågasättaoch att

personal,samarbete mellan föräldrar ochpåställda ambitionerhögt
vilken omfattning ochkring vad och hur, iosäkerhet råderatt un-men

villkor upplever de har begränsatföräldrarvilka Mångader ettatt

m Ibid.
m Pedago-Daghemmet och familjen Göteborgs Universitet,1975:Kärrby, G.

Stencil.Lärarhögskolan Mölndal. 37.i Uppsatsgiska institutionen,
35 dagis Famil-Sjögren-Olsson, 1976: Vårt och derasoch E.Mehlkvist, B.

Stencil.jestödsutredningens Nrrapport.
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inflytande, inflytande trivselfrågor, såsom föräldraor-rörett mestsom
ganiserade utflykter, milj öförändringarvissa och erbjudanden delta iatt
redan uppgjorda aktiviteter. Föräldrainflytande på genomgri-ett mer

saknas och anledningarnapande till detta varierar. Begränsadesätt
möjligheter delta och träffari på grund arbetsvillkormötenatt ärav en

föräldrarnasviktig faktor från sida, liksom ömsesidig rädsla för kon-
flikter mellan personal föräldrarbåde och och mellan föräldrar.

med välDet egentliga syftet utvecklad samverkan föräldrar förskola är-
skapa goda uppväxtbetingelser för bam.varje Förskolan skall därvidatt

till bostadsmiljön.komplement Eftersom människor har olika för-ettvara
måga måste åstadkommaoch olika behov, metoderna samverkanatt vara

skiftandemånga och

Samverkan och inflytande

all kontakt mellanFöräldrasamverkan hemmet och förskolan, bådeär
vid lämningden dagliga kontakten och hämtning barnet och denav

organiserade kontakten vid föräldrasamtal, föräldramöten föräld-och
verksamheten.ramedverkan olika slag i grundläggande kon-Denav

takten mellan förskolan och hemmet byggs under barnets invänj-upp
Öppenhet förståelseningsperiod. och ömsesidig och respekt lägger

grunden för kontinuitet och utveckling samverkan mellan hemaven
faktor vid föräldrasamverkan inflytandeoch förskola. viktig ochEn är

förskolan och hemmet kommit fram till vilka målatt gemensamt man
har utifrån barnets bästa. klimat innebär samtal kontinuer-Ett öppet att

mål och föräldrar identifieraligt förs kring dessa och personal kanatt
försvårar eller fördröjer måluppfyllelse. måldet Gemensammasom

mellan förskola och hem innebär inte metod kanen gemensam som
alla föräldrar och alla bam. Olika barn, olika situationeranammas av

och olika föräldrar kräver olika förhållningssätt från personalens sida.

Förskolan och skolan påverkar varandra

målsättning har alltid hög kring föräldrasamverkanFörskolans varit och
föräldrainflytande. Arbetet med små barn kräver god föräldrakontakt.

och kontinuerligarbetssätt kontakt mellan personal ochEtt öppet en
förföräldrar nödvändigt skapa trygghet och godär att ge omsorg om

vidareutveckla förskolans ambitionsnivå kring föräldrain-barnet. Att
Olikaflytande initiativ både på kommunal nivå ochnästaär steg. tas

13° Förskolan, del Stockholm, Socialdepartementet.SOU 1972:26:
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på enskilda förskolor för öka föräldrainflytandet i förskolan.ute In-att
tegrationen mellan förskola och skola exempelvisi förskoleklassen kan
ha effekter föräldrainflytandepå för båda verksamheterna.gynnsamma

ökningDe årens antalet föräldradrivna kooperativ avspeglarsenaste av
också föräldrars vilja till inflytande och sina barns försko-överansvar
lemiljö och verksamhet. Möjligheten förskolan och skolan kan på-att
verka varandras förhållningssätt kring olika former utökat .föräld-av
rainflytande stärks förskolan och skolan knyts till varandranärmare

SkolkommitténmEfter förslag från riksdagen på våren 1996ett tog
beslut kommuner så önskar möjlighet försölG-att att startaom ge som
verksamhet i grundskolan med lokala styrelser med föräldramajoritet.
Försöksverksamheten regleras särskildi förordning SFS 1996:en
605. Vissa de uppgifter enligt gällande förordning åvilar stf/-av som
relsen eller rektorn för skola kan överlåtas till lokal styrelse meden en
föräldramajoritet. Nämnden får avhändainte sig det övergripande an-

för verksamheten. lokala fårstyrelsen inte besluta frågorDen isvaret
fall.individuella möjligheten infördes har fyrtiotalSen ettsom avser

skolor fram till börjat med försöksverksamheten.1997 Skolverket hari
särskilt följa försöksverksamheten.uppdrag Eftersom försökenatt

utvärderats helt finns det uppgifterinte inga fastslår exaktaut Lt-som
fall. kan dock föräldrainflytande ställts högtKonstateras att upp
dagordningen flesta kommuneri de och i enskilda skolor lai-irunt om
det. Både lokala och regionala konferenser kring föräldrainflytande har
genomförts olika Kommunförbundet ohpå initiativ organisationer.av
Riksförbundet och Skola har framställt material ochHem initierat m6-

kring inflytandefrågor. Föräldrainflytande i skolan viktig deliärten en
framtida utbildningspolitisk och pedagogisk debatt. Förskolan ärien

och med övergång från socialtjänsten till utbildningssektomsin vik-en
tig tillgång för skolan detta arbete.i

Sammanfattningsvis kommittén föräldrarna har detatt yttersamenar
för barn. rollen vägledare för barnsina Men in iansvaret som vuxei-

världen delas idag mellan föräldrar, förskola, skola och skolbamson-
Vikten förskola föräldraroch samarbetar och föräldrarraatt attsorg. av

har insyn och inflytande förskolans verksamheti måste beaktas i alt
högre grad. Idag råder osäkerhet från både personal och föräldraren

hur och under vilka villkor föräldrasamverkan och föräldrainflyta-om
de på djupare plan kan utvecklas. Föräldrar har olika vardagsvillkorett

olikaoch möjligheter delta i förskolans verksamhet. Insyn och ii-att
flytande dock demokratifråga personalen har skyldighet attiär en som

37 Föräldrar självförvaltande skolor.SOU 1995: 103: Stockholm, Norstedts.i
Utbildningsdepartementet.
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möjligaste mån främja. försöksverksamheterDe påbörjatsstörsta som
med lokala styrelser bör omfatta integrerade enheter, inne-även som
håller både förskola, förskoleklass och skola.

3.2 Flickor och pojkar i förskolan

I Sverige används begreppet jämställdhet för beteckna könensatt
likaställning; kvinnor och skall ha lika delta i samhälletmän rätt att
med skyldigheter och rättigheter, med lika värde och på likasamma
villkor dela makt och på alla områden, både i arbets- och hem-ansvar
liv. Jämställdhet betydelseni lika rättigheter för kvinnor och män är
fastställd lagi i Sverige.

samspeletI med andra människor formas barns upplevelse vadav
det innebär flicka och pojke. förskolan köns-I pågår denna el-att vara
ler genussocialiserande dagvarje och varje stLmd. Pojkar ochprocess
flickor och utforskar bete sig, handla och på. Utifrånprövar sätt att vara
de reaktioner och den barnet får från andra människor skapasrespons

överenskommelser vilka positioner barn bägge köntysta om som av
kan och vilka lämpligainta positioner bara för flickor eller baraärsom
för pojkar. de jämställdhetspolitiskaFör mål samhället eftersträvaratt
skall kunna uppnås, det viktig uppgift för förskolan bortomär atten
traditionella förväntningar vadpå pojk- eller flickbeteenden ochärsom
egenskaper och skapa förutsättningar för varje individ förverkligaatt
sin unika potential biologiskt kön. det pedagogiskaIoavsett program-

förskolanför till exempel följande värden skallmet anges som ge-
förskolans verksamhet det gäller jämställdhet:närnomsyra

Förskolan skall aktivt verka jämlikhetför i levnadsvillkor och medverka
till barnen tillägnar kunskapersig och värderingar stöder principenatt som

jämställdhet. Förskolan skall bidra till fårför flickor och pojkaratt samma
möjligheter utveckla inneboende gällersina det dessaNäratt resurser.

frågorstarkt kulturberoende krävs lyhördhet och frånmedvetenhet perso-
nalens sida.

Genom barn bägge könen förutsättningar bredareprövaatt att ettge av
register möjliga roller och påverkas ocksåpositioner värderingarav av
vad manligt respektive "kvinnligt" riktningi jämställtär ettmotsom mer
förhållande.

Förskolebamets uppfattning sig älv pojke flickarespektive ärom som
flexibel färdigtoch inte formerad könsroll. öppenhet ochBarnetsen

m Socialstyrelsen 198723: Pedagogiskt för förskolan. Allmänna råd.program
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lärandekapacitet förutsättningar för bedrivastora attger gynnsamma
medvetet jämställdhetsarbete under förskoleåldem. Principerna om
lika värde" och lika ställning grundläggande värden inom för-är
skolan. Liksom för andra värderingsfrågor det attitydema hos demär

och arbetar tillsammans med barnen i hög grad avgörsom omger som
vilken medveten och omedveten värdemässig påverkan barnen utsätts

förskolansför. arbete lika möjligheter förI pojkar och flickoratt ge
innebär detta förhållningssättet hos personalen måste stå fokus.i Detatt

personalens attityder, värderingar och agerande formar barnensär som
könsrollsbeteendemupplevelse vad adekvatärav som

social konstruktionKön som en

hur och flickor "skallSynen på pojkar vara dvs. vad kön är" varierar.
olika sociala, historiska och kulturella sammanhang skapasI värdering-

biologisktoch överenskommelser både hur kön skall betraktas, ochar
vad lämpligt och användbart kriterier för manliga respekti-är somsom

kvinnliga uppgifter och egenskaper. Tolkningen och värderingenve av
biologiska skillnader grunden för utvecklingen "genus-utgör av
system.° Antropologisk forskning har visat hur sådana genussystem

kulturer. Tvärvetenskapligvarierar mellan olika forskning bidrar till
ökad förståelse och kunskap dock viktigtDet viär ärattom genus.

forskningmedvetna produkt sin tid. återspeglar denDenäratt avom en
sociala råder vid tillfället och får, ellerpraxis den etablerasnärsom om

status" ständig växelverkankunskap, normativ I med utveck-som en
och samhället således olika diskurserling i i övrigtmönster växer om

manligt-kvinnligt eller flickaktigt-pojkaktigt fram. handling ellerEn ett
och blir tillbeteende tillmäts viss betydelse tolka verklig-sättett atten

heten kultur skapas. Förskolan social på mångaären en arena som-
efter kön. personal och barn befinnerorganiseras Var sig, vilkasätt

liksomaktiviteter de sig åt, hur de värderar dessa, hur de bemöterägnar
varandra sammanhänger med deras på Personalens medve-syn genus.

attityder grunderna förtenhet sina aktivt främjaär attom egna en av
jämställdhetsarbetet förskolan.i

1 Könsskillnader lek och valIslam, 1995: barns lekar. Moyles, EdI JRi av
leken skolan Stockholm,Släpp in i förlagRuna AB.

°Kulick, riktig1995: blir kvinna eller Kulick, EdD. Hur I D.man en man.
Från kön till Kvinnligt och manligt kulturellt perspektiv. Stockholm,i ettgenus.
Carlssons förlag.
m 1997: Bamdomspsykologi. UtvecklingSommer, D. förändrad värld.i en
Stockholm, förlagRuna AB.
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och pedagogikOmsorg

Sedan pedagogiskadet för förskolan kom har den svenskaprogrammet
förskolan vunnit internationellt erkännande för sitt sätt vävaatt samman

pedagogik.och Denna sammanvävning kan naturligomsorg ses som en
förskolansföljd den svenska historia. Under artonhundratalet domine-i

rande två traditioner, bamkrubbans inriktning på tillsyn och vård och
bamträdgårdens Fröbelinspirerade inriktning med barns utveckling och

jämställdhetsperspektivbildning i fokus. två traditionelltUr mötsett
könstypiska "manlig pedagogik och "kvinnlig" omsorgarenor -
Kunskapsområdet pedagogik traditionellt manlig forsk-är en arena -

och teoribildning inom det pedagogiska området dominerasning av
folkskolläraryrket länge för Ett instrumentelltmän, män.reserveratvar

och prestationsinriktat betrakta inlärning och inhämtningsätt att av
ämnesindelat kunskapsstoff funnitsoch har inom densegmenterat pe-

kandagogiska traditionen och betraktas mycket stereotypt som
"manligt". manliga sig också påmind i be-Den närvaro görarenans

yrkesutövama inom förskolan de maskulinanämningen än-av genom
delsema förskollärare, barnskötare och föreståndare. Kunskapsom-i a

däremot tradition kvinnligrådet Omsorgsyr-är av en arena.omsorg
och präglas kulturs ochken domineras kvinnor vår värde-synsättav av

tyckskvinnliga roller och positioner. "denringar Prototypenav vara
för tillfredsställa andras behov,goda modem; sörja någonatt taannan,

delarhand och vårda. uttryck till vissa bor-Dessa stammar etturom
kvinnligt ideal etablerat under talet och idag förknip-gerligt 1800- än

daghemdelar kvinnlighet. benämningende Istereotyptpas som av
"omsorgens" kan sig tilllyser den kvinnliga igenom. Dettanärvaro ge

miljö, den professionali-känna alltför hemlik där pedagogiskasom en
tydlig. det fruktbara mellan "omsorgeninte lika Men iär mötetteten

pedagogisk miljöoch pedagogiken skapas på ett nyanseraten som
till barnet subjekt.förhåller sigsätt ettsom

påAktörema arenan

Förskolan arbetsplats där personaleni majoritetenär ärstort en av
manlig personal liggerkvinnor. Andelen ansträngningartrots stora att

rekrytera och behålla fler förskolan fortfarande kvarinom påmän en
skolbamsomsorgen andelennivå kring knappt 3 1997. I är mänprocent

Ungefär personalen fritidshemdock högre. 17 på manlig.ärprocent av
Självklart det angeläget verka för högre andel manliga peda-är att en

Manliga och kvinnliga pedagoger hari förskolan. mål igoger samma
arbete formulerar dem ofta på olika och kan ha helt olikasitt sättmen
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42strategier för uppnå dem. Att sak både kan förstås ochatt samma
på olika för flexibilitet och tolerans, vilketgöras sätt öppnar gynnar

barns lärande lärande.sitt mår både flickorDessutom och poj-egetom
kar bra ha närvarande manliga och kvinnliga förebilder ochattav upp-
leva hur kvinnoroch samarbetar.mänvuxna

Lika antal kvinnor och verksamheteni inte i sigmän garanterar en
mindre könsstereotyp miljö. Enbart leder självklartintenärvaro mänav
till förändring könsrollsmönster.barns traditionellt könsrollstän-Ettav
kande kan lika bevaras och förstärkas könsblandadeigärna t.o.m. ar-
betslagm Jämställdhet handlar antal,inte hur indi-utanom snarare om

förhåller tillvider olika kön sig varandra och hur de överförav vuxna
de värderingar och bärande demokratiska idéer förändrar traditio-som
nella könspositioner.

Förskolan präglas tänkande kvinnoperspektiv. Tankemönst-ettav ur
och handlingssätten ingår i dess kultur kan betraktas för-ren som som

givet-tagna eller granskas och tydliga. det pedagogiskaIgöras pro-
för förskolan lyfts detta fram:grammet

sneda könsfördelningen bland personalen i förskolan innebärDen att man
måste på hur påverkarsärskilt uppmärksam barnen förebildvara man som

värderingar.och med egna

aldrig värderingar ochBarn passiva Deär mottagare av vuxnas normer.
och utforskar aktivt de positioner sammanhanget erbjuder.prövar som

påverkar varandra och medskapande i och miljön.iBarn är processen
Särskilt barns påverkan på varandra under självvalda aktiviteterärstor

inblandning från exempelvis i leken.utan vuxna,

medKönsskillnader varierar pedagogisk miljö

klara på hand, under fri lek, återskaparbarnen sigLämnas att egen som
och de ofta roller och positioner de känner från and-igenupprepar som

sammanhang. också pedagogisk miljö där de högMen ira en vuxna ger
grad struktur och vuxenkontroll kan tydliga drag hos poj-stereotypaav
kar och flickor förstärkas. Pojkarna för undersig samling och andratar
prestationsinriktade, vuxenledda aktiviteter, medan flickorna skapar

42 Birgerstam, Ekberg, Ericsson, G Larheden, 1996: Förskollära-M-L, L.
kompetens jämförelse mellan kvinnor och Malmö, Kirsebergsmän.res en-

stadsdelsförvaltning.
3 ochLander, 1979: kvinnor barnomsorgen. Stock-Wernersson, I R. Män i

Järnställdhetskomittén.holm,
Socialstyrelsen 1987: 3: Pedagogiskt för förskolan. Allmänna Råd.program
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lek.5 Under vuxenstyrdarelationsinriktade aktiviteteriutrymme som
skaffar flickor och pojkarexempelvis samling, sigaktiviteter ut-som

olika Pojkar väljer oftainflytande situationen påochi över sätt.rymme
flickornaordningen på olika medanstöraför sig sätt,attatt ta genom

"fostrandeoch roll hjälp-med den intaväljer liera sigatt vuxne en av
styrd de och värdesys-Förskolan på mångafröken. sättär av normer

kvinnliga, hjälpsamhet,traditionellt betraktastem som som ern-som
flickorna värdesätts utifrånomhändertagande, vilket sittochpati gör att

för blir viktigtagerande, medan det pojkarna"kvinnliga" sätta grän-att
ordningen vuxenled-bryta den "kvinnliga Idetta attmot genomser

grundvärdesystem tydli-framträder möjligen förskolansda aktiviteter
rollbeteenden förstärks.finns det viss riskdärföroch att stereotypagare

förändras skapa diskur-de kanbarnen ellerVarken utan att nyavuxna
varandras handlingar på ska-kan läsavilka deinom sätt,nyttettser,

självandra handlingar, och uppleva sig poj-prövaattutrymme sompa
sätt Förskolans tradition bar-flerarespektive flicka påke är sättaatt

förutsättningslöst läggsbetrakta varje barnGenomi attcentrum.net
barnetsjämställdhet skiftande ifrämja på mångagrunden för sättatt
ytterli-förstärkermedvetenhet utifrån könsperspektivPersonalensliv.

köns-begränsas utifrånmöjligheter intebarnens stereotypaattgare
rollsmönster.

förskoleåldemIdentitetsutveckling under

flickakan känna stolthetbidra till barnenFörskolan skall över attatt vara
medveteneller Personalen börblivande kvinnarespektive pojke, varaman.

könsidentitet.får utvecklabarnenvikten tryggatt enavom

sammanfogakönsidentitetbeskrivatraditionelltEtt är attsätt att en se-
statiskatill dennaindividen sigrollmönster. Omrie stereotypa anpassar
då ifrånstabil könsidentitet, utgåriblandkönsbild, talar vi menom en

uppfattning.typifieraden

5 villkoren för flickors ochhörd och sedd. OmOdelfors, 1997: AttB. siggöra
Pedagogiska institutionen,Avhandling vidkommunikation på daghem.pojkars

Stockholms Universitet.
Öhrn,6 prosocial utveck-utbildningsmiüöer och1992:Hägglund, B Kön,S

Rapportserie.pedagogik, Göteborgs Universitet. Rapportförling. Instituionen nr
1992:02.
7 Schoolgirlfictions. London,1990 Virago.Walkerdine, V
B Rådför förskolan. AllmännaPedagogisktSocialstyrelsen 198723: program
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Identitet kan individs upplevelse sig själv. Den inteärses som en av
kärna utvecklar sig opåverkad den omgivningen. Ut-yttreen som av

veckling sker samhandling med andra föräldrar, pedagogergenom -
bam.eller giltigt också det gällerDetta de aspekter identitetär när av

barnets upplevelsehar med pojke eller flickaatt göra.attsom av vara
alltid samklang medDen sker i utveckling känslor, språk, fantasiav

och tänkande. Med förskolans helhetssyn och pedagogiska tradition,
där fokus ligger jagutveckling,på social kompetens, begreppsutveck-
ling och kommunikation, barn rika tillfällen utveckla kom-sinattges

identitet. i samspeletoch Det med andra individsärpetens som en
Individens uppfattningidentitet utvecklas. sig själv subjekt iom som

olika situationer står i °Könsrollssocialisationen avhängigärcentrum.
vilka möjligheter barnet tär uppfatta självsig subjekt, detatt ettsom

subjekt.5°vill diskursiv de inträdervilken praxis i Sett detsäga som ur
diskutera hur flickorperspektivet kan vi och pojkar kan stärkas i sin

och självansvar.självtillit, självbild förskolan miljö kanHur be-som
kräfta och hjälpa barnet komma vidare i sin utvecklingatt attgenom
vidga möjliga handlingssätt olikasina positioner blirprövaatt en- -
central fråga. positiv upplevelse och utvecklingEn barnets identitetav
förutsätter enskilt barn möjlighet till identifikationvarje och be-att ges
kräftelse, biologiskt kön.oavsett

pedagogiskJämställdhet uppgiftsom en

utvecklingsarbetenUnder år har kring jämställdhetmånga varit ett om-
råde både lokalt och nationellt. uppdragprioriterats På regeringenssom

under fortsatthar Socialstyrelsen 1996-1998 arbetet med jämställdhet i
förskolan. detta arbete lyfta framInriktningen i jämställdhetär att som

och initiera till långsiktigt lärandepedagogisk utmaning vadetten om
det egentligen innebär arbeta jämställt med förskolebarn. Fokus in-att
riktas på öka medvetenheten de betydelse fö-att om vuxnas egen som
rebild. komma bortom kön organiserandeFör princip detäratt som
nödvändigt analysera verksamheten, socialtinte bara eller ål-att ettur
dersperspektiv, också könsperspektiv. och förmågaEn viljautan ettur
hos de reflektera hur själv kulturbärare påver-överattvuxna man som
kar barnens könssocialisation krävs. Genom enkelt och direkt appli-ett
cerbart observationsmaterial kan problematisering kring genusfrågan

9 det1996: alminnelige artikkelsamling. Pedago-Bae, B. Det intressante i en-
gisk Oslo.Forum,
5° 1994: Flickor blir flickor socialtJones, spel betydelser ochA. i sättett attav

tidskrift.Kvinnovetenskaplig Nrvara.
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hurden kontaktmönster,exempelvis kringigång, egetsättas vuxnes
mycket uppmärksamhet och vilkenhurbarnmycket taltid varje ges,

hard kan ligger till grundSådana konkreta observationerkvalitet den
till jämställd-verksamheten leverhur den dagligaanalysför uppen av

nytänkande ochockså inspirera tillmål och kanhetspolitiska utprovan-
utformande miljö, planeringaktiviteter,valformer ide avavnyaav

pojkars utveckling.flickors ochbättreförhållningssättoch gagnarsom
utforska och varie-möjligheter förarbetssättsådanaGenom öppnas att

mångfaldoch positioner ihandla på,olika prövasätt att somenvarara
individ före kön.berikar och sätter

flicka och pojke harkommittén varjeSammanfattningsvis rättattmenar
utifrånpotential begränsningarförverkliga sinfå stereotypautanatt

uppgift barnhar viktig iFörskolankönsrollstraditioner. att avgeen
innebo-utveckla och uttrycka sinatillförutsättningarkönenbägge att

förskolan bedömer och bemöteribehov.och Hurende vuxnaresurser
innebärupplevelse vad detför barnensbetydelsebarn har attstor av

agerandehurPersonalens medvetenhetflicka.ellerpojke egetomvara
och påverkar barngruppenkvinnormellan är avgö-,och samspel män

för-förverkligas ijämställdhetsarbete skall kunnaaktivtrande för att
skolan.

förskolaniMiljöarbete3.3

och miljöpåverkan påhar dendecenniernadeUnder natursenaste som
Människansförsynliggjortsmedför alltmer sättlevnadssätt attvårt oss.

ochhennes existens vårsikthotar påjordenshantera ge-egenresurser
för-genomgripandeallvarligsåframtid. Situationen är attmensamma

ihelhetsperspektivekologisktochändringar måste göras ett anammas
dekunskapersamhällsplanering. Våraglobalnationell ochbåde om

fakto-skiftande omgivandemöjligt och hurgjorde livbetingelser som
arbetet förtillvara ifortbestånd skallför livetsgrundenpåverkar tasrer

ochdock komplexMiljöfrågan såutveckling.ekologiskhållbar ären
lös-enkelandra faktorermängdmedsammanvävd att gemensamenen

finns.ning inte

Ännu material fråns publiceratlivet,jämställd1997: En iBerg, B. start
utvecklingsarbete Uppsala kommun.pågående i
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Gemensamma problem olika förutsättningar.-

Ojämlika ekonomiska villkor och orättvis uppdelning jordens natur-av
tillgångar, förändringsarbetet måste skegör påatt mängd olika nivå-en

och med hänsyn till olika länders förutsättningar.stor Tjugoer procent
världens befolkning bor i industriländer och förbrukar minst åttioav

jordens tillgångar. Industriländemas högaprocent materiella stan-av
dard, överkonsumtion och energiförbrukningstora ett annatger oss

för den framtida samhällsutvecklingen, de fattiga utveck-änansvar
lingsländerna.

De lösningar och förslag till miljöarbete måstepresenterassom
granskas utifrån etiskt och socialt utvecklingsperspektiv.ett Männi-
skors möjligheter till inflytande, försörjning och acceptabla livsvillkor

avgörande för förändringar skallär kunna förankras fåochatt genom-
slag. Den orättvisa resursfördelningen mellan världens länder och folk-

utvecklingsförändring.52omöjliggör längdeni hållbargrupper en

Agenda 21

Under världskonferansFN:s utveckling och miljö, anordnadesom som
utvecklingsarbetei Rio 1992, utarbetades olika dokument för fortsatt

Sverige har antagit handlingsprogrammet Agenda 21, målsättningvars
skapa hållbar utveckling, fattigdomär ochatt undanröja hotenutrotaen

miljön. Agenda 21 inte juridiskt bindandemot är men anses vara mora-
liskt och politiskt förpliktigande. Miljövårdsdelegationen har som en
del sitt arbetei sökt påverka landets kommuner utarbeta Agen-att egna

frammdor där det lokala utvecklings- och miljöarbetet lyfts Regering-
och riksdagens krav på lokalt och uppföljning Agenda 21ens ansvar av

förstärkt för dokumentet i kommunernas beslutsprocess.status Iger en
Agenda beskrivs21 olika och samhällsinstutionergrupper som anses
ha nyckelpositioner inför kommande positiv utveckling. deEnen av
viktigaste positionerna i dokumentet har utbildningssektom.

52 Vår framtid 1988: frånRapport världskommissionen för miljögemensamma
och utveckling. Stockhohn, Prisma/T iden.
53 Världskonferansen miljö och utveckling kallas populärt Rio-konferansenom
och resulterade femi olika dokument för fortsatt miljöutvecklingsarbete. För
Sveriges del det i första hand dokumentetär Agenda fått21 genomslag isom
konkret förändringsarbete.
54 SOU 1992: 104: Vår uppgift efter Rio Svensk handlingsplan inför 2000-talet.-
Stockhohn, Miljövårdsberedningen.
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påverkbaradet positivtnyckelroll hittaFörskolans -

och miljö, klimat,har kunskapverksamhetförskolans natur-I naturom
och samspel, alltid varitlivsloppmänniskors och djursfenomen, en

del innebär tillmiljö i förskolanochArbetet medviktig stornatur
fåekologiska samspelet,kring detkunskapsprocessdel attatt starta en

Ekologin tillfrågor kring detta.och ställaförundras ärbarn överatt
förmår visaoch förblir så, inteför barndel osynligviss attvuxnaom

funktion ochekologins sinnrikakringupptäcktervägleda barn ioch
för sambandenförståelsentakt medlevande.för allt Ibetydelse att

globaltbåde lokalt ochoch isamhällemänniska,mellan natur, per-
kunskapernade ökadeockså behovetspektiv ökar, omsättaattväxer av

fram.5°verksamhetförskolansi

vadförundandra sin delkan sigmänniska ansvaretIngen somavvuxen
har likaalla människorbetyder intemiljön.med Det storthänder att an-

harvilka möjlighetertillstår proportion utövai attAnsvaret mansvar.
verksamhet imåste allmiljötänkandeinflytande.och Ettmakt genomsyra

exempel hurmiljöpedagogik barn görmedvetenförskolan, vuxnageren
möjligheterför sinaresursproblemen inomochnågot miljö- ramen

ochupplysningarsamhälletinformationsflödet iökade gör attDet rap-
vikti-kraftfulltpå Dentill barnnår fram sätt.miljöfrågor ettporter om

förmedladärförmiljöarbeteförskolansi attbyggstenen är attgaste sa-
miljöhotFördelningsproblem ochpåverkbara.och ting positivtker är
ständigtbarnsamtidigterkännas attmåste vuxnasom servuxna,av

miljöarbetetförskolansviktig del i ärpå lösningar. Ensöker och tror
vardag ochbarnspåverkbara i när-förankra det positivthitta ochatt

miljö.

brist påochvalmöjligheterochVanor ovanor -
valmöjligheter

grundläggandemed andra,gemenskapochrekreation ärkläder,Mat,
har bety-ekonomiska villkorochsocialaOlikamänniskan.behov hos

världen.delarformas i olikaochbehov bemötsdessadelse för hur av

råd.Allmännaför förskolan.55 Pedagogisktl987:3:Socialstyrelsen program
råd. SidAllmänna 55-förskolan.199014:Socialstyrelsen Lära iSid och26-29

66.
pedagogik.miljbfostrandebland barn1993:Gustafsson, B Börjabl.aSe en-
förlaget.Stockholm. AllmännaSocialstyrelsen.barnomsorgen.inomNya vägar

157 SidIbid. 46.
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Miljöarbetet måste innebära etiska, sociala och ekonomiskaatt aspekter
in i helhetssynvägs på människan och hennes roll i det ekologiskaen

kretsloppet. Människan i förhållande till sina samlade livsvillkor är
grunden i utvecklat miljötänkande.ett Det måste rimligt fåattvara
mänskliga basbehov tillgodosedda, och samtidigt kunna och delavärna
jordens Konsumtionsmönster och fritidsvanorgemensamma resurser.

olika uttryck för möjligheternaär tillfredsställa mänskligaatt basbehov,
samtidigt de Ökadebetydelsefulla faktorerär i all miljöpåverkan.som
kunskaper kring vilka formats i olika delar världen ochvanor som av
vilka konsekvenser det får bryta eller hålla fast vid dem,att delär en av
utgångspunktema för belysa vilka valmöjligheteratt finns för ettsom

miljöansvar. förskolanI detgemensamt personalensär attityder och
kunskaper grunden för miljöarbetet.är Inköp material och han-som av
teringen den miljön viktiga delarär miljav gemensamma av
Barns inlevelseförmåga i orättvisor och förståelse för andras utsatthet

viktig aspekt hänsynär till. Det viktigtatt ta dessa diskussionerären att
förs på sådant barn inte upplever skuldett sätt att och konflikter för-i
hållande till sina möjligheter påverka.att

Början i det nära

Barns möjlighet få vistas i börja i detatt näraliggandenaturen, ochatt
enkla, i den omgivningen, viktig del för gradvisär bli med-attegna en

hur och litet beroendeveten varandra.stort är Att börja sinom av
upptäckt i det lilla utforskandet, leken,inaturen i utevistelse vid oli-av
ka väderlekar, funderingari kring kropp och olika sinnesintryckmat, är
grundläggande förståelseni samband och förlopp.större Miljöarbeteav
måste utgå från alla barn möjlighet tillatt upptäckter och ut-ges egna
forskande utifrån sina förutsättningar ochnaturen barn tillsam-attav

med får utveckla kunskaper och människansnaturensmans vuxna om
ömsesidiga beroende. Förskolans uppgift kunskapernaär iatt omsätta
praktik på för barn begripligt Att i vardagenett hitta lösningarsätt. och
förankra medöverensstämmer ekologiskgemensamma vanor som en
helhetssyn aktivt miljöarbete.är

Förskolans kontaktnät

Miljöarbete till delar frågaär ändradestora Kunskaperen om vanor.
hur vårt levnadssätt inverkar på miljö och det ekologiska kretslop-om
finns väl dokumenterade. Viljanpet och möjligheten ändra levnads-att

beroende faktorer.är mängd Förskolans centrala roll ivanor när-av en
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stärker ochpåverkansmöjligheterrad ut-församhället öppnar somen
till ökatinspireraperspektiv. Attvidarei ettmiljöarbetevecklar ett

ekologisk helhetssyn itillämpadkonkretiseraochmiljötänkande genom
långtnårmiljöarbete tillförskolansverksamheten, gör somen resurs

förskolanmellanKontaktenverksamheten.dagligautanför den egna
utbytenärsamhället,verksamheter imed andrakontakterföräldrar,och

omgivning-nivåer i denolikakunskap påoch närmasteinformationav
ekolo-ochmiljötänkandeför integreratförutsättningenökar ett enen,

mil-aktivthurupplevamöjlighetutveckling. Bams ettgiskt hållbar att
tilltilltronvardag stärkerderasdelar attallaomfattarjötänkande av

för framtiden.miljöutvecklingpositivpåochkanvill, tror envuxna

kunskaperökademed vårakommitténSammanfattningsvis attmenar
påverkarochsamhälletmänniskan,mellan naturensambandenhurom

frambehovetglobalt,lokalt ochbåde växerkretsloppet,ekologiskadet
informations-ökadeförskolan. Detmiljöarbete igenomtänktvälettav

miljöför-budskapolikatidigt nåsbarnsamhälletflödet i gör att omav
hurupplevaochbehöverobalans.ekologisk Barnochstöring vuxnase

ochförändring,tillviljauttryckerolikapåomgivning sättderasi en
påverkba-positivtsaker och tingfå känna ärmedtillsammans attvuxna

allmiljötänkandevardag låtaförskolansi ettGenom genomsyraattra.
häpnadsväck-ekologinsmedvetnabarnoch börjaverksamhet göra om

roll iFörskolansmiljöansvar. när-förskolan sittfinurligheterande tar
perspektiv, ochvidaremiljöarbete iförockså ettsamhället är resursen

verksamhe-utanför denpåverkantillför möjligheter ävenöppnar egna
ten.

samhället-mångkulturellai detFörskolan3.4

möjlighetolikhetlikhet --

tydli-deInvandringensamhälle.mångkulturellt är ettSverige är ett av
hari Sverigeinvånarefemtemångfald.kulturell Varföruttryckengaste

möjlighe-och olikheterinvandrarbakgrund. Likheter öppnaridag nya
finns inteautomatik. Detmed givenalltidsker intedetta enter, men

tillochvärdeallas likasamhälle där rätttillenkelochutstakad väg ett
ochvarandrasförtill lyhördhet argumentFörmågasjälvklar.olikhet är

varandrasiinlevelseförrnågaochempatirespekt,ömsesidiguttryck,
kulturellglädjen iochför kunnagrundläggande mötasituation, attär se

omformasvärderingarroller ochTraditionella mötermångfald. nya,
Förskolanpågående mötes-ständigt äriomvärderasoch enprocess.en

för hurcentral rolldärförspelardenochbarnför bådeplats envuxna,
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tolerans och solidaritet utvecklas mellan människor och viktig delär en
i levande demokrati.en

Demokrati till olikhet,är rätten låta barn olikaatt och känna sigvara
respekterade i sin olikhet sig den kulturell ellerär individuell. Vårvare
identitet formar vi inte endast likheter med andra, också de olik-utanav av
heter synliga.gör Detta arbete påär lång sikt,ett aldrigsom bliross som
riktigt färdigt vi iständigt måsteutan tränasom oss

Över hela landet finns det bostadsområden eller delar bostadsområ-av
den där majoritet invånarna arbetslösa,är bidragsberoende ochen av
lever under socialt villkor. dessaI bostadsområdentunga andelenär
invandrare ofta markant. Eftersom hälftennärmare landets invandra-av

sökt sig till storstadsornrådena i Stockholm, Göteborg ochre Malmö är
den områden.59etniska segregationen tydligast i dessa Att söka sig till
den känner sig hemma hos, i kultur, i religion,mest igrupp språk,man
och i historia, förståeligt.är Det skapar trygghet och gemenskap ien en
oftast situation, samtidigtutsatt det kan skapa grogrund för isole-som
ring och utanförskap. Risken finns bristen på och kontaktatt möten
mellan olika leder till misstänksamhet och rädsla ochgrupper myter,
oförståelse för varandra. Stereotypa uppfattningar hur vissom en grupp
lever eller vilka värderingar kan bara brytasstyrsom gruppen, genom
aktiva insatser. En förskolans viktigaste uppgifter användaär sinav att
möjlighet socialt forum för bekämpa allaatt fördomar ochsom sorters
diskriminering. Med målinriktat arbete medverkar förskolan till sam-
hällets övergripande insatser trakasserier, våld och främlingsfient-mot
lighet

förstaDet mötet

Att börja förskolan innebär något för alla barn, förnytt mångamen
barn med invandrarbakgrund kan förskolan också bli det första djupare

Ävenmed svensk kultur.mötet för föräldrar med invandrarbakgrund
kan förskolan bli första med detett möte svenska språket och den
svenska kulturen. Likaledes kan törskolestarten innebära det första

med barn frånmötet kulturell bakgrund för svenska barn ochen annan
deras föräldrar. Personalens medvetenhet sin roll utifrån sinom egen
etniska bakgrund, och kulturöverbryggare, hur mångkultu-samt ettsom

58 Wahlund, C Norell Beach, 1995:A. Mångfald och medkänsla förskolan.ur i
Kristianstad, Rädda Barnens Förlag. Sid.
59 SOU 1997:61: Att bland betong ochväxa kajor. Storstadskommittén, Stock-
holm, Socialdepartementet.
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allaoch miljö,verksamhetförskolansåterspeglas ärisamhällerellt
arbetssätt.mångkulturelltdelar i ett

trygghetkänslamelodi inte ingerfrämmandeSpråket har avsammasomen
kanannorlunda,modersmål, smakar ätasättet ettattmaten varaenssom

svårt.främmande och Omkanmyckethelt Det är perso-annat. varasom
fålyckasochnärhet,kroppskontakt,hjälp vännenalen med omsorgav

före-förskolan positivasvenskarna iblirinvandrarbammed ävenkontakt
föräldrama.°°vid sidanbilder av

till insiktenbidragitharblandade barngrupperkulturellt attochEtniskt
relationer in-och socialaerfarenheterindividuellahur barnsökat om

utveckling.på derasverkar
lyhördhet hosochinlevelseförmågakräverbarn storEn somgrupp

speciellaflyktingbametsKunskaperflyktingbamen.personalen är om
bedrivaför kunnaförutsättningutsatthetoch attär me-entrauma en

verksamhet.ningsfull
ochiochkamratermed andra, störresamspelsocialaBarns vuxna,

barn iförskolan.i Hosför alla bambetydelseharmindre storgrupper,
pånyfikenhetochfördomsfrihetnaturligfinnsförskoleåldem var-en

verksamheten.utveckla detta iochtillvaraviktigtandra. Det att taär
kommunikation.till olikamöjligheterpåbygger sorterssamspelSocialt

tillmöjlighetbarnetskommunikationsarbete attärdel iviktigEn an-
ochsjälvsigkänslor, berättaförklarakunnaspråket. Förvända att om

betydelse, språ-avgörandespråketupplevelser ärdela avgemensamma
utveckling.ochidentitetbarnsdelket ettär stor aven

behovför barn iminstintealla barn,betydelse förharFörskolan stor men
svenskabåde medgäller barnspråkutveckling. Detstöd för sinsärskiltav

språkutvecklingmodersmål. godEnmedbarnmodersmål och annatsom
barnenskolgångendenunderlättasSjälvklarttidigt.grundläggs omsenare

både svenskaikunskaperutveckla sinafår möjlighetförskolanredan i att
modersmålmoch i sitt

möjlighettidigtsvenska,modersmål attmed änBarn annatett gessom
kvalificeradnågoda förutsättningarharspråk, attutveckla båda sina en

lärande oli-till iviljaFörskolebametslivet.fram ilängretvåspråkighet
språket.utvecklaanvända ochtillmöjlighetermångaka former attger

tvåsprå-förskolanspråkmötenoch°° Kulturmöten i1988:m.flNauclér, K om-
Socialstyrel-frånSkriftseriei barnomsorgen.förskolan. Arbetakiga arbetssätt i

SidUtbildningsförlaget. 17.Kristianstad,sen.
Utbild-Stockholm, Fritzes.tid.skola6 Skolfrågor Om i121:1997:SOU en ny-

Sid 3 lningsdepartementet.
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Personalens roll kulturöverbryggare mellan barnets bakgrundsom
och hemmiljö, och det svenska samhället, grunden för förtroende-är ett
fullt och förhållningssätt iöppet mellan olika kulturer.mötet För många
föräldrar med invandrarbakgrund kan förskolan den enda kontak-vara

med det svenska samhället och denna kontaktten sker varje dag. Speci-
ella kunskaper olika nationaliteters historia och nutidsförhållandenom

viktiga kunskaper hosär personalen. Insikter kulturella, religiösaom
och sociala särdrag kan underlätta förståelsen för barns och föräldrars
samlade livsvillkor och vidga verksamheten på positivt vid-Attsätt.ett

verksamheten låta både det svenskaär och det mångkulturellaatt iga
förskolan återspeglas i miljö och verksamhetsinnehåll.

skallDet märkas redan kommer innanförnär dörren det för-när ärman en
skola där det finns barn från olika kulturer. Barnens skallursprung vara
synliga inslag i form väggdekorationer, anslag på olika språk och olikaav
kulturella attribut. skallBarnen redan i miljön känna de hör hemma iatt

kulturenbåde sin och den svenskaegen

Men mångkulturellt arbetssätt har också många andraett innebörder.
Att och lyfta fram andra olikheter etnicitéet mellan människoränse
ingår också i mångkulturellt arbetssätt.ett

Allas olikhet allas tillgång-

I med barn med många olika etniska bakgrunder fokuseras oftagrupper
etnicitéetpå likheter och olikheter utifrån Det lika viktigtär att se

båda delarna. Problem uppstår likhet eller olikhetnär ensidigt betonas.
Vanliga exempel på detta barnens och föräldrarnasär kulturellanär
bakgrund lyfts fram vid speciella tillfällen, oftast sambandi med vissa
högtider, kulturevenemang och temadagar. speglarDetta vilja atten
positivt stödja de kulturella särdragen och olika kulturellapresentera
bakgrunder för varandra. Trots den positiva grundtanken i detta finns
det risk för exoticiering" där kulturella särdrag betonas viden ut-en

tillfällenmvalda För sedan åter spela underordnad roll verk-att ien
samheten.

62 Almkvist. K fl. 1990: Flyktingbarn. Arbeta barnomsorgen. Skriftserieim
från Socialstyrelsen. Kristianstad, Utbildningsförlaget. Sid 97.
63 SOU 1996: 143: Krock eller den mångkulturella skolan.möte Stockholm.om-
Utbildningsdepartementet. Sid 53-56.
64 Derrnan-Sparks, L 1989: Anti Bias Curriculum. Tools for empoweringm
Young Children. National Association for the education of Young Children.
NAEYC. Washington. USA.
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föräldrarnasochockså.finns BarnenssituationenDen motsatta
fokuseras påoch iställetosynliggörsellerkulturella särdrag tonas ner,

hosspeglarlikheter. Dettadrag ochhittaatt oro per-engemensamma
oförmågaochtill svårigheterlederolikheterförsonalen. Rädslan att en
väljkulturochvarandrasförståelse för gör attattskapa eratt manvanor

föräldrar uppleverochför barnRiskenskiljer åt.detsläta attöver som
verksamhetenavspegling iochidentifikation är storbrist på omen

begränsas.måstehotupplevsalltför mycketolikhet ett somsom
arbete ierfarenheterökadepersonalensochkunskaperNya av

personalkompeten-och stärkerförändrarbarngruppermångkulturella
lyftaocksådet viktigttoleransförståelse ochskapa är attFör attsen.

familje-hårfärg,vikt,Längd,människor.mellanolikheterandrafram
boendeför-handikapp,eventuellaerfarenheter, intressen,förhållanden,

barn-ikan diskuteraspå olikheterexempelallahållanden, är ensom
andrasjälv ochmellan sigolikhetertidigtBarn somsersomgrupp.
detberedskap ärhar bättre mötasjälvklara, attnaturliga och somen

ellerhudfårg, fysisktbakgrund,etniskdetannorlunda, äroavsett om
inlevelse-barnsstärkaolikheten. Atthandikapp,psykiskt utgörsom

därförskolanklimat iskapaförmedkänsla viktigtoch ettförmåga attär
barnmellanvarandra, bådebejakas. Omsorgolikhetochbåde likhet om

självklartpåingåmåsteoch mellanoch ettoch barn, barn vuxnavuxen,
vardag.förskolansisätt

rörlighetenökadedenkommittén överSammanfattningsvis attmenar
ställerinternationaliseringenväxandedenochnationsgränsema nya

barn ochför bådemötesplatsFörskolanalla.krav på är vuxna,enoss
positiv kulturöver-fungeramöjlighetdärförharden attstor som enen

religiö-ochkulturella, socialamed etniska,människormellanbryggare
bådeåterspeglas iskallförskolanmångkulturellaolikheter. Densa
ensi-inteocksåförskolan harmiljö. attoch Men ettverksamhet ansvar

mångkultu-människor. Ettolikhet mellanetniskenbartfokusera pådigt
sociala,exempelvisutifrånarbeteinnefattaocksåkanrellt arbetssätt

olikheter.och Barnlikheterfamiljemässigaochfysiska,geografiska,
självklara,människormellanolikheterochlikhetertidigt somsersom

kulturelltillgången iochkravenbådemöjligheter mötahar attstörre se
föremåltilloch olikheterlikheterbådeviktigt görsmångfald. Det är att

Ömsesidig ochrespektreflekterande.funderande ochför barns eget
möjligheterdegrundläggande förvarandralyliördhet för attär som

barnsutvecklas. Förskall kunnasamhällemångkulturelltfinns i ett
bety-språketidentitetsutvecklingochdelaktighet är storkänsla avav

ochkommunikationspråkligtillmöjligheterbarnsdelse. tidigareJu ett
möjlighe-sammanhang börjar,olikai störrespråketanvändandet av

modersmålmedbarn änspråkutveckling. Förgod annattillfinnster en



78 Kapitel 3 SOU 1997: 157

svenska, möjlighet utveckla sittatt modersmålsom parallelltges med
svenskan, ökar möjligheterna till utveckla två fullgodaatt språk.

3.5 Barn och kultur

Kultur begreppär väckerett mängd olika föreställningar ochsom en
har olika betydelser för olika människor. En tolkning begreppetav
kultur oftast medgörs socialantropologisk och samhällsvetenskapligen
innebörd, kultur ett språk, idéer,gemensamt ritualer,som arv av nor-

och värden, beteendemönster och historia.mer

Inom antropologin beskrivs kultur i samhälletstermer organisation ochav
rådande beteendemönster, samhällets livsfonn. Inom samhällsvetenskaper-

talar kulturgärna samhällets idéstrukturna ellerman kol-om som ettsom
lektivt medvetande sprids kommunikationsom genom

För många kultur dock förknippatär med olika former skapande,av
konstnärliga och estetiska uttrycksformer kan på olikasom anammas

Antingensätt. del andras skapande,att ta eller uttryckagenom sigattav
via skapande.eget

Ett definiera "ku1tursättannat låtaatt ordetär konstnärligatt ochavse
estetisk verksamhet. Det täcker då aktiviteter inom de olika konstarterna -
musik, dans, bild och fonn, litteraturteater, ibland sammanfattande son-
skapande aktiviteter. Det sig här båderör aktivitet ochom attegen om
del vad andra skapat. härDet kulturbegreppet till skillnadav är, från antro-
pologins kulturbegrepp, laddat med värderingar. Oftast räknas int:
"masskultur" och populärkultur kultur eller tilldelas i varje fallsom ert

värdelägre

Kulturbegreppet skiftar till sin innebörd beroende på tolkarenvem av
begreppet och vilkaär, omgivande faktorer tolkaren påverkas Detav.
finns också rörlighet och föränderlighet kring kulturbegreppeten son
utgår ifrån både formella och informella värderingsgrunder, skiftar från
tid till tid och till och berör olika människor olikagrupp grupp som
starkt. Exempel på relativt kulturformer de uttrycksärnya som sorn
ungdomskultur och populärkulturf Begrepp inte fanns för barasom
några generationer sedan. Således kulturbegreppetsär innebörd en av
de diskuterade frågorna imest samhällsdebatten och någon gemensam
slutgiltigt definition på kultur finns inte. Att kultur formär en av prc-

65 Kultur förskolan.i 1982:5: Rapport från kulturrådet. Stockholm, Liber.
66 Ibid.
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ochvärderingar, attityderuttryck, upplevelser,idéer,där sam-cess
för-olika grad samverkar,mål blandas och ihällspolitiska är sättett att

vad kultursöka beskriva är.

kankommunikationsprocessväsentligenkulturprocessenGenom äratt en
innehåll diversefinns desshuvudkomponenter. Iurskiljavi centrumtre -

vilkakläder, osv.bilder, byggnader, klanger,tal,meningsbärare texter,
budskap haroch attityder.värderingar Dessidéer,förmedlar begrepp, ett

enskildsändare kanskapare, elleralstrare,upphov per-vara ensomen --
olika visföretag.organisation eller Deallt oftare är ettenson men som

mind-ellertill och användsnår slutligenbudskapen störrekodade ettut av
hu-då det tredjeanvändarna,eller utgörantal mottagarna sompersoner,re

kulturprocessen.vudledet i

kulturprocessenochkulturenBarnen,

aktiv skapare,bådekankulturprocessenroll iBarnens somvara
framförallt dåmottagare,"budskap och utavsändare ett somav

Barnkulturbamkulturen.till barn,direkt ärriktar sigkulturden som
och riktar sigtillsammans,och barnelleroftast gjord vuxnavuxna,av

plattform iBarnkulturochbarntill barn, eller utgör egenenvuxna.
ochrimbarnböcker, barnvisor,Olikakulturprocessen. ramsor,sagor,

kulturarvexempel på delberättelser,och gemensamtettär somaven
särskiljaanledningfinnstill generation. Detöverförs från generation att

kultur. harkulturoch barnens Barnens störrebarnkultur,begreppen
samtal, ilek, isjälva, ibarn skaparpå detbetoning egnaegnaegen

ellermindre, inteellerdär denuttryck,och andrateckningar vuxne mer
budskap och inne-doldaha förkultur kandeltar.alls Barnens vuxna

barnenssyfteha primärtoch ocksåbörder att vuxen-egnaenvarasom
således positio-omfattarkulturprocessenroll i trefria Barnensarena.

för bam.och kulturmed barnkulturkultur barn,ner, av

förförda157 kulturprocessen. Den1988:Feilitzen, C. Barnen iAndrén, G von
barnkulturforsk-förkommersiella masskulturen, Centrumdenbamkulturen Om

Skriftserie.universitet. Nr 13.Stockholmsvidning
Å. kulturÖB voksenkultur barns1995: NårEnerstvedt, mötes.Danbolt, G og

Sid 32.Oslo, Lobo Grafisk. Rapportutredning.kulturrådNorsk nr-



80 Kapitel 3 SOU 1997: 157

Barnen, kulturen och förskolans viktiga roll

Barns till såväl skapande,rätt vikteneget få olikamötaatt typersom av
kulturella uttryck och del samhällets kulturutbudta fastlagtav iärav

Förenta Nationernas barnkonvention. Sverige undertecknade denna
1990.

Konventionsstatema skall respektera och främja barnens till fullorätt att
delta i det kulturella och konstnärliga livet och tillhandahållan-uppmuntra
det lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksam-av
het fritidsverksamhet.°°för rekreations- ochsamt

FörskolansI pedagogiska program° betonas kulturens centrala roll i
verksamheten. Både i samhällsstrukturellt ochett antropologiskt per-
spektiv, uttryck för livsåskådningar, traditioner,ett levnadsmöns-som

och uttrycka känslor,ter, sätt kommuniceraett att och få estetiskasom
upplevelser.

Förskolan skall bidra till: barnen får förståelse och respekt föratt ochegen
andras sociala och kulturella miljö, levandegöra kulturarvet,att att upp-
märksamma och stödja barnens kultur.egen
Att barnen utvecklar språksitt och sina andra uttrycksmedel. Språk och
litteratur, Bild och form, Sång och musik, Rörelse Drama .samt

För många barn blir förskolans verksamhet den plats där deras eget
skapande och dess olika uttrycksformer tillåts, och synlig-uppmuntras

Tillgång till material,görs. vägledning och inspiration från personalen,
och bamgruppens upplevelser, lek och idéer, faktorerärgemensamma

utvecklar barns inneboende och lustfyllda skapande ochsom resurser
lärande. främjaAtt barnens skapande och detta viktigteget ettse som

för barn bearbetasätt intryck, och hitta uttryck föratt sina upple-egna
velser, förskolans viktigasteär pedagogiska traditioner ochen av upp-
drag. kultur,Barns deras lekar och leksaker, måste påmötasegen ett
lyhört personalen. Personalenssätt värderingar får inte läggas påav ett
fördömande barnen.på viktigtsätt Det tillvara barnensär att ta egen
kultur i pedagogiskt sammanhang.ett Symboler och metaforer för olika
bild, och läsupplevelser uttrycks exempelvis ofta förskolebar-isago-

bildskapande. Förskolans grundsyn barnen harärnens att rättegna att
utveckla alla sina uttrycksmedel, där bild och form, teknik, konstruk-
tions- och bygglekar, gymnastik och idrottslekar, musik, sång, rytmik,

69 barnkonvention,FN:s artikel 31. Sverige undertecknade denna artikel 1990.
° Socialstyrelsen 1987:3: Pedagogiskt för förskolan. Allmänna råd.program
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kommu-komponenterlika viktigaoch rörelse utgjortdrama,dans, som
språk ellernikation via text.

barns utveckling vibetydelse förverksamhetersestetiskaDen somsyn
bedrivs försko-verksamhet igrunden för denbörbetonarhär utgöra som

betydelse, förså kulturellvis bliFörskolan kanlan. storresurs aven
barnensavgörande betydelse.kanske Attmånga barn sponta-ta varaav

olikaoch förstärka delekfullt bevarakultur,lust för sättatt ettna
förskolan.innehållet istå för"språken, bör i centrum

med olikabarnensdelförskolan möteockså viaDet storär avsom en
besök påbarnenstredjedelarUngefär tvåsker.kulturinstitutioner av

regim viktigskolans Detförskolan ellersker i ärkulturinstitutioner en
bakgrundsocialaekonomiska ochbarnensdeträttviseaspekt oavsettatt

kulturinstitu-olikafåförskoleåldernför barn imöjlighet mötafinns att
spelar givetvis inregionala olikheterGeografiska ochtioner. enmen

med kulturut-bekantskapstiftaförskolan får idagbarnen idelstor av
underkonsertbesökbibliotek ellerform görabudet i teater, museer,av

har påver-åtstramningarekonomiskaårensförskoletid. Desin senaste
delta.möjlighetoch förskolornaskulturutbudetdelar attkat vissa av

fortfarandeförskolebarnförkulturverksamhettyder dock påMycket att
uttryckersjälvaFörskolornamånga kommuner.viktig ibetraktas som

verksamhet.för kulturarbete i sinambitionerockså höga

skapandetillbarnskommittén rätt egetSammanfattningsvis attmenar
säk-kulturutbud måsteochkulturarvsamhälletsdeloch rätt taatt av

Även under tiderverksamhet.förskolansutvecklas ioch sam-avras
vik-prioritet.hög Detdetta habör ärhällsekonomiskt knappa resurser

kommunicerandeochskapandesjälvfår sigtidigtbarntigt att somse
upple-idéer ochuttryckaochtolkamöjligheterindivider med att egna
detlärande, dåderasockså ärmeningskapande i vissvelser. Barns är

exempelvis iuttrycker sigaktiveras barntankeprocess närsomsamma
förståelse och lösaförsöker skapabarn ettbild eller drama, närsom

skapande ikräverförstålära sig någotproblem.matematiskt Att ett
således också i vissskapandemöjligheter tilltankevärld. ärbarns Barns

lärande.tillmöjligheterderasmån

slutbetänkande.17 Kulturutredningensinriktning.Kulturpolitikens1995:84:SOU
Sid l6lf.Kulturdepartementet.Stockholm, Fritzes.

"Z Ibid.
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3.6 med behovBarn särskilt stödav

Alla barn likahar värde olika uppväxtvillkor. Förskolan harmen en
unik möjlighet arbeta för utjämna barnsatt uppväxtvillkor.att För
många barn världen och svårbegriplig.är Mångaotrygg medväxer upp
svåra separationer och omflyttningar exempelvis flyktingbarn.som
Andra barn far illa på grund splittrad och kaotisk familjesituation.av en

harBarn också olika slag fysiska och psykiska handikapp. Allt dettaav
innebär omvärlden måste tillföra sitt stöd så barnetatt så långt detatt är
möjligt kan fungera och leva alla andra barn.som

Kommunerna har särskilt för plats förskolaett i tillattansvar ge
barn i behov särskilt stöd. Begreppet "bam behovi särskilt stödav av
syftar inte på någon bestämd och avgränsad eller barn med vissagrupp,
bestämda egenskaper, barnvissa tillfälligtutan ellerattanger snarare
varaktigt kan ha behov stöd andra. Dessa barn har alltidän rättav mer
till plats i förskola och fritidshem utifrån sitt behov, föräld-eget oavsett

situation. Rätten till plats gäller inte bara tillgången ävenutanrarnas en
verksamhet sådan kvalitet barnet får sina behov särskiltattav en av
stöd tillgodosett. Behovet stöd kan efter individuelläven prövning iav

fallvissa tillgodoses kvalificerati familjedaghem eller genombamom-
Socialstyrelsenmhemmet.i Enligt erbjuder dock förskola ochsorg

fritidshem de bästa förutsättningarna. Vilka barn det kan handla om
beskrivs på följande sätt.

med funktionshinderBarn olika svårighetsgrad, rörelsehinder,t ut-av ex
vecklingsstörning, hörsel eller synskador, förhållandevis litenär delen-

samtliga bam med behov särskilt stöd. betydligtEn störreav ut-av grupp
de barn har diffusa svårtolkadegörs och problem. kanDetav som mer

gälla barn med olika lättare funktionsstörningar och utvecklings-typer av
avvikelser med biologisk bakgrund, exempelvis koncentrationssvårigheter
och motorisk- perceptuella svårigheter, eller barn språk-med och talsvå-
righeter eller inlämingssvårigheter. Det kan också gälla barn med känslo-
mässiga och/eller psykosociala svårigheter barn far illa.samt som

73 Socialstyrelsens 1995: Barnomsorgen socialtjänstlagen: Allmännarapport i
Råd. Sid 49.
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uppväxtvillkorjämlikaIntegration för

uppbyggnaden började undersedan denharBarnomsorgen stora som
barn med behovgenomgående arbetat med70-talet integreraatt av

förskola fritidshem.ordinarie barngrupperna ochstöd desärskilt ii
stället för första handhar varit i iförhållningssättetnaturligaDet attatt

med behovoch/eller specialgmpper för barn olikasöka särlösningar av
verk-ifrån barnet kan delta i den ordinariealltid utgåsärskilt stöd, att

särskilt stöd så behövs. många barn itillföras Församheten och när
verksamhet med generellt godstöd deltagande ibehov särskilt är enav

behövas särskildabarn kan det insatsertillräckligt. vissakvalitet För
eller handledningpersonalförstärlcning, konsultationexempelvissom

lokalerna. Behovetform anpassningpersonalen, eller någontill avav
behöverfall och olika insatserfrån fall tillstöd måste över-prövasav

barnet bedöms tillhörabehov. Ombarnetsdeså motvägas att svarar
för funktions-stöd och service vissaför LSS Lagenpersonkretsen om

enligt denna lag.för personlig assistansgällerhindrade rätten
behov särskilt stödgäller för barn ihuvudregel ärDen attavsom

förskolegruppf"ordinarie Detfå möjlighet iskallbarnet att en
för fixera vidi stället sigoch dessbarnethandlar attatt resurserseom

särskilda stödverksamheten uppfyller detkan. Om intevad det inte
särskilda stödetform och hur detvilkenbehöver,barnet prövassom

Är stöd ordinarie bamgruppden särskilt ibedömningenskall att enges.
försko-kallad anpassadbehov kan såpå barnetsuppfyller kraveninte

exempelvisförskolegrupper kanAnpassadealternativet.legrupp vara
Svårtsärskilda kvalifikationer.personal harmedliten somgruppvara

ofta behov behandlingsinsatserharhandikappade barnfysiskt även av
kan behandlingen inomexempelvisspecialisterandra ramengesomav

Barnstugeutredningenm barn-menadeförskoleverksamheten.for att
bidrar tillsocialpedagogiskskulle attsomresursvara enom-sorgen

betänkande bak-kommitténs förstauppväxtvillkoren. Iutjämna ges
integrationsmålet:tillgrunden

mänskligagrundläggandetänkande byggerutgår ifrånDetta ett som
lära och utvecklasalla barns rättigheterframför allt förrättigheter, attmen

förutsättningar.utifrån egna

gäller barn behovgrundsyn det iifrån sär-Målen utgår när avsamma
jämlika förutsättningarsåoch innebärskilt stöd strävan mot somen

74 råd.för alla barn. Allmännal991:1:Socialstyrelsen: Barnomsorgen är
s Stockhohn, Socialdepartementet.del ochoch Förskolan 126 27SOU 1972:
76 läroplan Utbildningsde-Förslag till 6 16 år.lärande.SOU 1997:21: Växa i -

Sid 57.partementet.
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möjligt för alla bam. Därför kan det krävas stöd såväl för den personli-
vården under olika arbetspass förskolai och skola. En del barnga som

behöver också särskilt stöd i hemmet.
årens nedskärningarDe inom barnomsorg och skolasenaste vittnar

allmänt svårigheterna uppfylla kraven på så god kvalitet iattom en
förskolegrupper och klasser det går hinna med och alla barnatt att ge

behöver, särskilt stöd. Tidigare fanns möjlighet särskilt stödattsom ge
ordinariei antalet barn färre förhållandei till andelennärgrupper var

bamgruppemaDe innebär fler relationer och krav påstora attvuxna.
klara sig själv i utsträckning. undersökningIstörre visar det sigen ny

för barn behovi särskilt stöd, den generella kvalitén på barn-att ärav
villkor särskilt viktig. bamDessa tenderar starkareattgruppens reagera

på förändrade villkor exempelvis minskadstörresom grupper, perso-
nal, mindre i den fysiska miljön, andra barn, allautrymme än även om

faktorer"barn påverkas dessaav
Erfarenheter visar ibland skolans förskolansoch bedömningaratt av

barns behov särskilt kanstöd mycket olika. olyckligtDet ärav vara om
detta påverkar ansvarsfrågor och resursfördelning i respektive verk-
samhet sådantpå den enskildes behov tillgodoses bästapåsättett att

och helhetssynEtt bör oavvisligtsätt. synsättgemensamt etten vara
krav.

Sammanfattningsvis kommittén till förskola innebäratt rättenmenar
endast platsinte i verksamheten, verksamhet sådanävenutanen en av

kvalitet barnets behov särskilt stöd tillgodoses på bästa möjligaatt av
barn deltagandeFör många i generellt god verksamhetsätt. är ett en

tillräckligt stöd, för vissa barn måste dock särskilda insatser göras.
kan personalhandledning,Detta lokalanpassning, förstärkningvara av

personalstyrkan, eller form insatser. Behovet stöd och dessannan av av
utformning måste individuellt. Ett förskolaiprövas synsättgemensamt
och skola på hur barn i behov särskilt stöd skall bemötas måsteav vara

oavvisligt krav på verksamhetema.ett

Ännu77 publicerad FOU-rapport från Socialstyrelsen: Stora barngrupper och
barn behov särskilt stöd. Går det förenai Ögren-Olsson, och Piltz-Eattav
Malik, kommer publicerasK. Rapporten i november 1997.att
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Multimedia förskolan3.7 i

Multimedia samlingsbegrepp för mängd olika företeelserär ett en vars
huvudkomponenter telekommunikation, datateknik och media.är

Multimedia integrationen ljud och alla slags bilder, stillbild,är text,av gra-
fik, video, film digitali omgivning. Presentationen materialet ären av

interaktivt.främst individuellt riktat och huvudsakligen

Multimedia område utvecklingshastighet hög. Ständigtär ett ärvars
ökade tekniska kunskaper multimedia får alltgör att störreett genom-
slag mängd områden. Framföralltpå inom kommunikations- ochen
informationssektom förutspås utveckling kommer förändraatten som
vardagen på rad olika sätt.en

Informationsteknologi rättvisefrågaIT en- -

Med informationsteknikens utbredning kommer tillgången till informa-
tion öka. innebär kunskaper kring hur informationDetta skallatt att
sökas, tolkas och värderas blir allt viktigare. Förutom tillgången till
tekniken, det vill datorer, databaser och nätverk, måste kunskapersäga

skallhur tekniken användas och informationen utnyttjas finnas hosom
9den skall bruka IT.som

Internationell samverkan bör finnas för främja universell tillgänglighetatt
till IT-teknologin den framväxande infonnationsteknolo-responssom
giska infrastrukturen.

Möjligheten använda infonnationsteknologin rättvise- och de-äratt en
mokratifråga. undvika ämlika villkor kunskapsklyftorFör ochatt
måste IT-telcniken tillgänglig på sådant den inte skapargöras sättett att

skiktningar i samhället utifrån klass, kön, moch bostadsort.nya

Informationssamhället förutsättningar for fördjupad demokrati ochger en
former medborgerligt deltagande, det innebär samtidigt riskernya av men

för klyftor. Skolan och utbildningssystemet har nyckelroll i arbetetnya en

73 Brattberg, 1995: Multimediaexpløsionen.H. Stockholm, Bäckströms förlag.
Sid 10.
79 Salamanca-deklarationen 1996: Punkt Svenska Unescorådets84. skriftserie.
Nr
18° skrivelse 1996/97:1l2. Utvecklingsplan för förskola, skolaRegeringens och
vurenutbildning. Kvalitet och likvärdighet. Stockholm, Fritzes.
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för skapa likvärdiga förutsättningar för aktivt deltagande samhälls-att iett
livet.

delSom i utbildningsväsendet har förskolan för hur in-etten ansvar
fonnationstelmologin tillgänglig för bam. barngörs De saknar till-som
gång till datorer och IT-teknik hemma bör ha hög prioritet. Ge-extra

öka personalens kunskaper i användandet datorer, förut-attnom av ges
försättningar barnen förtrogna med datorer ochgöra på så ökaatt sätt

möjligheterna för alla barn gradvis fördjupa färdighetersina ochatt se
IT-världens möjligheter. viktigtDet låta användandet datornsär att av
olika funktioner bli naturlig del förskolansi verksamhet.en

pedagogiskt hjälpmedelEtt

Informationsteknologin kan användas i verksamheten på mängd oli-en
ka första utveckla förtrogenhetDet och lustsätt. iärsteget att atten
leka med datorns olika möjligheter, från början tillsammans med en
kompetent ledsagare medoch tiden både på hand och tillsammansegen
med kamrater. viktigt datorn fårDet användas lekfullapåär att samma

material i förskolan. datorprogramDe används börsätt annatsom som
ställdahögt krav på hur barnens kreativa skapande och lustmotsvara

kommunicera tillvara och utvecklas. Utredningar visar högaatt tas att
kvaliteétskrav måste ställas på de exempelvis syftar till attprogram som
öka barns lust läsa, skriva och förstå vissa grundläggande egenska-att

matematikminomper
Möjligheten till kommunikation och användandet datorns olikaav

till information viktiga för både barn och personal.vägar är Attresurser
förtrogen med datorn arbetsredskap dock förstadetär steget.vara som

god datapedagogisk kompetens hosEn personalen förutsättningär en
barn introduceras i användandet datorer, förinte minst de attity-när av

der omedvetet förmedlas tekniken från de till barnen.som om vuxna
alla barn, speciellt förFör barn med funktionshinder, kanmen nya

kommunikations- och uttrycksmöjligheter och deras förutsätt-öppnas,
stärkasmningar för aktivt deltagande i samhälletett

Sammanfattningsvis kommittén multimedia snabbtäratt väx-ettmenar
ande utvecklingsområde i samhället. Det framförallt inom den data-är
baserade kommunikations- och informationssektom förändringsom en

18 Gustafsson, 1996: Förskolan.B. Datorn Slutrapport. Socialstyrelsen.i
82 SOU kulturens Kultumät1997:14: IT Sverige. Stockolm,i tjänst. Kulturdepar-
tementet.
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skett de åren. Tillgång till dator, databaser och nätverk,senaste samt
kunskaper hur dessa skall utnyttjas, rättvise och demolcra-ärom en -
tifråga. inte skapa ojämlika villkorFör mellan iatt nya grupper sam-
hället kunskapermåste och utnyttjandet tekniken så till-görasom av
gänglig möjligt för alla barn. saknarBarn tillgång till IT-som som
teknik och datorer hemma bör hög prioritet. barnFör mångaextrages
blir förskolans dator viktig del i med kommunikations- ochmöteten
informationsteknologin. Förskolepersonalens kunskaper och förtrogen-
het med datorn arbetsredskap tillsammans med deras pedago-ärsom
giska kompetens förutsättning för förskolebamet gradvis kan för-atten
djupa färdigheter och lustsina använda dessa. barn funk-För medatt

informationsteknikenstionshinder kan datorn och möjligheter öka för-
för aktivt deltagandeutsättningarna i samhället.ett

kvalitetsutveckling3.8 Utvärdering och

utvärdering värderingBegreppet gentemot ettavser en av en process
mål eller kriterium. Utvärdering central i all formärett en process av
undervisning och lärande. lära kräver i sig ingen undervisning,Att man
kan lära på hand. självständigt lärande innebär självEtt göraattegen en
bedömning det lärs. I undervisning sker ständiga bedömningar,somav

kan få stöd och "feed-backdär den lär i sitt lärande. viktigEnsom
utgångspunkt för utvärdera kvalitet pedagogiski verksamhet äratt en

kvaliteten byggs själva undervisningsprocessen. huri Den avgörsatt av
och elevmellan lärare gestaltas. Med detta perspektiv handlarmötet

värdera det skerutvärdering i undervisningsprocessen.att somom
förstOrdet utvärdering har kommit användas under 1900-talet.att

från engelskans evaluation.Ordet kommer Utvärdering började använ-
das för beteckna värdering utbildningsystem och del detatt av var en av
pedagogiska nytänkande fram början seklet.i iKärnanväxtesom av
den eller progressiva pedagogiken läroplanen skulle utfor-attnya var

utifrån Individenskunskapens lärande skulle inytta. centrummas vara
och undervisningen skulle bygga på psykologin Utbild-vetenskap.som

formasskulle rationellt;ningsystemen utvärdering skulle resul-genom
värderas och mål och metoder förfinas. här begreppetDettaten är ut-

värdering vidgas till också gälla kontrollen och utvecklingenatt ut-av
bildningen system.som

samband med decentraliseringen och den ökade målstymingenI har
frågor kring utvärdering utbildning fått förnyad aktualitet. 1991av ge-
nomfördes förändring den politiska styrningen skolväsendet ien av av
Sverige. innebar den statliga ekonomiskaDen styrningen bortatt togs
och avreglering skedde. infördesI läroplaner ochnästaett stegen nya

4 17-1405
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kursplaner och betygssystem. Skolöverstyrelsen och länsskol-ett nytt
nämnderna SkolverkStatens uppdrag nationelltersattes är attav vars
utveckla skolan utifrån uppföljning, utvärdering och tillsyn. Skolverket

för den nationella utvärderingen, kommunerna har utvärde-attansvarar
det lokala skolväsendet och den enskilda skolan skall utvärdera sinra

verksamhet. På varje nivå finns måldokument. Läroplaner och kurspla-
de nationella målen. kommun harVarje formaattner ger en egen

kommunal skolplan och målen skall på varje skolenhet uttryckas i en
finnslokal arbetsplan. således omfattande förDet utvärde-ett system

tydligring, vilket inte tagit gestalt inom skolväsendet helhet.ännu som
utvärdering har i många stycken fått vetenskapligBegreppet en

klang till del har varit kontraproduktiv. Under nittiotalet har ter-som
kvalitetssäkring kommit alltmer brukas eller mindreattmen mer syno-

utvärdering.med dag används brett spektrumItermennymt ett ut-av
värderingsmodeller och metoder där olika perspektiv på utvärdering
finns företrädda. Med tanke på utvärderingars styrande effekt finns det

risk de utvärderings- ochuppenbar mätinstrument används iatten som
realiteten kommer de mål ställts för viss verk-ersättaatt som upp en
samhet Samtidigt utvärdering styrinstrument kan fungeraär ett som
interaktivt, dvs. enbart styrande, ocksåinte rätt använt,utansom som,
kan kunskap hur verksamhet fungerar och kan användasge om en som
för förändra och utveckla verksamheten fråga. detta skalli Föratt att
bli möjligt förskola och skola det viktigt utvärderingsstrate-inom är att

och utvärderingsmetoder utformas i samklang med fastlagda målgier
med grundläggande värden verksamheterna skall bära-och de som vara

Vidare bör ställning till i vad mån och på vilket olikasätttare av. man
utvärderingar bör fungera styrande för den verksamhettyper somav

utvärderas, vilken kunskap vill få verksamheten och hur dennaman om
användas vill för verksamhe-kunskap skall hursamt att ansvaretman

utformasockså för utvärderingar, skallten, ansvaretmen

83 Popkewitz,T.1990: Some problems and problematics the production ofin
evaluation. Granheirn, M, M. Lundgren, EvaluationI Kogan, U.P. Policyas

Publishing.Making. London, Jessica Kingsley
Åsén,84 Dahlberg, G, Lundgren, U.P. G.l991: utvärdera bamomsorg.Att

Stockholm, HLS Förlag.
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Några utvärderingsansatser på förskoleområdet

Då förskolan har några fastställdainte kunskapsmål i bemärkel-samma
skolan, har begreppet utvärdering något annorlunda idéhisto-se som en

ria i förskolans tradition. förskolan harInom utvärdering historiskt sett
delvis kommit kopplas till och användas med observatio-att synonymt

barns interaktion med varandra och sin omgivning, där detner av
främsta syftet studera ochvarit klassificera barnens psykologiskaatt
utveckling. Under de decennierna har andra utvärderings-ävensenaste

utvecklats och i studier pedagogisk verksamhet föransatser använts av
barn förskoleåldem. förståi För varför blivitvissa domine-att ansatser
rande olikamåste in utvärderingar i sittsätta typerman av samman-
hang. Eftersom det på tid internationellt framvuxit något avensenare

och utvärderingsindustri finns det uppenbar risk inomtest- atten man
förskola och skola, precis på många andra områden, relativtsom ore-
flekterat olikaimporterar utvärderingsmodeller och utvärderingsin-

klargöra vilket syfte olika utvärderingar haft, vilkastrument utan att
lösa.85frågor sökt besvara och vilka problem eftersträvat attman man

Eftersom vi i detta sammanhang har möjlighetinte innärmareatt
på olika utvärderingsstudiers inriktning och resultat vill vi hänvisa till

förskoleområdetmnågra de Översikter gjorts inom skallVi härsomav
emellertid exempel på några de utvärderingsansatser ut-ge av som

förskoleområdetvecklats inom och inom svensk förskola påanvänts
tidsenare

blivit allt vanligare underEn det decennietansatstyp senastesomav
hur lärareutvärderingar tänker och arbete.i sittär Framväx-av agerar

utvärderingstänkandesådant kan samband med de-iten sättasettav
detcentraliseringen och ökade professionella för verksamhe-ansvaret

utveckling, där lärare fått i uppdrag själva granska och värderatens att
handlingar försina den kompetensutvecklingen.samt ta ansvar egna

Sedan början 1980-talet har i USA utvecklat metoder förav man
verksamhetbedömning kvalitet i förskolans pedagogiska Sveri-Iav

har sådan skala, Early Childhood ScaleEnvironment Ratingge en

85 Jämför: Franke-Wikberg, S.1989: red Skolan och utvärderingen. Fem
professorer ordet. Stockholm, HLS Förlag.tar
85 Se Kärrby, G.1990: De äldre färskolebamen inlärning och utveck-t ex -

Stockholm:ling. Utbildningsförlaget och Dahlberg, G., Lundgren, U.P.
Asén, G.1991:Att utvärdera barnomsorg. Stockholm, HLS Förlag.
§7 Harms, Clifford,T. R.1980: 77:e Early Childhood Environment Rating
Scale. College,NY: Teachers Columbia University. USA.
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forskningsprojektoch flera SkalanECERS, i fo-översatts prövats
såväl fysiska pedagogiska betingelser barnetskuserar på i inlär-som

omfattar antalningsmiljö. Bedömningen typsituationefett som anses
för barns utveckling och inlärning, pedagogernasha betydelse t ex

medvetenhet vad hon/han vill uppnå, planera och organiserasätt attom
medarbetet, samspelet barnen Typsituationerna bedöms med hjälposv.

kvalitetslcriterier på sjugradig skala. Skalan har i fleraanväntsav en
länder. detta sammanhang har det diskuterats vilken grad kul-olika iI

påverkar bedömningen kvalitet. har försökturella olikheter I Sverigeav
förskolansskalan med hänsyn till den svenska målgjorts att anpassa

har på tid också instru-och inriktning. ECERS använts ettsenare som
kvalitet jämfö-för kartlägga eventuella variationer i och görament att

förskolor olika kommuner.relser mellan i
kvalitet utifrån standardiserade bedöm-Försöken utvärderaatt

ifrågasätts andra forskare, dels utifrån etiskningsmetoder har av en
forskare utformat skalornautgångpunkt eftersom de ochexperter som

skalor-värderingar ligger bakom de olikatydligt klargör vilkainte som
användsutformning, dels utifrån de kvalitetskriterier inteatt somnas

för fråga.med de mål gäller verksamheten ialltid överenstämmer som
handlar bedömningarna i sig alltidYtterligare svårighet ut-attomen

ickede utför arbetet, ofta påmakt och påverkar ettövar över som
89önskvärt sätt.

utveckladesutvärdering, °lägesbedömningsmetoden,modell förEn
dag-90-talet förskolan utifrån studieroch prövades i början på inom av

beteende. utveckla-utvärderahemsklimat och barns Ett sättannat att
kollegieut-s.k. "Umeå-modellen", formdes och prövades i den aven

harbåde förskola och skola. modellvärdering inom Dennaanväntssom
fokusering på lärarens tänkande och denstarkare re-gemensammaen

8 Lofgren, U.Utvärdering i förskolan. ECERS-Se Andersson, M.t ex:
basfiinktioner förskolemiljö för barn 3-6 år;metoden kvalitetsbedämning iav-

Kjulin, U. Kärrby, G 1992: EffektivitetBjurek, H, Gustafsson, B, och
studie Göteborgs Göteborgskvalitet barnomsorgen. En daghem i kommun.i av

1992:07; Kärrby, G.universitet, Instiutionen för pedagogik. Rapport nr
Giota, 1985: Parental Conceptions Quality in Daycare CentersJ in Relation

Quality Measured by the ECERS. Early Childhood Development Careand Volto
110.
39 Statham, J.1994: Measure for Values, qualityBrophy, andmeasure:

Valuing Qualityevaluation. I Moss,P. Pence, A.eds: in Early Childhood
Services. London, Paul Chapman Publishing. Moss, P 1995: Defining Objecti-

Early Childhood Services. given Conferencein Paper the 5th Europeanatves on
Quality 1995.the of Early Childhood Education, Paris, September

l Ekholm, B. Hedin, A.1993: Det i Daghemsklimatsitter väggarna. -
barns och utveckling. Lund, Studentlitteratur.vuxnas
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betydelse.flelktionens Genom reflektion kring det arbetet, tegna ex
dagboksskrivande, och diskussion med kolleger, skapas grund fören

utvärderingutvecklingarbete och gemensam
för de nämndaGemensamt utvärderingsmodellerna är attovan per-

sonalen förskolan, oftai tillsammans med utomstående observatörer,
deltar arbetetsjälva i med bedöma och värdera verksamhetens kva-att

litet. Resultaten dessa bedömingar eller "självvärderingar har sedanav
utgångspunkt för reflektion den praktiken ochanvänts översom egna

olika fortbildningsinsatser. Ett dragtyper annat ärgemensamt attav
utvärderingsmodellerna till del innebär fokusering på den peda-stor en
gogiska och/eller lärarenmiljön och dennes handlingar, inte på barnens
meningsskapande strategier och läroprocesser.

studier handlar de långsiktiga effekternaEn typannan av om av
vistelse i daghem och förskola. Sådana longitudinella studier, där man
följt barnet skolsystemet och i vissa fall i ålderävengenom upp vuxen
har bidragit till förskolansstärka legitimitet då de olika studier-atta

kunnat barn pedagogisktvisa genomgått inriktade tränings-attna som
klarar bättre andra,sig inte bara i skolan ocksåän utanprogram senare

livet.l2i Sverige har undersökningar genomförtsI visar barnattsom
börjat daghem tidig ålder oftapå i klarar sig bättre skolan and-i änsom

kunskapsmässigtbam, socialtsåvälra som
Utvärdering förskoleverksamhet har ibland gjorts med utfallsmåttav

kompetens.på färdigheter ochbarns Internationella erfarenheter ty-
der på prestationer i testsituation obeständiga och situations-äratt en

19 Holmlund, K. Rönnerman, K.1992: Utvärdering och utveckling av
förskolans verksamhet lokal angelägenhet. Umeå universitet, Pedagogiskaen-
institutionen. Pedagogiska 36. Holmlund, K. Rönnerman,rapporter, nr
K.l995: förskolan. Studentlitteratur.Kvalitetssäkra Lund,
l Schweinhart, L.J. Weikart, D.P.l980: Young Children Grow Up: The

Preschoolof the Perry Program Youth Through 15. MonographsEffects Ageon
Highthe Scope Educational Research Foundation. Nr 7. Michigan: The Highof

Schweinhart, L.J. Weikart, D.P.1993Scope Press. A significantsummary
benefits of the High Scope Perry Pre-school Study through 27. Ypsilanti,age

Scope.HighMI:
93 B-E.1989: EjfectsAndersson, public day-care: A longitudinal study.

60.Skriftserie. 857-866.Child Development. Nr Sid Andersson, B-E.l992:
of day-care and socioemotionalEjfects cognitive thirteen-year-Competenceon

schoolchildren. Child 63.old Swedish DevelopmenLNr Skriftserie.Sid 20-36.
Andersson, B-E.l994: Public policies and early Childhood education. European

Childhood Education Research Joumal.Skriftserie. Sid 19-32.Early Nr
94 Amqvist, A.1995: Bamskola för femåringarSe mellanmötet ettex -

förskolan och skolan. Högskolan i Karlstad.
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bam.95speciellt vad gäller har medförtspecifika, Detta attyngre upp-
allt högre grad börjat riktas barns motivation ochmärksamheten i mot

forskningsresultat lärarerfaren-för inlärning. Såvälbetingelserna som
fårde vill lära, de aktiva och delak-heter barn lärvisar närnäratt vara

lärare och kamrater och bra fysisktaccepterade mårtiga, känner sig av
för lärande harfokusera betingelserna barnsoch psykiskt. Genom att

fråntendens uppmärksamheten riktas bortdet emellertid funnits atten
pedagogiska mellan lära-faktiskt sker i den ivad mötetprocessen,som

sammanhang grundläggande frå-och den i pedagogiskaoch barnet,ren
hur lär bam".gan

skolafölja det pedagogiska arbetet i förskola ochEtt sätt att upp
älva lärandet dokumentera det pedagogiskaligger ärnärmare attsom

portfolios eller portföljmetodik.hjälp s.k. Dessaarbetet med av
dokumentationviktiga produkter ellerportföljer innehåller annan

systematiskt uppfattningeller mindrepå sättett ger en omsom mer
Portföljen kanlärande på olika områden.utveckling ochbarnsvarje

försök behärska bokstäver,barnetsinnehålla dokumentation att t exav
från tillbildframställning år år.matematiska begrepp,skrivande, osv.

uppföljningtill hjälp inte bara ochportfolion kanInnehållet i vara som
infor-följande stadium tjänapåinfonnation till läraren ävenutan som

för barnetslutligen minnesdokumentföräldrar ochtillmation utgöra ett
eller skolan.slutar förskolansjälv detnär

barns lärandeomfattande forskning bedrivits kringBland den som
utvärderingskaraktärlgö. be-Flera dessastudierockså någrafinns avav

förskoleti-utvecklas underförståelse för sin omvärldbarnsskriver hur
förskolanföljt barn istudier hardessaden. I genom uppmanen av

med skolansoch utvärdera barnsbeskrivaskolan möteattgenom
Världm utifrånfinns också ambitionandra studierdenna ochI att,en

följavideodokumentationobservationer,erhållna resultat, m.m. upp
skola.pedagogiska arbetet i förskola och Genomdetoch utveckla att

kommunikation mellan barn ochanalyseraochVideodokumentera pe-
pedagogiska kompetenshur detydligt framträttdagoger har vuxnas

95 development. Journal ofinfluences children sK.l994: SchoolSylva, on
135-170.Vol 35. Nr l.Ppand Psychiatry.Child Psychology

96 lära. Gothenburgensis. Göte-1989: lära barn UniversitasPramling, Att
Grundläggande färdighe-Mårdsjö. Pramling, 1996:också A-C, Iborg. Acta, se

grundläggande. Stockholm, Studentlitteratur.ochfärdigheterster
97 detGraneld, P. 1995: Först roligt,Klerfelt, A. WilliamsPrarnling, var

med skolans värld.vande sig. Barnstråkigt och möteblev det sen mansen
Göteborgs universitet. RapportInstitutionen för metodik.Kunnandets grunder.

nr
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198utvecklas. utvecklaAtt de förmåga barns perspektiv,att ta ärvuxnas
viktig faktor i den pedagogiska kvalitetsutvecklingen.en
Enligt den utvidgade Socialtjänstlagen trädde krafti 1995som

skärptes kraven kommunernapå utvärdera och följa verksam-att upp
heten de olikai formerna barnomsorg vad gäller såväl politisktav reg-
lerbara förhållanden organisation och kvalitet i det pedagogiskasom

dessadarbetet relationer mellan Hur dessasamt skyldigheter uppfylls
olikai kommuner svårt fåär ännu någon uppfattningatt Det finnsom.

tendens tyder på många kommuner haratt tagit mark-överen som en
nadsmodell, där verksamheten främst service för föräldrar-ses som en

vilka ofta benämns "konsumenter", kunder eller "brukare. Dag-na,
hemsavgifter får ibland formen timtaxor och vistelsetider skärps ochav

efter föräldrars barns behov. Somän led dennaianpassas ettmer ut-
veckling genomför många kommuner enkätundersökningar där föräld-

får i vilken grad de nöjda med barnomsorgen.är Vanligtvisrar ange
finner de flesta föräldrar nöjda och mångaatt kommunerärman ser
detta bekräftelse på kvaliteten i verksamheten hög.att Iärsom en ut-
värderingar utförda oberoende kommunintressen, finner deattav man
flesta visserligen de nöjda variationenäratt att är stor näruppger men
det gäller tillfredsställelse med personalkontakten, kunskap vadom

händer arbeteti med barnen förskolans roll och funktion församtsom
föräldrar.2°°olika grupper av

Frågan hur kvalitet påverkas ekonomiska besparingar har in-om av
kommunerna medfört ökat intresse för utvärdering kvalitetett iom av

relation till kostnader. Modeller har därvid ofta tagits frånöver nä-
ringslivet. Metoder såsom Total Quality Management och instrument
utarbetade Institutet för kvalitetsutveckling SIQ har i syfteanväntsav

kvalitet förskolai och skola.att mäta Dessa metoder fokuserar huvud-
sakligen på personalens arbetsförhållanden, arbetsmiljön och lednings-
aspekter kvalitet. Gemensamt för dessa och liknande metoder förav
utvärdering de sin utgångspunkt i andraär aspekteratt verksam-tar än
hetens pedagogiska uppdrag och mål.

I utredning på uppdrag Socialdepartementet i början 90-en av av
talet systematiserades grundläggande frågor kring utvärdering barn-av

Arbetet syftade bl.a. till belysa på vilket utvärderingatt sättomsorg.

93 Palmerus, Pramling,K, I Lindah1, M. 1991: Daghem för småbarn. Göte-
borgs universitet, Instituionen för metodik i lärarutbildningen. Skriftserie. Nr
Socialstyrelsen 1995502: Bamomsargen isocialtjänstlagen. Allmänna råd.
2°°Kärrby, G.l995: Föräldrars uppfattningar kvalitet daghem.i Socialve-om

Årg.temkaplig tidskrift. Nr Se även: Persson, S.l994: Föräldrars
föreställningar barn och bamorrtsorg. Stockholm, Almqvist Wiksellom
International.
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och målstyrd verk-decentraliseradifungera styrinstrumentkan ensom
inteutvärdering i detta sammanhangslutsatsviktigsamhet. En attvar

användas kontrollinstrument. Rätthand börförstaenbart eller i ettsom
personalen ökad kunskap ochocksåutvärderingaranvända kan ge

verksamheten. viktigtföräldrar ökad insyn i Somkompetens ettsamt ge
lokal skisserades idésärskilt på nivå,utvärderingar,inslag i omen

pedagogiska verksamhetendendokumentationkontinuerlig somav
lokalredskap förocksåför utvärdering,grund barainte ettutan som

utveckling.
arbetasamarbete kringinternationelltår har sättPå attett nyasenare

förskoleornrâdetkvalitetsfrågor inomochutvärderings- ägtmed rum
EU-kommissionens nätverkordförande iMoss,under ledning Peterav

nämnda utred-har från densammanhangdettaför barnomsorg. I ovan
och utvärdering skissera-modell för styrningassociativbl.a.ningen en

pedagogisk dokumenta-dialog kringreflektion ochdärats, gemensam
inslagen.2°2 förGrundläggandecentraladetion mestettsom avses

för-marknadsmodellfrånskillnadmodell till ärdenna attt ex en --
och kulturellagrundläggande socialabärareskola och skola avses som

angelägenhetblir så-och utvärderingkvalitetdär frågorvärden, enom
bredareförpersonal och föräldrarpolitiker, ledning,väl för ensom

utvecklas kvalitetsmäs-skola skall kunnaochförskolaallmänhet. Om
pedagogiskadenlegitimitet, måsteeller stärka sinupprätthållaochsigt

diskurs kringdel i reflexivoch blisåledes bli synligpraktiken en en
Liknande tankar kringinvolveras.kanolikaverksamheten, där grupper

tid förts framutvecklas har påochutvärderaskvalitet kanhur avsenare
forskarerad andraen

Åsén, utvärdera barnomsorg.m G.l991: AttLundgren, U.P.Dahlberg, G,
HLS Förlag.Stockholm,

Åsén,m Question ofG.1994:Evaluati0n and Regulation:G,Dahlberg, a
in Early ChildhoodValuing QualityA.eds:Moss,P. Pence,IEmpowerment.

Publishing.Paul ChapmanServices. London,
2°3 ApproachTowards Inclusionary inP.1994:A. Moss,Se Pence,t anex:

Child-Quality in EarlyA.eds: ValuingMoss,P. Pence,Quality. IDefining
Schwandt, T.A.:också:Publishing. SePaul ChapmanLondon,hood Services.

1997.fortcoming,Hermeneutics. EvaluationPracticalEvaluation as
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Utvärdering och pedagogisk dokumentation

Idén dokumentera och utvärdera det pedagogiska arbetet fannsattom
levande bland företrädare för den pedagogiska progressivismen. Såväl

Köhlerm förespråkadeJohn Elsa reflekterandeDewey ochsom en pro-
blematiserande hållning till den pedagogiska verksamheten och med
den sammanhängande frågeställningar. Båda hävdade också synsättett
på bamet/eleven utforskare omvärlden och läraren med-som av som
forskare. låg aktivitetspedagogikensi arbetssätt, kommu-Det sattesom

observationennikationen, interaktionen och i den självre-centrum, att
flekterande läraren utvecklade insikt forrnbarhetjagets och verklig-om
hetens görbarhet i det pedagogiska IKöhlers pedagogik sågsrummet.
lärarna slags forskningsassistenter och under Elsa Köhlersettsom
verksamma tid innebar detta också lärare, i sin strävan närmaatt att
forskning oftaoch praktik till varandra, relativt gick vidare till akade-
miska studier. Vad i våra dagar kommit leva kvar Köhlersattsom av
idé observation s.k pedagogiska fakta framför allt bamobser-ärom av

syfte förstavationema, i hand varit observera och klassificeraattvars
barnets psykologiska utveckling i relation till redan förutbestämda ka-

hämtade från utvecklingspsykologin. perspektivtegorier sådantI ett
ligger fokus på barnens läroprocesser i första hand, påinte utan attmer
klassificera de generella utvecklingsnivåer och stadieroch kategorisera

barnet uppnått.som
vetenskapliggörande de pedagogiska frågorna, framför alltDetta av

med hjälp psykologin, har inneburit pedagogiken i utsträck-att storav
psykologi, pedago-blivit liktydig med också tillning rötternaattmen

samhälleliga och förank-gisk filosofi och pedagogikens värdemässiga
ring kapats. har varit det vetenskapliggjorda barnethar Det trättsom
fram.2°5 generella klassifikationer blir i sin ocksåDenna turtyp pro-av

praktiken. stället för konkreta beskrivning-duktiva den pedagogiskai I
och reflektioner kring barns lärande och kring deras tankar, teorierar

lättoch hypoteser omvärlden hamnar då i klassificeringarman avom
femårsåldembarnet, att barn i på visst sätt", vilket i sinär etttsom ex

förutbestämmakan leda till försöker vad barn bör kunna iatttur man
viss ålder. på så abstrakta och till ob-Genom sätt upprättaatten synes

jektiva kartor barnens liv finns det uppenbar risköver atten man som

mKöhler, 1934: Aktivitetspedagogik. Stockholm, Natur och Kultur.E.
2°5Se Hultqvist, K. 1990: Förskolebamet. En konstruktion för gemenska-t ex

individuella frigörelsen. Stockholm, Symposion. Se också: Dahl-och denpen
Lenz-Taguchi, H.1994: Förskola och skola två skilda tradi-berg, G. om-

och visionen mötesplats. Stockholm, HLS Förlag.tioner 0m om en
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lärare lär känna enskildainte det barnet och dess meningsska-närmare
pande strategier.

risk med sådana generella kartorEn de lätt blir red-är att ettannan
skap för uteslutning och inneslutning för vilka barnavgöraatt som-
fungerar bra och vilka fungerar dåligt enligt generellt, objektifi-ettsom

normaliserande perspektiv. förlängningenerande och leder också oli-I
ka stadie- och nivåbestämningar också lätt till kategoriseringar vadav

normalt.normalt och ickesom ses som
dokumentation och analys barns läroprocesser finnsGenom detav

möjlighet tillskapa sammanhang kan synliggöra,att etten som men
klassifikationssystemöverskrida dessa och konventioner,även som

graderar barnen och efter förutbestämdatingen värdeskalor. På så sätt
finns också möjligheter lärare och elever/bam fårdet makt ochöveratt

värdera kunskapsproduktion.själva sin Vad det i grundenrätt att
handlar skillnad förhållningssätt till pedagogiskaiärom en processer-

klassifikationer eller kartor försöka reduceravia den komplexitetatt
vilket oftapräglar pedagogiskt arbete, leder till konstaterandensom av

eller försöka härbärgeranågot på visst komplexiteten,är sätt,att ett att
vilket i sin kräver kontinuerlig problematisering och reflektiontur av
kring det pedagogiska arbetet. det fallet krävs det modI attsenare

handlingar, ha tilltro till den förmågangranska sina ochattegna egna
förstå de rika möjligheterinte minst inryms i den mänskligaatt som

erfarenheten. betyder komplexiteti sin och mångfald,Detta tur att
ovisshet tillgångmångtydighet, olikhet och och inte ettses som en som

utveckling.hinder för
förändrings- och refonnarbete inom skola och förskola harI ut-

generellt reformperspektiv lättast kan beskrivasvecklats ett som som
perspektiv finns det"uppifrån-och-ned"-perspektiv. sådantI ettett en

den politiska där besluten fattas,klar arbetsfördelning mellan arenan,
och de professionella, dvs. pedagogerna, skall genomföra visssom en

följd politiska beslut. förverksamhet Initiativet till och målensom av
förändringarbete på central nivå, politiker och ochexperteranges av
idéerna skall sedan implementeras och genomföras i pedagogisken

läroplansteoretiska forskningenpraktik. den brukar skilja mellanI man
formuleringsnivån, där och läroplaner fonnuleras, och realise-program

2°° Hultqvist, K. 1990: Förskolebamet. Stockholm/Stehag, Symposion,Se t.ex.
Varför pedagogisk Stockholm,.och Lenz-Taguchi, H. 1997: dokumentation

HLS Förlag.
2°7Jämför: Toulmin, S. 1995: Hur det humanistiska förfuskades. Kosmo-arvet

Ordfronts Se G. 1997:polis Stockholm, Förlag. även: Dahlberg, Barnsyn,
konferanskunskapssyn och lärande. Paper vid BUPLs kring:presenterat

Århus,Kvalitet i barnomsorgen, Danmark, 1997.
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realiserasmringsnivån, dessadär Man har länge utgått från idén att
det möjligt på högsta nivå i hierarki formulera målär påatt en som
lägsta nivå får konkret handling till följd. helEn del forskning har dock

detvisat oerhört svårt genomföra reformer enligt denna modelläratt att
institutioneri statliga och kommunala har ocksåDet visat sig detatt

på skolor och förskolor ofta skapats mycket stark institutionell tra-en
dition, byggd på rutiner och handlingsmönster, reglerar och be-som

handlingsutrymmet och så blir förkroppsligadegränsar i peda-sägaatt
arbete.efter tids förändringarAtt initieras uppifrån och uti-gogen en

från, andra pedagogerna själva, finns också inbyggt i traditionenänav
och tänka. decentraliseringen,Trots bl inneburitsättet att attsom a an-

för utveckla verksamheten i hög grad ligger hossvaret att numera pe-
dagogerna själva, fortfarandemånga fångade i tänkande, därär ett man
förväntar sig förändringar skall initieras andra och där inteatt av man

förmåroch utnyttja det faktiskt finns.utrymmeser som
omfattande försök medl 6-årsverksamhet i Norge gjordesett ett

försök tillvara det bästa från förskolan och skolans praktikatt ta en-
ligt fastställt Försöket medförde emellertid knappast någotett program.
pedagogiskt nytänkande praktikeni det blev antingen traditionell-
skola eller traditionell förskola. utvärdering och sammanfattningI en av
projektet drog Peder slutsatsenHaug att:

förändringar kräver de arbetar inom för verksamheten haratt som ramarna
förståelseförändrat grunden för sin eller grunden för sina föreställningar

vad egentligen handlar måstearbetet om/.../De andrasig föreställ-göraom
genomföras"vadningar viktigt och hur utbildning kanärom som

hade hänt i experimentet medDetta inte 6-åringama och detta för-är
modligen något det svåraste i allt förändringsarbete. förskolaInomav
och skola finns det tradition där barnen fortfarande i praktiken bliren
behandlade objekt, läroplaner och lärares föreställningartrots attsom

verksamheten speglar pedagogiskt kanHurett annat synsätt.om man

m Lindensjö, B. Lundgren, U.P.l986: Politisk styrning och utbildningsre-
former. Stockholm, Liber.
2°°Brunsson, N.1990: Reformer rutin. I Brunsson, N. Olsen, J.P. red:som
Makten reformera. Stockholm, Carlssons. Haug, P.1992:Educationalatt
reform by experiment. The Norwegian experimental educational for 6-program

olds 1986-1990 and the subsequent reform. Stockholm, HLS Förlag.year
m Jämför: Henckel, 1990: FörskollärareB: i tanke och handling. Pedagogiska
institutionen, Umeå universitet.
2" Haug, 1992:P Educational reform by experiment. The Norwegian experi-
mental educational for 6-year olds 1986-1990 and the subsequentprogram
reform. Stockholm, HLS Förlag.
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då förändra grunden för förståelse vadsin arbetet egentligen handlarav
kan lärare förstå handlingarom Hur sina och hand-man som egna

lingsmönster detta räcker det knappastFör ökat eller viljaett ansvar en
förändra. också redskap förkrävs genomföra de förändringarDetatt att

åstadkommavilloch den utveckling Pedagogisk doku-som man
kan redskap förmentation synliggöra och för gransk-öppnaattettvara

praktiken. Pedagogisk dokumentationning den kollektivtär ettav egna
arbetsverktyg bygger på reflektionsarbete, där såvälett gemensamtsom
lärare elever/bam, föräldrar och andra kan delta. synliggöraFör attsom

dock dokumentationenpraktiken krävs det blir naturlig och integ-att en
rerad del det dagliga pedagogiska arbetet och inte något liggerav som
vid sidan förutsätter arbeteti kan skapa kulturDetta attav. man en av
samarbete, reflektion och kommunikation. bygga sådanAtt kultur,en
där pedagogiskt arbete och teoretisk förståelse integreras och berikar

och kan skapa dendär teori praktiken, är ettvarann man ur egna om-
fattande arbete kräver lång tid, professionell inställning samtsom en en
vilja granska sina handlingar och ställa sig dialog medi andra.att egna

exempel på reflekterandeEtt intressant pedagogisk kultur denären
kommunala förskoleverksamheten deni norditalienska staden Reggio

filosofiEmilia. pedagogiska ligger till grund för verksamhe-Den som
alltifrån föräldraromfattar hela kommunen, och pedagoger tillten

kommunpolitiker och stadens invånare och har tillskapats under många
olikaår och reflexiv dialog på Filosofin bygger påöppen arenor.av en

djup respekt för barns rättigheter och potentialer och starkt koppladär
till vetenskapligt förhållningssätt och idén barnet och pedago-ett om

medkonstruktörer kultur och kunskap det medforskandegerna som av
barnet" och "den medforskande pedagogen. reflekterande pedago-En

finnsgisk kultur förutsätter det konkret material i formatt ett tav ex
pedagogiskahändelser, läroprocesser eller andra reflekte-attprocesser

och kan synliggöras för alla berörda. krävs såledesDetöverra som
pedagogisk dokumentation kan bilda utgångspunktnågon form somav

för reflektion.gemensam
utvecklatReggio Emilia har tänka kring doku-I sättett attman

central och självklar del det dagliga arbetet.mentationen som en av
Med hjälp kamera och videokamera, bandupptagningar, skisser ochav
anteckningar följer barns och pedagogers arbete och läroprocesser.man

arbetet lärandetDokumentationen synliggör och för pedagogerna, bar-
föräldrarna och allmänheten. på detta arbetetGenom sätt göraattnen,

2 Lenz-Taguchi, H. 1997: Varför pedagogisk dokumentation Stockholm:
1992: ReflekterandeHLS Förlag. Jfr. Alexandersson, M. utvärdering -

kunskapssökande på lärarnas villkor. Forskning utbildning. Nrom
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dialogockså förutsättningar föroffentligt, skaparsynligt och enman
och därolika kan komma till talsdär mångakring verksamheten, röster
redskapblir således viktigtDokumentationentankar kan tänkas. ettnya

för-utvärdera verksamheten på varjeutveckla ochkontinuerligtför att
förfortbildningockså ochanvänds i internskola. Den samtextern mer

arbetet daghemmen i kommunen.kring påövergripande diskussioner
utgångspunktfunktioner bildaviktigastedokumentationens ärEn attav

ochpedagogerna. Dokumentationenreflektion blandför en gemensam
perspektiv, därför multiplareflektionenden öppnar egnagemensamma

Dokumentatio-uttryck och blir synliga.tilltankar kommeroch andras
för-konstruerarfram tillledakan på så sätt att gemensamman ennen

tillbakaständigt gåGenomliv och läroprocesser.ståelse barnens attav
fårdokumenteratsdiskutera detanalysera ochoch studera, mansom

med andra,tillsammanstolkningarsinamöjlighet omprövaatt egna
kanoch idéer kring hurfödas tankardet kansamtidigt mannyasom

uttrycket"mansammanfattas itänka kanvidare arbetet. Dettai sätt att
ofta användsuttryckkunna vidare,tillbaka förmåste gå ettatt som

Emilia.i Reggio
diabilder och barnensvideo, foton,formiDokumentation texter,av

möjligheterde fårför barnenbetydelseocksåalster har attgenomegna
lä-reflektera kring sinaochåterbesöka, känna igenminnas,att egna

subjekt.och seddaockså synligablir på såDe sätt somroprocesser.
del intemöjligheterdokumentationenfårFöräldrarna att ta avgenom

innebördvilkenochockså hur barnenbara vad barnen görgör, utan
delakti-föräldrarna blikanPå såtill detbarnen ävensättgörs.somger

lärande.liv och Ge-kring barnenserfarenhetsutbyteochdialogiga en
det möjligthandlingar blirtankar ochbarnens attdokumenteraattnom

deras förmå-synliggörautforskande arbete,för barnsfå attögonenupp
skapasdokumenttill uttryck.komma Dederasoch låta röster somgor

kunska-osynligt:skulle ha förblivitsådantsynliggörakan som annars
kanDokumentationenoch uttryck.idéer, relationerläroprocesser,per,

och daghemmenpedagogernabarnen,tillockså bidrasåledes att enge
historiaochidentitetsynlig

har det påländer,nordiskaliksom i övrigaförskola,svenskInom
dokumentationför pedagogiskintressevuxit framår ett stortsenare

1993: The2 G. edsGandini, L. Forman,Edwards, C.,Se vidare t ex:
Early Child-ApproachThe Reggio EmiliaChildren.Hundred Languages to

Barsotti,Corporation.PublishingJersey: AblexNorwood, NewEducation.hood
Dahlberg,Stockholm, HLS Förlag.pilbáge.Robin Hoods1997: DA. som-

Åsén, filosofin Reggiopedagogiska ioch denMalaguzziG.1997:L0risG.
Stockholm.Boken pedagogerna.redZaar, M.Svedberg, L.Emilia. I om

Utbildning.Liber
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arbetsredskap i det pedagogiska arbetet. dettaI sammanhang harsom
verksamheten i Reggio Emilia varit viktig förebild och inspirations-en
källa. Erfarenheterna från projektet Pedagogik i föränderligen om-
värld, där antal förskolor i stadsdel i Stockholmett stort medverkaten
i kombinerat forsknings- och utvecklingsarbete,ett har bl.a. visat på
dokumentationens centrala betydelse för utveckla och förnya för-att
skolans pedagogik och synliggöra verksamheten och barns lärande för

politikerpedagoger, föräldrar, ledning och Genom bygga nätverkatt
där pedagoger från olika förskolor träffas och kollegial pedago-genom
gisk handledning där dokumentationen bildar utgångspunkt för gemen-

reflektion, kan bredare erfarenhetsutbyte etablerats ochett blisam en
kraft fömyelseni förskolans pedagogik. En central funktionav annan

dokumentationen kan fylla den möjliggör kvalitetsbedö-är attsom en
ming förskolans verksamhet, där såväl pedagoger andraav som grup-

kan involveras.per

Sammanfattningsvis kommittén utvärdering oftast haratt sty-menar en
rande effekt. finns därförDet risk de utvärderingsinstrumentatten som
används, i realiteten kommer de mål för verk-ersättaatt sattssom upp
samheten. Det därför viktigt utveckla former förär utvärderingatt som
bidrar till utveckling arbetet förskolan deni riktningi läro-en av som
planen anger.
Utvärdering kan utifrån olika motiv och syften.äga kunnaFör attrum
bidra till den enskilda förskolans utveckling det angelägetär att ut-
veckla perspektiv och metoder för utvärdering och kvalitetsbedömning,
där utvecklingsmotivet, kontrollmotivet överordnatän Detärsnarare
handlar med andra ord utveckla utvärderingstänkande, däratt ettom
utvärdering, kvalitetsbedömning och utveckling verk-pedagogiskav
samhet kan gå hand hand.i

Utvärdering bör del förskolans offentlighet. För möj-attvara en av
liggöra insyn diskussion kring och bedömingar verksamhetensav
kvalitet det angeläget utveckla former förär utvärdering, där detatt
pedagogiska arbetet och barns lärande dokumenteras och synliggörs
och där dokumentationen också kan för dialog med föräldrar,öppna en
ledningsansvariga, politiker och andra.

2 Se Att skärpa ögat pedagogisk dokumentation. 1995:t Modernex: om-
Barndom. Skriftserie. Nr 2. Lenz-Taguchi, H. 1997: Varför pedagogisk
dokumentation Stockholm, HLS Förlag.



KapitelSOU 1997:157 4 101

Bestämmelser4 om

förskoleverksamheten,
och skolanskolbarnsomsorgen

och skolbamsomsorgenförskoleverksamhetenBestämmelserna om
skolannärvarande i socialtjänstlagen och bestämmelsernaförfinns om

islollagen.
skollagsñâgørzls harFörskoleklass och andrapropositionenI rege-

förskoleverksamhet skolbamsom-reglerna ochföreslagitringen att om
verksamhetoförändrade till skollagen.så Denförs över gott somsorg

föreslås bildaenligt socialtjänstlagenbedrivs §för sexåringar 15som
skolformdet offentliga skolväsendet.skolform inom Dennaen egen

för kommunenförskoleldass och obligatoriskskaLl benämnas är att er-
fritidspeda-för delta Förskollärare ochfrivillig barnenbjuda attmen

det offentliga skolväsendet inomundervisa irätt att ramengoger ges
den samlade kompetensen ikompetens. Detrespektiveför är ett ar-

grundskollärare och fritidspedagogerförskollärare,medbetslag som
eleven idynamisk med den enskildavarierad skolatillskall bidra en

pedagogiska verksamheten.denförcertrum
ramlag. syftemålinriktad LagensSocialtjänstlagen är attär angeen

de målverksamhet.målen för kommunernas Förutomochintentionerna
Socialstyrelsensocialtjänstlagen hariverksamhetenför ut-som anges

råd verksamheter. Kom-för barnomsorgens olikaarbetat allmänna
efter de behovlokala mål utforma barnomsorgenhar iatt sommmema

finns.
Socialstyrelsen.för barnomsorgentillsynsmyndighetCentral är
förändrats frånförändringen statsbidragentakt medhar irollDess av

utvärdering verksamheten.uppföljning ochtillnoimering av
frivilligobligatoriskbestämmelser gäller såvälSkollagens som

Även från detalj-skolan har ändratsstyrningenskdverksamhet. om av
detaljreglerad barn-målinriktad styrning dentill änstyrning är meren

bestämmelserbestämmelserna skollagen finnsiFörutom omomsorgen.
kursplaner.skolformsförordningar läroplaner och Läro-iskdan i samt

målen för utbildningen. Kursplanemade nationellaplanerna an-anger
skallmål undervisningen i respektivedels vilka strävaämnesomgei

s Förskoleklass och andra skollagsfrâgor.1997/9826:rop
m Allmänna råd.Pedagogiskt för förskolan.1987:3:Socialstyrelsen program

Kommunala familjedaghem. Allmänna Råd. Socialsty-1988:4:Socialstyrelsen
råd.Pedagogiskt för fritidshem. Allmännal988:7:relien program
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och dels vilka mål eleven skall ha uppnått eftermot det femte respekti-
nionde skolåret.ve
Central tillsynsmyndighet för skolan Skolverket. Skolverket harär
central och regional organisation för fullfölja sitt uppdrag.atten en

4.1 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Av socialtjänstlagens framgår13 § i vilka fonner förskoleverksam-a
heten och skolbamsomsorgen skall bedrivas:

Förskoleverksamheten bedrivs i form förskola, organiserasav som som
daghem eller deltidsgrupp, i form familjedaghem och i form komp-av av
letterande förskoleverksamhet öppen förskola.

Skolbamsonisorgen bedrivs i form fritidshem, integrerad skol-av
barnsomsorg eller familjedaghem. barnFör mellan tio och tolv kan
skolbamsomsorgen bedrivas i fonnäven fritidsverksamhet.öppenav
Skolbamsomsorgen skall barn for vistelse den del dagen då bar-ta emot av

inte vistas i skolan och under lov.net

Socialstyrelsens allmänna rådI redovisas de olika formerna enligt
följande:

Daghem pedagogisk gruppverksamhet för inskrivnaär barn i åld-en
Daghemmen0-6 år. har delen dagen. Barngrup-öppet störrerarna av

kan organiseras i småbamsgrupper för barn till 3 år och ipema upp
Ävensyskongrupper för barn mellan och3 6 år. utvidgade syskongrup-

förekommer och omfattar såväl förskolebarn skolbarn.per som
Deltidsgrupp också pedagogisk gruppverksamhet för inskrivnaär en

barn i åldrarna 4-6 år. allmänhet omfattarI verksamheten timmartre
dag. Alla harsexåringar lagstadgad till 525 timmar underrätt ettper en

år den allmännai förskolan. Sexåringama familjedaghemi har tillrätt
plats i deltidsgrupp.

familjedaghemI dagbarnvårdare inskrivna barn i åldrar-tar emoten
Verksamheten1-12 år. allmänheti förlagd till dagbamvårdarensärna

hem. i familjedaghemBarn bör ha tillgång till förskola ochöppen öp-
fritidsverksamhet.pen

förskolanDen pedagogisk gruppverksamhetöppna somär riktaren
till barnsig och hemmavarande föräldrar och till dagbarnvårdare. Det

finns inget inskrivningsförfarande deni förskolan.öppna

2 Socialstyrelsen 199522: Barnomsorgen isocialtjänsten. Allmänna råd. Sid 21
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skol-för inskrivnagmppverksamhetpedagogiskFritidshem är en
dagen.delenskolfriadenunderålderårsmed 12ochtillbarn av
inomfritidshemskolbarnsomsorg ärIntegrerad sammarymssom

skolan.lokaler som
seskolbarnsomsorgformfungerarFamiljedaghem avensom

ovan.
åldernårsi 10-12erbjuds barn attfritidsverksamhetendenI öppna

denunderochbarnandramedtillsammansaktiviteterdelta i vuxna
verksamheten.iinskrivnaintedagen. Barnen ärdelenskolfria av

Övergripande principerochmål

framgår§1socialtjänstlagens att:Av

grundsolidaritetensochdemokratinsskallsocialtjänstSamhällets
människornasfrämja

trygghet,socialaochekonomiska
ochlevnadsvillkorjämlikhet i

samhällslivet.deltagande iaktiva
sinförmänniskanstillhänsynstagandeunderskall ansvarSocialtjänsten

enskildasutvecklaochpå frigörainriktassociala situation attoch andras
och resurser.egnagruppers

självbestämman-människornaspå respekt forskall byggaVerksamheten
integritet.ochderätt

bör iMålensocialtjänsten.förmålenövergripandedeParagrafen anger
forvägledandebörochriktmärkenpolitiskahandförsta varasomses
förgrundenmålsocialtjänsten. utgörDessainomverksamhetall

målgrupperolikatillsigriktardelmåldeförkonkonretiseringen som
socialtjänstlagen.verksamheter ioch

grundtillskall liggadelmåldesocialtjänstlagen§12I somanges
ungdom:ochbarnför omomsorger

skallSocialnämnden
förhållan-godaochunderungdom tryggaoch växerbarnverka for att upp

den,
personlighetsutvecklingallsidigfrämjamed hemmensamarbetei ennära

ungdom,ochhos barnutvecklingsocialfysisk ochoch gynnsamen
ungdomochhos barnutvecklingenföljauppmärksamhetsärskildmed

utveckling,tillteckenvisathar ogynnsamensom

Sid 138.socialtjänsten.m Omdel A:1979/80:lProp.
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i samarbetenära med hemmen sörja för barn och ungdomatt riske-som
utvecklas får detatt skydd ochogynnsamt stöd de behöverrar och,som om

hänsynen till den bästa motiverar det, vård och fostran utanför detunges
hemmet, samtegna

i sin barn och ungdom tillgodose det särskilda behovomsorg stödom av
och hjälp kan föreligga sedan tvist vårdnad ellersom harumgängeen om
avgjorts domstol.av en

Av specialmotiveringen till 12 § socialtjänstlagen framgår syftetatt
med bestämmelsen i vidär mening vilkenatt inriktning kommu-ange

barn och ungdomar skall ha. Förutom denernas i 12omsorger §om
angivna målen skall förskoleverksamheten och skolbamsomsorgen ge-

de ideologiska och demokratiska mål finnsnomsyras angivna iav som
1 § socialtjänstlagen. Tanken med de i lagen angivna målforrnulering-

kommunen i lokalaär mål skallatt precisera dessa.arna

Kommunens och förskoleverksamhetens ochansvar

skolbamsomsorgens uppgift

Av socialtjänstlagens b13 § första stycket framgår vilka uppgifter för-
skoleverksamheten respektive skolbamsomsorgen har.

Förskoleverksamheten skall pedagogisk verksamhet erbjudagenom
barn fostran och omvårdnad. Skolbamsomsorgens uppgift komp-är att
lettera skolan erbjuda barn meningsfullsamt fritid och stöd i ut-en
vecklingen.

andraI stycket paragraf verksamheternas allmännasamma anges
kvalitetskrav nämligen, personalens kompetens, barngruppema skallatt
ha lämplig sammansättning och storlek lokalerna skallen samt att vara
ändamålsenliga.

I tredje stycket verksamheten skallatt utgå från varje barnsanges
behov och de barn behöveratt särskilt stöd i sin utveckling fy-som av
siska, psykiska eller andra skäl skall den deras speci-ges omsorg som
ella behov kräver.

olikaI förarbeten och Socialstyrelsens allmänna rådm gällande för-
skoleverksamhetens uppgift framgår det förskolan, daghematt är och
deltidsgrupp, fritidshemmen och densamt integrerade skolbamsomsor-

har för målen med denatt pedagogiska verksamheten.gen som svara

m Prop. 1979/80 del A: Om socialtjänsten. Sid 530.
22°Prop. 1973:136: förskoleverksamhetensOm utbyggnad och organisation.
Sid 73 Prop. 1975/76:92: Om utbyggnad barnomsorgen. Sid 16. Socialstyrel-av

1995:2: Barnomsorgen isocialüänstlagen. Allmänna råd. Sidsen 23 ff.
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fy-behovtillgodose barnensuppgifttillharFamiljedaghemmen att av
dagligaochomvårdnadsisk omsorger.

huvudmandet kommunen är14 §socialtjänstlagens ärEnligt som
Kommunenoch skolbamsomsorgen.förskoleverksamhetenför svarar

Verksamhetendet.behövertill de barnerbjudsbarnomsorgför somatt
enskilda.anordnasocksåkan av

förskole-plats itillhandahållaskyldiga attKommunerna är
Skol-ålder.skolpliktiguppnåttharinteför barnverksamheten som

åldermed årsoch 12tillför barntillhandahållasskallbarnsomsorg som
§.skolform 13motsvarandeeller någongrundskolaniinskrivnaär

dentillhandahållas iskallskolbarnsomsorgochFörskoleverksamhet
ellerförvärvsarbeteföräldrarnastillmed hänsynbehövsdetomfattning
skallårfylltharintebarnbehov. ettFöreller barnetsstudier eget som

stöd sinsärskilt ibehöver ut-barnettillhandahållasförskolaplats i om
erbjudasskallplatsbehovanmältharFöräldrarveckling. enavsom

förskole-Plats inom§§.och 14 bdröjsmål 14oskäligtsådan utan a
barnetssåerbjudasskall näraskolbamsomsorgenochverksamheten

förvad krävsbeaktandemedmöjligtskolaellerhem somaveget som
skallSkälig hänsyn tasandraochlokaleruttnyttjaeffektivt resurser.att

§.önkemål 14föräldrarnastill c
oskä-ocksåskyldighet att utanfullgöra sinkanKommunen genom

förskolaenskildplats imotsvarandetillbarnethänvisadröjsmålligt en
Skäligskolbarnsomsorg.integreradenskildellerfritidshemenskilteller

omsorgsfonnönskemålvårdnadshavarenstillskallhänsyn omtas
14 b.§

denverksamhetenskildtillbidraglämnakan upp-Kommunen om
höga.oskäligtavgifterna inteoch ärb §,se 13kvalitetskraven,fyller

oskäligtintebarnbeloppmedlämnasbörbidrag ettSådana somper
verksamhetmotsvarandeibarnkostnadfrån kommunensavviker per

13
garanterad alla§förskola 15 ärallmäniplatsendastDet somär

skollagsfrågorz"andraochFörskoleklasspropositionensexåringar. I
of-detskolfonn inombildasexårsverksamhetdennaföreslås egenen

skolväsendet.fentliga
särskiltbehöverför barnsärskiltharKommunen ett somansvar
försko-tillalltidbarnhar dessa rättsituationföräldrarnasstöd Oavsett
behov.utifrån sittskolbarnsomsorg egetintegreradellerfritidshemla,

kvalitetsådanverksamhet atttillsåväl plats rättgällerRätten avensom
enligtharSocialnämndentillgodosedda.behovsärskildafår sinabarret

redaförverksamhetuppsökande att tabedrivaför attlagen ett ansvar

skollagsfrågor.andraochFörskoleklass2" 1997/98:6:Pop.
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på vilka barn med behov särskilt stöd behöver anvisas platsav isom
barnomsorgen l 6 §.
Den ansvariga nämnden har också verka för barnenatt höstterminenatt det
år då de fyller år och barn med behovatt särskilt stödsex utnyttjar sinaav
platser 17 §. Kommunen har också enligt denna paragraf informeraatt
föräldrarna verksamhetens organisation och innehållom syftet medsamt
denna.

Personal och ledning

Kommunen för förskoleverksamhetenatt och skolbamsom-ansvarar
har möjlighet bedriva målinriktadattsorgen verksamhet ien överens-

stämmelse med de övergripande målen. Kommunen skall besluta om
konkreta mål och riktlinjer anpassadeär efter lokala behov ochsom
förutsättningar

De mål kommunen utformar skall utgå från socialtjänstlagen;som
målsättningsstadganden. Målen skall sedan preciseras personalen iav
det praktiska arbetet För uppnå viss kvalitetatt i verksamhetenen
har kommunen för detatt inom förskoleverksamhetenattsvara och
skolbamsomsorgen finns fungerande ledningspersonal utbildadsamt
och yrkeskunnig personal. Kommunen har föräven att attsvara perso-
nalen får fortbildning.

Av 13 b § andra stycket socialtjänstlagen framgår följande:

bedrivandeFör förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skallav det
finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet barnens behovatt av

och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.omsorg en

Bestämmmelsen allmänt formuleradär och överlämnar kommuner.
bestämma vilken kompetensatt personalen skall ha för barnens be-att

hov och god pedagogisk verksamhet skall kunnaav omsorg tillgodoses.
Inom förskolan och den förskolanöppna arbetar förskollärare och barn-
skötare. Inom fritidshemmen och den integrerade skolbamsomsorgen
arbetar både fritidspedagoger och bamskötare.

Socialstyrelsen konstaterade i sin utvecklingsplan för bamomsor-
den uppdelningenatt i två yrkesgruppergen finns följdär attsom en av

m Socialstyrelsen 199522: Barnomsorgen isocialtjänstlagen. Allmänt råd. Sic
4 l

.m Åstedt,Johansson, G. I-B. 1996: Förskolans utveckling -fakta och funde-
ringar. Stockholm, HSL Förlag. Sid 84.
m Socialstyrelsens till regeringen denrapport 14 maj 1982: Utvecklingsplan för
barnomsorgen. Sid 63.
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och fri-förskollärar-medpersonalmedtillräckligtfunnitsdet inte
medönskvärtdetansågSocialstyrelsentidspedagogutbildning. en en-

likvärdighaanställda börallaföljeryrkeskår. Härav atthetlig en
vidareutbildning.bör fåbamskötamainnebärvilketgrundutbildning att

kvali-viktigastedenpersonalenockså ärlagmotivz framgår attAv
inne-Detskolbamsomsorgen.ochförskoleverksamhetenitetsfaktom

barnskötarepersonalbamomsorgens attkompetenshöjningbär aven
succesivtAttfritidspedagoger.ochförskolläraretillsigvidareutbildar

enhet-hasiktpåpersonal ochhögskoleutbildad attandelen en meröka
bör strävan.personalstyrkalig vara en

framhållsprogrampedagogiskafritidshemmensochförskolansI
pedagogisktledasverksamhet börfritidshemmensochförskolans avatt

erfarenheterochkunskaperpersonalens sompersonal. Detutbildad är
ochutvecklasskallbarnentillgång. För attviktigasteverksamhetensär

skallinnehåll devilketmedvetenpersonalenmåstelära sig omvara
lärande skerBarnsskall tillämpas.arbetssättvilketochmedarbeta som

dagligochplaneringdärför imåstepersonalenochsammanhangallai
och intesituationentotaladendet ärmedveten attverksamhet omvara

be-harinlämingssyftebestämtiaktiviteterarrangerade ett somenbart
detillvaratakunnamedvetetFörinlärning. resurserbarns attförtydelse

arbetslagisamarbetapersonalenskallpersonalgmppenifinnssom
skallDagbamvårdamadagbarnvårdare.arbetarfamiljedaghemmenI

fritids-denPersonalen i öppnautbildning.ellererfarenhetadekvatha
erfarenhet.ellerutbildningadekvathaocksåbörverksamheten

underledningsansvaret,hurregleratsocialtjänstlageniintefinnsDet
Lednings-organiseras.skallför barnomsorgenledningenpolitiskaden

varierarskolbamsomsorgenochförskoleverksamhetenföransvaret
ellerFörskollärareverklighetenfaktiska ut.denhurberoende på ser

antal för-varierandeförledningsansvaret etthakanfritidspedagoger
fritidsverksamhet.ochfamiljedaghem öppenfritidshem,skolor,

olikamångaharföreståndaren,kalladhärledningsansvarige,Den
människorledakunnaföreståndarenskallDelsansvarsområden. vuxna

ochadministrationbl.a.föryrkesutövning ävenderas ansvarai men
innebärvilketledningsansvarigpedagogisktFöreståndarenbudget är

genomförs. Det ärutvärderingochplaneringpedagogiskför attansvar

Sid 39barnomsorgsområdet.pålagregleringUtvidgad225 1993/94:11:Prop.
råd.Allmännaförskolan.förPedagogiskt198723:m Socialstyrelsen program

Sid 69.fñtidshem.förPedagogiskt1988:7:SocialstyrelsenSid 72. program
råd.Allmännaförskolan.förPedagogiskt198713:227Socialstyrelsen program

Sid 52.
Stockholmsochdaghem, Att öva.på prövaArbetsledningm 1987:Mårdh, L.

Sidutvecklingsbyrån.ochForsknings-socialforvalming.
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också viktigt föreståndarenatt uppmärksamär på vilket behov fort-av
bildning behövs för såväl den enskildasom personalen för helasom
personalgruppen I takt med Förskoleverksamheten,att skolan och
fritidshemsverksamheten alltmer integreras har också ledningsansvaret
förändrats. Allt fler kommuner har chef för förskole-samma
verksamheten, skolan och skolbarnsomsorgen.

Avgifter

Kommunen får skäliga avgifterta ut för plats i kommunen anordnadav
förskola, fritidshem, integrerad skolbarnsomsorg och familjedaghem.
Av lagmotivenm framgår skälighetsrekvisitetatt syftar på avgifternaatt
inom dessa verksamheter

inte får bli så betungande för den enskilde denne dettaatt skäl avstårav
från den verksamhet barnet erbjuds och det skullesom värdefulltsom vara
for barnet delta såI fall kanatt kommunen inte ha uppfyllt sittanses an-

enligt lagen.svar

Avgifter får dock inte överstiga kommunens självkostnader. För barn
årär 15 § och för barn har behovsom sex särskilt stöd 16 §som av

får avgift endast i den måntas verksamhetenut överstiger 15 timmar i
veckan eller 525 timmar året 35 §.om

4.2 Skolan

Bestämmelser skolans organisation och innehåll har funnitsom sedan
länge. Den statliga styrning skolan har varit mycket stark och detalj-av
reglerad. I samband med omläggning statsbidragssystemeten årav
1991 kom skollagstiftningen förändras frånatt detaljstyming till vad

kallas mål- och resultatstyming.som
skollagstiftningen reglerar områdeett betydelse delsstor för denav

enskilde individens och för samhällets utveckling. Skollagen reglerar
såväl obligatorisk frivillig verksamhet. Den obligatoriskasom skolan är

nioårig grundskola, jämte vissaen motsvarande skolfonner. Den frivil-
liga skolan är gymnasieskolan, gymmnasiesärskolan och vuxenutbild-
ningen.

2 Socialstyrelsen 198713: Pedagogiskt för förskolan. Allmännt råd.program
Sid 52 och 71.
23°Prop. 1993/94:1 Utvidgad lagreglering på bamomsorgsområdet. Sid 50.



Kapitel 1094157SOU 1997:

Skolfonner

ingårskolformerför degällerbestämmelserfinnsskollagen somI som
of-skolor. Detprivatakapitelskolväsendetoffentliga ettdet samti om

offentligadetförbeteckningskolväsendetfentliga är gemensamen
förskolväsendetoffentligaoch detungdomochbarnförskolväsendet

anordnasutbildningsformersärskildafinns detDessutom somvuxna.
skälsjukdom ellerföljd annattilldemfördet allmänna avavsomav

ochskolväsendetoffentligadetskolarbetet inomideltakan sominte
skolväsendetoffentligadetvuxenutbildningen inomtillkomplettering

§§.och 8kap. 11för vuxna
följandebeståroch ungdomför barnskolväsendetoffentligaDet av

skolformer:
skolfor-motsvarandevissagymnasieskolanoch samtGrundskolan

sameskolan.ochspecialskolanSärskolan,nämligen,mer
skolfonner:följandebestårförskolväsendetoffentligaDet avvuxna

utveck-forvuxenutbildningkomvux,vuxenutbildningKommunal
sfi.invandrareförsvenskundervisningochSärvuxlingsstörda

regle-ochskolformerallaförbestämmelser ärVissa gemensamma
skol-varjereglerasskollagen. Dessutomkapitel idärför i sammaras

kapitel.form i egetett
skollagenkapitel ireglerad iskolform ett egetvarje ärFörutom att

skolfonns-Avförordningar.regleradskolformrespektiveär genom
läropla-detframgårungdomsskolan äroch attbarn-forförordningarna

jmfutbildningenförmålenövergripandedeinnehållersomnerna
ock-detfinnsämne/kursvarjegrundskoleförordningen. Förkap. §2 1
ochskall motunder-visningen strävamåldekursplanerså angersom

uppnått.skall haelevernakunskapsnivåden som

Övergripande riktlinjerochmål

verksamhetenför hurvärderingarviktigaskollagen2 §kap.1I anges
framgårparagrafenutformas. Avskallungdomsskolanochbarn-inom

att:

hemvistgeografisktoberoende kön,skall,ungdomarochAlla barn av
utbildning itillgång tillha likaförhållanden,ekonomiskaochsocialasamt

skall inomUtbildningenungdom.ochbarnskolväsendet foroffentligadet
landet.anordnas idenvarhelstlikvärdig,skolformvarje vara

ifärdigheteroch samt,kunskaperelevernaskall sam-Utbildningen ge
tillutvecklingharmoniskaderasfrämjamed hemmen, ansvars-marbete

hänsynskallutbildningenIsamhällsmedlemmar.ochmänniskorkännande
behov.särskildamedelevertilltas
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Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grund-
läggande demokratiska värderingar. Var och verkar inom skolanen som
skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår

miljö. Särskilt skall den verkar inom skolangemensamma som
främja jämställdhet mellan könen samt
bemöda sig hindra varje försök frånatt elever andraom utsätta föratt

kränkande behandling.

förarbetenaAv framgår paragrafen innehålleratt de grundläggande
bestämmelserna utformningen det offentliga skolväsendet förom av
barn och ungdom. Värderingama kommer till uttryck i paragrafensom
skall verksamheten för barn och ungdomar i skolan.genomsyra Be-
stämmelsen skall därför tjäna underlag för tolkningen övrigasom av
regler finns gällande skolan, bl.a. de föreskrifter finns i läro-som som
planerna.

En grundläggande princip i den svenska skolpolitiken alla barnär att
och ungdomar har lika till utbildning.rätt I portalparagrafen uttrycks att
alla barn och ungdomar oberoende kön, geografiskt hemvist, socialaav
och ekonomiska förhållanden skall ha lika tillgång till utbildning. Detta
innebär alla barn och ungdomar skallatt ha formella tillrättsamma
utbildning och inte någon får förhindrasatt delta i utbildningen.att

Vidare stadgas utbildningen skallatt likvärdig den änvara var an-
ordnas i landet. Riksdag och regering har fastställt de nationella målen
för skolan. Genom dess mål finns för skolani läro-som gemensamma
planer skall likvärdig utbildning i hela landet kunna uppnås. Likvär-en
dig utbildning innebär inte den skall likformigatt kommuner-utanvara

har utifrån de nationella målenatt utbildningen efter lokalana anpassa
behov.

I portalparagrafen slås de grundläggandeäven syftena med utlbild-
ningen fast. skallDessa ligga till grund för konkret utformade be-mer
stämmelser. De viktigaste uppgifterna för barn- och ungdomsskolan är

kunskaper och färdigheteratt tillsammans med hemmensamtge vara
fostrande. Det viktigt alla eleverär i skolanatt förutsättningar attges
uppnå goda resultat. lagenAv framgår därför hänsyn skall tillatt tas
elever med behov särskilt stödav

23 Prop. 1990/91 :18: Om för skolan. Sid 43.ansvaret
m Prop. 1990/91:18: Om för skolan. Sid 27ansvaret
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föreslåsskollagsfrågorandraochFörskoleklasspropositionenI
paragraf:ovanståendeipunkt 2ändringföljande av

såsombehandlingkränkandealla formermotverkaaktivt av
beteenden.rasistiskaochmobbning

handlingaringripaskyldighet närenbart attinnebär inteAndringen en
Skyldig-skolan.iförebyggande arbetepåkravocksåinträffar ettettutan

sigeleverskolani görandra ängäller näringripa ävenheten personeratt
kränkningar.sådanatillskyldiga

Kommunens ansvar

anordnahartill kommunerna atthandförstasig iriktarSkollagen som
detframgårskollagen ärkap. 4 § attlutbildningen. Avgenomföraoch

ochkommunergrundskolanför samt atthuvudmanärkommunen som
§kap. 51 attgymnasieskolan. Iförhuvudmän angeslandsting är

och6 7kap.lsärskolan. Avförhuvudmän angeskommunerna är
sameskolan.ochspecialskolanförhuvudmanärstatenatt

huvudmännenvilketframgårskollagen§kap. 12Av l somansvar
utbildningen:förhar

skolväsendetoffentligadetdelförhuvudman ansva-Den är avensom
dennaibestämmelsernamedenlighetgenomförs iutbildningenför attrar

förordning.ellerlagifinnaskanbestämmelserdelag och annansom
fö-finnasförfattningkan ilagdennaiföreskrivsvad annanUtöver som

särskiltreskrifter om
utbildningen,förriktlinjermål och-

innehåll ochutbildningens-
tiden.omfattning iutbildningens-

betydel-hardokumentde storsyftar påparagrafenistycketAndra som
skollagen.ifinnsmålövergripandedekonkretiseringenför somavse

ochLäro-timplaner.ochkursplanerläroplaner,framgårmålDessa av
Läroplanen ärlärarna.tillhuvudsakisig enriktar somkursplanerna

skolverk-förriktlinjernaochmålenövergripandedeförordning anger
måldeochförordningockså ifinnsKursplanema angersamheten. en

skall haelevernamåloch deskallundervisningen sträva mot somsom
skolåret.niondeoch detfemtedetefteruppnått

finnasskallkommuneralladet iframgårskollagen att§kap. 82Av
hurskall VisaPlanenskolplan.kommunfullmäktige antagenaven

skallutvecklas. Dessutomochgestaltasskallskolväsendekommunens

Sid 80.skollagsfrågor.andraochFörskoleklass2 Prop.l997/98:6:
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det särskilt framgå vilka åtgärder kommunen vidta försom attavser att
uppnå de nationella målen har för skolan.satts Skolplanensom upp
skall följas och utvärderas kommunen. Av förarbetenaupp till be-av
stämmelsenm framgår syftet med skolplanenatt fungeraär att pla-som
neringsunderlag för verksamheten i skolorna föräven kom-attmen ge

innevånare möjlighet till insyn i skolverksamhetenmunens och därmed
ökad möjlighet påverka.att

Personal och ledning

Kommunen har, enligt kap.2 3 § skollagen, för behöriga lä-attansvar
används. För skall kunnaatt statenrare utbildningensgarantera kvalitet

krävs det lärarna har utbildningatt avsedd för den undervisningen de i
huvudsak skall bedriva. Lärarnas kompetens ansågs ha avgörandeen
betydelse för utbildningens kvalitet och därför ansågs det nödvändigt
med lagfäst krav behörighetett om

bestämmelsensAv första och andra stycket framgår att:

Varje kommun och landsting skyldigär för undervisningenatt använda
lärare har utbildning avsedd för den undervisningsom en de i huvudsak
skall bedriva.

Undantag får endastgöras med sådan utbildning inteom finnspersoner
tillgå eller det finns någotatt särskilt skäl medannat hänsyn till eleverna.

Kommunen huvudman har alltså tillse behörighetskravetsom att att är
uppfyllt vid såväl anställningstillfállet fortsättningsvis under lära-som

tjänstgöringstid. Huvudmannen måste därförrens vid fördelning av
tjänstgöringstid till lärarna haratt utbildning ise stort överen-en som
stämmer med undervisningsområdet. I andra stycket möjlighet attges
anställa personal för undervisning saknar lärarutbildning.som

Av 2 kap. 5 § framgår vikarier saknaratt lärarutbildning endastsom
får anställas år i sänder. Dettaett innebär avvikelse från regeln i 4 §en
lagen 1982:80 anställningsskydd anställningsavtalom att gällerom
tills vidare. Dessutom får undantag från behörighetskravet detgöras om
finns något särskilt skälannat med hänsyn till eleverna. Av lagmoti-
venz framgår bestämmelsen skallatt tillämpas restriktivt. Det kan röra
sig fall lärarenär direkt olämplig,om missbruksproblem.en t.ex.anses

234Ibid. Sid 40.
235Ibid. Sid 40.
23°Prop. 1990/91:18: för skolan. Sid 48.ansvaretom
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offentligai dettidsbegränsninglärarefå anställas utanFör att som
skallSökandenkrav.skollagen vissakap. 4 §ställs i 2skolväsendet
före-insikter i denödvändigahaspråket, delssvenskadels behärska

deskolväsendet, särskiltoffentligabeträffande detgällerskrifter som
sökanden antingenskallutbildningen. Dessutomförmålenangersom

jämställd utbild-därmedellerlärarutbildningsvenskgenomgåttha en
ellertillhör EFTAlandland ellernordisktning i annatettannatett som

förkla-HögskoleverkethögskoleutbildningellerEU som avannanen
fram-andra stycketlärarutbildning. Avsådanhuvudsaki motsvararats

lärarutbildningutländsksvensk ellersaknarsökandegår att somen
behörigafinnsdet intetillsvidareanställningmöjlighet tillockså har om

sökandeinnebärskäl.särskilda Dettadet finns attochsökanden somen
skall undervisasdetkunskaper i samttillräckliga ämnebesitter som

vidareanställas tillskanundervisningbedrivalämpligvisat sig attvara
saknas.lärarutbildningkravet påformelladetatttrots

och landstinglagfást kommunocksåfinnsskollagen attkap. 7 §I 2
handpersonal harför denanordnasfortbildningskall till att omsomse

vinnlägga sigskallhuvudmännenocksåföreskrivsutbildningen. Det att
utbildning.personalensplanering avenom

iutbildningenför ledningendetskollagenkap. 2 §I 2 att avanges
med detförtrogenskall hålla sigRektornrektorer.skall finnasskolorna
Beträf-utvecklas.utbildningenförverkaochskolanarbetet idagliga att

skall harektorkompetens sägs att:fande vilken

erfarenhetochutbildninganställasdenfår bararektorSom genomsom
insikt.pedagogiskhar förvärvat

skolformsförordningamaframgåruppgifterrektorns ävenVissa avav
och läroplanen.

led-harregleratsdet lagtill iförarbetena skälenhar attI somvem
skolor-det iviktigtharskolorna Det attansettsiningsansvaret angetts.

utbildning-krav påförhar statensfinns attansvaretperson somenna
ocksåhandlarupprätthålls skolorna. Detilikvärdighetochkvalitetens

därföransågsindividen.enskilde Detför denrättssäkerhetsfrågaom en
politiskaunder denskolornarektor ifarmsdetnödvändigt att somen

utbildningenbestämmelsernaförhadeledningen attatt ge-omansvara
enbartutbildningen inteförrektorsframgårVidarenomförs. att ansvar

fostrandeskolansockså förför undervisningenomfattar utanansvar
enskildesoch denkvalitet rättssä-utbildningensroll. För garanteraatt

därförkomhar Ansvaret attframgådetkerhet måste ansvaret.somvem
rektor.benämningenfickbestämd tjänstemanpåläggas somen

237 SidIbid. 35
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4.3 Sammanfattning

Historiskt har skolan långt tidigaresett barnomsorgenän varit styrd av
centralt fastställda regler. Styrningen skolan har också varit de-av mer
taljerad. Barnomsorgen och skolan har vuxit fram olika traditionerur
och har delvis haft olika syften med sin verksamhet.

I socialtjänstlagen talas olika verksamhetsformer och i skollagenom
olika skolformer. Bestämmelserna de olika verksamhetsformer-om om

inte så detaljregleradeär skolfonnema. När verksamhetna som om en
bildar skolform inom det offentliga skolväsendet omfattas den-en egen

de bestämmelser finns i skollagens första och andra kapitel,na av som
dock med vissa undantag vad gäller andra kapitlet. kapitletFörsta inne-
håller bl.a portalparagrafen för barn och ungdom och det andra kapitlet
den kommunala organisationen för skolan.

Av socialtjänstlagen framgår den pedagogiskaatt verksamheten
skall ha god kvalitet. Ledning för vad detta innebär får sökas i lagmotiv
och i de råd Socialstyrelsen utarbetat. I skollagen talas utbild-som om

och vad dennaning skall syfta till. Målen med utbildningen finns i lä-
roplanerna.

Bestämmelserna personalen inom förskoleverksamheten ochom
skolbamsomsorgen skolan har olika utformning.samt I socialtjänstla-

bestämmelsen allmäntär utformad och överlämnar kommunengen
bestämma vilken personalatt skall anställas. pedagogisktIsom pro-

för förskolan förskolans verksamhetsägs böratt ledas försko-gram av
lepedagogiskt utbildad personal och i pedagogiskt för fritids-program
hem fritidshemmets verksamhet bör ledasatt pedagogiskt utbildadav
personal. I finns förskolans och fritidshemmensäven in-programmen
nehåll och arbetssätt beskrivet.

Skollagen däremot innehåller tydliga bestämmelser vilka kravom
måste uppfyllas för anställas lärare.att Lärarens behörig-som som

het dessutom knuten tillär undervisa.rätten I kursplanernaatt anges
Ävenmålen med undervisningen. pedagogiskt lednings-ärvem som

föransvarig utbildningen i skolorna lagfästär bestämmelsengenom om
rektor. Denna bestämmelse skiljer sig från socialtjänstlagen intesom
innehåller någon betämmelse gällande detta.

Även kommunens för fortbildning den personal haranvar av som
hand utbildningen i skolorna lagfást i skollagen.är Någon sådanom
bestämmelse finns inte heller i socialtjänstlagen.
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innehållaoch denna skallbudgetskallkommunen upprätta attatt enom
verksamheten.b1.aförplanen
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måldokument Läroplan förNytt5
-

förskolan

5.1 Vad läroplanär en

Detta kapitel inleder kommittén med vad läroplanatt presentera är.en
aspekterDe enligt kommitténs mening, särskilt skall framhållas isom,

det förslag till måldokument kommittén redovisar, skildras i kapi-som
tel Viktiga aspekter grund för läroplansförslaget. direkti-tre, Avsom

framgår kommittén skall frågan måldokumentetsatt övervägaven om
formella detta sammanhang börI kommittén uppmärksammastatus. att
nuvarande måldokument för förskolan har karaktären råd.av

Läroplan ordet plan för lärande, dvs. formavser, som anger, en en
studieplan. läroplan,Termen den används i svenskan, svårär attav som

På engelska curriculum det 0rd torde kommaöversätta. är närmast.som
Curriculum kommer från latinet och betyder ursprungligen löparbana. I
pedagogisk facklitteratur begreppet curriculum utbildningsavser en
grundläggande ochmål inriktning.

begreppet läroplanOm används for beteckna den pedagogiskaatt
inriktningen kan vi under historiens lopp hur rad användstermerse en
för olika aspekter på begreppet. Under medeltiden dominerade termer-

studium eller ordo och användes fonnularatio, eller institutiona senare
for beteckna ordningsföljden i studierna. Under och1500- 1600-att
talen användes currciculum för indikera tidsföljd, dettermen att som

det återkommer varje år. Under upplysningstiden ersat-upprepas, som
curriculum lehrplan i Tyskland, från vilkettes termer t.ex.av nya som

det svenska ordet läroplan härstammar. skeddeDet också förändringen
innehållet det det framställdesi konkreta dokument beskrevattav som

kursplanen detalj.i curriculum harTennen åter igen börjat användas i
såväl tysk nordisk litteratur.som

Statligt fastställda regler och mål har i alltid funnits förstort sett
svensk skola. folkskolan infördesNär 1842 i folkskolestadganangavs

läroplan,ingen i kunskapsfordringama.7 § står, detDär attmen anges
fordrades den lärare också målet för undervis-antogssom av som var

ningen. denI 6 § söker tjänst lärare måste visa guds-sägs att som som
fruktan och sedlig vandel. Vad gäller kunskaperna specifikt in-angavs

Årvilka områden den sökande skulle avlägga 1878 tillkomom prov.
den första normalplanen. denI varje skola skulle utarbetaattanges en
läroplan och läsordning. Normalplanen krav, medanstatensen angav

läroplan användes för beteckna lokal arbetsplan. Normal-termen att en

5 17-1405
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från omarbetades denstudieplanen 1878 1889. normalplanenI nya ga-
Årpå kunskaperna. fastställdesranterades viss miniminivå 1900en en

Årkom dock fort uppfattasnorrnalplan. Denna omodern.att somny
fastställdes undervisningsplan för rikets folkskolor. Under-1919 en ny

visningsplanen stoff skulle förmedlas de olika ochi ämnenaangav som
lokalaskolan skulle också utarbeta sin arbetsplan.egen

undervisningsplan började nationell läroplanMed års1919 taen
framform innehåll kom gälla till års läroplan.och 1994ett attsom

lärdomsskolan fanns läroverksstadgan, med tiden komFör att ut-som
få karaktären undervisningsplan.ökas och av en

grundskolereformen och gyrrmasierefomieringen under efter-Med
modell formats med undervis-krigstiden utvecklades den 1919 årssom

läroplan korn användas för beteckna deningsplan. Ordet attattnu av
fastställda nationella målen, kursplaner ochriksdag och regering

timplaner.
huvudmannaskapet för skolan, ändra-Med förändringarna 1991,av

skolan. tidigare styrningenockså den statliga styrningen Den viades av
läroplaner förändrades. tydlig mål- ochregler och Enstatsbidrag, re-

infördes.sultatstyming
skolanfastställts vilka värderingarde läroplanerI somsom anges

har. Målenmed och vilket uppdrag skolanskall arbetainstitution anges
grundskolan vilkaoch mål uppnå.mål Föri sträva attmotatt anges

efter skolgång. riktlinjernaskall ha uppnåtts genomgången Ikrav som
Timplanema ingår inte i läropla-och rektor skallvad lärare göra.sägs

viss undervis-ramtimplaner, där elevenDe är garanteras ennunen.
heller kursplanerna ingår i läroplanema.under skoltiden.ningstid Inte

deltagande mål- och resultatstyrning,bygger påMålstymingen en
konkretiseras skola i lokalmålen skall på varjevilket innebär att en

kommunal skolplan. Såvälskall fastställaarbetsplan. Kommunen en
lokala arbetsplanen skall utvärde-skolplanen denden kommunala som

kvalitetsredovisning.kommunerna kunnaVidare skall också ge enras.
för närvarande föremål för utred-konkret skall utformasdennaHur är

ning.
skall utifrån lokala behov och tyd-lokala arbetsplanenDen resurser

och de nationella kursplanerna.den nationella läroplanen Kurs-liggöra
läroplanen och förföljer modell varjeplanerna ämnesom angersamma

och mål skall ha uppnåtts.mål sträva motatt som
furmits första centralahar det aldrig läroplaner.barnomsorgen DenI

finns publikationen Pedagogiskaför barnomsorgen imålslcrivningen
RådSocialstyrelsens och Anvisningar 27 1945. Denanvisningar, nr

utvecklabarnträdgårdar och daghem skulleverksamheten iattanger
skaparglädje, uppfinningsförmåga,fantasi,barnens sinnen, samt en

målen också barnträd-självkritisk inställning.sund och I attangavs
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gårdarna och daghemmen skulle lägga grunden till demokratisk sam-
hällsfostran och grundläggande samhällskunskaper. Eftersomge
verksamheten lekskolor och daghemi mycket skiftande karaktärvar av
och arbetade utifrån olika förutsättningar valde Socialstyrelsen inteatt

detaljstyrande anvisningar. Istället sammanställdes allmänna rikt-ge
linjer för den pedagogiska verksamheten med inriktning på de som

Årarbetade verksamheterna.i kom1959 ytterligare anvisningar iute
publikationen halvöppnaDen barnavården, Socialstyrelsens, Råd och
Anvisningar 114 1959, lyfte fram psykologiska kunskaperattsomnr
skulle ligga till grund för på barnens utveckling tillsynen

Ävensjälvständighet och social anpassning". barnens behov stödav
för koncentration, ordning och reda, respekt, språkutveckling och en
allmän skolförberedelse lyftes fram. Vikten samarbete medett gottav
föräldrar också för första gången viktig del verksam-nämns som en av
heten. Arbetsformen framintresseccntrum viktigt pedago-tas ettsom
giskt hjälpmedel.

års Bamstugeutredning den1986 utredning ingåendeär mestsom
behandlat förskolans mål, innehåll och arbetssätt. Arbetssättet kom
dock behandlas ingående innehållet. Förslagen dia-änatt ettmer om
logpedagogiskt arbetssätt kopplades till personalens lagarbetesom
väckte efterlängtad pedagogisk debatt och kom innebäraatt storaen
förändringar det inre arbetet i förskolan. Regeringen utred-antogav
ningens förslag och Socialstyrelsen fick i uppdrag vägledandeiatt en
arbetsplan konkretisera innehåll och arbetssätt för förskolepersonalen.

arbetsplanerUnder 70-talet utarbetades olikasex
Under slutet 1970-talet och början 1980-talet diskus-växteav av en

fram förskolanssion precisering verksamhet. Tydligarestörreom en av
innehåll, fastare struktur och medveten planering och ledningen mer av
verksamheten huvuddragen diskussionen.i riksdagen väcktesI ivar
början 1980-talet socialdemokraternamotioner och vänsterpartietav av
kommunisterna med krav på tydligare mål och riktlinjer, respektive en
läroplan för förskolan. Förskolläramas intresseförening stod bak-SFR,

kravet på läroplan och hade själv sammanställt förettom en program
förskoleverksamheten. Socialstyrelsen påbörjade satsning på för-en
skolans vidareutveckling och första åtgärd arbets-att uten var ge en ny
plan; Förskolans pedagogiska verksamhet mål och inriktning 1981.-
Arbetsplanen vände till kommunensig och ville initiera ökatett ansvar

m Socialstyrelsen förskola.1975: Vår introduktionEn till förskolans pedagogis-
ka arbete.l975: lärVi varandra. Om samspel och planering förskolan.iav
1975: upptäcker och utforskarVi naturvetenskap förskolan. 1975iom-
Invandrarbarn förskolan. 1978: Små barn på daghem. 1979: Samtal,i samva-

språk.ro,
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kommunalt för förskolanshos de ansvariga inre verksamhet och dess
ekonomiska Arbetsplanen ledde till ytterligare diskussionerresurser.

förskolan socialutskott och Riksdag.i regering, Under våren 1982om
lämnade Socialstyrelsen Utvecklingsplan för barnomsorgen tillöver
regeringen, där förslag på insatser för utveckla förskolans pedago-att
giska verksamhet presenterades.

fick Socialstyrelsen1984 regeringens uppdrag sammanställaatt ett
för förskolan. ledde fram tillDetta Pedagogiskt Programattprogram

förskolanför utkom 1987. Pedagogiska uppbyggt iärprogrammet
delar, där del behandlar förskolans pedagogiskatvå I verksamhet och

för genomförandet.del kommunernas ansvar
Förskolan regleras idag socialtjänstlagen. Socialstyrelseni centralär

och Länsstyrelsen regional tillsynsmyndighet socialtjänsten.över
Socialtjänstlagens portalparagraf den ideologi, den människo-anger

samhällssyn skall prägla socialtjänsten och därmed för-ochsyn som
olika verksamheter formuleras mål all-skolan. bamomsorgens iFör
Socialstyrelsen.råd utarbetats allmänna rådenDe ärmänna avsom re-

till huvudmännen. Råden kompletteras därefterkommendationer med
och enhetsnivå. allmänna rådenspecifika mål på kommun- riktar sigDe

till kommunernas och bamomsorgens ledning.
individuella kunskapsmål och det förekommerförskolan finns ingaI

eller omdömen. Skolans kunskapsmål individuellainte heller betyg är
individuella betyg eller omdömen.och skolan skall ge

skall tillhandahålla fria läromedel.Skollagen reglerar skolan För-att
regleras lagstiftning.läromedel och pedagogiska material inte iskolans

fram lokal skolplan. di-har skyldighet NågotKommunen att ta en
förskolan. förekommer dock redanrekt motsvarighet finns inte för Det

för förskola och skola utarbetas vissaplaner iatt gemensammanu
kommuner.

vilargrundläggande värderingar verksamheterna på vidDe ärsom
gällerlika ideologiska utgångspunkter, då detjämförelse i sina menen

styrformer förskola skola finns det väsentliga olikheter.för och Statens
förutom lagstiftning främst rekom-förskolanstyrning utgörs av avav

uppföljning,de allmänna råden, tillsyn, utvärderingmendationer i samt
be-kunskapsåterföring. har frihet självaoch Kommunerna stor atten

innehåll. högre grad gäller försluta förskolans styrningEnöver av
innehåll och dessskolan. gäller både de centrala måldokumentensDet

skolans styrdokumentbör uppmärksammasDet äräven attstatus. mer
medan förskolans rekommendationerindividuella mål iorienterat mot

fokuserar frågor kring det pedagogiska arbetet.omfattning påstörre

2 för förskolan. Allmänna råd.Socialstyrelsen 198723: Pedagogiskt Program
Stockholm.
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5.2 Läroplan för förskolan kommitténs
-

överväganden

Enligt direktiven har kommittén i uppdrag utarbeta måldo-att ett nytt
kument för förskolan frågan måldokumentets for-prövasamt att om
mella Kommittén har utarbetat förslag till läroplan för för-status. ett
skolan och läroplanen skall förordningövervägt ellergörasom som en

allmänt råd.ett

Kommittén föreslår läroplanen skall förordning. Moti-att antas som en
för detta ställningstagande förskolans pedagogiska verksam-vet är att

het, enligt kommitténs mening, skall tillmätas betydelse för barnsamma
i förskoleåldem utbildningen det offentligai skolväsendet har försom
barn och ungdom. viktigtDetta med hänsyn till den perspektivför-är
skjutning sker förskolan kommer det förstaatt att utgörasom nu genom

sammanhållet utbildningssystemi för barn och 1-16 år.steget ett unga
enhetligtEtt regelsystem kommer också ha betydelse för den integ-att

ration skall ske mellan förskola, grundskola och fritidshem. Attsom nu
läroplanen förordning främjar dessutom möjligheternaantas attsom en
åstadkomma verksamhet jämn och god kvalitet hela landet,i dvs.en av

likvärdig förskola för alla barn deltar.en som

läroplanen fallI hänvisas i vissa till skollagen. skall relateras tillDetta
det förs förskolan betänkandetsi kapitelresonemang som om sex,
Översyn skollagen.av

fleraPå ställen i läroplanen talas föräldrar istället för vårdnadshava-om
Så bl.a. fallet det gäller föreskrifter information rörandeär närre. om

det enskilda barnets utveckling och lärande. Detta markering,är en som
frånutgår båda föräldrarna har intresse för och sinaatt omsorger om

barn, det bara den dem har den rättsliga vårdna-även ärom ena av som
den, efter separation. Brister denna förutsättning helt kan före-t.ex. en
skriften komma konflikti med barnets bästa eller vårdnadshavarens
rättigheter. sådanI situation får förskolans/kommunens fören ansvar
barnets bästa över.ta
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5.3 Förslag till läroplan för förskolan

Läroplanen gäller för förskolans pedagogiska verksamhet för barn i
åldrarna l-S år.

Inledning

läroplanDenna förskolans första läroplan, vilketär innebär försko-att
lan ingår i och det första i samhälletsutgör samladesteget ut-numera
bildningssystem för barn och ungdom. Läroplanen för förskolan har en
struktur i med skolans läroplaner.stort överensstämmersom

Skollag och läroplan de centrala styrdokumenten för den pedagogis-är
ka verksamheten förskolan.i Läroplanen den Värdegrundanger som
verksamheten skall utgå från mål och riktlinjer.samt

I läroplanens första del klargörs värdegrunden. denI andra delen redo-
visas förmålen verksamheten helhet,i sin dvs. förskolans uppdrag. Här

också vad speciellt åvilar förskola.varjeanges som

I den tredje delen två förmål det enskilda barnetstyper ut-anges av
veckling och lärande riktlinjer för arbetet nå målen. Målsamt att att

inriktningen förskolanssträva pedagogiska verksamhetmot anger av
och uttrycker önskad kvalitetsutveckling i förskolan. Mål uppnåatten
skall till det enskilda barnets förutsättningar. Det förskolansäranpassas
och huvudmannens barnet möjlighet dessauppnå mål.att attansvar ges
Förskolans verksamhet skall utformadså alla barn, bamävenattvara
med exempelvis funktionshinder, barn tillfälligamed eller varaktiga
utvecklingsavvikelser och barn psykosocialamed svårigheter, skall
kunna delta. Förskolan dessutom frivillig pedagogisk verksamhet,är en

vilkeni barn börja vidkan olika åldrar och delta under olika lång tid.
Mål uppnå kan därför fulltinte ha funktion förskolanatt iut samma

i den obligatoriska skolan behöver personrelaterade.utansom vara mer
mål skall beskriva förskolansDessa för eftersträvad utveck-ansvar en

ling det enskilda barnets förmåga inom antal områden. Härige-ettav
kan målen inte uttryck för lägstavisssägas nivå allanom ge en som

förskolanbarn i skall uppnå. Målen dessutomhar betydelse för hur re-
skall fördelas och användas.surser

läroplanens delI tredje också riktlinjer för de arbetar för-ianges som
skolan. det konkreta arbetetI i barngruppen kan arbetsdelningen mellan
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barnskötareochförskollärarepersonalgrupperolikaarbetslagets --
läroplanenförspecifikthar dock attFörskollärarenvariera. ett ansvar

Även barn-särskiltförskolläraren ärriktlinjerna ettföljs. ansvargerom
verksamhet. Detförskolansbetydelsefull i ärskötarens kompetens av

följerverksamhetenpedagogiskai denarbetarallavikt attstor som
för verk-övergripandeFörskolechefens/rektors attriktlinjerna. ansvar

målennationellanå dethelhet inriktasförskolan attsamheten i motsom
riktlinjerna.särskilt ianges

verksamhetenförriktlinjernamålen ochnationelladeLäroplanen anger
verksamhetenhurskallskolplanenkommunaladenförskolan. Ii anges

skallSärskiltoch utvecklas.gestaltasskallförskolorkommunensi
måluppnå deförvidtakommunen attåtgärdervilka attframgå avser

fungeraskallskolplanenochLäroplanenförskolan.försatts uppsom
förskolor. Deti kommunensverksamhetenförplaneringsunderlagsom

arbetar ialla,läroplanengenomförandeför attavgörande ett somär av
målläroplanensmedinförståddaförskolan,för äroch/eller ansvarar

konkretaarbetsplan därlokalutformaskallförskolaVarjeoch lqav. en
den kommu-Såvälskallverksamhetenpedagogiskaför denmål anges.

utvärde-följasskallarbetsplanenlokaladenskolplanennala upp,som
utvecklas.ochras

Läropla-enhet.odelbarriktlinjernaochmålen utgörVärdegrunden, en
påfokuseringmedellerfragmentarisktanvändasdärför intekannen

helhet.sinläroplanen iutifrånförståsmål skallEnskildadelar.vissa

värdenGrundläggande

utformas iskallVerksamhetengrund.demokratinspåvilarFörskolan
ochvärderingardemokratiskagrundläggandemedöverensstämmelse

för varjeaktningenskall främjaförskolaninomverkaroch somenvar
miljö.för vårrespektenochegenvärdemänniskas gemensamma

och för-grundläggaverksamhetförskolansför äruppgift attviktigEn
lika värdeMänniskansvilar på.samhällslivvårtvärdendeankra som
grundläg-tillhörighetreligiösetnisk eller är ettkulturell,kön,oavsett

gande värde.

jäm-och integritet,frihetindividensolcränkbarhet,Människolivets
värdenochmedsolidaritet ärutsattakönenmellanställdhet samt svaga

med barnen.levande arbetetihållasochgestaltasskallsom
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levan-grundläggande värden ställer krav på värderingarhävdaAtt att
förskolans verksamhet.framträder dagligadegörs och tydligt i

samarbete med föräldrarna verkauppgift innebär också iFörskolans att
utvecklas efter förutsättningar.barn fär möjlighet sinaför varje attatt

arbetsformer och därigenomdemokratiskaskall bedrivas iFörskolan
och hos barnen för derastill växande intresselägga grunden ett ansvar

samhällslivet.deltagandeaktiva ipå sikt

förhållningssätt till etik och moral.uttrycker bestämtVärdegrunden ett
verksamheten. Frågor berörskall präglaförhållningssättDetta som om-

kringmänniskor liksom frågor rättvisatill andraoch hänsynsorg om
lyftas framrättigheter skall ochoch andrasjämställdhetoch samt egna

värden ochinförlivar etiskaverksamheten.synliggöras i Barn normer
läggas vidupplevelser, varför vikt måstekonkretafrämst storgenom

med-förebilder. ställer krav påroll Dettade ägeratt vuxnasomvuxnas
förhållnings-attityder och värderingar. Vuxnasvetenhet sinaom egna

påverkar barns utvecklingregler ochtillsätt avgemensamma normer
gällerskyldigheter iochrespekt för de rättigheterförståelse och som

samhälle.demokratisktett

och inlevelsebarnens medkänslaoch stärkaskallFörskolan uppmuntra
indi-skallFörskolanmänniskors situation.andra värnai omsorgen om

till omtanke ochförmågaför barnensviden och verka att omsorg om
och respektpräglas öppenhetskallVerksamhetenandra utvecklas. av

och levnadssätt. Barnensuppfattningarmänniskorsför skillnader i
människor skallmellanoch olikheterlikheteruppmärksamhet på tas

på olikaför och behovkonstruktivt Intressetillvara på attsätt.ett av
livsfrågor meddela sina tankarreflekterauttrycka, över samtsätt om

unikförskolan. Förskolan haroch iskall stödjasandra uppmuntras en
till empati,utveckla barnens förmågaochtillmöjlighet att ta an-vara

solida-handlingsberedskap på sådantsocialsvarskänsla och sätt attett
förebygga ochVerksamheten skalltidigt grundläggs.och toleransritet

behandling såsom mobb-kränkandetendenser tillmotverka allaaktivt
föraktñillt bemötande.respektlöst ellerformereller andraning av

pojkar och flickor lik-förskolan bemötervilket de ipåDet sätt vuxna
bidrar till formaställs på demförväntningarvilka krav och attsomsom

Förskolankvinnligt och manligt.vaduppfattningarbarnens ärsomom
ochmotverka traditionella könsmönsterförviktigthar attett ansvar

förskolan ha möjligheterskall ioch pojkarkönsroller. Flickor samma
begränsningar uti-förmågor och intressenutvecklaoch utanprövaatt
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från könsroller. Detta ställer kravstereotypa på personalen försko-iatt
lan medvetenhet hur attityderäger och värderingar liksom detom egna

agerandet och samspelet mellan kvinnor och bidrar tillmänegna att
forma barnens upplevelse vad adekvat könsrollsbeteende.ärav som
Förskolan skall aktivt medverka samhälletsi för jämställdhet.strävan

Förskolan skall för skilda uppfattningaröppen och uppmuntra attvara
försde fram. Varje barn skall möjlighet bilda uppfattningarattges egna

och val utifrån de förutsättningarnagöra så delaktighet ochattegna
tilltro till den förmågan grundläggs och Alla föräldrar skallväxer.egna
med förtroende kunna lämna sina bam till förskolan, förvissadesamma

barnen blirinte ensidigt påverkade till förmån för denatt ellerom ena
andra åskådningen.

Förskolan skall, varhelst den anordnas, arbeta de uppställda målenmot
för den pedagogiska verksamheten. Omsorg det enskilda barnetsom
välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande skall prägla arbetet i
förskolan. skallHänsyn till barnens olika förutsättningar och behov,tas
vilket betyder verksamheten inte kan utformas påatt sätt över-samma
allt, heller förskolans skall fördelas lika.att resurser

Alla verkar i förskolan skall hävda de grundläggande värdensom som
i denna läroplan och klart avstånd från det striderta motanges som

dem.

Förskolans uppdrag

Förskolans uppdrag lägga grunden för livslångt lärande.är För-att ett
skolan skall rolig, och lärorik för alla barn deltar. För-tryggvara som
måga kommunicera,kunna söka kunskap och kunnaatt attny samar-
beta viktiga kompetenser i samhälleär präglat förändringar. För-ett av
skolan skall erbjuda barnen miljö samtidigt ochtrygg utmanaren som
lockar till aktivitet.lek och Den skall barneninspirera undersökaatt
och utforska förskolanomvärlden. I skall barnen möta vuxna som ser
barnets möjligheter och såvälsig känslomässigtsom engagerar som
tankemässigt deti samspelet med enskilda barnet och barngruppen.

Genom pedagogisk verksamhet skall förskolan erbjuda ochomsorg
fostran främja lärande.barnens Förskolan skall hänsynøtillsamt ta att
barnen olikalever i livsmiljöer och det med de erfarenheter-äratt egna

grund barnet söker förståelse,skapa sammanhang och mening.na som
De skall utvecklabarnen stöd i tillit och självförtroende,attvuxna ge
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deras nyfikenhet och intressen och stimulera deras vilja ochuppmuntra
lära.lust bedriva pedagogisk verksamhetAtt i djupare meningatt ären

fråga såväl förmågorutveckla barns och barns kultur-att egeten om
skapande överföra kulturarv ochvärden, traditioner histo-ettattsom -

frånria, språk och kunskaper generation till nästa.en-

familjernaFörskolan skall stöd för i deras för barnensettvara ansvar
fostran, utveckling och växande.

Leken viktig för barns utveckling och lärande. medvetet brukEttär av
leken för främja barnens utveckling och lärande skall prägla verk-att
samheten förskolan. lekens och det lustfyllda lärandets olika formeri I
stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation, och förmåga till symbo-

förmåga samarbeta problem.liskt tänkande och lösa Barnetsamt att
skapande och gestaltande leken få möjligheter uttryckakan i den att

känslor, reflektera och bearbeta sina upplevelser, tankar, intryck och
kan motorik och rumsuppfattningerfarenheter. leken DenI tränas. pe-

meningsfulla leken häver därfördagogiskt inspiration, ett gott utnytt-
förhållningssätt frånjande tid, och material medvetetsamt ettav rum

behöva hjälp från de föralla förskolan. kani Barnet. attvuxnavuxna
delta för genomföra det de tänkt och planerat i sin lek.i lek samt att

olika aktiviteter dagen. Verk-skall kunna växla mellan underBarnen
skall för planer, fantasi och kreati-barnenssamheten utrymme egnage

Utomhusvistelsenlärande såväl inomhus utomhus.vitet i lek och som
aktiviteter både planerad miljö ochtill lek och andra i ibör möjlighetge
kan bidra till öka barnens välbe-utmanande naturrniljö. Detta attmer

inverkan på deras motoriska utveckling ochfinnande och ha positiven
koncentrationsförmåga.

skall erbjuda förhållande till deras ålder ochFörskolan barnen i vis-en
väl avvägd dagsrytm och miljö där såväl omvårdnad ochtelsetid om-

aktiviteter balanseratoch andra påvila sätt vägsett sammansorg, som
erfaren-till rikt och varierat innehåll tillför kunskaper ochett som nya

heter.

främja förutsätter aktiv diskus-uppdrag läroprocesserFörskolans att en
gällerkunskap och lärande. kim-och tydlighet begreppen Detsion om

kunskap.skapsbegreppets innebörd och former och vad viktigärsom
aktivt sökerfrågan hur barn lär och ochgällerDet erövraräven om

lek, socialt samspel, utforskande, experimenterandekunskap genom,
ochsamtala reflekte-och skapande också iaktta, lyssna,attgenommen

ra.
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Språk och lärande hänger oupplösligt liksom språk och iden-samman
Förskolan skalltitetsutveckling. lägga vikt vid stimulera bar-stor att

språkutveckling och och till barnens nyfikenhetuppmuntra tanens vara
och denintresse för skriftspråkliga världen. Förskolan skall bidra till att
barn med modersmål svenska får möjligheter både läraett änannat att
sig svenska och bibehålla och utveckla sitt modersmålatt attsamt ut-
veckla dubbel kulturtillhörighet.en

Kunskap entydigt begrepp. Kunskap kommeringet till uttryck olikaiär
former fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, kunskapersåsom

ochförutsätter samspelar med varandra. förskolan skall innehål-Isom
let från barnens erfarenhetsvärld,utgå intressen, motivation och driv-
kraft söka kunskaper. skall få stimulans och vägledningBarnenatt av

öka kompetensför aktivitet sin och utvecklaattvuxna genom egen nya
förhållningssättkunskaper och insikter. förutsätter med nödvän-Detta

dighet olika språk- och kimskapsformer och olika lära balan-sättatt att
bildar helhet.ochseras en

skall barnen stöd utveckla uppfattningFörskolan i positivattge en om
lärande och skapande individer.sig själva skall få hjälpDe attsom

förmåga handla,känna tilltro till sin tänka själv, sig ochröraatt attegen
lära dvs. bilda utifrån olika aspekter intellektuella,sig sigatt som

etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.språkliga, Genom pröva,att
tillägna och gestalta olika kunskaper och erfarenheter skallutforska, sig

möjlighet uttryck för hur de erfar olika sakerbarnen ha i sinatt ge om-
fåuttrycksformer skall barnen uppleva känslor ochvärld. olikaI stäm-

skapa och kommunicera med hjälp olika uttrycksformerningar. Att av
och hjälpbild, musik, drama, rytmik, dans rörelse liksom medsåsom av

förskolanstal- och skriftspråk både innehåll och metod iutgör strävan
lärande. inbegriper for-främja barns utveckling och ocksåDetta attatt

och konstruera nyttja material och teknik minst in-intesamt attattma
multimediade snabbt växande utvecklingsområdena och informa-om

tionsteknik, såväl skapande tillämpning.i iprocesser som

Förskolan grunden till barnen på siktskall lägga kan tillägna desigatt
allakunskaper den referensram samhälletiutgörsom gemensamma

behöver. Verksamheten förskolan skall härvidi bygga på barnens in-
nyfikenhet läraoch lust och utgå från deras erfarenhe-tresse, att egna

främst aktivitetlär och i för dem vardagligaBarnenter. genom egen
skall baserassammanhang. Lärandet såväl på samspelet mellan vuxna

barn barnenoch på lär varandra. skallBarngruppenattsom av ses som
viktig och aktiv del i alla utvecklings- och läroprocesser.en
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utvecklas till ansvarskännandetill barnenmedverkaFörskolan skall att
behövs förstöd och den vägledningskall få detindivider. Barnen som

informationsflödeverklighet medsig ikunna orientera ett stortatt en
möjligheter utveckla sinskall fåförändringstakt.snabb Deoch atten

upple-information, intryck ochreflekteraiaktta ochförmåga överatt
ochskapa förståelse mening.sammanhang ochvelser för kunnaatt se

barnensocial miljö stimulerarlevandeskallFörskolan attsomvara en
kommunikativa kom-ochutvecklar deras socialainitiativ ochta som

fråga och sökafördjupa imöjlighet sigskall haDe attpetens. svaren
med andra barn ochsamarbeteenskilt och ilösningar bådeoch vuxna.

naturvårdsfrågor. Renmiljö- ochvikt vidskall läggaFörskolan stor
för mänskligtgrundförutsättningargiftfri jordochluft, ärrent vatten

framtidstro skalloch positivförhållningssättekologisktliv. Ett en
bl.a. medvetenhetinnebärverksamhet.förskolans Dettaprägla omen

livsbetingelsema.ekologiska För-de samladeberoendemänniskans av
förhåll-tillägnar sigtill barnenskall medverkaskolan varsamtettatt

delaktighet ioch förstår sinoch samhälletill naturensningssätt natur
barn ochexempel på hurkonkretaskall upplevakretslopp. De vuxna

och kan på-älva lever imiljö deför denkan gemensamtta ett ansvar
vardagsliv ochförstå hurbarnenskall hjälpaVerksamhetenverka. att

ochbåde i nutidbättre miljödet bidrar tillutformas såkanarbete att en
framtid.i

höga krav påställernationsgränsemarörlighetenväxande överDen
värden ligger iförstå demed ochlevaförmågamänniskors att ensom

och delaktig-kulturarvetdetMedvetenhetmångfald.kulturell egnaom
förmågautvecklar sintill barnenskall bidrakultur attandrashet i att

Förskolanoch värderingar.villkorandras äroch leva sig in iförstå en
ochmöjlighetbåde harmötesplatskulturell attsocial och ansvarsom

alltmerför inter-liv iförbereda barnenochförmåga ettstärka derma ett

skallimångkulturella barngruppersamhälle. Vitalitetennationaliserat
pedagogiska arbe-detanvändas imeningsfulltochnaturligtpå sättett

kultu-förståelse förochökade kunskaperfårbarnenGenom atttet. om
och intolerans.fördomarmotverkasoch olikheterlikheterrella

till alla barnskallverksamheten ärpedagogiskaDen somanpassas
för barndåsärskilt måsteförskolan. Ettinskrivna atttasz somansvar

andra fårstödbehövereller varaktigt,tillfälligt änolika skäl, merav
förutsättningar.till behov ochmed hänsynutformatdetta stöd egna

förhål-och påverkasbåde påverkarbarnettillmåsteHänsyn atttas av
mål ochutifrån klaraskall planerasVerksamheten.förskolan.landena i

ochförståförmågaPersonalensmetoder.ochgenomtänkta strategier att
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samspela med barnet och fä föräldrarnas förtroende avgörande förär att
vistelsen förskolani skall kunna positivt stöd för barn med svå-ettvara
righeter. ställerDetta specifika krav på ledning och personal i fråga om
lyhördhet, medvetenhet, och kunskap också förmå-iengagemang men

till flexibilitet och beredskap förändra ochatt verksamhe-gan anpassa
med hänsyn till barnens skiftande behovten och villkor. Alla barn skall

få känna växandets glädje och erfara den tillfredsställelse det attger
framsteg och övervinna svårighetergöra och fä uppleva sigatt vara en

tillgång i gruppen.

Planering, genomförande, utveckling

Verksamheten i varje förskola skall utvecklas så denatt motsvarar
uppställda mål. Huvudmannen har givet för så sker.ett Avattansvar
den kommunala skolplanen, också skall omfatta förskolan, skallsom
framgå hur läroplanen för förskolan skall genomföras. Vid varje för-
skoleenhet skall utformas lokal arbetsplan, där målen för förskolansen
verksamhet och konkretiseras. Varje medarbetare skall del-anges vara
aktig i denna plan. medDet stöd observationer,är uppföljning ochav
pedagogisk dokumentation och med barngruppens och det enskilda
barnets intentioner, behov, intressen, tidigare erfarenheter och kunska-

grund, personalen skall planera och genomföra den kon-per som som
kreta verksamheten i förskola.varje Läroplanen för förskolan utfor-är
mad så den kan användas flexibelt med hänsyn till det enskildaatt bar-

förutsättningar. planering,För genomförandenets och uppföljning av
arbetet det gäller det enskilda barnets utvecklingnär och lärande skall

individuell planering individuellaDen planeringen skallgöras.en vara
stöd för personalen, inte minst i utvecklingssamtalenett med barnets

föräldrar/vårdnadshavare.

Alla bam skall få sina behov vilanäring, och utevistelse tillgodo-av
sedda under den tid de vistas i förskolan.

Den pedagogiska ledningen förskolan, i förening med det förav ansvar
det konkreta arbetet barngruppernai förskollärare, barnskötare ochsom
övriga anställda har, förutsättningarna förutgör förskolans pedago-att
giska verksamhet utvecklas bra kvalitet. kräverDettamot målenatten
ständigt ochprövas, resultat dokumenteras,att följs ochprocesser upp
utvärderas och metoder för sådant arbete ochatt utvecklas.prövasnya
Detta förutsätter i sin samarbete mellan förskolansnäratur ett personal,
föräldrar och barn. förutsätterDet också samverkan med det omgivan-
de samhället. Utvärdering kan ha styrande effekt. därförDet ären an-
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för utvärde-använda perspektiv och metoderutveckla ochgeläget att
för verksamhetenrelaterade till de uppställda målentydligtring ärsom

pedagogiska arbetet. peda-utveckling det Dentilloch bidrar avensom
verksamhetenden synliggördokumentationengogiska utgör, attgenom
bedömningenkring ochdiskussionenviktigt underlag iförskolan,i ett

utvecklingsbehov.kvalitet ochverksamhetensav
och ungdom;för barnolika verksamhetersamhälletsmellanSamverkan

skolfor-motsvarandegrundskolan, jämteförskoleklassen,förskolan,
förskolan nöd-familjedaghemmen ochfritidshemmet, äröppnamer,

verksam-olikamålen för deövergripandevändigt. De gemensamma
utvecklamöjligheternaförbättratill syfteheterna har attatt gemen-en

till lärande.barns viljarespekt förochutvecklingbarnspåsam syn

Mål riktlinjeroch

ochenskilda barnetmål för detdels förskolansbehandlasdeldennaI
arbetet nå må-dels riktlinjer förföräldrarna,medsamarbetet attför

avsnitt:omfattar olikaoch riktlinjerlen.Mål sex

värdenochNormer
lärandeochUtveckling

inflytandeBarns
hemFörskola och

skolformerandramedSamverkan
Förskolechefens/rektors ansvar

enskilda barnetmål för detförskolansavsnittsamtligaI tar uppsom
ochlärande BarnsUtveckling ochavsnittenMål Isträva mot.attanges

för personalen iRiktlinjernaMål uppnå.dessutomñnnsinflytande att
arbetarAllaåvilarför arbetetdels detförskolan somsomansvaranger

för läropla-Förskolläraren harspecifikadels det attförskolan,i ansvar
ochförskollärarearbetslaget dvs.dockpraktiken kommerföljs. Inen

pedagogiskagenomföra detochplaneratillsammansbarnskötare att
Måloch hemAvsnittetFörskolamålen.uppställdaarbetet demot anger
del-ochpåverkaföräldrarnasdet gäller rätt attnärsträva mot varaatt

Försko-personalen.riktlinjer förverksamhetförskolansaktiga i samt
ilämnar förskolantill barnenanslutninglans i tasatt av-uppansvar

beskriverskolformer. avsnittetmed andra sistaSamverkan Detsnittet
verksamheten iförövergripandeörskolechefens/rektars attF ansvar

målen.uppställdariktning debedrivsförskolan i mot



Kapitel132 5 SOU 1997:157

Mål inriktningen för förskolans pedagogiskasträva motatt anger ar-
därmed önskad kvalitetsutvecklingbete. förskolan.De ianger en

uppnåMål detskall till enskilda barnets förutsättningar.att anpassas
förskolans och huvudmannens barnet möjlighetDet är att attansvar ges

mål. Förskolan för barnen frivillignå dessa pedagogisk verksam-är en
kan börja vid olika ålder och delta under olika långahet. perio-Barnen

behov särskilt förskolansoch barn med stöd integreras i bam-der av
betyder alla barn inte har möjligheterDetta nåatt attsammagrupper.

uppställda målen. Mål uppnå kan därför fullt hade inteatt ut samma
förskolan den obligatoriska skolan behöverfunktion i i utansom vara

personrelaterade. mål skall beskriva förskolans förDessa ansvarmer en
utveckling det enskilda barnets förmåga olikaeftersträvad på områ-av

målen för lägstaden. Härigenom kan inte uttryck viss nivåsägas ge en
förskolan skall uppnå. mål har inte någonalla barn i De som angessom

rangordning. heller målen den karaktären deinbördes är att ärav
gradvis mätbara.

värdenNormer och

skall det vardagliga arbetet aktivt och medvetet påverkaFörskolan i
barnen med hänsyn till ålder och förutsättningaroch stimulera att ut-

förståelse för och efterhand omfatta vårt samhällesveckla gemensam-
demokratiska värderingar.ma

Mål

Mål motsträvaatt

skall efter barnFörskolan varjesträva att

medvetenhet dvs.utvecklar etiska frågor; vidgar sin förmåga attom0
dilemmanreflektera och ställning till olika etiskaupptäcka, över ta

vardagen,och livsfrågor i
respekterade tillgodosedda och får upplevafår behov och sittsina0

utveckla förmåga hänsyn och levavärde för kunna sigatt att taeget
andra människors vilja hjälpa ochoch förstå situationin i samt att

bistå andra människor,
förståelse för alla värde oberoendeutvecklar människor har likaatt0

skallkön, social eller etnisk bakgrund och ingen behövaatt ut-av
respektlöshet, förtryck eller kränkande behandling,försättas annan

för levande och närmiljö.utvecklar respekt allt sin0 omsorg om
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Riktlinjer

skallförskolaniarbetarAlla som
det ska-tillmedverkaochindividen attenskildadenrespekt förvisa0
ochsamhörighetdärbarngruppen,klimat idemokratiskt an-ettpas

solidarisktkonkrettillmöjlighetfårbarnenoch därutvecklassvar
handlande,

förebyggadärigenomochsamarbetetillstimulerahandlingord ochi0
förtryck in-ochutstötningtrakasserier,våld,motverkaaktivt avoch

ellerdivider grupper,
ochinlärningstillfállenmöjligabarnenmellankonflikter som0 se

respekteraochkompromissamissförstånd,redademhjälpa utatt
varandra.

skallFörskolläraren

vilketiarbetssättdemokratiskttillämparförskolan ettför attansvara0
delaktiga,aktivtbarnen är

livsfrågor iochdilemmanetiskaproblematiseraoch var-framlyfta0
dagen,

attityderolikakan hamänniskorpåuppmärksamma attbarnengöra0
handlandeochsynpunkterderasvärderingaroch styrsom

deniochför arbetetutvecklasdetför samvaronatt normeransvara0
barngruppen.egna

lärandeochUtveckling

därverksamhetpedagogiskgoderbjuda barnenskall om-Förskolan en
pedagogiskaDenlärande integreras.ochfostranvårdnad, omsorg,

genomfö-ochoch planerasmålgivnabedrivasskallverksamheten mot
socialaochintellektuellabarnetsochstimulerarden utmanarså attras
Verk-inbjudande.ochinnehållsrikskallMiljön öppen,utveckling. vara

lärandetlustfylldadetochkreativitetenleken,främjaskallsamheten
ochläraför erövraintressebarnets attstärkaoch nyatilloch ta vara

färdigheter.ochkunskapererfarenheter,

for sigförståelseutvecklarbarnentillbidraskallVerksamheten att en
skalloch lustnyfikenhet utgöraUtforskande,omvärld.och sinsjälva

utgåskallVerksamhetenverksamheten.pedagogiskaför dengrunden
bar-Flödetåsikter.ochbehovintressenerfarenheter,barnens avifrån
skalllärandetimångfaldenochtillskallidéertankar och tas varanens
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utnyttjas. Frågor, problemställningar eller områden aktualiseras isom
barngruppen kan belysas och bearbetas i lek och tema/projektarbeten
där barnens aktivitet, tankeförmåga, upptäckar-egen och skaparlust
skall grunden.utgöra
Personalgruppens samlade kompetens skall användas i det pedagogiska
arbetet.

Mål att sträva mot

Förskolan skall efter barnsträva varjeatt

utvecklar sin identitet och känner trygghet i denna,
utvecklar sin nyfikenhet och sin lust och förmåga leka och lära,att
utvecklar självständighet och tillit till sin förmåga,egen
känner delaktighet i sin kultur och utvecklar känsla och respektegen
för andra kulturer,
utvecklar sin förmåga lyssna, samtala,att berätta,0 reflektera, ställa
frågor, ifrågasätta och uttryck för sina uppfattningarge ettom pro-
blem, fråga eller fenomen,etten
utvecklar rikt ochett talspråk och0 nyanserat intresse för denett
skriftspråkliga världen,
utvecklar förmåga skapa och kommuniceraatt0 med hjälp olikaav
uttrycksformer och uttrycksmedel,
utvecklar sin förmåga skapa och konstrueraatt0 i olika material, och
tekniker,
tillägnar sig och innebörder i begrepp,0 erfar samband ochnyanserat
upptäcker förstå sinsätt omvärld,attnya
utvecklar sin förmåga upptäcka, användaatt och kommunicerao ma-
tematik i meningsfulla situationer,
utvecklar sin kulturskapande förmågao och sitt intresse föregen att ta
del närsamhällets kulturutbud,av
förstår sin hälsavärnaatt och sitt välbefinnande,om
utvecklar förståelse för sin delaktighet0 i kretslopp ochnaturensegen
tillägnar sig förhållningssättett tillvarsamt människor, samhälle och

för kunna bidra tillnatur att ekologiskt uthålligtatt ett samhälle på
sikt förverkligas.kan
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uppnåMål förskolaniatt

individuella förut-till sinahänsynmedvad barnen,uttryckermålDessa
Förskolanförskolan.de lämnarskall uppnåttha närsättningar, ansvarar

utvecklatbarn harvarjeför att

och ienskiltfungeraförmågasinsociala kompetens, attsin grupp0
ochinlevelsetillfönnågaochtill barngoda relationermed vuxna,

och för-konflikterhanteraförmågaoch attandramedsamarbete att
skyldig-ochrättigheterregler,förochstå ta gemensammaansvar

heter,
sinlooppsuppfattningochkoordinationsfönnåga samtmotorik,sin0

praktiskagäller vardagligadetsjälvständighetoch närkompetens
ochmåltiderochhygienpåklädning,göromål,ochfärdigheter som

välbefin-och sitthälsasinför viktenförståelse värnasin att omav
nande,

ochandramedkommunicera attförmågaoch sintalspråk attsitt0
delta aktivt iochkoncentreratlyssnatankar,ochidéeruttrycka

värde,kommunikativaoch derassymbolerförståsamtal i grupp,
be-med ordlekaförmågabegreppsförråd, samtoch att0rd-sitt en0

kom-och desskonstruktionskriftspråketsförförståelsegynnande
funktioner,munikativa

upplevel-kommuniceraförmågaoch sinförmågaskapande attsin0
ochandra språmångfald ut-ierfarenheterochtankar avenser,

ochmusik, dansochrörelse, sångbild,lek,såsomtrycksformer
drama,

olikahjälpmedkonstrueraochskapabygga,förmåga ma-sin att av0
ochenkla verktyganvändaförmågaoch sintekniker attochterial

vardagsliv ochhjälpmedel förtekniskaliksom vissaarbetsredskap
kommunikation,

egenskaper igrundläggandeförochmatematikförförståelseviss0
sig iorienteraförmågasinoch form attmätningtal, samtbegreppen

ochtid rum,
naturvetenskap-för enklaochkretsloppförförståelseviss naturens0

fenomen,liga
betingelser.och derasdjurochkunnande växtersitt om0
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Riktlinjer

Alla arbetar i förskolan skallsom

samverka och samarbeta för erbjuda god miljö för0 att utveckling,en
lek och lärande och särskilt uppmärksamma de barnatt olikasom av
skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling får detta stöd.

Förskolläraren skall

för arbetet i barngruppenatt genomförs så0 barnenansvara att

utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att-
ochanvända utveckla hela sin förmåga,att

upplever det meningsfulltär ochatt roligt lära sig saker,att- nya
ställs inför utmaningar, stimulerar lusten enskilt ochnya attsom-
tillsammans med andra utforska, experimentera, finnapröva,
lösningar för färdigheter,att erövra erfarenheter och kunska-nya
per:
får stöd och stimulansi sin sociala utveckling,-

goda förutsättningar bygga varaktigaatt relationerges ochupp-
känna sig i barngruppen,trygga
får stöd och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveck--
ling och det enskilda barnets kulturellaatt och språkliga bak-
grund härvid respekteras och beaktas,

rika tillfällen utveckla sin förmågaatt bearbeta intryckges att-
och upplevelser, tankar och känslor med hjälp olika uttrycks-av
medel,
får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling,-
erbjuds väl avvägd dagsrytm ifråga måltider, lek, vila ochen om-
andra aktiviteter.

på barns vetgirighet, viljata och lust lära stärka0 barnsattvara samt
tillit till den förmågan,egna

stimulans och särskilt stöd till de barn befinner0 sig svårig-ge isom
heter olika slag,av
väcka, stimulera och stödja barns nyfikenhet och begynnande0 för-
ståelse för skriftspråk och matematik,

barn möjlighet uppleva praktisk natur-ochatt kulturvård0 förge att
förstå hur handlingar kan påverka miljön,egna

barn möjlighet lära känna sinatt närmiljö och de funktioner0 ge som
har betydelse för det dagliga livet, komma i kontakt med olika yr-
kesfunktioner få bekanta sig med det lokalasamt kulturlivet.
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inflytandeBarns

införliva deochförståskallbarnenförgrundenläggsförskolan attI
delakti-ochpåverka,kunnaprinciperna tademokratiska att varaansvar

samtalobservationer,kontinuerligamed stödskallPersonalen avga.
reda påbarngruppenenskilda barnsåväl tadokumentationoch somav

olikasjälva påbarnen sättoch intressenbehovintentioner,vilka som
utformningengrund förtillliggaskallunderlaguttryck för. Dettager

Barnensverksamheten.pedagogiskadenplaneringenochmiljön avav
förfårförmågaallt efterde taförutsätterutvecklingsociala att ansvar

förskolan.miljön ioch förhandlingarsina egna

Mål

Mål sträva motatt

barnvarjeefterskallFörskolan attsträva

delaktighet iupplevaoch fårsituationpåverka sinmöjlighethar att0
förändringsarbete,

förochhandlingarför sinaförmågautvecklar sin att ta egnaansvar0
miljö,förskolans

handlaprinciper,demokratiska attförståförmågasinutvecklar att0
former.demokratiskaarbeta iochdessaefter att

uppnåMål att
förut-individuellatill sinamed hänsynbarnen,vaduttryckermålDessa

Förskolanförskolan.de lämnarha uppnåttskall när ansvararsättningar,
förmågautvecklat sinharvarje barnför att

tycker,ochtänkervad desägaatt0
beslutsfattande.ochsamarbeteformerolikadelta iatt av0

Riktlinjer

skallförskolaniarbetarAlla som
vilja tillochförmågautvecklarbarnetenskildadetför an-verka att0
förskolan,imiljoch fysiskasociala öndeninflytandeoch översvar

respekteras.åsikterochuppfattningarbarnsvarjeförverka atto
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Förskolläraren skall

till varje barns förmågata och vilja0 allttavara att ett större ansvar
för sig själv och för i barngruppen,samvaron

till alla barn får möjlighetatt efter ökande förmåga0 attse påverka
verksamhetens innehåll och arbetssätt och bli delaktiga i utvärdering

verksamheten,av
verka för flickor och pojkar får likaatt inflytande0 ochstort över ut-

i verksamheten,rymme
för barnen erbjudsatt varierat arbetssättett där0 såvälsvara hela

barngruppen organiserade eller bildade smågrupperspontantsom
används deti pedagogiska arbetet,
Förbereda barnen för delaktighet och och för0 de rättigheteransvar
och skyldigheter gäller i demokratiskt samhälle.ettsom

Förskola och hem

Även föräldrama/vårdnadshavarna har det förom yttersta sinaansvaret
barns fostran och utveckling har förskolans betydelse komplette-som
rande funktion till föräldraansvaret blivit allt viktigare. Förskolan och
barnens föräldrar har härigenomett ömsesidigt förett skapaattansvar
bästa möjliga förutsättningar för varje barn skall kunnaatt utvecklas
rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett

och förtroendefulltnära samarbete med hemmen. Föräldrarna skall gö-
medvetna de har möjlighetatt inom för deras att nationellaom ramen

målen med och påverka verksamheten i förskolan. Att varje för-vara
skola tydlig i fråga mål,är innehåll, arbetsformer ömsesidigaom samt
rättigheter och skyldigheter förutsättningär för barnens och föräld-en

möjligheter till reellt inflytande och påverkan.rarnas

Mål

Mål att sträva mot

Förskolan skall efter föräldrarna/vårdnadshavarnasträva att

får reella möjligheter inflytandeatt utöva på hur målen konkretiseras0
i lokala arbetsplaner,

del i och möjlighet kunnatar påverka verksamhetensatt0 plane-ges
ring och genomförande,
blir delaktiga i utvärderingar verksamheten.0 av
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Riktlinjer

skallförskolaniarbetarAlla som
positivanpassad ochfår välalla barnförtillsammans att ensvara0

förskolan,istart
föroch kännaföräldrarnaför attförståelseochrespektVisa ansvar0

förskolansmellanrelationtillitsfullochutvecklasdet nära, per-en
familj.och bametssonal egen

skallFörskolläraren

föräldrar/vårdnadshavaremedtillsammansbarnvarjeför attansvara0
förskolan,iintroduktionanpassadindividuelltfår en

deminformerafortlöpandeföräldrarmed barnenssamarbetet omi0
frågor,lärande,ochutvecklingtrivsel, tabarnetsdet syn-uppegna

förskolanarbetet idagliga samtdetproblemoch rörpunkter som
föräldrar-medutvecklingssamtalplaneradegenomföraregelbundet

na,
och hureftervadi strävarverksamheten stort,informera manom0

målen,nåförarbetar attman
för-utanförsituationbarnetsenskildadetinformeradsighålla om0

integritet,respekt för barnetsdärvid iakttaochskolan
varjeförplaneringindividuellföräldrarnamed göratillsammans en0

barn:
. aktiv dag-förformernautvecklapersonalövrigmedtillsammans en0

föräldrar,med barnenskontaktlig
för-medoch reglerförskolansdiskuteraochinformera normerom0

äldrama,
ochgäller planeringen utvär-detsynpunkter närföräldrarnasbeakta0

verksamheten.pedagogiskadenderingen av

Samverkan skolformermed andra

förskoleklas-tillvidaredekommerförskolani attslutarbarnenNär
ocksåsamtidigtdemoch mångaskolanobligatoriskadeneller avsen

utsträckning integrerasallti störreverksamheterfritidshem,till som
kontinuitetpedagogiskverksamhetsmässigt. För attlokal-såväl ensom

dekrävsbarnenförunderlättas attövergångenochmöjligskall vara
grundsyn.pedagogiskutvecklatharverksamheternaolika gemensamen
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Förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan har ett
för samverkan kommergemensamt att till stånd och demansvar en att

omfattar både barnen, föräldramalvårdnadshavarna och personalen..
Förskolan har för informera förskoleklassen,att den obligatoris-ansvar
ka skolan och fritidshemmet sin verksamhet. När övergången till deom

verksamheterna sig har förskolannärmar den särskilda uppgiftennya
finna former för avrunda ochatt avsluta förskoleperioden.att Förskolan

skall för vissa praktiska förberedelseratt gjorda och bar-äransvara att
får mental förberedelse och beredskap inför den kommande för-nen en

ändringen. Tillsammans med barnens blivande förskollärare, lärare och
fritidspedagoger har personalen i förskolan för barnen ochattansvar
föräldrarna besök och andra i god tid får kontaktgenom arrangemang
med den blivande förskoleklassen eller grundskolan och det blivande
ñitidshemmet.
Vid övergången till verksamheter skall särskild uppmärksamhetnya

de barn har behovägnas särskilt stöd. I samarbete med barnenssom av
föräldrar det angelägetär ställning till hur kontinuitetenatt ta i olika
stödinsatser hur eventuellt samarbetesamt medett landstings-
kommunala insatser skall kunna upprätthållas.

Förskolechefens/Rektors ansvar

Som pedagogisk ledare och förchef förskolan har förskolechef/rektor
det övergripande för verksamheten helhetansvaret inriktasatt påsom

nå de nationella målen. Förskolechefen/rektomatt för attansvarar en
lokal arbetsplan för förskolansupprättas verksamhet följssamt att upp
och utvärderas förhållandei till de nationella målen och till målen i
kommunens skolplan och förskolans arbetsplan. åliggerDet för-egen
skolechefen/rektor hålla sig väl informerad gällandeatt lagstiftningom
och aktuell utveckling inom förskolans verksamhetsområde.

Förskolechefen/rektorn har det för förskolansyttersta verk-ansvaret
samhet och utveckling och därmed inom givna särskiltettramar ansvar
för

arbetsmiljön förskolani utformas så detatt finns goda förutsätt-att0
ningar utveckla god social gemenskapatt och bedriva godatten en
pedagogisk verksamhet för barnen,

det skapas klimat där utstötning, trakasserieratt ochett mobbning0
bland barn och anställda inte förekommer,

det finns lämplig utrustning ochatt nödvändigt förmaterial verk-0
samhetens bedrivande såväl inomhus utomhus,som
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kompetensutvecklingtill denmöjlighetfårpersonalförskolansatt0
professionelltdeförkrävs atthandledningpedagogiskaoch som

uppdrag,sittutförakunnaskall
föräldrar-medsamarbetetförformerutvecklasdetatt0

verk-föräldrarnatillinfonnationförochna/vårdnadshavama om
mål,samhetens

förindividuell planeringhemmetmed görssamarbetedet i enatt0
barn,varje

medutvecklingssamtalplaneraderegelbundnagenomförsdetatt0
föräldrarna,

förproblemuppstårdetoch hemmetförskolanmellankontakten om0
förskolan,ibarnet

förskolan,isäkerhetsfrågorochkost-hälso-,0
förstärkningoch denförskolaninom resurserresursfördelningen av0

enskildaförstödåtgärderbehovettillgodoseförkrävs att avsom
barn,

konsulta-ochhandledningtilltillgångfårbehovvidpersonalenatt0
stöd,särskiltbehovbarn imedarbeteförtion av

såföräldrarna öns-och,hemmetmedsamarbeteiförskolan omatt0
andraeventuelltochlandstinget resurspersonerfrånpersonalkar,

behovbarn i sär-förhandlingsprogramindividuellt avutarbetat ett
stöd,skilt

bama-familjeomsorg,ochindivid-socialtjänstensmedsamarbetet0
landstingskommunala insatser,ochvårdscentralen

förskolan,denochfamiljedaghemmen öppnamedsamarbetet0
tillförskolafrånövergångenförsamverkansfonnerutvecklasdetatt0

fritidshem,ochskolaobligatoriskförskoleklass,
övrigtocharbets-kultur-,skola,medsamverkan sam-förskolans0

hällsliv,
harnationella lagar näramed deförtrogenpersonal somall äratt0

Barnkonvention.FN:sverksamhetförskolans samtmedberöring
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Översyn skollagen6 av

skollagenuppgifthaft i översyngöraocksåhar attKommittén aven
skolbarnsomsorgochskolaförskola,integrationenkravutifrån de av
verksamheterna.förmåldokumenttillförslagenutifrånställer och nya

kanförskolanhurföreslåochdärvidskall övervägaKommittén om
ochför barnskolväsendetoffentligadetskolform inombilda egenen

ungdom.
föreslåsskollagsfrågor,och andraFörskoleklass1997/98:6,I prop.

iskolbamsomsorgenochförskoleverksamhetenbestämmelsernaatt om
denmed 1ochfrånskollagentillflyttasskallsocialtjänstlagen över

1998.januari
soci-bestämmelser inuvarandeföreslagitvidarehar attRegeringen

sexårsverksamheten,förutomförskoleverksamheten,altjänstlagen om
oföränd-såskollagentillflyttas gottöverskolbamsomsorgenoch som

rade.
enligtdocktillhörskolbamsomsorgenochFörskoleverksamheten

ochför barnskolväsendetoffentligadetförslag inte ung-regeringens
be-verksamheterdessaalltså inteomfattasnärvarande avdom. För
ka-dessaiskollagen. Detkapitlet i ärandraochförstaistämmelserna

skol-förmålenövergripandedebestämmelserblandpitel annat om
förlärareutbildadeanvändaskyldighetkommunens attverksamheten,

skolorna,ledare ipedagogiskansvarigrektorundervisningen, som
bestämmelsenochskolplanskyldighet upprätta omattkommunens en

finns.fortbildning
uttryckaskan etthärkommittén presenterarförslag somDe som

ställ-grundläggandekommitténbemärkelseniprincipförslag att anger
skolbamsomsorgenochförskoleverksamhetentill hurningstaganden

Därmedfår.dettakonsekvenservilkaochskollageninordnas iskall
kanförskolanoch hurdirektivenidetkommittén omprövar angessom

skolväsendet.offentligadetskolform inombilda egenen
inar-lämpligtfinna sätt attsvårtdet ettattKommittén ärattmenar

skolbamsomsorgenochförskoleverksamhetenbestämmelsernabeta om
för-integrationlagstiftningpåde kravutifrånskollagen avi som en

därförställer. Det ärskolbarnsomsorgochskolaskoleverksamhet,
tillkommerskollagengenomgripande översynönskvärt att avmeren

genomföras.kunnaförslagkommitténsdess börintillstånd,
beho-ställningstagande tillkommitténsförskälgrundläggandeEtt

förskoleverk-bestämmelsernamedär attöversynstörre omvet enav
inne-dennakommerskollageni attskolbamsomsorgenochsamheten
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hålla bestämmelser rad skilda verksamheter för barnom ochen ung-
domar inte tidigare funnits i lagen. FörskoleverksamhetenNärsom och
skolbarnsomsorgen inordnas måste således anpassning ske skol-en av
lagen till också tydligareatt omfatta verksamheter handlarsom om om-
vårdnad och dvs verksamheter innesluteromsorg, utbild-änsom mer
ning i traditionell mening. Detta kräver skollagenöversyn i sinen av
helhet och dess relation till lagstiftning, arbetsmiljölagen.t.ex.annan

förutsätterDet också analys hur olika grundläggande begrepp ochav
principer skall utformas. Ett sådant omfattande analysarbete har inte
varit möjligt inom givnagöra tidsramar.att

Kommittén har alltså vad detprövat innebär förskolan bildaratt en
skolform inom det offentliga skolväsendet.egen Utgångspunkt har varit

skollagens nuvarande uppbyggnad. Förskoleverksamheten består inte
enbart förskola ocksåutan förskolaöppen och familjav av av
Om förskolan till skolformgörs måste också ställning till huren detas
andra formerna inom nuvarande förskole-verksamhet, dvs för-öppen
skola och familjedaghem skall Ävenregleras i skollagen. skolbamsom-

består olika former nämligen integreradsorgen skolbamsomsorg,av
fritidshem, familjedaghem och fiitidsverksamhet.öppen Kommittén har

huräven dessaprövat olika former inom skolbarnsomsorgen skall reg-
leras i skollagen.

framförI allt betänkandets kapitel, 2 och 3 har förskolans roll som
del livslångt lärande, dessett betydelse och dessen kvalitetav diskute-

Förskolan har betydelsefullrats. roll i samhället. Om det tordeen enig-
het råda. Dess pedagogiska verksamhet barnen god grund förger en
fortsatt lärande. Det därför viktigtär förskolans verksamhetatt synlig-

och lyfts framgörs betydelsefull pedagogisk verksamhet.som en
Kommittén förskolan skall behandlasatt påmenar sättsamma som

övriga skolformer i skollagen. Med andra ord förskolan skall bilda er.
skolform inom det offentliga skolväsendet.egen Härav följer äver.att

förskolan kommer omfattas skollagensatt första och andra kapitelav
Att så sker får konsekvenser för hur de centrala begreppen i skolla-nu

skall tolkas. Begreppet utbildning,gen är centralt begreppettsom 3
skollagen, kommer tillämpligtatt för förskolansäven verksamhetvara
Målen för denna utbildning i den föreslagna läroplanen för för-anges
skolan.

Den nuvarande förskoleverksamheten innesluter, flerasagts,som
olika former. konsekvensEn förskolan bildaratt skolformav ien egen
det offentliga skolväsendet för barn och ungdom denär för-att öppna
skolan och familjedaghemmen också måste få plats i och regleras ien
skollagen. Dessa verksamheter skiljer sig dock från förskolans verk-
samhet såväl organisatoriskt innehållsmässigt. Kommittén har där-som
för tagit ställning till dessa verksamheteratt inte kan, medäven vid-en
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skallochutbildningutbildning, sägasbegreppetgad tolkning varaav
skolväsendet.offentligadetskolformer inombildadärför inte egna

skollagen.särskilt ireglerasverksamheter måstedessainnebärDetta att
till fomiernaparallellitethärfinnsskolbamsomsorgengällerVad en

skolbamsomsorgenintegreradeförskoleverksamheten. Dennuvarandei
kommit-skall,verksamhet ochfritidshemmenoch menarsammaavser

fritidshem.benämningenföreslårKommitténlika.behandlasdärförtén,
Fritidshemmenbam.medarbetarskolanochFritidshemmen samma

fri-skolan ochobligatoriskadendeldärförskall som ensesavvara en
särskolan,skolformermotsvarandegrundskolan jämtedelvillig av

det för-erinravill härKommitténsameskolan.ochspecialskolan om
SIA-utredningenkalladesådenpresenterades1974slag avsom

frånförslagettillochfria aktiviteterangåendearbete°skolans inre
heldagsskola.gällandeskolbarnsomsorgskommittén

skolformermotsvarandegrundskolan jämteföreslårKommittén att
fårdel. Denfrivilligochdelobligatoriskdelar;tvåinneslutaskall enen

ocharbetslagarbeta ikanpersonalenledning,därmed sammasamma
läroplan.följaden kan samma

betänkandetföregåendedetkommittén iharfritidshemmenFör
för sexåringarförskolariktad ocksåläroplan mottillförslagframlagt en

familjedaghemochförskolaPå öppengrundskola. sättoch somsamma
ipåregleras sättskolformer annatblir utaninteförskolebarnför egna

fritidsverksamheten intedenkommittén öppnaföreslår attskollagen
skol-regleras iverksamheten börskolfonn, attbildaskall menegenen

skolbarn.förfamiljedaghemocksågällerlagen. Detta
förskolan intekommittén ärövervägt, attalternativ,andraEtt som

ireglerasskolväsendetoffentligadet utaniskolformbildar egenen
innebäraskulledettaKommitténordning. attsärskildskollagen i menar

Denden ut.barnomsorgenförändringnågon serliten nusomavom
omfattasdärmed inteochskolformblidärmed inte avskulle egenen
innebärkapitel. Detandra attochförstaskollagensibestämmelserna

lärar-skolverksamheten,förmålenövergripandedebestämmelser om
skolorna,ledare ipedagogiskansvarigrektorundervisa,rätt att somnas

bestämmelsenochSkolplanskyldighet upprätta omattkommunens en
fårsinskollagenlisärskild ordning turireglerasskullefortbildning

regeringenförslagdettillviförskollärare,konsekvenstilldet att serom
förskolanverkar iberoenderegleringolikaskulle halagt, manomav

Utbildningsdepartementet.Stockholm,arbetsmiljö.24° Skolans53:1974:SOU
Utbildningsde-Stockholm,helhet.Skola-skolbarnsomsorg,24 1991:54:SOU en

partementet.
Utbildningsdepartementet.Stockholm.lärande.242 Växa1997:21: iSOU
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eller i förskoleklassen. En sådan lösning, kommittén, skulle ock-menar
så försvåra integrationen mellan förskola och skola.

Kommitténs ställningstaganden förtydligas nedan. förslagDe som
läggs, kommittén, skall gälla till dess skollagen imenar sinöversetts
helhet.

6.1 Förskolan

Skola/skolform

Ordet skola kommer grekiskans schole, betecknade ledighet"enav som
från kroppsligt arbete" och innebar "lärda sysselsättningar under ledig-
het från kroppsligt arbete". I princip har betydelsen bibehållits sedan
400-talet före Kristus. Den förskjutning skett i betydelsen är attsom
ordet skola blivit beteckningen för den institution inom vilken barn lär

bestämt innehåll bestämdaett mål. I vardagligtmot tal används också
ordet skola den lokal eller byggnad där undervisningom äger rum.
Skolform knutet till den abstraktaär betydelsen begreppet skolamer av

institution. Skolform innebär olika former skola institution,som av som
där olika mål gäller. Grundskola skolform,är gymnasieskolanen en

skolform. Samlingsbegreppet för de olika skolformema,annan detsom
uttrycks i skollagen, det ofentliga skolväsendet.är Ett skol-system av
former kan också betecknas med utbildningssystem.termen Utbildning

då de övergripande och innesluter begreppet under-avser processerna
visning. Utbildning åstadkomms undervisning.genom

Begreppet utbildning naturligtvisär central betydelse i skollagen.av
Huvudsyftet med de bestämmelser finns på skolområdet är attsom an-

målen och villkoren för de utbildningar erbjuds. Begreppetsge som
innebörd har analyserats och diskuterats i olika sammanhang. Skolför-
fattningsutredningen föreslog begreppet utbildningatt skulle användas

samlingsbeteckning för olika verksamhetsformer skolanisom en
Termen utbildning används dock inte enbart i betydelser syftarsom

på själva verksamheten, också i betydelsenutan viss bestämdav en
Ävenutbildning. i lagtext måste därför utbildning kunnatermen använ-

das i olika betydelser anknyter till det allmänna språkbruket Isom
läroplanen för det obligatoriska skolväsendet sägs att:

m DS 1981:4: Skollagen. Stockholm, Utbildningsdepartementet. Sid 68.
2 Prop. l985/86:l0: Om skollag. Sid 30.ny
s Förordning läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Lpo 94.om
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samarbete medkunskaper och ihuvuduppgift förmedlaSkolans är att
människor ochansvarskännandeutveckling tillelevernashemmen främja

kap. skollagen.samhällsmedlemmar Jfr 2 §1

tydligt vilka värdenvärdeneutral. LäroplanenSkolan inte ut-är anger
skall vidareföra.ochbildningen vilar på

värderingarna ide grundläggandedels frånmål utgårFörskolans so-
framtradition vuxitden pedagogiskadels fråncialtjänstlagen och som

förskoleverksamhetenw grunden desammavärden iDessa ärinom
betecknatsförskolan har inteVerksamheten iför skolan. ut-somsom

mål har ställetövergripande iverksamhetensbetecknabildning. För att
verksamhetpedagogisk använts.termen

verksamheten skallpedagogiskadensocialtjänstlagenI sägs, att er-
rådSocialstyrelsens allmännaomvårdnad.och Avfostranbjuda bam
kun-fostran ochbarnförskoleverksamhetenframgår att omsorg,ger

innebär denpedagogiskverksamhet ärskaper Att atti ärengrupp.
försko-högskoleutbildad personal. Iplanerad och leddmålinriktad, av

helhet.omvårdnad Genomochfostranlärande,lan som enomsorg,ses
och hand-värderingarsamhälletsinförlivar barnetfostran normer,

delinlärning skerutveckling och att talingsmönster. Barnets avgenom
uppgift till-förskolanslivet.vardagliga Detmedverka i det attoch är

grundvärdering-samhälletsförståfå barnenmed hemmet attsammans
olikautveckla sinaför kunnastöd de behöverdetbarnen attsamtar, ge

målinrik-detta krävsuppnåförskolan skall kunnafönnågor. För att en
och stödjerkunskaperochbarnettad verksamhet somomsorgsom ger

pedagogisk inriktning. DettydligharFörskolan ärutveckling.dess en
måldelyfts framtydligtinriktningdenna än somgenomnu mersom

för förskolan.till läroplanförslagetfinns i
delsproblem,terminologisktdelsuppstår ärproblemDet är ettsom

förslag kom-skall ha i detFörskolan har ochproblem.juridisktdet ett
såväluppdrag inrymmeromfattandetill läroplan,mittén ett somger

och lä-omvårdnad fostrandeloch somomsorgenen avsomomsorg
breda uppdragdettaväsentligtdetKommitténrande. är attattmenar

skolvä-offentligaskolform i detförsden införskolan när ensomges
begreppetvidgningkräverdetta i sinProblemetsendet. är att tur aven

för-språkbruk måsteolikahär tvåskollagen.utbildning Deti är som
begrepp.tydliga definitioner Iterminologi och ii avgemensamenas en

med defi-arbetathar kommitténför förskolantill läroplanförslaget en
verksamhetpedagogiskalternativtutbildning sägsdär attnition vara

Allmänna råd. Sid24° socialtjänstlagen.199512: BarnomsorgenSocialstyrelsen i
24.
247lbid. Sid 23.
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erbjuda och fostran främja barns lärande.samt Detta de-äromsorg en
finition endast kan tjäna under övergångstid. Begreppet utbild-som en
ning måste vid skollagen fåöversyn grundläggande analys ochen av en
bestämning.

finnsDet inga motsättningar i de grundläggande syften försko-som
lan haft och har och de skolan haft och har. Förskolan har byggt sitt
arbete på helhetssyn fostran och kunskaper. Skolanen genom omsorg,
har haft helhetssyn i det den skall fostra barn och ungdomaratt ien
betydelsen överföra och utveckla grundläggande demokratiska värden,
att

eleverna kunskaper och färdigheter i samarbete med hemmen,samt,ge
främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och
samhällsmedlemmar 1 kap. skollagen.2 §

handlarDet olika uttrycka uppdragen,sätt också olikaattom men om
tonvikt. vidgningEn det offentliga skolväsendet kräver översynav en

definitioner centrala begrepp för inrymma samtliga verksam-attav av
heter.

Kommitténs förslag

För och integrerat utbildningssystem skallatt ett kunnagemensamt
uppnås det nödvändigt de olika pedagogiskaär verksamheterna föratt
barn och ungdom har utgångspunkter och grundläggande värde-samma
ringar. skallDetta avspeglas i lagen, måldokumenten och deni lokala
utformningen verksamheterna. följerHärav förskolan blir delattav en

utbildningssystemet. föreslårKommittén därför förskolan bildarattav
skolform inom det offentliga skolväsendet. Förskolans verk-en egen

samhet kommer i lagen benämnas för utbildning.att
Kommittén begreppet utbildning lika lite någotatt annatmenar som

begrepp statiskt i sin betydelse.är Begreppens betydelse varierar från
tid till och påverkas rådande samhällsutveckling. Likvälannan av som
förskolans pedagogiska betydelse alltmer har framträtt har skolans so-
ciala roll betonats. Kommittén därför begreppet utbildning förattanser
skolans del kan utvidgas och användas för den verksamhet bedrivssom
i förskolan. Utbildningsbegreppet kommer därmed, i enlighet med vad

omfatta såväl och fostran främjandesagts, attsom ovan omsorg som av
barns lärande. Utbildning bestämdi mening, dvs för skolform,varje

och fostran främjande barns lärande isamt ettavser en omsorg en av
riktning de mål gäller för skolforrnen fråga.i förslagetmot I tillsom
läroplan för förskolan används ordet pedagogisk verksamhet synonymt
med begreppet utbildning.
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ungdomPortalparagrafen för barn och

skolväsendetskolform det offentligaförskolan bildar inomNär en egen
portalparagrafen för barn ochverksamheten omfattasinnebär det att av

portal-Allmänna föreskrifter.ungdomar skollagens kap Dennai l om
för all verksamhet barn- och ungdoms-till grund iparagrafen ligger

målsättningsstadgandenoffentliga skolväsendet.skolan det Deinom
socialtjänstlagen kommer därmedför förskolan enligtgällandeärsom

ungdom.portalparagraf för barn ochskollagensersättasatt av

förslagKommitténs

med allaungdom skollagen inledsPortalparagrafen för barn och i att
tillgångskolväsendet skall ha likadet offentligaoch ungdomar ibarn

sociala ochoberoende kön, geografiskt hemvist,till utbildning, samtav
bestämmelsen utbild-förhållanden. Därefter finnsekonomiska attom

skolform. likvärdig utbild-likvärdig varje Eninomskallningen vara
för skolan läroplanerna. Avdening garanteras gemensammagenom

och tredjeframgår syftet med utbildningen iandra styckeparagrafens
skolans arbete.värdegrundema istycket finns

skall tillämpas förblir problematiskt detlika tillgångUttrycket om
lagmotivenm innebär inteframgår lika tillgångförskolan. Av attatt

skolväsendet, fårdet offentliga påungdom ioch eller någonnågot barn
för-sociala och ekonomiskageografiskt hemvistgrund kön, samtav

delta utbildningen.ihållanden förhindras att
förskoleverksamhet, förskolaplatssocialtjänstlagen framgår iAv att

behövstillhandahållas den omfattning detskall ieller familjedaghem,
barnetsförvärvsarbete eller studier ellerföräldrarnasmed tillhänsyn

utfor-bestämmelse kan kommunenför dennabehov. Inomeget ramen
kvargåenderegler skall gälla. inne-och Dettavilka intagnings- somma

verk-fortfarande delta förskolansmöjlighet idel barn harbär attatt en
blir arbetslösa, medanfår syskon eller föräldrarnadesamhet, även om

hellersluta förskolan. intemåste i Detkommunbarn i är sä-annanen
kan erbjudasförskola eftersom platserbjuds plats ibarnenkert ävenatt

ställas skollagensförhållande måstefamiljedaghem. Dessai mot me-
utbildningen grundförhindras delta i påfåringenning attatt avom
förhållanden. följeroch sociala Häravgeografiskt hemvistbland annat

för närvarande kanförskolan inteutifrån lagstiftarens mening, sä-att,
till utbildning.lika tillgånggas ge

m för skolan.1990/91 :18: OmProp. ansvaret

6 17-1405



150 Kapitel 6 SOU 1997: l 57

Kommitténs slutsats således förskolan inte kan inordnasär underatt
nuvarande portalparagraf i skollagen.

föreslårKommittén förskolan får portalparagraf.att en egen

Undervisning

Kommittén har analysera begreppet undervisning. Vi har valtatt att ta
begreppet i detta sammanhang då det skall knytas till de bestäm-upp

melser gäller för skolan.som
Begreppet undervisning i skolan knutet dels till de uppställdaär

målen i läroplaner och kursplaner, dels till vilken personal har be-som
hörighet undervisa och dels till den enskilde individens lärande. Iatt
skolan har undervisningens bedrivande sammankopplats med att ett
bestämt innehåll lärs under given tidsperiod. Med förändringut en en

skolans ochstyrning mål- resultatstyming har också grundläg-motav
gande for undervisningensbeslut innehåll och metodik törflyttats.

har förKommunerna utbildningens genomförande och lärareansvar
och skolledare förhar hur innehåll och metoder väljs för attansvar
målen skall uppnås.

skolväsendet har underInom det decenniet skett omfat-senaste en
tande lokal skolutveckling, där inte minst undervisningsmetodernya

och utvecklats. handlarDet variation undervisnings-prövats om en av
metoder, där förmedlande undervisning endast del undervis-är en av
ningsprocessen. Tillgång till informations- och kunskapskällornya ge-

informationstekniken förändrar också läromedlens roll och styr-nom
ning undervisningen. utveckling undervisningenDen skerav av som nu
inom skolan innebär begreppet undervisning vidgas och formas uti-att
från förutsättningar. denna förändringI finns också påverkannya en
från den integration pågår såväl mellan förskola och skolasom som
mellan skola och fritidshem.

regeringens proposition Förskoleklass och andra skollagsfrågorwI
diskuteras undervisningsbegreppet utifrån förslaget förskoleklassatt
skall bilda skolform inom det offentliga skolväsendet. Däregenen
sags:

verksamheten i förskoleklassen skall betraktas undervisning isom samma
formella den verksamhetmening bedrivs i övriga skolformer in-som som

skolväsendetdet offentligaom

249 1997/98:6: Förskoleklass och andra skollagsfrågor.Prop.
25°Ibid. Sid. 50.
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förskolan harI inte undervisning Förskolan har ianvänts.termen
stället för läroplan och kursplan arbetat efter kommunens riktlinjer och
de allmänna Socialstyrelsen främstråd pedagogisktutgett,som pro-

för förskolan. Förskolans pedagogiska verksamhet beskrivs igram pe-
programmetzdagogiska på följ ande vis:

Förskolans pedagogiska verksamhet har den dubbla uppgiften barnenatt ge
möjligheter utvecklas enligt förutsättningar, behov och intressenatt egna
och samtidigt tillgodose samhällets behov överföra värderingar, kun-attav
skaper och färdigheter till den uppväxande generationen.

för den pedagogiska verksamheten skall kunna byg-Förutsättningen att
förskolans fåraktuella barngruppens villkor personalpå den är attga

föräldrarna utformaoch frihet i samarbete med verksamhe-attansvar
innehåll och arbetssätt.dessten,

pedagogiska vänder första hand till desig iDet programmet ansva-
rekommendation till huvudmän-riga i kommunen. Programmet är en

utformar lokala mål för verksamhetsinKommunerna egna somnen.
förskolorna har genomföra.personalen vid att

för förskolan vilka områdendet pedagogiskaI programmet anges
betydelse för barnen, vad det pedagogiska arbetetär ävenmensom av

uttryck för vilkaskall för innehåll. kan målProgrammet sägas geges
verksamheten skall inte mål uppnå. Däremotsträva mot, attmen anger

för förskolan fyllt funktionerhar det pedagogiska programmet samma
läroplaner och kursplaneroch syften skolans har.som

Kommitténs förslag

skolan har, med Visserligen delvisFörskolan och rötter,gemensamma
olika pedagogiska traditioner.fram och utvecklats inom Dessaväxt

Till detskall och berika varandra. krävs juri-mötas ett gemensamtnu
varandra fogade måldokument. skapadiskt regelverk och till Attnya

utveckling kräverberikande och möjliggörmöten är ett gemen-som
begrepp enhetliga definitioner och betecknasspråkbruk;samt att ges

med ord begreppen användbara. Ordet undervisning har integörsom
förskolans verksamhet i detta sammanhang har ordetianvänts utan

eller ordet pedagogiskt arbetepedagogisk verksamhet Samti-använts.
grundläggande betydelsen likartad. orden under-digt har den varit Men
pedagogisk verksamhet/arbete har inneburit begreppvisning och ett

lärande mål.handlat främja mot uppsattaattsom om

25 Socialstyrelsen 1987:3: Pedagogiskt för förskolan. Allmänna råd.program
Sid. 13
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direktivenI ingår analysera begreppet undervisning. Kommitténatt
begreppet undervisning kan följande definition: med-attmenar ges en

handlingpedagogisk riktning mål. definitioni Denna in-veten mot ett
nebär begreppet undervisning täcker den verksamhet förutsätt iatt som

gällande läroplaner för skolan och den föreslagnai läroplanen förnu
förskolan. definition ändåmåste betraktas förstaDenna som en

definition.approximativ de bestämmelser gäller för skolanI måstesom
begreppet så definieras det kan användas för kvalitetskontroll ochatt
tillsyn. Undervisning används också skolbestämmelseri i andra sam-
manhang, bland det knutet till timplaner formi undervis-ärannat av

och behörighet undervisa.ningstid Kommittén har inte haft möjlig-att
het hur begreppet dessa avseenden skalli definieras. Kom-prövaatt
mitténs förslag till definition begreppet undervisning därförmåsteav

förslageti relation till det tidigare lagda skollagenöversynomses en av
och skall det sammanhanget utgångspunkt.i ses som en

för förskolanförslaget till läroplan har undervisningI termen an-
arbete för defi-med pedagogiskt beteckna detvänts attsynonymt ovan

nierade begreppet.

Personal och ledning

utbildning krävsskollagens kap. finns bestämmelser vilken2I om som
offentliga skolväsendet.för få bedriva undervisning i det Lärarnasatt

betydelse for hur verksamheten praktikenkompetens avgörande iär av
utifrån gällande styrdokument. de villkorutformas Detta är ett somav

likvärdighet. Med de förändringarskall utbildningensgarantera som
ansvarsfördelning, mâl- och resultat-allt tydligareskett genom en

har kravetmed de förändringar sker i praktiken ocksåstyming och som
kan längre definieraslärares kompetens vidgats. inte ipå Kompetensen

Målstyrningen kräver kompetensundervisning allena. att ut-tenner av
ställer krav kompetenslokala kursplaner. Resultatstyrningen påforma

kvalitetsgranska. Och arbetet helhet kräver kom-utvärdera ochatt som
arbeta arbetslag.ipetens att

socialtjänstlag saknas bestämmelser detgällandeI är somvemnu
pedagogiska arbetet förskolan. skolla-har behörighet bedriva det i Iatt

förfinns det däremot lagfäst krav på viss utbildning krävsatt attettgen
förarbetenundervisning i skolan. till såväl socialtjänstla-få bedriva I

skollagen framhålls dock personalens kompetens avgö-somgen som
kvalitet.rande för verksamhetens

152 Utvidgad lagreglering på barnomsorgsområdet, Sid1993/94:11:Prop. m.m.
ansvaret skolan. Sid1990/91:18: 39.39. OmProp.
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personal förskolan har varierande bakgrund.tjänstgör iDen In-som
förskolan arbetar huvudsakligen förskollärare och barnskötare. För-om

högskoleutbildning med pedagogiskskollärama har inriktning ochen
barnskötarna gymnasial vårdinriktad utbildning. Med starkareen en

förskolans pedagogiska uppgifter framträder förskollärar-vikt lagd vid
för det pedagogiska arbetet allt tydligare. Bamskötama mednas ansvar

utbildning tillför förskolan betydelsefull kompe-sin vårdinriktade en
viktigt arbete förskolan. förskolans kvalitetoch bedriver i Företttens

samverkan mellan olika kompetenser vikt. målIjust störstaär av en
verksamhet måste dock för olika delaroch resultatstyrd ansvaret av

förslaget till läroplan har också detverksamheten tydligt Iutsägas. pe-
tydligt riktats förskolläraren. praktiken kom-dagogiska Iansvaret mot

tillsammans utforma detförskollärare barnskötaresåväl attmer som
pedagogiska arbetet.

skollagsfrågorzFörskoleklass och andrapropositionregeringensI
skall behörigaförskollärare och fritidspedagogerföreslås attatt anses

samlade kompeten-offentliga skolväsendet. denundervisa i det Det är
personalkategoriema möjliggör varierad ochde olikahos som ensen

dynamisk skola.

sådant villför arbetssätt därförskapa förutsättningarFör ettatt rege-
undervisning försko-möjligheten för kommunerna för iringen öppna att

använda förskolläraregrundskola förutom grundskollärareleklass och även
fritidspedagoger.och

från deförslaget kva-vill understryka inteRegeringen äratt ett avsteg
Över-införandet nuvarande bestämmelse.ligger bakomlitetskrav avsom

arbetsuppgifter bör liksom hittillsmellan kompetens ochensstämmelse va-
skall ha utbildningkrav. den undervisarovillkorligt Kravet attett somra
också förskollärarede huvudsak skall bedriva gällerden undervisning iför

tordeundervisa i förskoleklassen för-och fritidspedagoger. Förutom att
grundskolan och motsvarandekomma undervisa iskollärare främst att

flera ibedrivs tillsammansskolformer undervisningennär ettav personer
Även torde huvudsak ha utbildning förfritidspedagogerna iarbetslag. att

bedrivs arbetslagsfonn.undervisa undervisningen inär

ställning till detutreda rektorsdirektiven ingårI samt taatt omansvar,
för barn förskolan på liknanderektors ifinns skäl preciseraatt ansvar

skolväsendet.för det obligatoriskabarn isätt som
för utbildningen. finnsskollagen regleras rektors DessutomI ansvar

läroplanen reglerat vad rektor harframför allt då ii förordning och att
utbildningens kvalitet och lik-uppgifter kopplade tillutföra. Rektors är

2 Förskoleklass och andra skollagsfiågor. Sidl997/98:6: 51.Prop.
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värdighet rättssäkerhet. förAnsvaret utbildningen syftar på allsamt
verksamhet i skolan och enbartinte på undervisningen. detalj-Denna
reglering ansvarig ledning finns inte socialtjänstlagen.i Lednings-av

åvilar den kommunala politiska ledningen. denDet ansvari-ansvaret är
kommunennämnden i har för ledningen vid för-ansvaret attga som

skolorna fungerar.

Kommitténs förslag

förskolanArbetet i bedrivs för det i arbetslag förskolläraremedmesta
och bamskötare. Bamskötaren väsentlig i arbetslaget. Detär en resurs

dock förskolläraren skall ha det specifika för undervis-är ansvaretsom
innehåll och för de uppställda målenningens uppnås. innebärDettaatt

det endast förskolläraren skall rådainte innehållet iär överatt som un-
dervisningen. det viktigt allaTvärtom i arbetslaget ochär att vuxna
barnen med, väljer och utformar detta innehåll och därmed också blirär
delaktiga i hur de uppställda målen skall nås. lärandet skallFör bliatt
meningsfullt innehåll och metodermåste ständigt diskuteras, följas upp
och utvärderas. skall ske i växel- ochDetta samspel mellannära vuxna
och bam. förskolan det förskolläraren har förI dettaär ansvaret attsom
sker.

den pedagogiska verksamheten och undervisningen skallFör att
kunna sammanhang utbildningssystemet det viktigti inom ärett attses

förskollärarnas behörighet lagfästs på läramas.även sättsamma som
föreslår därför förskollärareKommittén de arbetar för-iävenatt som

skolan förskall användas undervisning i det offentliga skolväsendet.
Förändring i kravet på den undervisar skall ha utbildning föratt som en
den undervisning han eller hon i huvudsak skall bedriva föreslås inte.

förslag undervisaregeringens i det offentliga skol-I rätten attges
väsendet till de förskollärare arbetar förskoleklassemai ochsom
grundskolan. förslaget realiseras finnsOm det det enligt kommittén
ytterligare skäl talar för undervisa skall utvidgas tillrättenatt attsom

omfatta förskollärare förskolan.iävenatt
skolan det rektor har ledningsansvaret och förskolanI iär ärsom

det förskolechefen. Rektors till skillnad förskolechefensär motansvar
lagfást och förordningar. förskolapreciserat i Om och skola skall kunna
integreras, personal skall kunna arbeta i arbetslag ochom samman om

helhetssyn på barns växande och lärande skall kunna råda detären
viktigt det finns ledning för såväl skola förskolaatt en gemensam som
och fritidshem.

25"Ibid. Sid 51.
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Vad kan ifrågasättas ledningsfunktionen skall regleras påärsom om
det sker i skollagen eller detpå gäller för förskolansätt sättsom som nu
d.v.s. i enlighet med kommunens självbestämmanderätt. finnsDet ett
tydligt kommunalt för barnomsorg och skola. detta lig-Iansvar ansvar

utforma ledningen verksamheten på funktionellt och ef-att ettger av
fektivt reglering dag harDen vi i ledningen för skolan d.v.s be-sätt. av
stämmelsen rektor kan ifrågasättas. det skallMot delsvägas attom
riktas de nationella målen direkt skolan och kräver specifiktmot ett
ledningsansvar och dels förutsätter likvärdig verksamhet liksomen
rättssäkerhet tydlig ansvarsfördelning.en

föreslårKommittén reglering förskolans ledning på sätten av samma
för den kommunala skolan. Alternativet hade låta försko-varit attsom

lan enda skolform sakna reglering ledningsfunktionen. Motivetsom av
för inledningsvisreglering den samordningär att ärgaranteraen som
nödvändig för integration. kommittens förslagOm till översynen av
skollagen realiseras bör regleringen ledningsfunktionen i ett systemav
med mål- och resultatstyming analyseras och Kommittén harprövas.
dock ställning till benämningeninte tagit ledningsfunktionen. läro-Iav
planen har föreslagitför förskolan kommittén riktlinjer riktar sigsom
till förskolechefen/rektor.

Skolplanens roll

Syftet med det för skolan skall finnas skolplan kommunenäratt atten
kommunenskall vilka mål har med sin skolverksamhet. Vidvisa ut-

formandet skall kommunendessa mål följa vad riksdag och regeringav
har Målen skall så konkreta debeslutat. kan tjäna plane-attvara som
ringsunderlag för verksamheten skolorna dei kan utvärderas.samt att
Skolplanen skall också kommunens innevånare möjlighet till infor-ge
mation och skolverksamheten. Skolplanen skall utvärderas.insyn i Iom
socialtjänstlagen har det funnits bestämmelseinte någon detattom
skall finnas plan förkommunen upprättad Förskoleverksamheten.en av

finns det i kommunallagen bestämmelse budgetenDäremot atten om
bl.a. skall innehålla plan för verksamheten. Kommunallagen inne-en
håller dock detaljbestämmelser hur verksamhetsplanen skallinga om

utformad.vara
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Kommitténs förslag

skall för hela skolväsendet det nödvändigtsamordning skeOm är atten
föreslårutformas. därför eftersomplaner Kommittén attgemensamma

utbildningsväsendet skallförskolan del kommunensutgör en av
föreslårinnesluta förskolan. Vidare kommitténSkolplan också att

arbetsplan.förskola skall utarbeta lokalvarj e en

Öppen förskola6.2

till barn mellan år. vänderförskolan vänder sig 0 6 DenDen öppna -
dagbarnvårdare. finns kravtill föräldrar och Det inget på in-sig också

verksamheten, det krävs all-anmälan för delta iskrivning eller att men
med barnet. första hand bar-deltar tillsammans Det itid äratt en vuxen

centrala verksamheten ochoch förhållanden det ibehov ärsomnens
aktiviteterpedagogiskadärför viktigt meddet är

stimulera barnen till positivpedagogisk ledningSyftet med är att en
Även föräldrarna, dagbarnvårdamamed andra.utveckling tillsammans

till kontakt och gemenskap,skall erbjudas möjligheteroch andra vuxna
för verksamhetenaktivtutveckla personliga ta samtansvarresurser,

skall också bistå medföräldraroll. förskolan soci-stärka Densin öppna
och andra stöd-information individuell rådgivningochservice samt

fleraden förskolan har såledesVerksamheten ijande insatser. öppna
personalen denfylla. ställer krav på ifunktioner Dettaviktiga storaatt

planering för kunnadet krävs genomtänktförskolan och attöppna en
regel arbe-socialt innehåll. Somutforma såväl pedagogiskt ettett som

fri-förskolan, barnskötare,förskollärare deni ävenöppnatar men
verksamhe-socialpedagoger arbetar isocionomer ochtidspedagoger,

ten
familjedaghemviktig för barnen iförskolanDen äröppna en resurs

får möjlighet tillbidrar till barnenoch för dagbamvårdarna. Den att
förskollärare.under ledninggruppsamvaro av
möjlighet till gemenskap med andraDagbarnvårdama får också

fortbildningstimulans, stöd ochoch inte minst ävengesvuxna

2 isocialtjänstlagen. SidSocialstyrelsen 1995:2: 21.Barnomsorgen
Öppen Stochohn, LiberFörlag.1983: förskola.Gustafsson, M.

Öppen25° förskola. Stockholm, LiberFörlag. Sid1983: 23Gustafsson, M.
257Ibid. Sid 92
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Kommitténs förslag

inskrivna förskola ochtill för barn inte iförskolanDen äräröppna som
Verksamheten erbjuder bar-familjedaghemmen.komplement tillär ett

och skall tillgodose degruppverksamhetpedagogisk även vux-nen en
andra social service.kontakter med Detbehov ärsamtvuxnanas av

utbildad personal.verksamheten ledsdärför viktigt att av
utformning ochförskolan hardenVerksamheten i öppna annanen

verksamheten i förskolan.och förutsättningar Där-delvis andra mål än
läroplanen för förskolanfinns den föreslagnamål iför kan inte de som

följerden förskolan.för verksamheten i Häravbindande öppna attvara
betraktasförskolan inte kommerdenverksamheten i ut-öppna att som

skallföreslår förskolan intedärför denKommitténbildning. öppnaatt
skolväsendet.offentligaskolfonn inom detbilda en egen

finns bestäm-det skollagendet viktigt iKommittén är attattmenar
verksamhet, verksam-förskolansgällande denmelser ävenöppna om

handskall förstaBestämmelserna iutbildning.betraktasheten inte som
gälla för verk-kvalitetskrav skalloch dekommunens somansvarange
skall finnasdet skollagenibörsamheten. Det övervägasäven enom

planbör finnas iförskolan, detgällande denmålparagraf öppna enom
fortbild-personal ochbestämmelserskolplanenlikhet med samt om

n1ng.
all-utformaföreslår Skolverket får i uppdragKommittén attatt

förskolan.råd till den öppnamänna

Familjedaghem6.3

dag-och bedrivs itill barn i åldern 1-12 årvänder sigFamiljedaghem
från daghemmensskiljer sigFamiljedaghemmenbamvårdarens hem.

mångaarbetardagbarnvårdareverksamhet samtatt ensamgenom
Även personalensvad gällerverksamheten.ihar barngånger sina egna

personalförskolan arbetarverksamheterna åt. Iutbildning skiljer sig
familjedag-bamskötarutbildning.och Iförskollärarutbildningmed

deloch varierande kompetens. Enpersonal med olikaarbetarhemmen
utbildning.form Enandra har någonutbildning medan strä-saknar av

skall hafamiljedaghemmenpersonalen imånga kommuneri är attvan
bammedarbeteutbildning med inriktning mot

258 råd. Socialsty-familjedaghem. AllmännaKommunala198824:Socialstyrelsen
isocialqänstlagen. Allmänna råd.relsen l995:2: Barnomsorgen
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Kommitténs förslag

Kommittén det alla barnatt är skall erbjudassträvan för-attmenar en
skola. Samtidigt det viktigt finnsär det alternativ till förskolan.att Alla
barn kan för närvarande inte erbjudas förskola. Familj edaghemmen har

viktig roll och erbjuder andra möjligheter förskolan. förskolaAttänen
och familjedaghem olika valmöjligheter därför de erbjuderär attger
olika verksamheter. Skillnaderna ligger främst i verksamhetens utform-
ning och personalens kompetens.

Den läroplan föreslås för förskolan kan inte bindande försom vara
familjedaghemmen. Härav följer den verksamhet bedrivs fa-att isom
miljedaghemmen inte kommer betraktas utbildning. Kommitténatt som
föreslår därför familjedaghemmen inte skall bildaatt skolformen egen
inom det offentliga skolväsendet. Kommittén eftersom fa-attmenar
miljedaghemmen erbjuder verksamhet förskolan böränen annan
kommunens och verksamhetens kvalitet tydlig och regle-görasansvar

skollagen.i Det bör även det i skollagenövervägas skall finnasras om
målparagraf gällande familjedaghemmen och det bör finnasen om en

plan i likhet med skolplanen bestämmelser personal och fort-samt om
bildning.

föreslårKommittén Skolverket får i uppdrag utformaatt all-att
råd för familjedaghemmen.männa

Vad kommittén föreslagit gällande familjedaghemmen för barn ål-i
dern 1-5 år skall gälla för familjedaghemmenäven för barn i åldern 6-
12 år.

6.4 Skolbamsomsorgen

Kommittén har hur skolbamsomsorgenäven överväga skall hanterasatt
i skollagen. Skolbamsomsorgen består fritidshem, integrerad skol-av
barnsomsorg, familjedaghem och fritidsverksamhet.öppen

Fritidshem och integrerad skolbarnsomsorg

Fritidshem och integrerad skolbarnsomsorg pedagogiskär en grupp-
verksamhet för inskrivna skolbarn till och med tolv års ålder. Verk-
samheten sker under den skolfria delen dagen. Integrerad skol-av
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inom loka-fritidshem och skolabamsomsorg innebär att sammaryms
ler

Kommitténs förslag

betydel-skolbarnsomsorgenden integreradeFritidshemmen och är en
mellanintegrationskolbarnen. kunna nåsefull verksamhet för För att

skolan detochintegrerade skolbarnsomsorgenfritidshemmen, den är
utbildnings-ochverksamheter ingår iviktigt alla dessa ettatt samma

system.
integrerad skolbarnsomsorgföreslår fritidshem ochKommittén att

skolformer.motsvarandegrundskolan jämteskall inominrymmas
tillriktar sigskolbarnsomsorgoch integreradEftersom fritidshem

mål kom-barn och arbetaråldersgrupp mot menarsammaavsamma
beteck-lärandföreslagitsmed vad i Växamittén, likhet ii attsom

finnsverksamhetsformer. Detskall båda dessafritidshemningen avse
deloch blirinlemmasfritidshemmentvå alternativ. Ett är att en av

fn-andra innebärskolformer.motsvarande Detgrundskolan jämte att
fri-ochFamiljedaghemskolform.bildartidshemmen öppenegenen

regleras påföreslår skallkommittén sätttidsverksamhet samma som
för förskolebarn.familjedaghemförskola ochföreslagits för öppen

följer denalternativetföreslår det förstakommitténtillMotivet att
skapaförslaget, nämligenstrukturerats tidigare igrundprincip attsom

kommitténsresursutnyttjande. Iför integration ochgoda förutsättningar
på integre-betänkande visatredovisades forskningförsta att ensom

ochsåväl personellteffekterpositiva kvalitativarad verksamhet ger
fogaskan ocksåmotivetekonomiskt. Till detpedagogiskt ett mo-som

underkvinnodominerad miljöstarktSkolantiv relaterat till kön. är en
skolan.fritidshemmen ifinns iskolans första år. Det änmänmersex
fritids-Eftersomvistastotala miljö barneni denbör tillvaratasDetta

detunder skoldagenbarntillskolan riktar sighemmen och tersamma
grundskolandelfrivilligfritidshemmennaturligtsig att avsom ense

motsvarande skolfonner.jämte
del den ob-blirfritidshemmenmed förslagetkonsekvensI att en av

kunnaoch undervisningutbildningbegreppenligatoriska skolan måste
föreslår kommitténVidarefritidshemmen.verksamheten ianvändas för
det offentliga skol-undervisa iskollagenbestämmelsen i rätt attatt om

råd.259 fritidshem. AllmännaförPedagogiskt198827:Socialstyrelsen program
råd.isocialtjänstlagen. AllmännaSocialstyrelsen 1995:2: Barnomsorgen

25° Utbildningsdepartementet.Stockholm,lärande.SOU 1997:21: Växa i
26 Ibid.



160 Kapitel 6 SOU 1997:157

väsendet skall omfatta de fritidspedagoger arbetar fritids-även isom
hem, dvs. enbartinte i förskoleklass och grundskola. Skollagens krav

den undervisar skall ha utbildning för denatt undervisningom som en
han eller hon bedriver gäller också för de fritidspedagoger arbetar isom
fritidshem.

förslårKommittén bestämmelserna skollagensi första och and-att
kapitel skall omfatta fritidshemmen.ävenra

Öppen fritidsverksamhet

Öppen fritidsverksamhet erbjuds barn i åldern mellan 10-12 år. Det
finns inskrivningsförfarandeinget och verksamheten skall ettses som
alternativ till de barn harinte plats fritidshemi eller integreradsom
skolbarnsomsorg. fritidsverksamhetenDen fungerar ocksåöppna som

komplement till familjedaghemmen. Syftet med den fritids-ett öppna
verksamheten barnen skall träffa kamrater och ha tillgångär tillatt

möjlighet delta i aktiviteter intresserar dem. Ut-samt attvuxna, som
formningen verksamheten skiftar eftersom antalet barn i verksam-av
heten varierar. den fritidsverksamhetenI arbetar personal medöppna

kompetensolika

Kommitténs förslag

fritidsverksamhetenDen viktig för de barn saknar platsöppna är som
inom integrerad skolbarnsomsorg och fritidshem och viktigär även

komplement till familjedaghemmens verksamhet. Denett öppnasom
fritidsverksamheten skiljer sig fråni verksamheten fritidshemi och in-
tegrerad skolbarnsomsorg dels då barngruppen fastinte läng-är över en

tid och dels vad gäller personalens utbildning. Därför kan inte de målre
finns föreslagnai den läroplanen för ärm6 bindande-16 försom vara

verksamheten i den fritidsverksamheten. följerHärav verk-öppna att
samheten i den fritidsverksamheten inte kommer betraktasöppna att

utbildning. föreslårKommittén därför den fritidsverk-öppnaattsom
samheten skall bildainte skolform inom det offentliga skolvä-en egen
sendet.

föreslårKommittén den fritidsverksamheten skall regle-öppnaatt
särskilt skollagen.i Bestämmelserna skall i första hand kom-ras ange

m Socialstyrelsen 199522: Barnomsorgen isocialyänstlagenAllmänna råd.
Socialstyrelsen Mellanstadiebarnen1995:13: de fritidpå sinvägenvart tar
263 lärande.SOU 1997:21: Växa Stockholm, Utbildningsdepartementet.i
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Verksamheten.förskall gällakvalitetskravoch de sommunens ansvar
målparagraffinnasskallskollagendet ibörDet övervägasäven enom

plan ifinnasdet börochfritidsverksamhetengällande den öppna enom
fortbild-ochpersonalbestämmelserskolplanenmedlikhet samt om

ning.
utforma all-uppdragSkolverket får iföreslår attKommittén att

fritidsverksamheten.denråd för öppnamänna

övervägandenövrigaKommitténs6.5

redovisats.skollagenomarbetningförhuvudprincipemaharOvan av
förskoleverksamhetnuvarandeinomolika formernadeSlutsatsen är att

skollagen.kapitel iolikaregleras ikommerskolbarnsomsorgoch att
januaridenfr.o.m. 1socialtjänstlagenbestämmelser idockfinnsDet

kommittén inteförslag närma-regeringensenligtskollagen1998 i som
fysiska,bl.a barnovanståendeihar berört psy-som avresonemang,re

och barn påutvecklingstöd i sinsärskiltskäl behöverandraellerkiska
bestämmelserdessaKommittén§§.och 16 att14sjukhus 13 menar

måsteVidareskollagen.återfinnas iskalloförändradeså gott som
reglerar barngruppemasbestämmelsenhur sam-övervägas somom

regleras iskalländamålsenligaskalllokalernaochmansättning att vara
fortsättningen.

vil-igenomgångnågondock inte gjort närmareharKommittén av
lagar påandraiändringarföreliggakanbehov göraomfattning attken

förslag.kommitténsgrund av
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Ändring6.6 definitioner inomav

förskoleverksamheten och

skolbamsomsorgen
Kommittén ska enligt direktiven det finnsöverväga skäl ändraattom
definitionerna inom Förskoleverksamheten och skolbamsomsorgen.

Kommittén har föreslagit förskolan skall bildaatt skolformen egen
inom det offentliga skolväsendet och fritidshemmen skallatt vara en
frivillig del grundskolan jämte motsvarande skolformer. Vidare harav
kommittén föreslagit förskola, familjedaghemöppenatt och fri-öppen
tidsverksamhet inte skall bilda skolformer inom det offentligaegna
skolväsendet.

Nedanstående bild visar hur verksamheterna definieras i social-
tjänstlagen.

Barnomsorg

/

Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg

ÖppenFörskola Familj ÖppenFritids- Integrerad Familje-e-
daghem förskola hem skolbams- daghem fritidsverk-

samhetomsorg

Daghem Deltids-
STOPP

Definitionen Barnomsorg förekommer inte i socialtjänstlagen, däremot
används den i Socialstyrelsens Allmänna råd I socialtjänstlagen
rubriceras de bestämmelser handlar barn och ungdomsom om som
Omsorger barn och ungdomar.om

Enligt kommitténs mening finns det inte någon anledning införaatt
någon övergripande samlingsdeñnition för förskoleverksamheten och
skolbamsomsorgen i skollagen eftersom kommittén föreslår de olikaatt

26"Socialstyrelsen 199522: Barnomsorgen isocialyänstlagen. Allmänna råd.
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olikaska regleras inomskolbarnochförskolebarnförverksamheterna
skollagen.kapitel i

första stycketsocialtjänstlagen 13 § sägs att:I a

organiserasförskola,formFörskoleverksamheten bedrivs i somsomav
komp-och i formfamiljedaghemi formeller deltidsgrupp,daghem avav

förskola.förskoleverksamhet öppenletterande

samlingsbeteckning ianvändsförskoleverksamhetBegreppet ensom
förskola. Påochfamiljedaghemförskola, öppenförsocialtjänstlagen

förslagkommitténsuppbyggd och enligt attskollagendet ärsätt om
skallförskolandenochfamiljedaghemmen öppnarespektiveförskolan

förskoleverksamhetbegreppetkan inteskollagenolika ipåregleras sätt
skollagen.isamlingsbeteclcninganvändaslängre som en

stycketandra§socialtjänstlagen 13 sägs att:I a

skol-integreradfritidshem,bedrivs i formSkolbamsornsorgen av
tolv år kanochmellan tiobarnfamiljedaghem. Förellerbarnsomsorg

Skol-fritidsverksamhet.formbedrivas i öppenskolbarnomsorgen av
då barnetdel dagenvistelse denförbarnskallbamsomsorgen ta emot av

lov.och underskolaniinte vistas

inbegripaskallfritidshemdefinitionenföreslagitharKommittén att
bildaroch dessaskolbarnsomsorgintegrerade attfritidshemsåväl som

Vidareskolfonner.motsvarandegrundskolan jämtedelfrivillig aven
fritidsverksam-ochfamiljedaghemföreslagit öppenhar kommittén att

skolväsendet.offentligadetskolformer inombildaskallhet inte egna
fungerarlängreinteskolbarnsomsorgbegreppetföljerHärav ensomatt

familje-skolbarnsomsorg,integreradfritidshem,församlingsdefmition
skollagen.fritidsverksamhet idaghem och öppen

definitioner.följandeDärmed återstår

Öppen ÖppenFamilje-Fritids-Familje-Förskola
förskola fritidsverk-daghemhemdaghem

samhet

Daghem Deltids-
grupp
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Verksamheter för förskolebarn

Kommittén har det finnsövervägt anledning daghem och del-attom
tidsgrupp fortsättningsvisäven skall delar förskolan.utgöra av

Deltidsgrupp pedagogiskär verksamhet för inskrivnaen grupper av
barn i åldrarna 4-6 år. Verksamheten omfattar i allmänhet minst tre
timmar dagen och följer skolans terminer. Deltidsgrupp bedrivsom
antingen fristående verksamhet eller integrerad fonn i skolan.som som
När deltidsgruppen fristående kombinerasär den med familjedaghem
för barn behöver heldagsomsorg och föräldrar arbetar ellersom vars
studerar. Alla 6-åringar har lagstadgad till minst 525rätt timmars av-
giftsfri förskola sexårsverksamhet under året, d.v.s. daghem eller del-
tidsgrupp.

Enligt regeringens förslag skall den sexårsverksamhet i dagsom
regleras i socialtjänstlagens bilda15 § skolform inom det of-en egen
fentliga skolväsendet för barn och ungdom. Förslaget försko-är att
leklassen skall bedrivas minst 525 timmar under året och kom-attom

skyldiga anvisa plats höstterminenär detatt år barnet fyllermunema
år. Deltidsgrupp för sexåringar blir därmed förskoleklass Verk-sex

samheten avgiftsfri. Verksamhetenär kombineras med antingen fritids-
hem eller familjedaghem Ävenför barn behöver heldagsomsorg.som

barn kan delta förskoleklassi enligt förslaget. För dessa barn haryngre
kommunen avgift.rätt att ta ut

ochI med förskoleklass införs och integrerasatt med skolans verk-
samheter och allt fler sexåringar går till fritidshem,över vilket enligt
Socialstyrelsen redan har pågått under flertal år, kommitténett menar

det troligtvis inte kommer finnasatt så många fristående deltids-att
kvar för 4-5 åringar. Därmed borde dessa barn, föräldrargrupper vars

förvärvsarbetar eller studerar på deltid, erbjudas deltidsgrupp formi av
daghem eller förskoleklass.

Daghem pedagogisk verksamhet förär inskrivna barnen grupper av
i åldern 0-6 år med öppethållande delen dagen understörre hela året.av

ÖppethållandetDaghemmen barn på deltid och heltid.tar emot skall i
möjligaste mån till föräldrarnas behov barnomsorg underanpassas av
de tider de förvärvsarbetar eller studerar.

Förskoleverksamhet skall tillhandhållas för barn i den omfattning
det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärsarbete eller studier eller
barnets behov. Förskoleverksamheten tillhandahållseget därför i första
hand i sådan omfattning föräldrarna kan sköta sina arbetenatt eller stu-
dier. följerHärav öppethållandet bör till föräldrarnasatt anpassas ar-
betstider.

255Prop. 1997/98:6: Förskoleklass och andra skollagsfrågor.
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tillhandahållas förförskoleverksamhetskallsocialtjänstlagenEnligt
förskolaskallfyllt årharintebarn ettfyllt år. Förharbarn ett somsom

14utvecklingstöd i sinsärskiltbehöverbarnettillhandahållas aom
§§.och 16

deltidsgruppochdaghem tasföreslår definitionenKommittén att
skollagen.finnas iskallförskolaEndast begreppetbort.

definitioner.följandeåterstårDärmed

ÖppenÖppen Familje-Fritids-Familje-Förskola
fritidsverk-förskola daghemhemdaghem
samhet

kommitténenligtbetyderskalldeltidsgrupp utmönstrasbegreppetAtt
heltidsvistelse. Det ärformerbjudas iskallendastförskolainte avatt

kantidsmässigtplatsfortfarande viktigtmening attkommitténsenligt
be-till barnetsmed hänsynbehövsdetomfattningdendels ierbjudas

ellerarbetardedåbehovföräldrarnastillförhållandedels iochhov
fortfarandeårtimmar525kommittén attstuderar. Dessutom peranser

grundpåplatserhållitharbarnavgiftsbefrielse förgällaskall somsom
begreppetvidareföreslårKommittén attstöd.särskiltbehöverdeattav
förskolanskallkomitténfrånförslagEnligtskalldaghem utmönstras.

skol-iskall införasdaghem intebegreppetskolform. Attbilda egenen
för barnsbetydelsetillmätsalltförskolangrund isinharlagen att mer

betraktasförskolanskallsådanlärande. Som somoch sittutveckling nu
del ioch utgörautbildningssystemetigrundstenen sam-enförstaden

därför inteKommittén attlärandet.livslångaför dethällets anseransvar
relevant.sammanhangdetta äridaghemdefinitionen
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kommitténsSammanfattning7 av

konsekvenserförslag samt

uppdragetdelar. Delstvåhuvudsakbestår i äruppdragKommitténs av
verksam-pedagogiskaför denmåldokument"tillförslagutarbetaatt

fem.kapitelihar redovisatstill läroplanförslagförskolan. Ettheter i
de krav in-utifrånskollagen"göraDels uppdraget översynattär aven

utifrånochställeroch skolbarnsomsorgskolaförskola,tegrationen av
till för-Förslagverksamhetema."förmåldokumenttillförslagen nya

harhelheti sinskollagenliksomskollagen översynändringar avav
förslagkommitténssammanfattaskapiteldettakapitel Iilämnats sex.

genomförande.förslagensförkostnaderövervägandenoch av

förskolanförMåldokument7.1

ochprincipernuvarandefråndels utgåttarbetei sittKommittén har
den strukturochvärderingardels deochförskolaninomvärderingar
tillbakablickhistoriskmedinledsKapitel femhar.läroplanerskolans en

förskola.ochskolaförstyrdokumentolikaöver

föreslår:Kommittén

år,åldrarna 1-5iför barnverksamhet,pedagogiskaförskolansatt0
läroplanenföreslagnadenskall styras av

förordningskallläroplanenatt vara en0
den peda-vägledande förskalldelartillämpligailäroplanenatt vara0

sjukhusbarn påförverksamhetengogiska

skall hadenmotiverasförordning attskallläroplanenAtt avvara en
förordningför skolan. Enharläroplanerskolansbetydelse somsamma

likvärdig. Kom-blirverksamhetförskolansförgarantiinnebär atten
den kanutformningsådanläroplanen attgivitocksåmittén har an-en

likvärdigheten.för tillsynvändas av
detDock finnsläroplaner.skolansläroplanenliknarstrukturTill sin

skallförskolanverksamheten iföranleddaskillnadernaturligtvis attav
Läroplanenålder.fem årsoch med ärtillåldrarnaför barn ibedrivas ett

andra de-denvärdegrunden. Idelenförstadendelar. Iindelad i tre ges
riktlinjerochfinns måldelentredjeuppdrag. denIförskolanslen anges

lagts fast.måltvåverksamheten. Detför är typer somav



168 Kapitel 7 SOU 1997:157

Mål inriktningensträva förskolansatt mot pedagogiska verk-anger av
samhet och uttrycker önskad kvalitetsutveckling. Mål uppnåen att är
mål skall till det enskilda barnets förutsättningar.som Detanpassas är
förskolans och huvudmannens barnet möjligheterattansvar attges
uppnå dessa mål. Dessa mål kan inte fullt ha funktion för-iut samma
skolan i skolan. Målen förskolans för eftersträvadsom anger ansvar en
utveckling det enskilda barnets förmåga inom antal områden.ettav

Riktlinjer för de arbetar förskolani slag. finnsär Det rikt-tresom av
linjer för alla arbetar i förskolan, riktlinjer vad gäller förskollära-som

och slutligen riktlinjer för förskolechefs/rektorsrens ansvar Iansvar.
det konkreta arbetet kan arbetsfördelningen mellan arbetslagets olika
personalgrupper förskollärare och barnskötare variera. Förskollära-- -

har dock i läroplanen specifikt förgetts läroplanenettren attansvar
Ävenföljs. förskolläraren har särskilt förutsätter läropla-ettom ansvar

riktlinjerna följs barnskötarenatt och barnskötarens kompe-attnen av
tillvaratas i verksamheten.tens Det alltså viktär riktlinjernastor attav

uppmärksammas och följs alla arbetar i förskolan. Förskoleche-av som
fens/rektors övergripande för verksamheten i förskolanatt in-ansvar
riktas de nationella målen har imot särskild ordning.angetts

Översyn7.2 skollagenav

I direktiven särskilt kommittén skall:attanges

och föreslå huröverväga förskolan kan bilda skolfonnom en egen-
inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom
utreda rektors och skolplanens roll för verksamhetenansvar-
analysera begrepp skola/skolform och undervisningsom-

det finnsöverväga skäl ändra definitionerna inom förskole-attom-
verksamhet och skolbarnsomsorg

Kommittén har valt framlägga förslag föratt hur kravenett på integra-
tion mellan förskola, skola och fritidshem kan ske utifrån nuvarande
skollags uppbyggnad och de krav nuvarande skollag ställer.

Kommittén för önskvärd integrationatt att skall kunna skemenar en
det nödvändigtär de olika verksamheterna kanatt olikagenom pro--

fessioners kompetens -tillföra varandra kvaliteter. Detta kräver attnya
pedagogisk grundsyn och utgångspunkteren gemensam gemensamma

utvecklas i verksamheterna. I sin kräver detta framför allttur att samar-
betet möjligheter. En utgångspunkt måste denges attgemensam vara
legala utfommingen följer grundläggande principer. Kommitténsamma
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gymnasieskolan gjor-tidigaredenlikvälkan,förskolanatt sommenar
skolväsendet.offentligadetskolform inombildade, egenen

föreslår:Kommittén

skolväsen-offentligadetinomskolformbildarförskolanatt en egen0
det.

verksamhetpedagogiska ärförskolansförslagetKonsekvensen är attav
intemeninganvänds i dag iUtbildningsbegreppetutbildning. somen

läroplanenochbedriverförskolanverksamhetdentäckerhelt somsom
konstaterarKommitténvidgas.därförmåsteföreskriver. Begreppet

integrationenskerutvecklingpedagogiskadenockså genomatt som nu
har begreppetpraktikeninnebär ifritidshemoch attskolaförskola,av

kommithar begreppetläroplanen attbreddats. Iredan om-utbildning
inne-lärande. Dennafrämjandefostransåvälfatta avsomsomomsorg

såpreciseraskommittén, kan att,utbildning,börd begreppeti menar
ochskolform,fördvs. varjebestämd mening, omsorgutbildning i avser
förgällermålderiktninglärandefrämja i motfostran somattsamt

ifråga.skolformen
skolväsendetoffentligadetskolform inomFörskolan egensom en

and-ochförstaskollagensomfattaskommerförskolan attinnebär avatt
kalladeden sååterfinnsparagrafandrakapitletsförstadetkapitel. Ira

ochbarn-mål förochvärdengrundläggandevilkeniportalparagrafen,
skall haungdomarochalla barnHär sägs attungdomsskolan anges.

Förslagetlikvärdig.skalldenochutbildningentill attlika tillgång vara
likvärdighet.förgarantiförordningskallläroplanen engeratt vara en

verk-tilltillgånglikabarnallaförskolan sägaskan inteDäremot ge
underinordnasskolformförskolaninteDärmed kansamheten. som

paragraf.andrakapitelsförstaskollagens

föreslår:Kommittén

portalparagraf.förskolanatt egenges en0

ocksåinnebärskolväsendet attoffentligadetdelFörskolan avensom
undervisningBegreppetundervisning.beskrivaskanverksamheten som

och kurs-läroplanermålen iuppställdatill dedelsknutetskollageniär
ochundervisabehörighetharpersonal attvilkentilldelsplaner, som

Även inteundervisninglärande.enskildes tennen an-dendels till om
pedago-detellerverksamhetenpedagogiskadenkanförskolanivänts
tillhaftharKommitténundervisning.beskrivas upp-arbetetgiska som

Såundervisning.begreppetanalyseraskola/skolformförutomgift att
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har skett. Begreppet undervisning dock i mångaär avseenden svårtett
begrepp inrama och definiera.att Det handlar här finna defi-attom en
nition dels begreppet innebörd täckersom rad olikager akti-en som en
viteter och i den förändring pågår, har långsiktigtsom, värde.ettsom
Dels handlar det definiera begreppatt så detett empirisktom kanatt
användas, dvs. det vid tillsynatt går konstatera undervisningatt på-att
går. I skolans regelverk undervisningär också kopplat till undervis-
ningstid.

Kommittén menar:

undervisning kanatt definieras medveten0 pedagogisk hand-som en
ling i riktning mål.mot ett

Kommittén medvetenär denna definition kanatt brukas utifrån deom
krav den föreslagna läroplanen ställer, den behöver ytterligareattmen
analyseras och utvecklas för ha generellatt innebörd.en mer

För det pedagogiska arbetet/undervisningenatt skall kunna ske och
utvecklas i sammanhang detett väsentligtär förskollärarens, för-att i
skolan, behörighet undervisa lagfástsatt på för lärarnasättsamma som

propositioni skolan. I regeringens föreslås att:

lärare skallutöver för undervisning i det offentliga skolväsendet användas
förskollärare och fritidspedagoger har utbildning avsedd för densom un-
dervisning de i huvudsak skall bedriva.

Kommittén föreslår:

förskollärare arbetaratt förskolani skall0 användas för under-som
visningen i det offentliga skolväsendet jmf. 1997/98:6.prop

Kravet på de undervisar skallatt ha utbildning för den undervis-som
ning de i huvudsak skall bedriva naturligtvisär ovillkorligt krav.ett

skolanI har rektor ledningsansvaret och i förskolan det försko-är
lechefen. Rektors till skillnadär förskolechefens reglerat.ansvar mot
Denna detaljreglering ansvarig ledning finns inte i socialtjänstlagen.av
Ledningsansvaret åvilar den kommunala politiska ledningen. Det denär
ansvariga nämnden kommuneni har för ledningen vidansvaret attsom
förskolorna fungerar.

25°Prop. 1997/98:6 Förskoleklass och andra skolfrågor.
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viktigledningsfunktionenpedagogiska ärdenhar visatForskning att
detskeskall kunnaintegration ärutveclding. Ompedagogiskallför en

samordnas.ledningenväsentligt att
regleras påskallledningsfunktionenifrågasättaskanVad är omsom
förskolan iförgällerdetellerskollagensker i sättdet sätt somsom

skola.och Iför barnomsorgkommunalttydligtfinnsdag. Det ett ansvar
funk-verksamheten påledningen ettutformaliggerdetta att avansvar

reglera led-skollagensärskild ordning iieffektivt Attochtionellt sätt.
dettaifrågasättas. Motdärförkanverksamhetförskolansningen av

för-direktläroplanförskolansmålen i motdels riktasskall vägas att
läro-förutsätterdelsochledningsansvarspecifiktoch kräverskolan ett

tydligrättssäkerhetenochverksamhetlikvärdigplanen ansvars-enen
fördelning.

påledningförskolansregleringföreslåvaltKommittén har att aven
skol-endaförskolanlåtainteskolan ochför attsätt somsomsamma

motive-minstinteledningsftmktionen. Detta ärregleringform sakna av
nödvändig församordningden ärinledningsvis garantera somrat attav

realise-skollagentillförslagkommittens översynOmintegration. aven
resultatstyrningochmed mål-rektor iregleringenbör systemettavras

till be-ställningtagitintehar dockKommitténochanalyseras prövas.
har kom-förskolanförläroplanenledningsfunktionen. Inämningen av

SeFörskolechef/rektor. 2tillsigriktarriktlinjerföreslagitmittén som
skollagen.kap.

föreslår:Kommittén

skolan.förregleras på sättledningförskolans somatt samma0

skall bildaförskolaninnebärlagtkommittén härförslag att egenDe en
förskollärare rättskolväsendet, attoffentligadet attskolform inom ges

fårförskolechef/rektorledningenpedagogiskadenochundervisa att
ocksåläroplanen harföreslagnadenskollagen. Iireglering somsamma

Kommitténförskolechef/rektoroch angetts.förskollärareförriktlinjer
de igenomföras, nästaförslag bör kunna attdessakonstaterar menatt

Grundläggande be-börhelhet över.skollagentillleder att sessteg som
skol-offentligadetinommåsteundervisningochutbildningsomgrepp
såvälpågårutvecklingomdeñnieras. Denochbreddasväsendet som nu

föränd-skerpraktikendet iocksåinnebärskolaförskola attinom som
igrundläggande begreppdefinitionerpåverkamåsteringar re-avsom

gelsystemet.
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Kommittén föreslår:

skollagenöversyn och förordningar.0 en av

Den förskolan till föröppna barnär inte inskrivna i förskolaär ochsom
komplement tillär familjedaghemmen.ett Verksamheten i den öppna

förskolan har utformning och delvis andra mål och förutsätt-en annan
ningar verksamheten förskolan.iän Därför kan inte de mål finns isom
den föreslagna läroplanen för förskolan bindande för Verksamhe-vara

i den förskolan. följerten öppna Härav verksamheten i denatt öppna
förskolan inte kommer betraktas utbildning.att som

Kommittén föreslår:

den förskolanöppna skall bildaatt inte skolform inom det0 en egen
offentliga skolväsendet och Skolverket fårsamt i uppdragatt att ut-
forma allmänna råd för den förskolan.öppna

Kommittén det alla barnatt är skallsträvan erbjudas för-attmenar en
skola. Alla barn kan dock inte erbjudas förskola och det finns för-även
äldrar föredrar verksamhet. Familjedaghem kan i detta fallsom annan

valmöj lighet. förskolaAtt och familjedaghem olika valmöj-vara en ger
ligheter beror på de erbjuder olika verksamheter.att Skillnaderna ligger
främst i verksamhetens utformning och personalens kompetens. Den
läroplan föreslås för förskolan kan därför inte bindande försom vara
familjedaghemmen.

Kommittén föreslår:

familjedaghem skall bildaatt inte skolform inom det offent-0 en egen
liga skolväsendet Skolverket får i uppdragsamt utformaatt all-att

råd för familjedaghem.männa

Fritidshem och integrerad skolbarnsomsorg betydelsefullär verk-en
samhet för skolbarn. För kunna nå integration mellanatt skolan och
fritidshemmen det viktigt dessaär verksamheter ingåratt i ochett

utbildningssystem.samma

Kommittén föreslår:

fritidshem skall inrymmasatt frivillig del inom grundskolan0 som en
jämte motsvarande skolforrner.
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betän-förrasittlagt ikommitténgrundprincipdenföljerFörslaget som
barn,medarbetar attskolaochfritidshemnämligenkande, sammaatt

mellan dessaintegrationförförutsättningargodaskapaviktigtdet attär
resursutnyttjande.bättreförskull ochbarnens ettförverksamheter

ob-dendelblirfritidshemmenförslagetmedkonsekvens att avI en
undervisningochutbildningbegreppenmåstegrundskolanligatoriska

kravSkollagensfritidshemmen.iverksamhetenför omanvändaskunna
hanundervisningför denutbildningskall haundervisarden enatt som

iarbetarfritidspedagogerför deocksågällerbedriver somhoneller
ñitidshem.

föreslår:Kommittén

föranvändasskallfritidshemiarbetarfritidspedagoger un-att som0
skolväsendet.offentligadetidervisningen

platssaknarde barnförviktigfritidsverksamheten är somDen öppna
familjedaghemmenstillkomplementoch ettfritidshem äveninom som

verksam-frånsigskiljerfritidsverksamhetenverksamhet. Den öppna
tidlängrefastinte överbarngruppen ärdels dåfritidshem eniheten

utbildning.personalensgällervaddelsoch

föreslår:Kommittén

skolformbildaskallfritidsverksamheten inte egenenden öppnaatt0
för denrådallmännautformauppdragfår iSkolverket attoch att

fritidsverksamheten.öppna

skol-offentligadetingå iföreslåsfritidshemochförskolamedochI att
ochskolplangällandebestämmelsernadessaomfattas ävenväsendet av

skollagen.ifortbildning
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Översyn7.3 definitionerna inomav

förskoleverksamheten och

skolbarnsomsorgen
Kommittén har bakgrund de förändringarmot föreslås i skolla-av som

avseende regleringen förskoleverksamheten och skolbamsom-gen av
lagt följande förslag till förändringar definitionernasorgen inomav

förskoleverksamheten och skolbamsomsorgen.

Kommittén föreslår:

begreppen förskoleverksamhetatt och skolbarnsomsorg0 inte skall
införas i skollagen

begreppen daghem och deltidsgruppatt med0 begreppetersätts för-
skola

begreppet integrerad skolbarnsomsorgatt med fritidshem0 ersätts

Härav följer för förskolebarn finns förskola,att familjedaghem och öp-
förskola. skolbarnFör finns fritidshem, familjedaghem ochpen öppen

fritidsverksamhet.

7.4 Kostnader

Kommitténs förslag svåra kostnadsberäkna.är att Varje förändring av
det slag här föreslagits innebär samhällelig investering.som Deten
finns forskning övertygande har visat på kvalitativt god för-attsom en
skola har långsiktiga samhälleliga konsekvenser Konsekvenser som
inte bara gäller fortsatt lärande och skolgång också konsekvenserutan
vad gäller bättre liv. Den höga kvalitetenett inom svensk förskola har
också omtalats intemationellt

We that the child servicesnote in Sweden offer the highestcan qualitycare
of out-of-home available anywhere. Quality stressed farcare more ex-
tensively than in other countries.most Standards of size, staff/childgroup
ratios, giver qualiñcation based extensivecare research and rigo-are on are
rously and enforced.set

257Weikart, 1989:D. Quality Pre-School Programs. long-termsA social invest-
Occansional Paper Fordment. Foundation.

m Kamerman, 1989:S.B. Child ana the family." An internationalcare, women,
of childoverview andservices related policies. Lande, J.S,care Scarr,

Gunzenhauser, N. eds. Caring for children: Challenge America. Hillsdale,to
N.J:Erlbaum.
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områden.tillrelaterasinnebär kanförslagenkostnader tredirektaDe
för-förskollärare.till DettadirektinnebärLäroplanen att ett ansvar ges

Förskolläraresförskollärare.utbildadeförskola harvarjeutsätter att
offentligadetförskolan inordnas iregleraskommerfortbildning att om

inordnande skol-förskolans iförslagetLäroplanen,skolväsendet. om
och kvali-utvärderingpåkravenarbetsplanenlokaladenplanen, samt

merarbete.innebärasiktkortpåtetsäkring kommer att
finns förskolorhuruvida detstatistiktillgänglig överfinns ingenDet

förskollära-omfattningvilkenoch iförskollärareutbildadesaknarsom
skulle krävauppgifterinförskaffa dessa stu-fortbildning. Attfär enre

möjlighethaft någonhar inteKommittén attsamtliga kommuner.die av
dockvisargjortsförfrågningarDe attinformationen.deninhämta som

förskollärareutbildadeförskolor,någrafå,torde finnas utandet ensom
kostnadsökningarfortbildning. Deharkommunerflestaoch deatt en

torde ringa.avseenden kandetta utgöraförslagen i vara
lokal arbets-Skolplan,förslagen kringhelhetsinLäroplanen i samt
innebärakvalitetsutveckling kommer ettoch attutvärderingplan,
omöjligttordekostnadsdrivande. Det attkanmerarbete varavarasom

dockTydligtkostnader.beräkna dessa är attförtjänstfulltpå sättett
däremotsiktsikt. På långkortkostnader påslagdettakostnader ärav

in-betraktaskankostnadssänkningarinnebärakan detta som ensom
kvalitet.vestering i

väsentligtdetpekar påskolreformer ärtidigarefrån attErfarenheter
genomdrivande. Dereformensvidverksamhetentillförsatt resurser

imple-kostnader förocksåhandlarmerkostnader omovanangessom
mentering.

föreslår:Kommittén

imple-genomförande förreformensvidmedelsärskilda avsättsatt0
information.ochmentering

tagithär inteKommittén harställningstagande.principielltDetta är ett
innebära,genomförandet kommerkostnader atttill vilkaställning

fördelning.medlensförmetodernatillheller
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7.5 Förskolan barnen och framtiden

Kommittén har inte i uppgift utreda förutsättningarna föratt barnens
tillgång till förskola. Vi vill dock i detta sammanhang framhålla vad

framstår allt viktigare i vår analys förskolans betydelsesom försom av
barns uppväxtvillkor.

det förstaI kapitlet presenterade kommittén historisk framväxten av
förskolans pedagogiska verksamhet och hur den har etablerats.

För barn i åldrarna 1-5 år bedriver förskolan i dag omfattandeen
verksamhet. Nära 70 femåringama, 60procent fyraåring-procentav av

55 treåringama, 50procent tvååringama ocharna, procent 30av av
ettåringama går förskola.iprocent heltDen dominerande verksam-av

hetsforrnen för dessa åldrar daghem. Enär mindre andel femåring-av
har plats i deltidsgrupp. Därutöver går 10-15 varje ål-arna procent av

dersgrupp familjedaghem.i Hösten 1996 omfattade förskolan praktiskt
alla sexåringar med undantagtaget de barn 8 procent utnyttja-av som

de möjligheten börja i skolan. Regeringen haratt föreslagit riksda-nu
förskoleklass skall införas föratt sexåringarna.gen

Barnomsorgen har byggts till i full behovstäckningnärmasteut un-
Årder period årskullama ökat i storlek.när föddes1990 120 000en

barn. Födelsetalen på och underär förväntasväg 1997 drygt 91 000ner
födas. Detta innebär detatt totala antalet förskolebarnatt stadigt mins-

kar. Enligt SCB:s befollmingsprognos kommersenaste antalet barn i
åldrarna 1-5 år cirka 100 000 färreatt år 2005 jämfört med årvara
1996.2

Eftersom bamantalet sjunker kommittén det skulleattmenar vara
möjligt öka tillgängligheten till förskola för barnatt inte har plats isom
förskolan. Kommittén det angeläget förskolanäratt blirattmenar en
förskola för alla barn, föräldrar så önskar, förslagsvisattvars genom
genomföra detta årskull för årskull.

Socialstyrelsen föreslår lagstiftningen ändras så arbetslösaatt att
föräldrars barn jämställs med förvärvsarbetande det gäller kommu-när

skyldighet anordna plats. Socialstyrelsenatt motiverar sitt ställ-nens
ningstagande med att:

Barnomsorgen har byggts under period med höga födelsetal.ut dagI ären
babyboomens barn på lämna förskolan.väg De lämnaratt platsgott om
efter sig. Kostnaden för barnomsorgen kommer sjunka. Enligt våra be-att
räkningar kommer personalkostnadema i förskolan i storleksord-att vara
ningen två-tre miljarder lägre år kring sekelskiftet vad de i dag.än ärper

25°Socialstyrelsens 1995-1997: Begränsad barnomsorg.rapport Barn till
arbetslösa och föräldralediga barnomsorgen.i
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med halv miljardminskningenskulle bromsaändrad lagstiftningEn peren
år"

anställda daghemiifrån antaletutgårkostnadsberäkningarDessa som
beräkningarSocialstyrelsensoch enligtfamiljedaghem mot-och som

god investe-tordemilj kr år500kostnad 450 vara enperomsvarar en -
utanförskall behövaföräldrar intearbetslösabarn tillförring, att vara

barnomsorgen.
betydel-mycket viktigharförskolankommittenVidare att enmenar

modersmålmedtvåspråkighet. Barn änmöjlighet tillför barns annatse
tvåspråkighet.godgrundläggandetillmöjligheterfår unikasvenska en

förskolan påfår barnen iochandra barnmed ettTillsammans vuxna
andraoch träning i sittmed-och lärande kontaktlekinaturligt sätt -

språk.
från tidig ål-redanfår barnenverksamhetpedagogiskaförskolansI

lärande. Viväxande ochomvärld förutforska sinochder gottettpröva
för-skall börja iföre deårenviktigt barnen,mycketdet attärattanser

organiserad och plane-möjlighet delta iharför sexåringar,skola att en
Därförpersonal.professionellledsverksamhetpedagogiskrad avsom

förinvesteringbam. Dettaför allatillgängligförskolan bli ärbör en
d;framtiden.idess inenskilda barnetför detoch vägsamhället å,

Cä

dagis fördebatt Sämre27° 1997-10-30. DN-Nordenstam, UBegler, A.M.
barn.arbetslösas





SOU 1997: 157 ochReservation särskilda yttranden 179

Reservation från ledamoten Ann-Marie Begler

Kommittén har haft i uppdrag utarbeta förslag till måldokument föratt
den pedagogiska verksamheten förskolani görasamt att översynen av
skollagen.

har under arbetetsKommittén gång konstaterat det finns starktatt ett
behov total skollagstiftningen. harDet inte varit möj-översyn avav en
ligt under kommittén begränsade tid sådan total genomlys-göraatt en

regelverket. har införning Kommittén stått alternativen antigenattav
föra förskola och fritidshemin under former regleringsamma av som
skolan för närvarande har, eller avvakta med ytterligare regleringaratt
för förskolans del, de föreslagitsredan i propositionenutöver som

Förskoleklass och andra skollagsfrågor.1997/98:6 Kommittén har
för föratagit ställning skolans reglering till förskola och fri-överatt

tidshem.
uppfattning det hade varit lämpligt avvaktaMin är att att ytter-mer

ligare reglering denna verksamhet.av
finns skollagendetaljreglering i inte lämplig för för-Den ärsom

skola och fritidshem under lång tid utvecklat sin verksamhetsom en
målstyming och ramlagstiftning. Skollagstiftningen innehållergenom

regler bl hur kommunen skall verksamhet,organisera sin vilketa om
kan betraktas rimligt förskolan. konkretinte Ettsättett att styrasom

reglerna rektornsexempel på detta kompetens och ansvarsområ-är om
fungeratde. har kunnat utvecklats och sådanBamomsorgen utan en

Förslaget läroplan för förskolandetaljreglering. är ett stortom en ny
riktning och kommittén borde därutöver ha avstått fråni rättsteg ytter-

ligare reglering verksamheten.av



180 Reservation och särskilda yttranden SOU 1997: 157

Särskilt yttrande Daniel Bäckman,av

Inrikesdepartementet

Frågan integration mellan förskola, skola och skolbarnsomsorg ärom
viktig flera aspekter, bl.a. välfärdspolitiska. Syftet med utredningenur

undanröja eventuella hinder för, påskyndaär och underlättaatt samt
den integration verksamheterna redan inletts i landets kommu-av som

Till grund för kommitténs arbete ligger tilläggsdirektivettner. som re-
geringen beslutade februarii 1997 och kommittén har sålunda haftom

omfattande uppdrag utföra på relativt kort tid. Det finnsett antalatt ett
punkter där jag kommittén inte följt dessa direktiv ochatt att ut-anser
redningen därmed i vissa avseenden ofullständig.är

Enligt direktiven har kommittén till uppgift attöverväga för-om...
skolan kan bilda skolfonn inom det offentliga skolväsendet fören egen
barn och ungdom" utarbeta förslag till måldokument för densamt att
pedagogiska verksamheten förskolan.i kommitténJag bordeattmenar
ha dvs. och analyserat för- och nackdelarövervägt, prövat med, alter-
nativ till reglering förskoleverksamheten i skollagen. Kommitténav
borde tydligare ha visat den föreslagna regleringen verksamhetenatt av

skollagen förslageti och till måldokument faktiskt kan bidra till en
ökad kvalitet förbättratoch resultat i verksamheten. Flera deett av pro-
blem finns i detta avseende lyfter kommittén själv fram. Somsom ex-

kanempel nämnas:

portalparagrafen för barn och ungdom i skollagens kapl till sinatt0
helhet kan gälla förskolaninte kap 6,

kommittén det svårt finna lämpligt inar-att äratt att ett sätt att0 menar
beta bestämmelserna förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg iom
skollagen kap 6,

kommittén på flera punkter skollagenatt översynatt0 anser en av
behöver kap 6göras samt

kommittén reglering ledningsfunktionen i mål- ochatt att ett0 anser av
resultatstyrt bör analyseras och i samband med denprövassystem av
kommittén föreslagna skollagen kap 6.översynen av

direktiven ocksåI står utgångspunkt för kommitténs arbete skallatt en
förskola,integrationen skola och skolbarnsomsorg, hit-attvara av som

tills, skall ske utifrån de överväganden och med den utformning som
enligt den lokala bedömningen bäst. Kommittén har därvid-anses vara
lag inte motiverat Varför den lägger förslag till utökad regleringett av
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skollagen iläroplan och förändringar iförskoleverksamheten genom
bestämmelser.förhållande till dagens

di-följa regeringensskall utredningenkommittédirektivenEnligt
offentliga åta-utredarekommittéer ochsamtligarektiv till prövaattom

kommunala sektornspåverkar denlämnasförslagganden. Om som
kommunale-debedömningskalloch ekonomiverksamhet göras aven

till-s.k. finansieringsprincipenoch deneffekterna ärkonomiska om
eko-det gäller bedömningbristerunderlagKommitténslämplig. när av

förslagen innebärgår intekonsekvenser. Detnomiska avgöraatt om
därmed ökade kostnader. Uti-ochför kommunernaambitionshöjningar

finansieringsprinci-uttala sighellerdet inteunderlaget gårfrån att om
läro-huvudförslagetexempelvisgällertillämplighet. Detta om enpens

och lokalskolplanförslagenkap 5årför förskolan 1-5plan samt om
kostnadsberälmatkommittén inte harEftersomkap 6.1.5.arbetsplan

offentliga åta-direktivet förgenerellaföljt detdenförslagen har inte
ganden.

7.5 lämnas vis-och framtiden kapbarnenförskolan,avsnittetI om
förkommitténförslag,någotserligen inte ett resonemang ommen

idagförskola för barntillgänglighet tillökadmöjligheterna till somen
behand-helleraspekter har inteEkonomiskaförskolan.har plats iinte

väntad be-vill utnyttjaKommitténdiskussion.dennatillfyllest ilats en
och användaförändringardemografiskaföljerhovsminskning avsom

för-åtagande. inteutökat Dettauppstår fördå ärdet ettutrymme som
Demograñskt be-finansieringsprincipen.nämndamed denenligt ovan

kommu-verksamheter ide flestauppstår ivolymförändringartingade
behovsök-grundskolan kommerochäldreomsorgenInom t.ex.nerna.

deförändringarnademografiska störredetill följd attningen varaav
inom barnomsorgen.behov kommerminskadedeåren ännärmaste som

7 17-1405
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Ängmo,yttrande HelénSärskilt av

Finansdepartementet

föreslagit betänkande syftar tillåtgärder kommittén i sittDe attsom
ytterligare stimulera integration mellan förskola,från central nivå en

Åtgärderna ändamålsenligakanskola och skolbarnsomsorg. vara men
och med förslagenskostnadseffektivitet kan inte bedömas ideras att

går överblicka. vill i dettaekonomiska konsekvenser inte Jag yttran-att
därmed har väsentliga brister.framhålla utredningende att

samtliga kommittéer offentliga åta-direktiven tillEnligt prövaatt
redovisa konsekvenserna sina för-skall kommittéganden så varje av

konsekvenser ska identifieras,bedömning viktigaAlla förslag. en
förändring-Både utgångsläge och förslag tilloch värderas.kvantifieras

ska vidarefinansiella Varje kommittébeskrivas iskall också termer.ar
finansieras.innebär utgiftsökningar skaförslagvisa hur som
förslag, kan kost-kapitel lyft fram vissaKommittén har i 7 att vara

förordning,införandet läroplannadsdrivande exempelvis som enav en
kvalitetssäkringpå utvärdering ochfortbildning, kravreglering etc.av

ekonomiskkostnadsberäknats och djuparedock inteFörslagen har en
inom utredningens inteKommitténanalys saknas. att rammenar man

för beräk-fram de uppgifter behövtsskaffahaft möjlighet att ensom
kostnadsökningar kan uppståändåning. Bedömningar attgörs att men

har beskrivit ikortsiktiga. Kommittén inteellerde ringa änannatär
fram till dessa slutsatser.hur kommit Be-ordalag,mycket korta man
och värdera.därmed granskasvåradömningama attär

och framtiden för kommittén vidareförskolan, barnenavsnittetI om
öka ef-tillgängligheten till förskolan bör kunnaattett omresonemang

dennahar sjunkit.födelsetalen de åren Jag attsenastetersom menar
finansieringsperspek-kortsiktigförenklad ochblirdiskussion sett ettur

för det förstavolymminskning verksamhet kanitiv. En temporär en
ambitionshöj-finansiering för varaktigfullgodinte envara enanses

demografisk faktorför det andra enbartFödelsetalenning. är somen
ekonomiskai planeringen sinahar inkommunerna vägaatt av ramar.

grund-exempelvis från antalet barn i behovutgåLika viktigt är att av
behovet äldreomsorg. sistnämndagymnasieskola Detoch är ettsamt av

framöver kommer öka.exempel behovpå attsom
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otill-analysekonomiskakommitténs ärJag sammantaget attmenar
direktivenide krav pröv-följerden inteochräcklig att omangessom

ambitionshöj-innebärförslagenåtaganden. Omoffentliganing enav
därmed inteeller går avgöra.för kommunerna attning
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Louise emstedt,Särskilt yttrande Fav
Svenska Kommunförbundet

Kommittén det önskvärt genomgripande översynattsom en merser av
aktuellaskollagen genomförs vad det uppdraget medgivit ochän nu

aktuella lagregleringen därför börden över-att nu ses som enmenar
sådan kan ske. delargångslösning i avvaktan på Jag be-översynatt en

haft till förfogandedömningen den tid kommittén sitt varit kort iatt
uppdragets omfattning och instämmer i behovetförhållande till enav

emellertid frånuppfattningar avviker kommit-fortsatt Minaöversyn.
följande punkter.ställningstanden påténs

central detaljregleringNy
ska bilda skolform inom detföreslår förskolanKommittén att en egen

innebär förskolan kommerskolväsendet.offentliga Detta även attatt
kapitel och därmed bl omfat-första och andraomfattas skollagens aav

skyldighet skolplan,bestämmelserskollagens upprättaatttas omomav
behörighet fortbildning.och lärares ochrektorsreglering ansvarav

framförtskilda sammanhang vi denKommunförbundet iSom ser
den pågåendei fel riktning. integ-detaljreglering Attslags ett stegsom

skolan ska formellt bekräftasmellan förskolan ochrationsprocessen nu
får medföra förskolan återgårlagstiftning inte attgemensamgenom en

praktikenför flera år sedan och ilämnattill detaljreglering sommanen
utveckling riktningmycket positiv iförskolan genomgåttlett till att en
aktuella lagsamord-resultatstyrd verksamhet.och Denmål-mot nuen

stället inriktas påförskolans utveckling och iintryckmåsteningen ta av
skolan.motsvarande avreglering aven

obehövligaansågsstatliga påbud barnomsorgsplanerTidigare om
blev föremål förtidpunkt då barnomsorgenvid denoch övergavs en
stället för påbudblev då målen i lagen ilagstiftning.målstyrd Det om

för verksamhetens utveckling."styrverktyg Förblevplaner, som
verksamheter, innehållerför andra kommunalaliksombarnomsorgen,

innehålla planbudgeten skabestämmelserkommunallagen att enom
barnomsorgsplaner har lett tillAvsaknaden inteför verksamheten. av

måluppfyllelse förskolan.försämrad inomen
uppgifter skol-och icentrala regleringen rektorsDen ansvarav

med rättssäkerhetsskäl.och läroplan motiveras bl Detlagstiftningen a
reglering själva verket kan den raktuppfattning sådan iminär att en

rektor har med dagenseffekten. befogenheterDe ärmotsatta som en
överklagas. allvilket bl innebär de inte kanordning Isuveräna atta

politiskakommunal verksamhet det kommunens organisationärannan
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Självfallet delegeratför verksamheten.har det ansvaretytterstasom
chefertillsätterochbeslut till tjänstemännämndenpolitiskaden som

verksamheten. Medledningenförharnämndenunder ett an-avansvar
förpolitiska nivån vidgasdensamlat påentydigt utrymmetsvaret

ordning ocksåsådanuppfattningminbeslut. Detprövning är att enav
särskilträttssäkerhet, någotochställningenskildes ärstärker den som

ock-bara rättighetverksamhet inteskolans är utanviktigt inom ensom
denvill understrykapunkt jagOckså på dennaobligatorium. attså ett

kan motive-genomgått knappastförskolaninomledarskapetutveckling
mycketgenerelltförskolechefer fullgörreglering. Dagensökad enenra

ledaruppgift.kvalificerad
yrkes-hos deförhållningssättetochKompetensen, engagemanget

framgångs-avgörande förförskollärarnaochlärarna ärverksamma en
Även förvissoutbildningskolan och barnomsorg.verksamhet irik om

det minarbetetprofessionellaför detbetydelse ärtillmätasmåste stor
förekommerslagdetbehörighetsbestämmelseruppfattning att somav

pågammalmodigtmycket sätt attskolaninom ettär rest se pro-aven
behörighetsbestämmelsersådanautveckling. Jagfessionell attmenar

första. Behörig-detsyfte. Förmotverka sitttillbidrar egetattrent av
så-och jagmonopolsystemmedhör ihop atthetsbestämmelser menar

utvecklar.förslappar ändana systern snarare
"monopol-tillkoppladeBehörighetsbestämmelserdet andra.För

anställamöjligheterkommunernasutbildningar begränsar att personer
de andra kva-ochkompetens,förvärvatpå sättannat engagemangsom
skolanutvecklingtill denbidraförkrävslifikationer att som nuavsom

yrkesom-andrafrånin""släppaeniga Attalla personerom.varasynes
ochlärandeungdomarsbidra tillhar intresseråden attett somavsom
fårpedagogisk påfyllning,kompletterande ägnadeltid,kanske på men

börvåralärandet ut-personligt vara enett unga,avengagemang
arbetsmarknaden iförhindras.stället för Inomfrämjas iveckling som

arbetslivet.rörligheten isyfte främjaåtgärder ividtasövrigt att
och sigutvecklasmänniskortillåts röraerfarenhetvidgadMed att

behörighetsbestämmel-Utformningenolika slag.arbetenmellan avav
lärareomöjligt föremellertid detdet i attskollagen närmastei görserna

själv.skolanvidareutveckling inomönskvärdfåutbildningutan ensny
all-siggrundskollärare. iDettaalltidgrundskollärare är ettgångEn -

omfattandeså brettsektorer,idag, övrigaden inomfrånvarligt avsteg
förutserarbetsgivarsynpunktFrånlärande. Till sist.livslångtpåsynen

ledakanförskolanbehörighetsbestämmelser inominförandetvi att av
liknandeefter på sättyrkesgrupperandraockså strävar atttill att
Sådana kravyrkesområden.sina"monopolställning inomsäkra en

förhand-drivaskan ocksålagstiftarentillriktasolikakan på sätt men
arbetsmarknadensproblematik föråtföljande parter.medlingsvägen
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självfallet efter få kompetens och kvalifice-Kommunerna strävar att
rad personal. Förhållandena barnomsorgeninom praktiskt ochär ett
konkret för detta.uttryck

Kommitténs ställningstaganden kring ökad detaljregleringen av
barnomsorgen bl med demotiveras vidtagna regleringama inteatta om
införs det skillnad jämförtblir ingen med i dag. Regleringen rektorsav
ställning motiveras med "man inledningsvis vill denatt garantera sam-
ordning nödvändig för integration. Jag vill understrykaär attensom

redan dag pågården integrering i i landets kommu-merpartensom av
förhar utvecklats inom två helt skilda lagstiftningar. Attramenner ge-

samordning lagstiftningama återföra förskolan till otids-etten avnom
enligt regelsystem ingen garanti för den fortsatta integreringen,utgör
kanske tvärtom.snarare

således till kommitténs ställningstagandeansluter mig iiJag om
ovanstående punkter. Enligt uppfattningökad detaljreglering på min

bör stället tillvarata det goda den genomfördasamordning ien som av-
förskolan inneburit.regleringen inom

kommitténs övervägandenKonsekvenser av
de ekonomiska konsekvenserna kommitténsNågon analys över-av av

den tidsram till förfo-väganden har kunnat inom ståttinte göras som
allvarligt försvårar möjligheten bedömagande. bristDetta är atten som

de faktorer kommittén älv uttrycker osäkerhet kringförslagen. Utöver
bordefinns det andra omständigheter belysts, bl hur efterfrågansom a

verksamhetsformerolika kan förväntas påverkaspå bamomsorgens av
från familjedaghemförskolan till skillnad föreslås bli skol-att nu en

form. föräldrar komma hävda familjedaghem inteKan ärattatt
med förskolan. Vilka kostnader kan förutse dettalikvärdigt man om

blir fallet Osv.
förskolan bör bli tillgängligt förKommittén alla barn.attmenar

färre barn föddes jämförtMed hänvisning till 1997 med 1996 ochatt
det borde tillgänglighe-kommittén möjligt öka1990 att attvaramenar

ytterligaretill förskolan för någon eller några årskullar bam. Utöverten
bygger högst kortsiktigadenna ekvation på antaganden vill jagatt un-

derstryka förskolan från kommunalekonomiskt perspektiv inte kanatt
verksamhet. babyboomen lämnar bamomsor-Attseparatses som en nu

innebär den istället förflyttas till grundskolan för eftert att att ettgen ex
antal år Med denna förflyttning följernå gymnasiet. också kostnaderna
för verksamheten.

Till detta ska läggas kommitténs förslag införa behörighetsbe-att att
stämmelser för förskollärare förlängningeni också indirekt kan leda till
kostnadsölquingar för både kommunerna och samhället i stort.
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Kommittédirektiv

verksamhet for barn ochPedagogisk Dir.

ungdom år6-16 1996:61

regeringssammanträde denBeslut vid 22 augusti 1996

Sammanfattning uppdragetav

tillkallas med uppdrag utarbeta förslag till måldo-kommittéEn att nytt
förpedagogiska verksamheten barn och ungdom i åld-kument för den

samlade måldokumentet skall omfatta den obligato-år.6 16 Detrarna -
sexårsverksamhet och Skolbamsomsorgen.riska skolan, förskolans s.k.

Definitioner

bedrivs förskoleverksamhetensocialtjänstlagen 1980:620Enligt 13a§
daghem eller deltidsgmpp,organiseras iform förskola,i somsomav

form kompletterande förskoleverk-familjedaghem och iform avav
fritids-förskola. Skolbamsomsorgen bedrivs i formsamhet öppen av

eller familjedaghem. barn mellanintegrerad skolbarnsomsorg Förhem,
bedrivas formskolbamsomsorgen ioch tolv år kantio öppenäven av

fritidsverksamhet.
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Barnomsorg
J

Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg

l-S-Slmd19999"Öppen Familje-Famnje-Förskola Fritids- l33:32: 22:13:32:2daghemdaghem |förskola hem
|omsorg L

Daghem Deltids-
grupp

förskola från ochsocialtjänstlagen skall barn anvisas plats iEnligt §15
det år de fyller år. del förskolans verk-med höstterminen Dennasex av
sexårsverksamheten och omfattar dag praktisktsamhet kallas ofta i ta-

alla sexåringar.get

Bakgrund

skola och skolbarnsomsorg harförskola,Frågan integrera utrettsattom
År Förskola-skola-kommittén med slutbe-kom sittflera gånger. 1985

SkolbamsomsorgskommitténFörskola-skola SOU 1985:22.tänkande
betänkande Skola-skolbamsomsorg, helhetlämnade 1991 sitti juni en

harförlängning grundskolan till tio år1991:54. FråganSOU om en av
förremissbehandlats i betänkandet Grunden livslångtochäven utretts

1994:45.lärande SOU

slås fast förskolan, skolan ochregeringsförklaringen i 1996I attmars
för förbättra grundskolans förstaskall integrerasskolbamsomsorgen att

förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg hand-viktiga år. Frågor om
juli Utbildningsdepartementet.läggs fr.o.m. 1996 i1

1995/96:206har proposition Vissa skolfrågor tagitRegeringen i m.m.
förskoleverksamhet, skola och skol-frågor integrationrörsom avupp

all pedagogisk verksamhetbarnsomsorg. Regeringen attanser som
barn och utveckling,syftar till fostra och stödja ungdomar i derasatt

förskoleverksamhet, skola ochhelhet. integrationbör En avenses som
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högreuppnåsyftetmedeftersträvasdärförbör attskolbarnsomsorg
verksamheter.alla dessakvalitet i

måldo-samlatdirektivi dessabehandlas är ettförstaEtt steg som --
deloch denskolbamsomsorgenskolan,obligatoriskaför denkument av

pedagogiskadenUtvecklingensexåringama.förskolan rör avsom
ikommeroch uppåtålder nästa steg.årsfrånför barnverksamheten ett

Utgångspunkter

lärandeBarns

barnstimulanspedagogiskaoch denmiljösocialadenVi somattvet
påverkaravgörandepå sättskolstartentillfram ettunder årenmöter

skolan. Barnsiframgångsrikt lära ävenförutsättningarderas att senare
grundlärandet. Denlivslångadetdelviktiglärande somtidiga är aven

för hurbetydelsemyckethar stori barnomsorgentidiga årendeiläggs
kunskap.inhämtarutvecklas ochskolårenunderde senare

derasbl.a.påverkas uppväxt-lär sigvad deochutvecklasbarnHur av
och kam-familjenvardagslivet ifrånerfarenheterSåvälförhållanden.

skolanochförskolaniverksamhetenpedagogiskadenratlcretsen som
skillnader-ökatharsamhälletklyftor iVidgadelärande.barnspåverkar

förskolaBådekulturellt.ochsocialtmateriellt,människormellanna
likvärdigaskapagällerdetuppgiftviktig attdärför närharskolaoch en

behovhar sär-barndeuppmärksammasärskiltochvillkor avsomatt
Därförharrnoniera.måstelärandebarnsidelarnaolikastöd.skilt De

sammanhangiskolbarnsomsorgskola och ettförskola,ocksåmåste ses
kunskapstillväxt.ochutvecklingbarnsgällerdetnär

kommunernaBarnverksamheten i

fyllerdeförskolanplats i näranvisasskall barnsocialtjänstlagenEnligt
skyldigajanuari 1995 attden lsedankommunernaVidareår. är -sex -

deni12 åråldrarna 1alla barn iförtillhandahålla barnomsorg om--
ellerförvärvsarbeteföräldrarnastillmed hänsynbehövsfattning som

skall skeplatsErbjudande utanbehov.barnetsellerstudier eget om
verk-pedagogiskuppgiftFörskolans är attdröjsmål.oskäligt genom

Verksamhetenomvårdnad.ochfostranerbjuda bamsamhet
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skall utgå från barnsvarje behov. fysiska,Barn psykiska ellersom av
andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall denges omsorg som
deras speciella behov kräver. Förskolan omfattar i dag praktiskt allataget
sexåringar. innebärDetta i princip alla barn och ungdomar i åldrarna 6att -
16 år i realiteten deltar i pedagogisktioårig verksamhet.en

Skolbarnsomsorgen har till uppgift komplettera skolan ochatt att er-
bjuda bam både meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Verk-en
samheten sin spännvidd betydelsefulla möjligheter tillstorager genom

anpassning till barnets verklighet och utvecklingsnivå.en

Olika former sexårsverksamhet har utvecklats kommunernai underav
de Samarbetetåren. mellan skolan, förskolan och skolbamsom-senaste

har utvecklats snabbt och delvisi olika former. Sexåringar finnssorgen
såväl i åldersblandad verksamhet 6 9 år inom den obligatoriskanu -

skolan skolklasseri med huvudsaki sjuåringar. Sexåringar finnssom
förskolegrupperi förlagda till skolans lokaler kombineradeäven med

skolbarnsomsorg. Sexårsverksamhet bedrivs också i särskilda dag-
hemsgrupper vid sidan den traditionellt bedrivna förskolan daghemiav
och deltidsgrupper.

Erfarenheterna från många kommuner verksamhetsmässigtsom sam-
ordnat skola, förskola och skolbarnsomsorg under beteckningar som
bamskola och liknande har varit Drivkraftemapositiva. bakom integre-
ringen verksamheterna har oftast varit efter höjd kvalitetsträvanav en
och ambition öka alla barns lärande. Samordningen har dessutomatten

flertaleti fall lett till verksamheterna har kunnat bedrivas effek-att mer
kommunalativt. Dessa erfarenheter värde och bör tillär stort tasav

i det fortsatta integrationsarbetet.vara

Sexårsverksamhetens innehåll och kvalitet varierar dock betydligt
mellan lika kommuner. Ambitionsnivå och förutsättningar växlar och

utvecklingen integrerad verksamhet går olika fort.gör att mot en mer
Alla har inte kommit lika långt med integrera förskolan för sexår-att
ingar, skolan och skolbamsomsorgen verksamhetsmässigt. Sammanta-

innebär detta det behövs tydliga signaler den önskvärdaget att ut-om
vecklingen i forrn samlat måldokument.ettav
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måldokumentEtt gemensamt

skola och försko-integrationökadpågårutvecklingdenI mot avsom
frigörakantraditioner. Dettatvåsexårsverksamhet mötelans möts pe-

skola ochförskola ochstimulerar bådeutvecklingskraftdagogisk som
och lärande.utveckling Deför barns senasteformerskapar nyasom

sexårsverksamhet,förskolansmellansamarbeteutvecklingårens av
möjlig-deökat insiktemaharskolbamsomsorgen storaochskolan om

verksamheterna inne-harmoniseringkvalitethöjdheter till avsom en
bär.

fast-regeringenåterfinns denistyrdokumentpedagogiskaSkolans av
respekti-skolväsendet Lpo 94obligatoriskaför detläroplanenställda

kursplanerna förfastställdaskolverkoch Statensregeringendeive av
uppdragSocialstyrelsen, påharbarnomsorgenskolform. Förrespektive

Förskoleverksamhetensåvälförrådallmännautarbetatregeringen,av
ochförskolamellansamverkanBetydelsenskolbamsomsorgen. avsom

samstämmighetbetydelsenliksomdokument,i dessaskola betonas av
stimulera barnensochpåverksamheternasolikamellan de sätt att se

behov.derasochutveckling möta

arbetaSkolansskolan.ochförskolan sätti attpå olikabemötsBarn sätt
utsträckningökadbör iskolårenviktigade förstaallt underframför --

tillkan bidraFörskolepedagogikenarbetssätt.förskolansintryckta av
barnskunskaperOlikaår.skolans förstaunderkvalitetenhöja omatt

undervis-iskalllärandeochutveckling mötasförutsättningar,sociala
beredskaptidigabarnet. Barnsenskildafrån detskall utgåningen, som

barnVarjeförskolan.redan itillochfångasskalllära tasatt varaupp
utgångs-utvecklingsnivå. Dettaindividuella ärdesspåbli bemöttskall

ochförskole-under helaarbetssättetprägel påbör sinpunkter sättasom
skol-förskola ochläramycketharskolanoch därskoltiden att av

barnetstillvaraförskolandet viktigtSamtidigt tarattbarnsomsorg. är
exempelvispedagogikskolansintryckdärvidochlära sigvilja taratt av

och skriva.läsadet gällernär att

den tidanpassad helhetbättreåstadkommanödvändigtDet attär aven
integrationmänniskor. Enochför barnbetydelsehar så stor ungasom

för-bästaverka för barnsuppgifthar tillverksamheterde attsomav -
Med högangelägen.därförskolbarnsomsorgochskola ärskola, en-

förutsätt-tidiga år ökarunder barnsochutbildningpåkvalitet omsorg
allaochmöjligheterinneboendebarnsvarjetillningarna geatt ta vara

tilltydligt kommabörlärande. Detta ut-för fortsattgrundgodbarn en
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tryck i de mål den pedagogiska verksamheten för barn ochstyrsom
ungdomar.

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet Lpo har94 nyligen ta-
bruk och ochgits i lärare skolor har lagt ned på kom-stort engagemang

petensutveckling och implementering. därförDet angelägetär att un-
derstryka uppdraget utarbeta måldokumentatt att ett nytt gemensamt

omfattar totalinte omarbetning gällande läroplan för grund-en av nu
skolan. Läroplanens grundläggande principer och utfornming bör bestå.

Uppdraget

Med utgångspunkt nuvarande måldokumenti skall kommittén utarbeta
förslag till måldokument för den pedagogiska verksamheten förnytt
barn åldrarnaoch ungdom i 6 16 år. samladeDet måldokumentet skall-

omfatta94 och den obligatoriska skolan, förskolansLpo s.k.ersätta
sexårsverksamhet och skolbarnsomsorgen.

När måldokumentet utformas bör kommittén hänsyn till detta äratt
obligatoriskt för barn gå skolan medani det frivilligt delta iatt är att
barnomsorgens verksamhet.

skallMåldokumentet syfta till höjd kvalitet såväl förskolani isom
skolan och inom skolbarnsomsorgen. Förskolans roll för barns lärande
skall stärkas den kognitiva ökad tyngd samti-attgenom processen ges
digt barnomsorgens erfarenheter och förskolepedagogikensom ges
ökat genomslag skolan. Arbetet bör skei så kommande utveck-att en
ling hela förskolan underlättas. olika verksamheternasDe kvaliteterav
och skall tillvara. Kommittén bör i sitt arbete utgå frånsärart tas att ar-
bete i de samlade verksamheterna alltmer bedrivs i arbetslag där olika
personalkategorier med skilda pedagogiska uppgifter kompletterar var-
andra det dagliga arbetet.i

Kommittén skall bedöma innehållet deti samlade måldokumentetom
medför några särskilda konsekvenser vid framtida revideringar sko-av
lans kursplaner.

Utredningen skall bedrivas i samråd med den arbetsgrupp inom rege-
ringskansliet arbetar med definitioner och föra be-överatt översom se
stämmelserna förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg social-iom
tjänstlagen till skollagen.
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organisationerberördamedsamrådbedrivas i näravidareskallArbetet
särskilt beröruppdragutredningar,demedmyndigheteroch samt vars

utredningsarbetet.

ochkommittéersamtligatilldirektivregeringensgällerutredningenFör
1992:50,dir.konsekvenserregionalpolitiskautredaresärskilda om

jämställdheten1994:23,dir.åtagandenoffentliga omprövaattom
1996:49.dir.brottsbekämpningoch1241994:dir.könenmellan om

februari 1997.den 15redovisatochslutfört senastskallUppdraget vara
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Kommittédirektiv

:30Dnr1997

tillTilläggsdirektiv
1996:O4skola-kommitténochBarnomsorg

1997.februariden 13regeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

uppdraghar i1996:04, attskola-kommittén UochBarnomsorg som
verksam-pedagogiskadenförmåldokumenttillförslagutarbeta nytt

grund-sexårsverksamhet,s.k.förskolansungdom iochför barnheten
arbets-direktivmed dessaochfår iskolbamsomsorgenochskolan nya

tillförslagutarbetadelskommitténskallarbetefortsattauppgifter. sittI
delsförskolan,verksamheten ipedagogiskaför denmåldokument även

förskola,integrationenkravdeutifrånskollagen avöversyngöra aven
måldo-tillförslagenutifrånochställerskolbarnsomsorgochskola nya

verksamheterna.förkument
därvidskallKommittén

skolformbildakanförskolanhurföreslåoch egenenöverväga om-
ungdom,ochbarnförskolväsendetoffentligadetinom

verksamheten,roll förskolplanensochrektorsutreda ansvar-
undervisning,ochskola/skolformbegreppanalysera som- förskole-inomdefinitionernaändraskälfinnsdet attöverväga om-

skolbarnsomsorg.ochverksamhet
skollageniändringarsådanatillförslagutarbetaskallKommittén

överväganden.kommitténsföranleds avsom

Bakgrund

framhållitâret attunder dettillfällenflera senastevidharRegeringen
livslångadetled iskolbamsomsorgen ettochskolanförskolan, som-

viktigaförstagrundskolansförbättraförskall integreraslärandet att-
framhölls1995/96:206 attskolfrågorVissapropositionenår. I m.m.

börungdomochbarnverksamhetpedagogisk rör enall somsessom
lärande.ochutvecklingbarnspåmed synsätthelhet gemensamtett



196 Bilaga 2 SOU 1997:157

Som första ökad integrationett tillkalladesteg mot regeringen den
22 augusti 1996 kommitté Barnomsorg och skola-kommittén,en
BOSK, med uppdrag utarbeta förslag till mâldokumentatt förett nytt
den pedagogiska verksamheten för bam och ungdom i åldrarna 6-16 år
dir. 1996:61. samladeDet måldokumentet skall läroplanen förersätta
det obligatoriska skolväsendet Lpo 94 och omfatta den obligatoriska
skolan, förskolans s.k. sexårsverksamhet och skolbamsomsorgen. Det
framhålls särskilt i direktiven arbetet med måldokumentetatt skall ses

det första i integrera förskolan, skolansteget ochatt skolbamsom-som
Kommittén skall ha slutfört och redovisat uppdraget densorgen. senast

februari15 1997. Utvecklingen den pedagogiska verksamheten iav
förskolan behandlas i dessa direktiv.

Parallellt med BOSK:s arbete har arbetsgrupp inom Utbildnings-en
departementet utarbetat betänkandet Samverkan för utveckling DsU
1997:10. betänkandetI föreslås bestämmelserna i socialtjänstlagenatt
1980:620 förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg medom un--
dantag för bestämmelserna i 15 § förskola för sexåringar- så gottom

oförändrade arbetas in i kapitel skollageni 1985:1100.ett nyttsom
Arbetsgruppen föreslår vidare förskolan för sexåringar skallatt utgöra

skolform inom det offentliga skolväsendet för barn ochen egen ung-
dom och bestämmelserna detta försatt in i särskilt kapitel iettom
skollagen. syfteI underlätta den eftersträvade integrationenatt förslås
vidare förskollärare och fritidspedagoger skallatt undervisa skolan.i
Arbetsgruppens förslag remissbehandlas för närvarande.

Förskolan

Förskolan omfattar allt andel alla barnstörre och spelar viktigen av en
roll för deras utveckling och lärande. De tidiga bamaåren fram till skol-

intensiv period i barnets liv,starten är då mycket identitets- ochen av
kompetensutvecklingen grundläggs, i samspel mellannära barn ochett
miljö.

Barn utforskar och upptäcker sin omgivning och skapar förståelse
och sammanhang i tillvaron utifrån upplevelser och erfarenheter. Från

helt beroende sin omgivningatt utvecklar de allt älv-störrevara av en
ständighet och förmåga behärska tillvaron. Leken föratt barnär ett sätt

handgripligen skaffa sig användbara kunskaperatt och färdigheter.
Den tidiga språkutvecklingen central betydelse förär denav senare

läs- och skrivutvecklingen. Barn med modersmål svenska harannat än
under förskoleåldem unika möjligheter lägga grunden för god två-att
språkighet. barnFör får stimulans utveckla rikt språk underatt ettsom
förskoleåren, underlättas den läs- och skrivutvecklingen. Det ärsenare
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viktigade förstaunderbrustitvadkompenserasvårt att somsenare
ochutvecklingförbetydelseförskolanDärför har storbamaåren. en
lä-för fortsattgrundennödvändigadenbarnenförochväxande att ge

rande.
verksam-omfattandeförskolanbedriverår1-5åldernibarnFör en

55fyraåringama,60femåringarna, procent70het. Nära procent avav
och 30tvååringama procent50treåringama, procent avprocent avav

verk-dominerandeheltförskolan. Dendagiomfattasettåringama av
andelmindredaghemmen. Enåldrardessaför är avsamhetsforrnen

10- 15går procentDärutöverdeltidsgrupp.iplatsharfemåringarna ca
familjedaghem.iåldersgruppvarjeibarnenav

förskolanförMåldokument

utarbetauppdrag nyttettBOSK-kommittén, är atttilldirektivenI vars
skol-ochskolasexårsverksamhet,s.k.förskolansförmåldokument

uppdrag idetta etttidigare attaviserades nämntsbarnsomsorg, som --
utarbetauppdrag ettmotsvarande attföljasskulle ett omnästa steg av

förskolan. Deti ärverksamhetenpedagogiskadenförmåldokument
sammanhangiverksamheten ettpedagogiskadenhelaviktigt sesatt
lärande. Till-ochutvecklingindividenspåfrånutgåroch synsamma

helhet.kunna utgöramåldokumentenskall ensammans
pedago-förskolanför ettstyrdokumentet1987Sedan år utgörs av

uppdragpåSocialstyrelsenutarbetats inom rege-avgiskt somprogram
förUtgångspunkten1987:3.socialstyrelsenfrånrådAllmännaringen

barnallaförFörskolapropositionregeringensprogrammet var
förskolansförinnehållmål ochförprinciperna pe-1984/85:209, där

gällerpedagogiska programmetfast.lades Detverksamhetdagogiska
detAvsiktendeltidsgrupper. är attdaghemsåvälförskolor,allaför som

pedagogiskadetskallförskolan ersättaför pro-måldokumentetnya
läroplan.skolansstyrdokument motsvararoch utgöra ett somgrammet

vida tolkningendenförskolepedagogiken är t.ex.för avUtmärkande
medingår,omvårdnad ochocksådärverksamhetpedagogisk omsorg
barainteständigtskerutvecklingochinlärningutgångspunkten att

Förank-inlämingssituationer.arrangeradeihuvudsakligeneller ens
ocherfarenheterbarnenstillanknytningenmednärmiljöniringen egna

bety-fantasinsochlekensliksomprincip,viktigkunskaper är annanen
omvärlden. Detförståelse te-ochtankeutvecklingför barnsdelse av

ochutforskandebarnsdärarbetssättet, eget pro-mainriktade egna
identitetsutveckling ärochför kompetens-medelblirblemlösningar ett

föräldra-vidläggsviktförskolepedagogiken. Stordelväsentlig aven
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samarbetet ofta väl utvecklat. Frågan demokratiär och empatisom om
har under år fått förnyad betydelse förskolan.isenare

Övriga frågor

Integrationen förskola, skola och skolbarnsomsorg och måldoku-nya
för verksamheterna får konsekvenser för den lagstiftningment som

skall reglera det samlade verksamhetsområdet. Socialtjänstlagen och
skollagen skildatvå lagkomplex, framvuxitär sinsemellan del-som ur

olikavis traditioner och En övergripandesynsätt. skol-översynmer av
lagen behöver Integrationen förskola, skola ochgöras. skolbamsom-

leder bl.a. till förändringar sådanai grundläggande begreppsorg som
undervisning och skola/skolform olika personalkategorier ochnär pe-
dagogiska ska Som utgångspunkt för kommitténsynsätt mötas. skallen
gälla integrationen förskola, skola och skolbarnsomsorg,att av som
hittills, skall ske utifrån de överväganden och med den utformning som
enligt den lokala bedömningen bäst.anses vara

syfteEtt med skollagen underlättaöversynen kom-annat är attav
utvecklingsarbete barnomsorginom och skola, där ansvaretmunernas

de flestai kommuner ligger i nämnder.numera gemensamma

Uppdraget

skallKommittén utarbeta förslag till måldokument för förskolan.nytt
Måldokumentet skall grunden för den pedagogiskautgöra verksamhe-

och tydliggöra sambanden för barns utveckling och lärande, frånten
tidig ålder och uppåt. skall bidra tillDet bättre samordning mellan för-
skola och skola det gällernär Förskolans prin-synsätt.gemensamma
ciper och värderingar det gäller den pedagogiska verksamhetennär
skall också fortsatt utgångspunkten vid utformningen detutgöra av nya
måldokumentet för förskolan. Måldokumentet bör kunna vägle-vara
dande för andra verksamheter förskolan, familjedaghem-även än t.ex.

den förskolan och barn sjukhus.påöppnamen,
Särskild vikt bör kommittén lägga vid måldokumentets struktur och

innehåll syfte förstärkai förskolans pedagogiska roll, underlätta denatt
långsiktiga planeringen verksamheten och verksamhetengöraav mer
tillgänglig för uppföljning och utvärdering mål. Kommittén skallav

frågan måldokumentets formellaöverväga dettaIstatus.om samman-
hang bör kommittén uppmärksamma nuvarande måldokument haratt
karaktären råd.av
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begreppanalyseraochskollagenskall vidareKommittén överse
ställskravutifrån deskola/skolfonnochundervisning somnyasom

skolbarnsomsorgochskola samtförskola,mellanintegrationengenom
föranledsskollageniändringarsådanatillförslagutarbeta avsom

be-därvid börområdendeöverväganden. Någrakommitténs somav
andeföljbl.a.handlas är

definitionernaändraskälfinnsdet attbörKommittén överväga om
kommit-skallVidareskolbarnsomsorg.ochförskoleverksamhetinom

före-vadmedlikhet-iförskolanföreslå huroch somtén överväga om
sexårsverk-s.k.denutbildningförSamverkanbetänkandetislagits om

skolväsen-offentligadetskolform inombildakansamheten egenen-
utredaingåskallarbete attkommitténs ävenungdom. Iochför bamdet

förskolan påiför barnrektorspreciseraskälfinnsdet att ansvarom
Enligtskolväsendet.obligatoriskadetibarnförliknande sätt som

skolplankommunfullmäktige antagenfinnasskall detskollagen en av
utvecklas.ochgestaltasskallskolväsendekommunenshurvisarsom

framtidaskall ha iskolplanenroll ettvilkenskallKommittén överväga
organisato-Eventuellaförskolebarn.innefattarskolväsende ävensom

analyseras.skallförslagkommitténsföljerkonsekvenserriska avsom
iförslagde presenteratsbeaktakommitténskallarbetesitt somI

1997:10.DsutbildningförSamverkanbetänkandet
ochorganisationerberördamedsamrådbedrivas iskall näraArbetet

berörsärskiltuppdrag ut-utredningar,demedmyndigheter samt vars
redningsarbetet.

kommittéersamtligatilldirektivregeringensgällerutredningenFör
dir.konsekvenserregionalpolitiskautredaresärskildaoch om
jäm-1994:23,dir.åtagandenoffentliga om1992:50, prövaattom

brottsbekämpningoch1994:124dir.könenmellanställdheten om
1996:49.dir.

novemberden 1redovisatochslutfört senastskallUppdraget vara
1997.

Utbildningsdepartementet
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