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statsrådet Ylva JohanssonTill

skolministerbemyndigade regeringenbeslut augusti 199622Genom
förslagkommitté med uppdrag lämnatillsättaYlva Johansson attatt en

barnpedagogiska verksamheten förför denmåldokumenttill ett nytt
Direktiven bilägges.16 år.och ungdom 6 -

och skolakommittén, BOSK.Kommittén Barnomsorgantog namnet
Generaldirektören ledaskolverk Ulf Lundgren utsågsför Statens P. att

Socialsty-har överdirektör Beglerledamöter Arm-Mariearbetet. Som
Lärarhögskolan iprofessor Gunilla Dahlbergbiträdanderelsen och

har varitoch biträdande sekreterareSekreterareStockholm deltagit.
Larsoch Melin. harNuder Ing-Britt DessutomMargareta experterna

Åkerlund haranlitats. VidareHellström och PiaAndersson, Agneta
erfa-synpunkter ochoch yrkesverksammaforskarekommittén hört om

produktionenAnsvarig foranledning uppdraget.medrenheter avav
Rauni Westin.heloriginal är

Läropla-ska det samlade måldokumentetdirektivenEnligt ersätta
omfatta förutomskolväsendet Lpo 94 ochobligatoriskaför detnen

och skol-sexårsverksamhetskolan, förskolans s.k.obligatoriskaden
syfta till"Måldokumentet skalldirektivenbamsomsorgen. I sägs attatt

och skolbarnsomsor-skolasåväl förskola inomkvaliteten ihöja som
denlärande skall stärkasför barnsrollFörskolans attgenomgen.

samtidigt barnomsorgensökad tyngdkognitiva er-somgesprocessen
ökat inslag skolan. "förskolepedagogiken iochfarenheter ges

har avlämnatUtbildningsdepartementetinomarbetsgrupp ettEn
för-för utveckling,"Samverkanskollagenförändringförslag till omav

tillämpligadärDS 1997:10,skolbarnsomsorgen"ochskolan, skolan
förskoleverksamhetsocialtjänstlagenbestämmelserna idelar omav

lämnatKommittén harförts skollagen.har in ioch skolbarnsomsorg
förslaget.synpunkter på
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referensgruppEn bestående de fackliga organisationerna ochav
Kommunförbundet har informerats kommitténs arbete vid till-tvåom
fällen. Kommittén har också haft samråd med Skolkømmittén, Läs- och
skrivkommittén Utredningen funktionshindrade elever skolansamt iom

Funkis.-

Stockholm februari14 1997

Ulf LundgrenP.

Anne-Marie Begler Gunilla Dahlberg

/Margareta Nuder
Ing-Britt Melin



åtgärderVid alla berör barn,som vare

sig de vidtas offentliga eller privataav

välfärdsinrättningar,sociala domstolar,
administrativa myndigheter eller

lagstiftande skall barnets bästaorgan,
komma främstai rummet.

Artikel 3
Barnkonventionen
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Uppdraget1

Direktivl l
.

måldokumentsamlatutformahar varituppdragKommitténs ett nyttatt
år.ungdom 6 16barn ochförverksamhetenpedagogiskaför den -

LäroplanennuvarandedeninneslutaskamåldokumentsamladeDetta
denna.och94skolväsendet Lpoobligatoriska ersättaför det

skolanförskolan,fastslogs1996regeringsförklaringen i attI mars
grundskolansförbättraförska integrerasoch skolbarnsomsorgen att

framintegrationsarbetedettaförsta i är taår. attförsta viktiga Ett steg
sexåringarna,förskolanför den delmåldokument rörsamlatett somav

måldo-nationelltEttskolbarnsomsorgen.skolan ochobligatoriskaden
och beslutasutredaskommerfem årtillfrånför barn attkument ett

därefter.
lärandetidigabarnsdiskuteraskommitténtilldirektivenI ensom

harfritidshemskola ochförskola,Bådelärandet.livslångadel detav
oli-livsvillkor.likvärdiga Deskapagällerdetuppgifter,viktiga attnär

Därförvarandra.medharmonieralärande måstebarnska delarna i
verka iochförståsoch skolbarnsomsorgskola ettförskola,måste

sammanhang.
olikautvecklatsharårenunder dedetpåpekasVidare senasteatt

från mångaErfarenheternakommunerna.sexårsverksamhet iformer av
ochförskolaskola,samordnatverksamhetsmässigtkommuner som

erfarenheterövervägande positiva. Dessahar varitskolbarnsomsorg
integrationsarbetet.det fortsattatillvara iska tas

betydligtdockkvalitet varierarinnehåll ochSexårsverksamhetens
med integratio-lika långtkommitAlla har intemellan kommunerna.

förut-skatydlig motivtextochmåldokumentsamlatEtt ge enennen.
utvecklingen.för den fortsattasättning

läroplan förheltdock inteuppdragKommitténs göraär att nyen
grundläggande"Läroplanens prin-direktivengrundskolan. I sägs att

börutformasmåldokumentetbestå...bör Närutformningochciper
skolangåobligatoriskt för barn itill detkommittén hänsyn attärattta

verksamhet. "barnomsorgensdeltafrivilligt imedan det är att
ochförskolan, skolanskaför arbetetUtgångspunkten att gevara

skapaförförutsättningenmåldokument attfritidshemmen ärett ensom
och läran-utvecklingför barnsverksamhetenpedagogiskadenhelhet i
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de. detta ingår varje barn ska bliI bemött på sin individuellaatt ut-
vecklingsnivå. Måldokumentet ska syfta till höjd kvalitet såväl i för-
skolan skolan och fritidshemmet.i genomförandeEtt sådansom av en
läroplan ställer villkor arbetet de samladei verksamheternaattsom
bedrivs i arbetslag, där skilda personalkategorier med olika pedagogis-
ka uppgifter kompletterar varandra i det dagliga arbetet.

Kommittén ska bedöma förslaget i det samlade måldokumentetom
medför några särskilda konsekvenser för framtida revideringar sko-av
lans kursplaner.

Bakgrund1

Samverkan mellan barnomsorg och skola, från förskolaövergången till
skola och sänkning skolplikten till års ålder har diskuteratsen av sex

Skolutredningoch flera gånger. Redan 1940 års tankenutretts tog upp
sexåringama skulle börja skolan.i Argumenten sådanatt mot ut-en

veckling framfördes från bl.a. styrelsen för Bamträdgårdslä-Sveriges
rarinnors riksförbund.

"Frågan huruvida sexåringarna liksom hittills ska handtas avom
barnträdgården eller deras fostran stället ska skolanskötasiom av
har vårenunder och stått brännpunkten för pedago-denisommaren
giska diskussionen...

Skolans miljö torde den lämpligaste för åringarna,6inte 7vara som-
stället bör fostras hemliknande miljö. Skulle förskoleåret anförtrosi i

åt lärarkrafter tillräcklig specialutbildning det risk för di-ärutan att
rekt undervisning skulle införas redan på detta tidiga stadium...

då, liksomDet i dag, har uppfattning behovetärman en gemensam om,
samverkan mellan förskola och skola, och övergångennära attav en

från förskola till skola måste utvecklas och bli kontro-bättre. Det mer
versiella har ställning vidvarit till skolplikten ska börjaatt ta om sex
eller års ålder.sju Under åren sedan 40-talet flera utredningarhar stu-
derat förskola, skola, och skolbarnsomsorg finnai syfte påettatt svar
frågan tidpunkten för skolstarten samverkan mellanoch närmareom en
dessa.

1SOU Skolan isamhällets Stockholm, Ecklesiastikdepartementet.1944:2: tjänst.
2 Aktuell diskussion tidningen Barnträdgården SidI 1944, 74 76.nr -
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SIA-utredningen3 skolaförordadetillsattes tog ett1970 somsom en
skolafå sådanhela dag.skolbamens Förförsamlat att enansvarmer

detarbete.för skolans inre Föråtgärderb1.a.utredningenföreslog sex
mel-låg- ochpå främsttill "omsorg"möjligheterskolansförsta, att

föräldrars arbete,b1.a.motivförbättras. Sombordelanstadiet anges
det and-skolskjuts.på Förochmed håltimmarskoldagar väntanlånga

med allmänsektor"friareknyta öppenskolantillatt enengenomra,
fria aktivitetersåväl fastadeltakan idär barnfritidsverksamhet som
menade SIA-jämlikhetskravet"tilllevasamhället bättrekan upp

utredningen.
borde utökasskolansutredningenansågtredjedet attFör program

för förbätt-exempelvislektioner,aktivitetertill andra atttid änför mer
stödundervisning.ochbasfärdighetertill träningmöjligheterna avra

uppgiftercentralaskolans är attansåg SIAfjärdedetFör att geen av
Under-ochsamverkan"till"social träningeleverna eget ansvar.en

stadium.på stoff och Inomberoendetill detta,möjlighetvisningen ger
möjligheter. "betydligt dessaökasfria aktiviteternaför deramen

angelä-skulledetSIA-utredningenansågfemtedet attFör vara en
och detideellastödja de organisationernaskolanuppgift för attgen

fårskolan självlikavälsjälvungdomen organiserar,friluftsliv somsom
och frittlägerskolorexempel på detta nämnsdessa Somstöd från

genomfö-för kunnaföreslogs,punktskapande. Som attdramatiskt sex
enbart lek-tillknutenbehöverlärarrollen inteovanstående, att varara

för skolansarbetsbetingelservarierandebliskulle "merDettioner.
personal

Skolbarnsomsorgskommittén4 demångaföreslog redan 1991 av
följa,Uppdragetutredning.denna attiåterkommertankar varnusom
verk-samladriktningutveckling ipåskyndaoch motstimulera enen

Skolbamsomsorgskommitténskolbarnsomsorg.skola ochförsamhet
hel-skulle benämnasverksamhetenutvidgadedenbl.föreslog atta.

fylla funktionerkanutredningen,menadeHeldagsskolan,dagsskola.
komplet-samverkar ochfunktionerDessalärande ochför både omsorg.

samhälleberedskapbarnen mötaoch kan ettvarandra. att somterar ge
lärande.livslångtredskap förmeddemoch förseförändras ettständigt

skola-förmåldokumentsamlatansågKommittén ettatt
bedri-samhälletverksamhetall denomfattabörskolbamsomsorg som

fostra ochtillsyftarrekreationoch attutbildning, somomsorg,ver --
pedagogikochOmsorgutveckling.derasiungdomochstödja barn

3 Utbildningsdepartementet.Stockholm,arbetsmiljö.Skolans1974:53:SOU
4 Utbildningsdepar-Stockholm,helhet.Skola-skolbarnsomsorg,1991:54:SOU en

Sid 9tementet.
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förenas i verksamheten och blir nödvändig förutsättning för inlär-en
ning och utveckling ansåg utredningen.

Arbetssättet i heldagsskolan föreslogs temainriktat med beto-vara
ning sammanhangpå och helhet. Vidare föreslogs arbetsenhe-att
ter/arbetslag med personal från de olika verksamheterna inom skola-
skolbamomsorg skulle bildas för planera, genomföra, följa ochatt upp
utvärdera verksamheten. Utredningen också utbildningsfrågortog upp

förslag på öka möjligheter för barnskötare vidareutbil-t.ex. att attsom
da fritidspedagoger,sig till breddning fritidspedagogernassamt en av
kompetens för undervisning inom praktiskt-estetiska ärrmen.

Utredningen "Grunden livslångtFör lärande barnmogenEn-"5skola hade uppdrag konsekvensanalyser tidigare-att görasom av en
läggning skolstarten och/eller förlängning den obligatoriskaav av
skolan. Sammanfattningsvis bl.a. skolstarten detsägs ärattom snarare
utformningen skolan, barnets ålder bör skolstar-än avgöra närav som

kan ske.ten
"Om utvecklar och förändrar skolans verksamhet, kan den ocksåman

mycket små barn på meningsfullt Ordet skola får dåta sätt.emot ett en
innebörd vad vid. I sammanhängande pedago-än vi ärannan vana en

gisk verksamhet anpassad till individen stimuleras barnets nyfikenhet
och önskan lära, så det själv söker till alltmersig systematiseratatt att
lärande...

...från pedagogisk synpunkt kan skolstarten tidigareläggas under förut-
skolgången förlängs och verksamhetsformernasättningen utveck-att

las. Detta skulle öka förutsättningarna för alla barn nå grundsko-att
lans mål. tidigare skolstart kan sannoliktEn ha mål... "motsatt

hellerInte denna utredning innebar några beslut sänka skolplik-attom
till och/eller förlängaårs ålder grundskolan. innebärDetten attsex

skolplikten fortfarande fråninträder hösttenninen det år barnet fyller
sju år.

Sedan har reglerna för1975 inget ändrats i allmän förskola avseen-
de alla sexåringars till plats i denna. Deltagandet frivilligt.rätt är

Försöket med tidigareläggning skolstarten, s.k. flexibel skolstart.av
pågår, innebär de föräldrar så önskar kan anhållaatt attsom nu som om

barnet får börja skolani år tidigare, dvs. från hösttermin det årett som
barnet fyller år. Försöket ska pågå till den första juli 1997.sex

5 SOU Grunden för livslångt lärande. barnmogen1994:5: En skola. Stockholm,
Utbildningsdepartementet. Sid 9 10-
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m.m.6 detskolfrågor skriver regeringenpropositionen VissaI att
bedömning-elevkullama, dels mycket olikadetanke på delsmed stora

ytterligare beredanödvändigtkostnadskonsekvenserna, är attomar
skolplikten. beslut dåDeteventuell förlängningfrågan somavom en

kommitténs uppdrag.grund förbl.a. tillliggertogs
förskoleverksamheten,lärandet skalllivslångaled det"Som iett

bör mål-förstaIskolbarnsomsorgenskolan och integreras. steg ettett
grundskolan och skol-förskolan,för den allmännautarbetasdokument

påutifrånbör,Måldokumentetbarnsomsorgen. ut-en gemensam syn
ochverksamheternas särdragtillvara de olikalärande,veckling och ta

kvaliteter... "

Läsanvisning1

Därefterbetänkandet.inledande anslaget idetförändringSamhällets är
utveckling,skolans historiskaochbarnomsorgenbeskrivning avges en

kapiteloch skolanshur barnomsorgenmellanjämförelse styrs,samt en
kapitel fyra.också iutblickinternationellEn görstre.

verk-pedagogiskutvärderingarredovisaskapitletdet femteI av
skolaoch integrerats.skolbarnsomsorgdär barnomsorg,samhet

och barnomsor-skolantraditioner inomanalyseraskapitletsjätteI
pedagogiska tradition. Ibarnomsorgenshär påläggsTonviktengen.

grundläggandecentrala begreppkapitlet ärdet sjunde presenteras som
läroplan.tillför förslaget ny

kapitlet åttagrund ioch sjukapitelMed analysen i som gessex
kapitelförslaget iläroplan. Självatilltill förslagmotiveringama gesny

mo.
förslaget,konsekvenserkapitelavslutas med tvåBetänkandet avom

utvecklas.verksamheten kanintegreradeoch hur den

6 Sid 16.skolfrågor1995/96:206: VissaProp. m.m.
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förändrasSamhället2

århundradet hardetUnderförändring.ständig senasteiSamhället är
frånskilt sigmärkbartgenerationvarjeföruppväxtbetingelsema ny

livsområden,allaförändringar påGenomgripandeföregående.den
ekonomiska villkor,ochsocialafamiljemönster,yrkesliv,utbildning,

detsannolikhet in iallmedfortsätterochsekelskiftetförrafrånlöper
2000-talet.kommande

ställerförändringstaktmed hög storavärldtillförhålla sigAtt en
vuxna.7 för barn in ivägledareRollenochbarnbådekrav på vux-som

meddelasföräldern,förbehållenenbart utanlängreinteenvärlden är
fritidsverksamheter.ochskolabarnomsorg,samhällsinstitutioner som

utanför hem-förlagdochinstitutionaliserad,alltmerBarns uppväxt är
el-hemmet,från detflyttatocksåyrkesliv har utDe egnamet. vuxnas

närmiljön.ler
bort,skeende långtochhändelseriinsynmöjliggörTekniken en

alltmerblirskertill detförklaringarbakomliggandesamtidigt somsom
generatio-mellanavståndetmedtillsammansfragmentariskt, detta att

skolaoch ipå barnomsorgkravhögreställer alltdel ökar,till vissner
kom-iorienteringtillmöjligheterochuppgift barndess enatt ungage

osynligadetsynliggörahandlaridagPedagogik atttillvaro.plex om
Grundläggande begreppsamhället.igenerationoch integrera nästaatt

helamåsteutvecklingochundervisningkunskap,fostran,omsorg,som
funk-nutidaochhistoriskabåde sinutifrånvärderasochtiden prövas

tion.
in-barnsför varjepedagogikalli är öppnaviktig kärna attEn upp

ochskapande.och Barnomsorgenkreativitettillmöjligheterneboende
ständigtföroch öppningarsituationerskapaskolan måste upp-nyage

sökaochfrågorställaviljabarnsstimulerar atttäckter, egnaegnasom
allanyfikenhet iochsinnlighetnaturligabarnstillvara as-Att tasvar.

fönnåga.tillit tillochupptäckarlustbarnslärande Ökarpekter egenav
infor-ochframtidautveckla sammansattochmedverka ettAtt möta,

tilltilltromedkrävasamhälle kommermationsintensivt att egenvuxna
skaparkraft.

7 Socialdepartementet.Stockholm,idag.1996:57: BarnDs
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Det samhälle fram med den snabba utvecklingenväxer in-som av
av.8formationsteknologi kan idagvi bara konturerna Vad dockviana

redan kan informationssamhälle där mediaär harett betydel-storse en
vuxnaför barn och Till det varuproducerande samhället kommerse

kommunikationssamhälle med koder, symbolerett och tolknings-nya
möjligheter, där kommunikativ kompetens har betydelse. Attstor ut-
veckla barns och kommunikativa förmåga innebär läropro-ungas nya

där interaktivt tänkande har central betydelse.ettcesser
Internationalisering och globalt tänkande ökar kraven på social

kompetens. Alternativ till traditionella könsroller och familjemönster
förändrar samhällstraditioner och invanda Möjligheternasynsätt. att
kunna integrera skilda erfarenheter, kulturer och bakgrunder, ökar för-
ståelse och förrespekt mångfald föroch olika livsbetingelser. kun-Att

olikasig på träffa val ochröra hantera olika möten,na arenor, egna ger
förutsättningar i skapandet identitet.tryggare av en egen

fasAtt i med omvärlden och kraven olikapå kompeten-mötavara
skolans uppgift. de flesta länderI harär påbyggnad skolsys-ser en av
skett uppåt, skoltiden har förlängts med flera förändringår.temet En

utbildningssystemet på neråt åldrarna,i demot att är väg motnu yngre
barnen, tydlig tendens i industrivärlden. föränderligär Att mötaen en
omvärlds krav på växlande och kompetenser, och samtidigt ha allanya
barnets inneboende utvecklingsmöjligheter och behov utgångs-som
punkt, den pedagogiska utmaningen för den moderna försko-är stora
lan, skolan och fritidshemmet.

8 SOU 1996:81: Mega-byte, Stockholm, Kommunikationsdepartementet. Ungdo-
IT-råd.mens

9 vidareSe Holmberg. O 1994: Ungdom och media Lund, Studentlitteratur.
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Skola och barnomsorg3

3.1 Skolans utveckling och läroplaner

Skolplikten infördes 1842, tidigare fanns undervisningsplikt. Redanen
i 1686 års kyrkolag ålades klockaren undervisa församlingensatt ung-
dom i katekesen. kyrkolagenI nämligen klockarensägs att genom
kyrkoherdens enskilda tjänst fick hindras från sin plikt driva bama-att
läran. Vidare i 1686 års kyrkolag skullesägs hålla längderprästenatt
på sina åhörare och dänned kontrollera deras kunskaper kristendom.i
Därigenom stadfästes husförhören. Husfadem hade till alla iatt attse
hushållet klarade de krav ställdes i husförhören. fannsDet såledessom

skolplikteninnan undervisningsplikt.en
de stadgar folkundervisningI kronprins Carl Johan under-om som

tecknade den 18 juni 1842 ingen läroplan för folkskolan. Vadangavs
däremot det fordrades denär, skulleatt antassom anges som av som
lärare, också målet för undervisningen. kravDessa kom alltsåsom var

bli folkskolans läroplan.att
Under 1800-talet utvecklades det svenska skolsystemet utifrån två

parallella linjer; å sidan folkskolan och å andra sidan lärdomssko-ena
lan. Folkskolan kommunal skola och lärdomsskolan statligvar en en
skola. Med tiden kom dock alltmer reglera folkskolan.staten att Kriti-
ken folkskolans standard ledde fram till inrättandet inspektörer.mot av
Kyrkan hade kontrollen skolan under l800-talet komöver men genom

Årrad statliga kyrkansinitiativ makt försvagas. 1856att utgavsen
normalritningar för skolbyggnader. Småskolan blev underlag för folk-
skolan, 1858 och tillkom den första1889 normalplanen.

dettaI sammanhang det lämpligt erinra inrättandetär att om av
småskolor, vilka under mindre skolor sanktioneradesnamnet genom
kungörelse den 23 april 1858. Inrättandet småskolan haft fleraav synes
orsaker. Dels de från Torsten Rudenschölds 1798 1859ettvar arv -
samhällsreforrnistiska idé nyskapande samhällslivettom genom
ståndscirkulation och vilande äktapå kristen grund. Hans tankar om
skolan byggde på läroverken inte bara skulle syssla med intellek-att
tuella övningar också med kroppsarbete och folkskolan skulleutan att

bottenskola, där lärarens personliga undervisning skulle domi-vara en
allmännaDen skolan skulle organiseras mindre småsko-nera. genom

lor, folkskolan och den högre folkskolan. Inrättandet småskolanav
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Rudenschöldm småskolans till-Delsfrånunderlaggjordes på ett var
hade fåttfolkskolan intetillde kombarnenföranledd närkomst attav

uppgift"Småskolansfrån.skulle utgåfolkskolanhemundervisningden
förbindelse tilluppjñ/lla heligaförmåricke sinhemmendäratt,vare,

insikterdemeddela dessaundervisningen,förstarörande denbarnen
folkskola,egentliga "den sägsde kunna iintafärdigheter,och att, as

I industrialismenväxandeMed den1873.småskolorSundsvallsdet om
hemun-for barnenssörjakunde inteocharbetamödramatvingades

detmeddelandestår: "Förfolkskolestadga1882 årsdervisning. I av
förhållan-däråt nybörjare böra,kunskapsmåttetförberedandeförsta
antal,till detsmåskoloroch medgiva, inrättaspåkallasådantden som

".12 harfor sexåringförskolaförSmåskolabehövligtfinnes namnsom
historiskviss poäng.en

förkonsekvenserslut hadesekletsunderSamhällsförändringama
tanken påochifrågasättasbörjadeskolsystemetparallellaskolan. Det

pedago-Nyaväcktes påbottenskola nytt.skullefolkskolanatt vara en
och inteundervisningenpåverkadeochformulerasbörjadegiska tankar

dennainnebarkorthetutveckling. Iprofessionellalärarnasminst nya
Psyko-ikomlärandeelevens sättas centrum.där attpedagogik syn,en

ochinlärningtänkande kringframfördelandvinningar nyttettlogins
tillleddenyttigskulleskolanpåundervisning. Krav attdärmed vara
deläroplaner. Enkrav påochstyrdokumentförnyelsekrav på avav

Johnpedagogikenprogressivaför denföreträdarnaledande varnya
Journal sittSchoolÅr Thetidskriftenpublicerade han i1897Dewey.

där: "JagskriverCreed. HanPedagogic trorcredo Mypedagogiska -
begåvningbarnets sti-uppnåskanendastutbildningverklig genomatt

befinnerdetdärsocialaden situationställskrav idemuleras somav
sig".l3 radikaltuttryckercredopedagogiska äri sittVad Dewey nyen

utgångspunkt.ska sinutbildningenintressebarnets tafråntanke. Det är
sekelskiftetVidby doing.LearningDeweyläraAtt göra,är att menar -

w Delhistoria. II: Detfolkskolans"Svenska1942:Fredriksson, V.vidareSe
Albert BonniersStockholm,1860".folkundervisningsväsendet 1809svenska -

388.forlag. Sid 349 -n svenskaDel III: Dethistoria.folkskolansSvenska1942:Fredriksson, V.
förlag. SidBonniersStockholm, Albert1900".folkundervisningsväsendet 1860 -

93.
12 svenskaDel Dethistoria. III:folkskolansSvenska1942:Fredriksson, V.

Sidforlag.BonniersStockhohn, Albert900".lfolkundervisningsväsendet 1860 -
96.

samhälle3 ochskolaIndivid1980:Lundgren up.s.från Hartman,Citat
SidKultur. 39.ochStockhohn, NaturJohn Dewey.PedagogiskaI texter av
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århundrade.publicerar Ellen bokenKey Barnets drömdaI Keys
finnsskola institution "ett mål: själv umbärlig,siggörastort attsom

och villlåta livet lyckan det bl.a. självverksamheten härs-sägaatt - -"15ka och schemats ställe.i systemets
pedagogik speglade samhällsförändringama.Denna hand-Detnya

lade fonna den moderna människan. Den människaattom nya som
bli till liv,inte längre behövde vald sitt själv kunde välja liv.sittutan

Omvandlingen från samhälle till industrialiserat innebaragrartett ett
lönearbete blev dominerande. På arbetsmarknaden kom utbildningatt
få värde och yrkesinriktade utbildningar fram. Tankenväxteatt ett nya

samhället kunde formaspå inte givet innebar frågoratt utan attvar
kring fostran blev centrala. vetenskapemaGenom skulle kunskapny
frambringas och utbildning fostran skulleoch kunna planeras, genom-
föras och värderas. det moderna samhället arbete bara leve-I inteär ett

vadbröd, arbetet människan och utbildning ochär attanger genom
arbete knöts alltmer korn också utbildning definieraattsamman vem

och vilken position hade i samhället. de pedagogis-Iman var man nya
framträder mycket tydliga harka tankarna två Det görateman. attena

med förändringen utbildningens innehåll riktning det modernai motav
samhället och andra handlar formandetDetnyttan. temat om enav ny
personlighet.

Med utbildningens allt betydelse och de-inte minststörre genom
parallella framståmokratins genomförande korn det skolsystemet att

År latinfriallt delades läroverken delorättvist. 1905 isom mer en -
realskolan inriktad på kunskap direkt och allmän medborgerlignyttaav
utbildning och blev realskolans påbyggnad. Med real-gymnasiet som-
skolan infördes fastställ-mellanexamen realexamen. Redan 1894en -

fördes inträde läroverkets första årskurs skulle krävas kunskaperiatt
folkskolans alla barnmotsvarande tredje årskurs. innebarDetta inte att

började folkskolan. privatundervis-i Många fick under de första åren
År tillkom den kommunalaning. 1909 mellanskolan, vilken 4-var en

Årårig realskola byggd folkskolans årskurs. beslöt riks-på sjätte 1927
dagen refonnering skolan, där realskolan skulle 4-årigom en av vara

fjärdebyggd folkskola eller 5-årig knuten till folkskolanspå 6-årig
årskurs.

lärdomsskolanMed denna dubbla anknytning hade folkskolan och
underfogats till varandra. Vid sidan läroverken och folkskolan komav

första utbildningsfonner till.1900-talets del rad Under 1940-en nya

århundrade". Stockholm, Informationsförlaget.1996: "BarnetsKey, E.
Omarbetad nyutgåva.
5 Sid 155.
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folkskolan, skolformersidan den sjuåriga sju andrafanns, vidtalet av ä
ochrealskola, praktisk realskola, sjuårigoch femårigbl.a. fyra sex-

till fortsattden dubbla anknytningen måste valetflickskola. Med ut-
ålder.vid 12 årsbildning 11göras -

till fråganskolfrågoma koncentreras40-talet komUnder att om
system.odifferentieratdifferentierat ellerskulleskolan ett ettvara

tillsattes 1940-års skolutredning.utredningen 1940förstaDen stora
reformering framträder huvudbetänkandetitill behovetMotiven enav

fram-samhällets fortskridande demokratisering"Medföljande vis:på
så skolväsendet,viljanmedvetnare varjeträder allt organisera attatt

hänsyn till kön,bildning tillgänglig,gradoch göresvarje utanart av
villkor Skolutredningekonomiska 1940-årsoch Menståndhemort,

trycktaoch arbete redovisat i 20utredandeefter sju årskunde inte, ett
gälldeOenighetenden skolan skulleklara hurvolymer, ut.ut senya

studieväg. 1946-differentieras, dvs. välja fortsattskulleelevernanär
tillsattes.parlamentarisktskolkommission,års sammansattsom var

för efterkrigsti-idémässiga grundenlades denMed skolkommissionen
utformatillsattes forskolberedning 1957skolutveckling.den En att en

grundskola.allmän nioårigfattades beslutochgrundskola 1962 om en
grundskolan,och 70-talenskolreforrnema på 60-Med de stora gym--

bli alltmerkom skolsystemetvuxenutbildningennasieskolan och att-
och reglerat.centraliserat

utformades läroplan Lgr 62. BegreppetgrundskoladennaFör en
ochriktlinjer, kursplanerövergripande mål,täckakomläroplan att

dokument.omfattandeganskablev volymmässigttimplaner och ett
och vidutvärdera skolan,också följa ochåladesSkolöverstyrelsen att

den rullande läro-läroplanemaförändringarförslag tillbehov avge
År förslag69 påläroplan Lgrfastställdesplansreformen. 1969 en ny

föränd-läroplanFramförallt innebar dennaSkolöverstyrelsen.från en
fastställdeshögstadiet. årpå Tiooch linjesystemtillvalring senareav

arbetslagsprincipenläroplan bygger på80.läroplan Lgr Dennaen ny
lokala arbetsplaner.skolor formaförökatoch attett utrymme egnagav

skolan.till decentraliseringförstafinns såledesILgr 80 stegett aven
ekonomiskskeddeskolanpolitiska styrningenDen engenomav

till lärarlöner.knutetstatsbidrag, där statsbidragetstyrning över var
för skolansomfattande bestämmelsermedregelsystemfannsDet ett

lä-statsbidragen täcktebefogatvilket siniorganisation, atttur avvar

6 under Lund,utbildningsplanering 25 år"."Svensk1971:Dahllöf,Se U.
Studentlitteratur.
n Ecklesiastikdeparte-Stockholm,isamhällets gänst"."SkolanSOU 1944:20:

Sid 41.mentet.
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rarlönema. Därmed det viktigt få optimal organisation. Styr-attvar en
ningen skedde därtill läroplaner kom innehållet,att styragenom som
dvs. stoffet. knutnaProv till betygssättning kom också att styran-en
de funktion.

Med skolans allt volym blir centralstörre styrning detta slagen av
otymplig. förutsätterDen stabil omvärld, där förändringar går atten
avläsa, utreda och åtgärda. Under det årtiondet har radsenaste en sam-
hällsförändringar kommit påverka skolan. Arbetsmarknaden ochatt
arbetsplatser har radikalt förändrats. Kraven på utbildning har ökat
samtidigt möjligheterna förutse bestämt innehåll blivitatt ett stör-som

Informationsflödet och tillgången information har ökat. Skolanre.
har inte längre monopol på kunskap, måste alltmer utgå från kun-utan
skaper eleverna skaffar utanför skolan. teknikNy ändrar möjlighe-som

skaffa infonnation, vilket problemet infor-terna att gör utnyttjaatt att
mation för skapa kunskap blir allt tydligare. Kunskapsbegreppet bliratt
inte entydigt och statiskt begrepp begrepp handlarett utan ettmer som

kunskapande.om processer -
Under 80-talet kom allt starkare krav ställas på skolans decent-att

ralisering. handladeDet politisk vilja lägga beslut verk-attom en om
samheter så dessa möjligt. Till delviss handladenära det attsom om
effektivisera verksamheten och för flexi-att utrymme störreom ge en
bilitet och förändringskraft.

ansvarspropositionenlsUtifrån s.k.den fattade riksdagen beslut om
förändring den statliga styrningen skolan. Från den juli1 1991en av av

ändrades statsbidraget och utgår längreinte sektorsbidrag. Medsom
denna förändring fick kommunerna primärkommuner och landsting

för genomförandet skolverksamheten. Därmed kom ocksåansvaret av
de centrala skolmyndigheterna få roll riktad tillsyn,att moten ny upp-
följning och utvärdering grund för nationell skolutveckling. Skol-som
överstyrelsen och länsskolnämndema och Statens Institut för Lärome-
delsinfonnation lades ned och stället tillkom Skolverki Statens och
Statens förinstitut handikappfrågor skolani Statens överklagan-samt
denämnd.

Med denna förändring blir styrinstrument mål, förordningarstatens
och resultatvärdering. Som konsekvens den förändrade styrning-en av

tillsattes kommitté för utforma läroplan. förslagDetatten en en ny
gav föreslogkommittén och den läroplan regeringen innebar en

läroplan med helt struktur tidigare. Vad mål,än ären annan som anges

18 1990/91Prop. :18: för skolan. Stockholm, Utbildningsdepartementet.Ansvaret
9 SOU 1992:94: Skola för bildning. Stockholm, Utbildningsdepartementet.
20 1992/93: läroplan. Stockholm, Utbildningsdepartementet.Prop. En ny
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uttrycksuppnå. Målen idels målochdels termerattsträva mot,att av
ochvad lärareDärtill riktlinjerstoff. iikunskaper, inte termer angesav

grundläggande värdenför målengrundska Somskolledare göra. anges
kurspla-ochsärskild förordningTimplaner iarbete.skolansför anges

omfattande läroplanemamycketvolymmässigttidigarelikaså. Dener
tiotal sidor.dokument på ettär ettnu

arbetsla-och det enskildaenskilda skolandenmålLäroplanens ger
metoder skainnehåll och vilkavilketformaattutrymmestortget som

lokalockså fastställaskola skamålen. Varjenåanvändas för att ar-en
utvärdering.uppföljning ochföroch habetsplan systemett

vilken kom-kommunal skolplan ifastställaskaHuvudmannen en
Huvud-användas.skaoch hurmålspecificerar sina resursermunen

utvärde-skolan ochegenkontroll och följahaskyldigär att enmannen
resultat.dessra

tydlig åtskill-det finnstydlighet;styrmodell harExisterande enen
statligtsidan ochprofessionellt åochpolitisktmellannad ansvar ena

sidan.andraålokaltoch ansvar
skolsyste-politiska styrningenbara den90-talet har inteUnder av

grundskolanläroplaner för såvälmedförändrats gymna-met somnya
betygssys-från relativtreformeratsharsieskolan. ettBetygssystemet

genomgåttGymnasieskolan harbetygssystem.absoluttill ett entem
ochkursuppbyggd,ochförändring. Denomfattande är program-nu

skolväsendetoffentligasidan detVidtreåriga.samtliga är avprogram
för degällerLäroplanemaskolsystem.fristående ävenocksåfinns ett

skolorna.fristående

ochutveckling3.2 Barnomsorgens
pedagogiska program

andramed mångalikhetövergick Sverige isekelskiftetUnder förra
innebarindustrisamhälle. Dettillsamhällefrånländer ettagrartett en

för-allttill städernakoncentrationmedbefolkningrörligare mersom
ställ-familjeliv och kvinnansidéerlönearbete. Nyamedsörjde sig om

Strind-författareengageradeochaktuella debattärnnenblevning som
Ellen KeytidigaredebattörerAndra nämnts,och Ibsen.berg somvar,

framtid. våroch Enuppfostranbarnensbrinnande intresse avvarvars
FogelströmPer-Anderstidenden härsamhällsskildrare ärtids stora av

barnfamiljermångaStockholm och hursekelskiftet ibeskrivitharsom
framväxt.industrisamhälletsunderled nöd
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fattiga"Utkantens hälftenNärmare stadens barntrasiga ungar. av
föddes oäkta. Och dessa kallades så dog hälftenän innanav som mer
de nått års ålder. mödrar kundeDeras hemma längreintetre stanna

nödvändigt från fabriken, butiker, krogar och herrskapskök. fickän De
snabbt barnen och be någon grannfru de små litetavvänja ge av ma-

mjölk de skrek hunger. Och sloggasinets ihopinär magasinetav man
skvättar hällde mjölkensurnande och sålde till mödrarna.ivatten man

".21Så bedrogs barnen redan från födseln

uppenbara nöd härskade bland många barnfamiljerDen innebar attsom
både privatpersoner och olika organisationer, exempelvis kyrkan,som

förstartade inrättningar hjälpa nödställda bam. 1854 öppnades denatt
första bamkrubban Kungsholmenpå i Stockholm. Utöver barn-ren

bamkrubboma då bedrev, fanns ocksåpassning, pedagogisktsom mer
inriktade institutioner för barns fostran. den tyskeDet pedagogenvar
Friedrich Fröbels idéer 1852 inspirerade bl.a.1782 Ek-Annasom-
lund 1892 1942 kindergarten, eller bamträdgård, detatt starta som-

kallades, Stockholm bamlcrubbani 1896. Om kansenare anses vara
föregångaren till dagars daghem, kanvåra bamträdgården liknasmer
vid dagens deltidsgnipp kallad sexårsverksamhet,ibland O-klass, skol-
förberedande m.m..

torftiga storstadslivet grogrund för lösdriveri.Det snatteri ochvar
Därför blev det också nödvändigt anordna daginstitutioner för deatt
äldre barnen. blev de s.k. arbetsstugorna hade till uppgiftDet attsom

äldre barn social och ändamålsenlig verksamhet stället föri ettge en
löst lcringflackande.

Fridtjuv avvisade de sk förbättringshemmen riktadeBerg tillsigsom
redan kriminellt belastade ungdomar. stället sökte hanI ett
"mellanting" verksamhet tidigt kunde förebygga barns ochen som-

fall".22ungdomars

folkskollärare,Berg liberal riksdagsman och ecklesiastikminister.var
tillsammansHan med lärarinnan Hierta-Retzius idégi-Annavar en av

till arbetsstugorna slutet frå-och den i 1800-talet väcktevarna som av
folkskolan bottenskola. Arbetsstugoma liksom barn-gan om som en

krubborna och bamträdgårdama drevs till välgörenhetsor-börjanen av
ganisationer och privatpersoner.

2 tid". Stockholm, SidFogelström, 1962: "Barn Bonniers. 155.P-A. sinav
22 samhällsfråga Stockholm,Rohlin, "Skolbarns HLS1996:M. omsorg en-
Förlag.
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fostran angelä-blev barnens och40-taletUnder 1930 omsorg en-
verksamheternaoch så småningom gickstatsmakternagenhet för mer

of-Olika ochansvarsområde. privatatill kommunernasoch övermer
bamomsorgspersonalen.för börja utbildafentliga initiativ atttogs

personalenhögre utbildningsatsade påtillBakgrunden att avman nu
materiallokaler, mycket dåligtdrevs med uslabamkrubbomaattvar

fanns dethelst utbildning. 1930hade någonpersonal inteoch att som
ÖrebroNorrköping 1902,landet bl.a. iiförskoleseminariersex

bamskö-20-talet hade också kortare1912. UnderUppsala1903 och
kommit igång.varierande slagtarkurser av

Stock-Socialpedagogiska institutet iMyrdalstartade Alva1936
betonadefamiljefrågor ochochintresserade for barnsigholm. Hon

uppfostringspro-och s.k.pedagogisk utbildninggodbehovet ettav en
uppfost-utbildningen ibl.a.skriverstorbamkammare. Honi omgram
folksko-lika viktigt"småbarnsseminarietringsprogrammet, äratt som

småskoleseminariet...viktigareoch mångdubbeltleseminariet än
fri aktivi-ochbehandling, fastaindividuellfostran ochSocial vanor

barnkammarfostranpå godkravenparadoxer kunnadessaitet en-
sammanfattasm

underbörjadereformarbetetutbildningspolitiskasocial- ochDet som
hasamhället måsteövertygelseifrån1930-talet utgick ettattomen

uppväxtvill-ungdomarsbarns ochskillnaderna iför utjämnaattansvar
och makenhonseminarietMyrdal hadeAlvakor. Innan startat gav

föranleddesbefolkningsfrågan"Kris i attbokenGunnar ut avsom
bamomsor-födelsetal.världens lägsta FörutomSverige hade attett av

ochmödravårdenregleraocksåbörjadefokusi attstatensattesgen
avskedaheller längrefick inteArbetsgivaretillarbetares rätt semester.

gravida.eller blevgifte sigkvinnor som

3.2.1 utbyggnadBamomsorgens

bamomsor-statliga styrningenavstannade denkrigetgrundPå avav
statsbidragen.förstainfördes de40-taletförrän mitteniInte avgen.

ifrågasattesDaghemmenmyckettill börjanUtbyggnaden gick trögt.en
kundehette,bamträdgårdamalekskoloma,starkt medan ansesnusom

styrdesverksamheternaInnehållet iför alla bam.giltiga genom
bamträdgårdslärarinnomas utbildning.

23 storbamkammare".deras fostranbok"Stadsbarn1935: En iMyrdal, A. om
förbundet.KoperativaStockholm,
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utbyggnadBamomsorgens har samband med arbetsmark-näraett
nadens konjunkturer och kvinnornas möjlighet förvärvsarbeta ochatt
studera. Tillgången på platser och god barnomsorg har variten en av
de viktigaste förutsättningarna för utjämna levnadsvillkoren mellanatt
könen. det till början, innan utbyggnadenAtt fart allvar,påtogen var
de ensamstående mödrama hade sina barn i daghem kan i dagsom
tyckas helt naturligt.

familjMen under och1950 60-talet behövde bamom-även om en
sågs inte daghem något alternativ. Den allmänna värderingensorg som

daghemmen mycket nedsättande. Daghem uppfattadesav var mera
hjälpinrättningar för socialt familjer.utsattasom

fanns de hävdadeDet barnens utveckling hämmadest.o.m. attsom
daghemsvistelsen. uppfattningen komDen emellertid så småningomav

samband medvända. kvinnorna börjadeI söka sig på arbets-att att ut
marknaden ökade behovet barnomsorg explosionsartat börjani påav
70-talet. Efterfrågan förstärkta statsbidrag till utbyggnad.möttes av
100 000 platser i daghem målet för uppgörelse mellan kommun-var en
förbundet och under femårsperiodregeringen åren 1977 1981.en -
Resultatet blev platser. kvantitativa60 000 Den utbyggnaden undervar
den här perioden de uppmärksammade frågorna förmest stats-en av

daghem.Årmakterna. 1995 361 000 barn inskrivna ivar
1975 viktigt årtal i den svenska förskolans historia. Då komär ett

Förskolelagen" innebar barn fick gå i förskola från detatt rätt attsom
Bamstugeutredningenszsår de fyllde år. Bakom beslutet låg förslagsex

s.k. avgiftsfri allmän förskola för alla sexåringar minst 525om en om
för införandettimmar år. starkt motiv skapa förutsätt-Ett attvarper

skillnader barns uppväxtvillkor föreningar for utjämna i skolstar-att
ten.

förskolelag, social karaktär,Andra ambitioner i års1975 av mer var
till plats förturbarn med behov särskilt stöd fick med i för-rättatt av

skola. möjlighet till också gälla förtur tillutvidgadesDenna attsenare
fritidshem.

Bamstugeutredningen hade förutom förslaget förskolelagenom en
omfattande och grundlig genomgång förskolans arbete. Mycketinreav

det utredningen då fram fortfarande ochintressanttog ärav som an-
vändbart.

Bamstugeutredningen fick också i uppdrag utreda skolbamsom-att
sorgen.26Utredningen föreslog bl.a. snabb utbyggnad fritidshemen av

24 Social ochSocialstyrelsen 1996: vård Sverige 1996.service, iomsorg
25 Förskolan. Stockholm, Socialdepartementet.SOU 1972:26 och 27:
26 Stockholm, Socialdepartementet. Sidsou fritid. 131974:42: Barns
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täckning bedömdes behov utbygg-olika former. 50i För procent av en
Årtill barn inskrivnanad till platser 1980. 1995 210 000 i80 000 var

fritidshem. bakgrund det behovet föreslogsMot stora attav man
olika former s.k. utvidgade fritidshem, kundeskulle pröva taav som

inskrivna bam. Fritidshemsverksamhetenbåde inskrivna och ickeemot
"social centralnämnd eller liknande och kommu-föreslogs drivas av

särskilda för barn och ungdom medskulle bilda programgruppernerna
fritidsresurser.rådgivande karaktär fråga planeringi avom

uppdragbörjan 70-talet tillsattes SIA-utredningen medI på att utre-
fritidshem och skola.da bl.a. integration,av

bygga förskolor70-talet började kommunernaslutet påI öppnaut
kommunala skyldighetuppsökande verksamheten.för den s.k. Denna

Bamomsorgslagens införandekom och med 1977.i
utformades till början lekrådgivningförskolornaDe öppna en som

medtill hemarbetande föräldrar. samarbetadestöd för barn Deoch
föräldrautbildning, lånadebamavårdscentralemamödra- och t.ex.om

frågor. Under 80-talet blev deinformation i socialaleksaker ochut gav
pedagogiska gruppverk-inriktade på denförskolorna alltöppna mer

med långa köer till daghemsplatsersamheten för barnen. Kommuner
förskolor. blev ocksåDehade höga besökssiffror i sina öppna centrum

dagbarnvårdare.för familj
uppmärksammad socialförskolorna återdag deI har öppna en mer

samarbetet socialtjänstens individ-har medroll. hel del kommunerI en
dels på fler barnökat beroroch familjeomsorg Detta äravsevärt. att

dels på dearbetslösheten,utanför ordinarie barnomsorgenden attp g a
föräld-för ensamståendekontakt- och stödhar kommit fungeraatt som

rar.
skolplikt-och förändringarmellan förskola och skolaSamverkan av

40-talet. Under tidenrad utredningar sedansåldem har diskuterats i en
SIA-utredningenpågick arbetade ocksåBamstugeutredningensom

förskola och grund-samarbetsgrupper mellanbl.a. föreslog lokalasom
skolan.fritidsverksamhet knuten tillallmänskola och öppenen

Förskola-skolakommitténzg förutsättningslöstfick uppdragi att
för-sänkt skolpliktsålder. Kommitténsför- och nackdelar medpröva

innehöllskolpliktsålder.till någon sänkt Hösten 1990slag ledde inte
Förslagetförslag flexibel skolstart.regeringens "lcrispaket ett om

eftersom bl.a.alla detmycket kritiskt så instansergottmottogs av som

27 SidSocial vård och Sverige 1996. 49.Socialstyrelsen 1996: iservice, omsorg
28 Utredningen Skolans arbete SIA.Skolans arbetsmiljö,SOU 1974:53: inreom -

Utbildningsdepartementet. Sid 231Stockholm,
29 Socialdepartementet.skola betänkande. Stockholm,FörskolaSOU 1985:22: -



SOU 1997:21 Kapitel 3 25

barnomsorgansågs ha sexåringamas motiv för besparingarna.som
blev föräldrarna själva barnenBeslutet ska börja sko-iavgöratt om

lan från eller sju års ålder. fördelar platser utifrånKommunernasex nu
tillgång. Från första juli 1997 ska plats till alla önskar.såges som
Skolbarnsomsorgskommitténmföreslog samordning skola och fri-av
tidshem såväl organisatoriskt innehållsmässigt. Utredningen hadesom

genomförandetkonkreta idéer samverkan. förslagenEttavom av var
medbilda "Arbetsenheter/arbetslag personal från de olika verk-att

skallsamheterna skola-barnomsorg planera, genomföra,inom som
följa och utvärdera verksamheten grund för före-Som arbetetupp
slogs också samlat måldokument för skola-barnomsorg utveck-att ett
las.

regimskiftet ledde dock kommitténsoch med hösten 1991 inteI
förslag till någon riksdagsbehandling skolbamsomsorgen. Detom som

emellertid många kommuner börjadehände omorganisationenattvar
överföra till skolhuvudmannen.skolbamsomsorgen dennaattgenomav

paradoxala skolbarnenuppstod,"Den situationen att omsorgen om
underställdes den lokala skolan, medan tillsynen utövades Social-av

".31styrelsen

3.2.2 förskolaPedagogiska för ochprogram
fritidshem

198532från diskuteras "en uppstramningpropositionI regeringens av
utveck-försiktig, till deninnehållet förskolan ochi änansats,en om

förskolans område.lingsperiod vi går in inomnu

hurförskolans innehåll har under tid"Debatten rörtsenare meraom
och intellektuella kan till-något äldre barnens sociala kapacitetde tas

förskoleåldernoch utvecklas förskolan. Hela peri-intensivi är envara
och peda-od utveckling. behov vuxenkontakter,Barnsav av omsorg

handledning varefter barnet blir äldregogisk ändrar dock karaktär
självständigare. fåroch Därför det väsentligt barnen mötaär att nya

får utvecklaoch perspektiv och devidgadeutmaningar successivtatt
självständighet, ochinitiativ eget ansvar...

30 helhet. Stockholm, Utbildningsde-SOU 1991:54: Skola-skolbarnsomsorg en-
Sid 12.partementet.

3 Stockholm,samhällsfråga HLSRohlin, 1996: SkolbarnsM. omsorg en-
Sidförlag. 14.

32 alla barn. SidFörskola för 121984/85:209:Prop.
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för förskolanpedagogiska korn 1987 utgårDet ramprogrammet som
dvs. Socialstyrelsen det pedagogis-ifrån nivåer: staten uttre som ger

beslutar riktlinjer förkommunen kommunalaka programmet, som om
förskolan sin lokala planering. Något årförskolan, och görsom egen
pedagogiska för fritidshem. det följandekorn det Iprogrammetsenare

de pedagogiskakort beskrivning av programmen.ges en
uppläggning består förutom, inle-pedagogiskaDe programmens av

och barns utveckling ochmålformuleringar, avsnittdande ramar om
arbetssätt och planering.innehållet verksamheten, Iuppväxtvillkor, i

förskolan fritidshemmenför ochdet pedagogiska ut-programmet
följande;trycks målen enligt

på depedagogiska verksamhet baseras bl.a.för förskolansMålen
målsocialtjänstlagen, Förskolansuttrycksgrundvärderingar isom

frampå pedagogiska traditionenbaseras också den inomvuxitsom
förskoleverksamheten.svenskaden

efter samarbete med föräldrarnaFörskolan bör varjeisträva att ge-
mångsidigt utvecklabetingelser rikt ochbarn bästa möjliga sinaatt

tillgångar.känslo- och tankemässiga

tilltill utvecklaslägga grunden barnetkan därigenomFörskolan att-
förmåga till inlevelse och tillmänniska medhänsynsfullöppen,en

omdömen ochstånd komma fram medandrasamverkan med i att egna
problemlösningar.

ochtill vilja sökabarnet lägga grundenFörskolan bör hos att an-en-
levnadsvill-andrasförbättra såvälvända kunskap för att egna som

kor n
.

grundläg-utveckling och socialisationuppväxtvillkor, barnsBarns är
pedagogiskatill denoch motiveringenförgande avsnitt resonemangen

innehåll och arbetssätt.verksamhetens
fritidshem-för fritidshem beskrivspedagogiskadetI programmet

förmedla kulturarv"verksamheten skauppgifter. Bl.a. sägs att ettmets
samhället ochkan finna väl tillrättaoch bidra till barnen sti-isigatt

delta samhällsutvecklingen...mulera dem iatt

33 Pedagogiskt för förskolan. Allmänna råd.198723:Socialstyrelsen program
Sid 15 16.-34 förPedagogiskt fritidshem. Allmänna råd.1988:7:Socialstyrelsen program
Sid 21 22.-
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Fritidshemmet ska vidare tillsammans med hemmen stödja barnens
individuella utveckling fysiskt,i socialt, emotionellt och intellektuellt
avseende allsidig personlighetsutveckling... "genom en

Ämnesornrådena i de för bådeär förskola och fri-programmen samma
tidshem och byggs utifrån principen utveckling och inlärningattupp
ständigt sker i omvårdnadssituationer, i lek och temainriktat arbetssätt
och i med andra barn. Förskolans och fritidshemmensgrupp ämnesom-
råden delas in i kategorier/tema.tre
Natur
Kultur
Samhälle

fgirskolansI pedagogiska omfattar ämnesområdetprogam naturen
människan, livsloppet, och djur, klimatväxter och miljö, naturfeno-

krafter och teknik och matematik. Kultur omfattar lev-men, processer,
nadssätt och traditioner, språk och litteratur, bild och form, sång och
musik, rörelse och drama. Området samhälle närsamhälle, vardagsliv
och övriga samhällsfrågor, fostran till demolqati, jämlikhet, solidaritet
och ansvar.

Fritidshemmçns pedagogiska har innehåll medprogam samma men en
betoning på ärnnesornrådena. Barnens fritid grunden förutgörannan

innehållsvalet. Lek, skapande och utforskning omvärlden betonas.av
Naturområdet behandlar friluftsliv, miljövård och tekniskat.ex. expe-
riment. Kultur traditioner, samlevnads-tar och trosfrågor, stöd iupp
språkutveckling, skapande i alla fonner. Samhället framhållseget
mycket. Samhälle ämnesområde har betoning demokratifrågorpåsom

inflytande och medansvar.som

Arbetssätt ;Lmbetslag Det temainriktade arbetet och arbetslaget tvåär
hörnstenar förskolansi och fritidshemmens pedagogik.

"T emainriktat arbetssätt helhet och sammanhang. "ger

"Personalen och deras kunskaper verksamhetensär viktigaste till-
gång... "

"Fritidshemmens personal ska samarbeta arbetslag.i Det innebär att
det pedagogiskai arbetet ska tillvara på de finnstaman iresurser som

personalgruppen och efter desträva erfarenheterutnyttja ochatt spe-
cialintressen finns hos och Arbetet ska fördelas med hän-som var en.

till kompetens, förmåga och intresse... "syn
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förskola-skola-fritidshem sägsmellan attsamverkanOm

fritidshemmensochledningmed skolanstillsammans"Förskolan har
skolstar-föregod tidföräldrarnaoch ibarnenförpersonal attansvar
blivandemed denkontaktfårfritidshemövergång tilleventuellochten

vikti-den"Föräldrarnafritidshemmet... " ärblivandedetochskolan
fritidshem... "ochskolaförskola,mellanlänkengaste

diskussioningåendemedavslutaspedagogiska omDe enprogrammen
pedagogiskadetförriktlinjerutformaförkommunala attdet ansvaret

uppföljning.ocharbetet

dagi3.2.3 Bamomsorgen

barnom-fem år iochmellanalla barntredjedelar ettgår tvådagI av
skolbamsomsor-ochförskolagår isexåringarallaPraktiskt tagetsorg.

skolbarn.allahäftenomfattar yngreavgen
deltids-ellerförskola daghemformidrivsFörskoleverksamhet av
barnenförskolaförskola. I äröppenellerfamiljedaghem öppengrupp
försko-halv miljon1995slutet överIinskrivna.normalt inte envarav

bam.000520barnomsorgformnågoniinskrivnalebarn caav -
Dess-deltidsgrupp.ellerfamiljedaghemdaghem,ibarn490 000 var

flertalet,fritidshem. Detinskrivna i storasexåringar00034utom var
grundskolan.iinskrivnaattutan vara

inskrivna6 årmellan 1alla barn72innebär procent varDet att av -
barnomsorgen.i

400 000

000350 KDaghem
000300 X
000250

4000200

000150

000100 Deltidsgrupp
Fritidshem00050

0 ..l. 199519901985198019751970

Sverige,ochvård iSocial1996: service,Socialstyrelsen omsorg
Sid 461996.
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lagstadgadDet för alla sexåringarär delta förskolarätt iatten om
minst 525 timmar år. barnFör i glesbygd kan förskolan delasper upp
på två år och omfatta minst 700 timmar. frivilligtDet delta iär att
verksamheten. I princip utnyttjar alla sexåringar inte har börjat isom
skolan den daghemi eller deltidsgrupp.rätten

finns dagDet i antal former förskola för sexåringar.ett stort Iav
många kommuner drivs sexårsgmpper i skolans regi. För barn be-som
höver heldagsomsorg kombineras verksamheten med antingen fritids-
hem eller familjedaghem. Kommunerna anordnar sexårsgiupper iäven
daghem eller deltidsförskola.i

Den sista december 1995 var ca
39 500 sexåringar i daghem
34 sexåringar deltidsgrupp500 i sexårsverksamhet/ fritidshem
33 900 sexåringar i deltidsgrupp/familjedaghem

deltidsgrupp.27 100 sexåringar i enbart

Skolbamsomsorgen har byggts mycket snabbt sedan 1970-talet.ut
1995 barn fritidshem.210 000 i Våren 1996 kundenärmare närma-var

90 alla kommuner tillhandahålla plats i daghem ellerprocentre av
familjedaghem inom fyratill månader efter anmält behov. någotEntre
högre andel kunde plats på motsvarande fritidshemi eller fa-sättges
milj för skolbarn. Antalet fritidshemsplatser har ökat markant.

framförDet allt sexåringamaär har blivit fler fritidshemmen,isom
vilket speglar den förändring i kommuner.många delEnägtsom rum

ökningen beror också på de bamkullarna födda underatt storaav sena-
hälften 80-talet nått skolåldem. flexibla skolstarten harDenre av nu

inneburitinte så förändringar bamgrupyerna. nybörjareAv istora av
skolan läsåret 1995/96 sexåringar.7 procentvar

3.3 Styrning barnomsorg och skolaav en-

jämförelse

Bamomsorgen regleras i socialtjänstlagen. Socialstyrelsen centralär
tillsynsmyndighet barnomsorgen. Styrelsens uppdragöver är att vara
regeringens uppföljning, utvärdering ochexpertorgan samt utövaatt

35Socialstyrelsens statistik 1995: Socialtjänst 1996:6, Barnomsorg 1995.
36Socialstyrelsen 1996: Social vård och Sverige 1996. S 41service, iomsorg
37Med barnomsorg här all verksamhet dvs. förskoleverksamhet år1 6 ochavses -
skolbarnsomsorg år.7 12-
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tillsynendirektautvecklingsarbete. Den överstödja kommunernas so-
uppföljningtillsyn,Vad gällerför.Länsstyrelsernacialtjänsten svarar

statligansvarig påSkolverketområdeskolans ärutvärderingoch över
full-förregional organisationcentral och attharSkolverketnivå. enen

såledestillsynsorganisationenskolanuppdrag. För ärfölja sitt mer
samlad.

3.3.1 Styrdokument

socialtjänstlagenBamomsorgen styrs av

paragrafförstadess sägs:I
grundsolidaritetensochdemokratinsskall påsocialtjänst"Samhällets

lev-jämlikhettrygghet, isocialaochekonomiskamänniskornasfrämja
samhällslivet.deltagandeaktiva inadsvillkor och

förmänniskanstillhänsynstagandeunderskallSocialtjänsten ansvar
utvecklaochfrigörapåinriktassociala situationoch andras attsin

ochenskildas resurser.gruppers
självbestämman-människorsrespekt förpåbyggaskallVerksamheten

"ochde integritet.

skol-återfinns iportalparagrafSkollagensskollagen.regleras iSkolan
paragrafen.andrakapitel,förstalagens

geografisk hemvistkön,oberoendeskall,ungdomarochbarn"Alla av
utbild-tilltillgånglikaförhållanden, haekonomiskasociala ochsamt

Utbildningenungdom.ochbarnförskolväsendetoffentligadetining
lan-anordnasdenvarhelst ilikvärdig,skolformskall varjeinom vara

det.

färdigheteroch ikunskapereleverna samtskallUtbildningen sam-ge
tillutvecklingharmoniskaderasfrämjamed hemmen,arbete ansvars-

skallutbildningensamhällsmedlemmar. Iochmänniskorkännande
behov.särskildamedtill eleverhänsyn tas

grund-medöverensstämmelseutformasskall iskolanVerksamheten i
sko-verkaroch inomvärderingar. Vardemokratiskaläggande somen
föroch respektegenvärdemänniskasföraktning varjeskall främjalan

skolanverkar inomskall denSärskiltmiljö.vår somgemensamma

mellan könenjämställdhetfrämja samt
andrafrån eleverförsök utsättahindra varje attbemöda sig attom

1995:884SFSbehandlingkränkandeför
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skollagen finns läroplanen, kursplaner ochUtöver timplaner utgörsom
de centrala styrdokumenten för skolans mål. harDessa beslutats av

innebär målenoch riksdag, vilket nationellt likvärdiga.regering äratt
till huvudmännenSkolans läroplan riktar sig också direkt till denmen

kursplanenenskilda skolan och läraren. hur läroplanens målI anges
enskildakommer till uttryck i och ämnesområden. lokalaDenämnen
konlcretisering för den enskilda skolenhetenkursplanen utgör en av

förläroplan kursplan och den kommunala skolplanen. Till stöd denoch
planering, arbete med den lokala arbetsplanen,lokala skolenhetens

uppföljning och utvärdering finns kommentarer och referensmaterial.
formuleras utarbetasmål i allmänna rådBarnomsorgens som av

Socialstyrelsen. Råden rekommendationer till huvudmännen. Rådenär
specifikakompletteras därefter med mål kommunen och den enskil-av

Socialstyrelsens allmänna råd riktar tillda bamstugan. sig primärt
och bamomsorgens ledning.kommunernas

har individuella kunskapsmål och det helleringaBarnomsorgen ges
omdömen. Skolans kunskapsmål individuella ochinga betyg eller är

respektive omdömen.skolan ska betygge
obligatoriska skolan ska enligt skollagens fjärde kapitlet fjärdeDen

tillhandahålla fria läromedel. behov peda-paragraf Barnomsorgens av
läromedel reglerasmaterial och inte centralt.gogiskt

fram skolplan. Något motsvarande krav finnsskaKommunen ta en
inte för barnomsorgen.

de grundläggandejämförelse framgår värderingarnaVid atten som
ideologiskavilar på lika i sina utgångspunk-de båda verksamheterna är

ter.
barnomsorg och skola finnsför styrninggäller formernaDå det av

barnomsorgenstyrningskillnader. Statensdet avgörande utgörsav
rekommendationer allmänna rådlagstiftningen främstförutom avav

och kunskapsåterföring.utvärdering Kom-tillsyn, uppföljning,samt
bamomsorgens inne-frihet själva beslutahar överattstormunerna en

gäller såvälhögre grad styrning.håll. Skolan har däremot Detaven
kancentrala måldokumenten dessinnehållet i de Det ävenstatus.som
bamom-skolans styrdokument målorienterat medanärnoteras att mer

omfattning diskuterar frågor kringrekommendationer i störresorgens
arbetsmetoder.innehåll och

2 17-0280
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3.3.2 Verksamhetsformer m.m.

Enskild barnomsorg drivs enskilda fysiska eller juridiska personerav
Länsstyrelsen tillståndsgivningen. Tillstånd kanoch prövar även ges av

kommunen.
det obligatoriska skolväsendet består grund-Skolforrnema inom av

specialskola för blinda, döva, hörselskadade och tal-skola, sameskola,
skadade särskola.samt

förskoleverksamhet och skol-Bamomsorgsfonnema består av
daghem deltidsgrupp famil-Förskoleverksamhet ochbarnsomsorg.

fritidshem,och förskola. Skolbarnsomsorg integre-jedaghem äröppen
fritidsverksamhetfamiljedaghem ochrad skolbarnsomsorg, öppen samt

särskild lovverksamhet.
för det offentligahuvudmän för barnomsorgen ochKommunerna är

för särskildaoch kan huvudmänskolväsendet. Landstinget staten vara
skolfonner.

juridiskadrivs enskilda fysiska ellerFristående skolor personer.av
för ända-fristående skola den godkändSkolplikt får fullgöras i ärom

sådana ärenden.målet. skolverkStatens prövar
verksamheter finns således bå-kommunala inomSåväl privata som

finns såväl vad gäller tillståndsgivningSkillnadenda områdena. som
privata verksamheterna.finansiering de Kommunenformerna för av

förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,till enkildlämna bidragkan
socialtjänstla-uppfyller de krav l3b §verksamheten iangessomom

barn böravgifterna oskäligt höga. Bidragetinteoch är peromgen,
oskäligt avviker från kommunensbelopp intemedlämnas ett som

motsvarande verksamhet.barn ikostnad per
vårdnadsha-frivillig för den enskilde dvs. detBamomsorgen ärär

ellerde vill ha barnomsorg ej. Kommunen äravgörsom omvarna
för barnmånader efter anmält behov,skyldig plats, inom 3 4att ge -

arbe-vårdnadshavarenfrån till tolv års ålder, under förutsättning attett
särskilt stöd har till plats.studerar. med behoveller Barn rätttar av

barnet fyller år har alla barnoch med den hösttermin det årFrån sex
till plats i allmän förskola.rätt

skolaninnebär alla barn ska börja iobligatorisk vilketSkolan är att
likatill utbildning skade fyller år. Tillgångenhösttermin sjuden vara

Skolplikten år.för alla. 9är
for denreglerat med undantagöppethållande inteBamomsorgens är

ska omfatta timmarför sexåringar minst 525förskolanallmänna som
öppethål-Skolansuppdelat på två år.700 timmaråret alternativtom

regleras skollagen.lande i
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grundskolan ska avgiftsfri. Avgift fårUtbildningen i inte tas utvara
förskolan för Avgifter får däremotför den allmänna sexåringar. tas ut

fårför kommunal och enskild barnomsorg. Avgifterna inteövrig
fastställsälvkostnaden och varje kommun.överstiga av

Utgångspunktema dessa avseenden skiljer sig väsentligt.i Den
skillnaden mellan barnomsorg och skola detstrukturella är, ärattstora

skolan, medan det frivilligt delta bamom-obligatoriskt gå i iär attatt
har servicefunktion i förhål-organisationBarnomsorgen ensorg. som

arbetsmöjligheter och studier. Reglerna kringlande till föräldrarnas
tillgängligheten inte lika för alla barn.barnomsorgen innebär äratt

kanhar intagningsregler och exempelvis väljaKommunerna attegna
föräldrar medplats till barn arbetslösa, undantaginte erbjuda ärvars

delta allmän förskola barn med behovför sexåringarnas irätt att samt
utgångspunkt helt och hållet individenssärskilt stöd. Skollagens ärav

och kunskap.behov utbildningav

3.3.3 Personal

bpersonal i socialtjänstlagen 13 § "detOm bamomsorgens sägs att
erfarenhet barnsskall finnas sådan utbildning ellerpersonal med att

verksamhet kan tillgodoses...behov god pedagogisk "ochav omsorg en
paragrafen,andra kapitel, tredjeskolans lärare SkollagensOm isägs

använda lärare har"kommunen för undervisningskyldigäratt att som
huvudsak ska bedriva"deutbildning avsedd för den undervisning i

svensk lärar-språket och ha genomgåttska behärska svenskaLärare
tidsbegränsning.utbildning för få anställning utanatt

formellstatsmaktemas sida högre krav påställs således frånDet
barnomsorgen.kompetens hos personalen inom skolan inom Be-än

stämmelserna del också förhållandevisför bamomsorgens Deär ny.
infördes i socialstjänstlagen januari 1995.1

förskollärare ochkan ändrade förutsättningar förDet dock bli vissa
förslag tillfritidspedagoger fråga. Utbildningsdepartementetsi denna I

bytsförändring skollagen föreslås lärare mot tennentermenatt pe-av
integreradförslag med:dagog. Arbetsgruppen motiverar sitt "I en

för det peda-samtliga personalkategorierverksamhet där tar ansvaret
omfattaockså kunnabegreppet undervisninggogiska innehållet, bör

detoch förskollärarenleds fritidspedagogende aktiviteter näravsom
syftar till inlär-organiserad därfråga situationär processenenom

så kommu-ändrasskollagenföreslår därför 2 kap. 3 §Vining. attatt
använda pedago-skyldiga för undervisninglandsting bliroch attner

huvudsakundervisning deavsedd för denutbildning iharger som en
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Med pedagoger lärare, förskollärare fri-skall bedriva. ochavses
38tidspedagoger

3.3.4 Diskussion

skolans och bamomsorgens historia, tradition ochfinns olikheter iDet
utbildningspoli-och uppbyggnad främstkultur. Skolans utveckling är

från delvis olika utgångspunkter.har byggtstisk. Bamomsorgen upp
familjepolitisk och utbildningspolitiskbåde socialpolitisk,harDen en

för bådeandra förutsättningar utbygg-viljeinriktning. har givitDetta
traditionelltinnehåll. har arbetatnad, tillgänglighet och Bamomsorgen

tillgodoseutveckling utgår ifrånutifrån helhetssyn på barns attsomen
perspektiv.kontinuitet socialpedagogisktbarns trygghet och i ett

förskolan många fall på-kan dagföljd detta"Som ii attman seaven
påtagitställföreträdande hem och pedagogenroll sigtagit sig somen

svenska försko-har denrollen ställföreträdande Därigenommor.som
mångakomplement,lan till ambition ii sin att ettmotsats avse-vara,

Myrdalska tänkandetenden kommit bli ..Det inne-ersättningatt en ... .
förskolan återskapa något hemlikt,idéfattade också iatt somen om

och omtanke, kortgrundtrygghet god kost,innebär värme sagten av
omsorg

social förfrån betraktatshar börjanBamomsorgen attsom en resurs
med handikapp ochför barnlivsvillkor. Integrationenförbättra barns

har naturligastarkt betonats. någotproblem har Ett synsättannat av
skolan.skäl präglat

skillnaderna sammanfattningsviscentralaDe är attmest
skolan medan barnomsorgenobligatoriskt gå idet ärär att-

frivillig
servicefunktion till föräldrar skolanharbarnomsorgen somen-

inriktning på omvårdnad skolantydligaresaknar änsamt en
och kommun skiljer sig åtansvarsfördelningen mellan stat-

de pedagogiskastyrdokumenten dvs.innehållet de centralai pro--
och läroplanen.grammen

38 Utbildningsdepartementet.för utbildning. Stockholm,SamverkanDS 1997: 10:
Sid 19.
39 Förskola och skola skildaTaguchi, 1994: tvåDahlberg HG. Lenz om-

Stockholm, forlag. Sidmötesplats HLS 17.traditioner och visionen om enom
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resulterarDetta i vissa problem delvis kan lösas närmaresom genom
samarbete mellan ansvariga och praktiker inom de båda verksamheter-

fall kräver lagändringar ochi vissa regleringar. Den stat-na, men som
liga skolan syftar till skapa grundläggandestyrningen förutsätt-attav

för likvärdig skola. förningar närvarande saknarBamomsorgenen som
grad statlig styrning och dessutom tillgänglig för allainte ärsamma av

barn riskerar utveckla lokala och regionala variationer ifrågaatt om
tillgång och kvalitet. Genom läroplanen ökaden gemensam ges en na-
tionell barnomsorgen grundläggandestyrning i Vissa avseenden. Iav
många kommuner har barnomsorgen och skolan sig till varand-närmat

och fler har verksamhet forkommuner barn och ochinomra enunga
nämndorganisation. Därmed kan förutsättningarna för likhet-samma

värdighet öka. beslut och riksdag det skaDet tagits regering attsom av
förmåldokument den pedagogiska verksamhetengemensamtettvara

för barn och 6 16 år banbrytande för den svenska barnomsor-ärunga -
erkännande avseende kvalitet och organisation.gens

kommitténs uppfattning behöver effekterna de olikaEnligt ut-av
gångspunktema vad gäller tillgång till barnomsorg respektive skola
ytterligare analyseras.
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Internationell utblick4

offentligflesta barn inskrivna i barnomsorgDe i Sverige harärsom
heldagsomsorg, vilket innebär tillgång till verksamhet frånöppenen

eller på till klockan sjutton eller eftennid-sju påartonsex morgonen,
dagen. hög servicegrad offentlig heldagsomsorg innebär,En så ärsom
ovanligt utanför Skandinavien, det kan förekomma vissa lik-även om
nande regionala lösningar andra europeiska länder.i

skandinaviska vid jämförelseländerna har internationell bådeDe en
väl utbyggd platstillgång och högt antal barn inskrivna i den offentligt
organiserade barnomsorgen. Danmark erbjuder offentlig heldagsom-

till ålder, vilket världen.ända 14 års unikt i barn medDeärsorg upp
förvärvsarbetande studerande föräldrar befinner utanföreller sigsom

oftaoffentlig barnomsorg det på grund bristande tillgång, för-gör av
arbetstider,äldrarnas oregelbundna länga geografiska avstånd eller

beroende föräldrarnas abetslöshet.på tid i Sverige, påsom senare
anhöriga ellerfamiljen, andra privata dagmammor blirLösningar inom

då alternativet.
de skandinaviskabedrivs i ländernas bamom-verksamhetDen som

annorlunda utformning andra länderhar delvis i EU.än t.ex.sorg en
utbildningsnivån relativt hög Norden.Personaltätheten och i Dess-är

högskoleutbildning med inriktning bamom-pedagogisk påärutom en
förskollärare och fritidspedagogutbildningar vanligare i Nordensorg,

övriga Europa.än
skolinriktad verksamhet för underländer har barnDe som en mer

år under dag, franska école martenelle, ochvissa timmarsex per som
engelska schools, har personal med längre utbildning deNurserey än
skandinaviska fritidspedagogutbildningama. Utbild-förskollärar- och
ningen då huvudsak inriktad traditionellt kunskapsförmedlande,i påär

finns förskollärar-och mindre i och fri-den sociala omsorgen som
tidspedagogutbildningama.

Skandinavien, utvecklas delvisI heldagsomsorg, ien som en annan
den offentligt drivna verksamheten förverksamhet i de länder därän

innefattar dag. enskilda barnet fårbarn endast några timmar Detper
bygga kamrat- och vuxenkontakter undermöjlighetstörre attt.ex. upp

vardagssysslor, högre gradlängre period, delta på i isättett annaten
och avslutande lek eller viktsjälv påbörjande Storavgöra annat.av

får möjlighet utveckla känslomässigaläggs vid barnen sinaattatt en
individer och Socialiseringoch intellektuella behov, både isom grupp.
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centralt verksamheten. Föräldraengage-omvärldsorientering ioch är
förskolan.delarföräldrainflytande också viktiga ioch ärmang

Nederländerna, och StorbritannienTyskland, Frankrike,I ansvarar
ochavkoppling tid innanmöjlighet till läxläsning och vissskolan för

finnssvenska fritidshemnågot motsvarandeefter skoldagen, t.ex.men
skolbarnsomsorgkompletterandeNorden. Behovetinte utanför av en

kortvissa länder skoldagenhåll i Idiskuteras på många Europa. är
veckan Frankrikehel eller halv ledig dag iandra harTyskland, en

förlagd tillundervisningstidoch några har vissoch Nederländerna
skolbarnsomsorgländer. Bristen påsydeuropeiskakvällstid, många

föräldrars möjlighet till för-gångerförsvårar eller omöjliggör många
värvsarbete.

länder föräld-barnomsorg i mångatill offentligTillgången styrs av
detoch Storbritannienvillkor. Frankrikeekonomiska I är t.ex.rarnas

för barnomsorgmöjlighet betalaarbetarfamiljer harfåmycket attsom
tvåschool, vilka gratis. Dessamartenelle och Nursereyécole ärutöver
hardag. Sverigeantal timmar Iomfattar då visstverksamheter ett per

barn tilldeldet perioderutvärderingar visat iolika är störreatt aven
barn från arbetarfamiljermedelinkomsttagarevälutbildade än utt-som

det andra periodermedan ioffentlig barnomsorg,nyttjar är tvärtom.
medveten inriktningsamhällets sida finns det ingensvenskaFrån mot

prioriteringenskilda familjensdet dennågon är snarastutangrupp,
avgif-med höjdataktkan dock successivt förändras iDettaavgör.som

arbetslöshet. ökadarbetslösa riskerar itilloch ökad Barn attter om-
oli-klyftan mellanoch därmed ökarfattning glida barnomsorgenut ur

samhällsgrupper.ka
skandinaviska barnomsorgendenSammanfattningsvis kan sägas att

med mångajämförelseannorlunda utformning viddelvishar enen
heldagsom-huvudsakliga inriktning påMed sinandra länder i Europa.
servicenivåinnehåll ochtäckning, håller den till bådeoch storasorg

ochnedskärningar,de ekonomiskaDock har årenskvalité.hög senaste
framförallt fram till bamomsorgensSverige, lettarbetslösheten i att

priorite-ställer krav påförändrats. allt knappareDevillkor resurserna
finns dag i Sverigekompetens personalen. Det ioch hög hosringar en

40 theof childrenServices forKärrby, G. 1996: "Sweden". inIA review young
Childca-NetworkBryssel, Comission1990 EuropeanEuropean Union 1995. on-

Sid 107re.
41 Stockholm, Finans-barnfamiljernaSamhällets stöd till iEuropa.DS 1996:49:
departementet. Sid 44.
42 Stockholm, Finans-barnfamiljernaSamhällets stöd till Europa.DS 1996:49: i

Siddepartementet. 40.
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tendens till ökade lokala och regionala variationer. Besparingar och
minskade verksamhetens kvalitet, och vilka instrumentgör attresurser

förkan används värdera kvaliteten, har blivit föremål för dis-attsom
kussion många länder.i

ökade avgifterna för offentligallDe service i Sverige har lett till
höjda avgifter barnomsorgen, vilket framförallti påverkat familj meder

inkomst.låg eftersom barnomsorgenSituationen i de skandi-är ny,
naviska länderna under lång tid befunnit uppbyggnadsskedesig i ett

relativt goda.och varit Bamomsorgen har, och har haft,resurserna en
den generella välfárdspolitiken. formellastark position i sin utform-I

ning har barnomsorgens ambition alltid likvärdig för allavarit att vara
barn. föräldrars ojämlika ekonomiska möjligheter eller socialaOavsett
och kulturella bakgrund har denna ambition varit central.

skandinaviska länderna bedriver också aktiv jämställdhets-De en
politik där barnomsorgen grunderna för kvinnors ochär mänsen av
jämställdare villkor utbildning och arbetsliv.i

flesta nuvarande medlemsländer förde EUs verk-I är ansvaretav
samheter för barn till obligatorisk skolstart uppdelat mellan landetsupp

och främstsocialtjänst utbildningsväsendet. under året just föreDet är
skolstart 6 eller flesta länder väljerår de låta utbildningsvä-7 attsom
sendet Undantagen länder med mycket tidig obliga-överta äransvaret.

Nederländerna ochtorisk skolstart, Nordirland 4 år, Storbritan-t.ex.
nien 5 år, där den sociala sektorn och utbildningssektom överlappar

från och Frankrike, där barn erbjudsvarandra redan åldrarna 3 6 år,-
frivillig, vid ålder,renodlad skolform redan 2 års medan denen mer

fortfarande finns kvar dentraditionella barnomsorgen inom sociala
sektorn

Uppdelningen mellan socialtjänstbaserat och utbildningsvä-ett ett
ledasende baserat riskerar till brist på kontinuitet ochattstyrsystem en

möjligheter till kunskapsutveckling. riskerar ock-på barns Densamsyn
befästa tänkande begränsar båda verksamheterna, därså att ett som

uppgift för socialtjänsstyrda och lä-den verksamheten,äromsorg en
uppgift för denrande traditionell form verksamheti är styrsen som av

verksamheterutbildningsväsendet. Parallella inte ovanligt in-är men
tegrerade och samverkande verksamheter där både barnomsorg och-

43Kärrby, 1996: "Sweden. of the ofG. Assessment IAsituation. reviewcurrent
for children the 1995. Bryssel,Services European Union 1990 Europe-inyoung -

Network Childcare SidComission 1996. 113an on
44"Sweden" of the of for childrenSummary IA Servicesmainpoints. review young

Bryssel,the 1990 NetworkEuropean Union 1995. European Commissionin on-
Childcare 1996. Sid 2
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sällsynt.kraft ganskapedagogiskskola ännuärutgör gemensamen -
mellan olika verksamhets-sammanhängande och integreratEtt system

ochbådeflexibilitet och allsidighet ierbjuderformer, omsorg pe-som
föräld-behov, ochbåde barnskunnabättredagogik, kommer mötaatt

framtiden.krav, irars
mellan deländerna har gåttskiljelinjen inom EUtydligasteDen -

tillför barnall verksamhetdär tidigareländerna,Skandinaviska upp
alldärsocialtjänsten, och Spanien,skolstart harobligatorisk styrts av

sedan 1990ungdom, 18 år,och 0för barn ut-verksamhet styrts av-
och Sverigedet främst iSkandinavien Norgebildningsväsendet. I är

skolstart,tidigarelagdde åren. Enförändringardet skett senastesom
genomförtsoch iSverige,har diskuterats iistället förfrån 6-årsålder

för-harSverigeskolgång i Norge. I10-åriginneburitvilketNorge, en
nivåstatligförts påjuli 1996sedan lskolbarnsomsorg överskola och

hållermodellenspanskanännande till denutbildningsväsendet. Etttill
länderna.skandinaviskadepå ske iatt

exempelSpanien4.1 ett-

tillhandahålleroch Italien,FrankrikeBelgien,EU-länder, såsomNågra
formframtid,tillhandahålla inomplanerarredan eller att avsnar en

flesta bedömer detår.och 6 Demellan 3åldrarnaskola för barn i som
utbildningssystemetmodell integrerafeltänktochopraktiskbåde atten

föra barnomsorgenför Attistället översocialtjänsten, tvärtom.inom
integration.formen för Dettavanligastedärför blivit dentill skolan har

helintegreraförst medblev1990Spanienbakom attlåg attsynsätt
deutbildningslag Ley Or-utbildningsväsendet. Enibarnomsorgen ny

fastlade 1990LOGSEEducativoGeneral del Sistemadenaciön ra--
0där åldersgruppenutbildningssystemet,det spanskahelaförmarna -

skolgång. An-ungdomarsochstadiet i barnsförstadetår räknas6 som
regionala utbild-nationella ochdeligger hosverksamhetenförsvaret

ningsmyndigheternafw
verksam-arbetar ipersonalförutbildningenhuvudsakligaDen som

dessa6 år,Oinriktning på åldersgruppenmedlärarutbildningheten är -
medår.åldrarna 9 Läraremed barn i 7arbeta ut-ocksålärare kan -

lågstadielära-svenskmotsvarandeexempelvisför äldre barn,bildning

45 1990 1995.Unionchildren the Europeanforof inServicesI A rewiew young -
SidChildcare.NetworkCommissionBryssel, European on

46 Transforming Nurseryabroad Ibeen done"It has1996:HP Penn,Moss,
SidPublishing Ltd. 127ChapmanLondon,Education, P.
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kan däremot arbetainte med den lägre åldersgruppen. Under över-re,
gångsperioden till utbildningsväsendet bamomsorgspersonal, viagavs
intemutbildning, möjlighet till lärarutbildning för 0 6 årsgmppen, en-
kvalitetshöjning skedde därmed i personalstatusen.

LOGSE slår fast verksamheten för barn i 0 6 år det förstaatt är-
stadiet barns skolgång,i och ska ha klar undervisningsprägel.ett en

slår också fast VerksamhetensDen syfte främja barns fysiskaatt är att
och sociala utveckling, moraliska fostran. I samarbete med hem-samt

ska Verksamheten utformas så bästa tänkbara möjligheter förattmen
barns lärande, utveckling, samspel med och kamrater, Den-vuxna ges.

tidiga skolform viktig krafti innehåll, och har inteär egetna av som
primäruppgift fungera skolförberedande verksamhetatt som en av
traditionell karaktär. Alla spanska barn har till denna tidiga skol-rätt
form, frivilligtdet delta.är attmen

verksamhet idag finnsDen i Spanien och faller under LOGSEsom
huvudvarianterzdock inte enhetlig. finnsDetär ännu tre

Escuela infantil år ofta3 6 lokalmässigt placerad eller iär när--
heten lågstadieskola. Verksamheten präglad traditio-ärav en mer av
nell skola, och har skolförberedande karaktär, bygger påen som en
äldre spansk utbildningslagstiftning.

escuela infantil år och iDet i 0 3 escuela infantil år0 6är som- -
genomfört. dessa två verksamheterLOGSE arbetarI medär mest man

inställningoch flexibel till inlämingsprocesser, barnsöppnareen mer
individuella utveckling, och förhåller friaresig till den traditionella

skolförberedandeskolan och verksamheten. verksamheter liggerDessa
ofta fristående i förhållande till lågstadieskolor och har längre öp-ett
pethållande infantilescuela år.3 6än - Childcare48I EU-rapporten European Comission Network på-on
pekas LOGSE påverkat den spanska barnomsorgen för åldrarna 0att -
6 år i riktning genomtänkt och strukturerad verksamhetmot änen mer
tidigare, för den skull bara verka skolförberedandeutan att trä-som
ning. bättreEn utbildad personal och samarbete med familjerstörreett
och anpassning till dessas behov, har lett till kvalitetshöjning fören
barn verksamheterna. förbättringi allmän både tillgångEn ochav
kvalité barnomsorgeni har positiva följdverkningar på andra områden.

ökar möjligheten för spanska kvinnor förvärvsarbetaDet eller utbil-att

47Sweden" of for childrenI A Services the European Unionrewiew inyoung
1990 1995. Bryssel, Commission Network Childcare.European Sid 54.on-48Balaguer, 1996: of theI "Spain" I Assesment ofIAsituation. reviewcurrent

for children theServices European 1990 Bryssel,Union 1995inyoung -
childcare.European Commission network Sid 55.on
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jämställdhetför ökadförutsättningarnaökar sindetta ida sig, tur en
ochkvinnormellan män.

barn-svensk och spanskskillnaden mellanbörHär poängteras att
svenskaföre LOGSE, Den6 år,åldrarna 0för barn i stor.varomsorg -

förhål-innehåll ipedagogisktlång traditionharbarnomsorgen aven
saknats Spanien.utveckling, iålder ochtill barnslande som

mellan defortfarande finns glappdock detpåpekarRapporten ettatt
genomförandet regi-och påuttrycker,LOGSEnationella direktiv som

tillgång inteoch verkligBehovet barnomsorgnivå. äroch lokalonal av
tillbakagång itill plats.alla barn EnLOGSEfas, rätti trots att enger

dereforrnutvecklingpåverkat allharekonominspanska senasteden
fa-för spanskalöneutvecklingoch lågarbetslöshetökandemedåren

miljer.
verk-kvalitetshöjningochtill utbyggnadviljaökad politiskEn av

läge kommerekonomisk6 år, attför barn 0samheten ansträngttrots-
avseende allreformarbetebättregenomförandet fullt Ettpåskynda ut.

ochföräldraledighetenutredningfamiljepolitik,spansk t.ex. aven
allmänbarnomsorgen,förhållande tilljämställdhetsaspekter i samt en
delåldrarmed i dessaarbetet barnpå ärstatushöjning i avensynen

efterlyser.sammanfattningsvisvad rapporten
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Utvärdering samverkan5 av

rad kommuner har barnomsorg,I skolbarnsomsorg och skola integ-en
och betydelsefullt samarbete pågår, mellan dessa kommuner.rerats ett

gällerminst samarbetet uppföljning ochInte utvärdering verksam-av
heterna. Kommittén har tagit del utvärderingar verksamheterna.av av

fram.relativt entydiga bild träderDet har valtVi redo-är atten som
några de studiervisa genomförts de 2 åren.senasteav som

Socialstyrelsens utvärdering5.1 59av

samverkansprojekt

skolbarnsomsorgSamverkan skola utvärdering 59 olikaär en av-
projekt totalt kommuneri 50 genomförts Socialstyrelsen. Pro-som av
jekten olika karaktär och omfattning. kan dock enligtDeär av rappor-

förhållandeinte representativa i till årens bespa-ten senasteanses vara
ringsbehov eftersom de startade före denna period.

"Skolans huvudinriktning gäller inlärning och undervisning. sko-För
lan finns mål, läroplaner och kursplaner barnen ska till-attsom anger

bestämda kunskaper och färdigheter. skolbarnsom-sig vissa Förägna
finns krav på inlärning denna bemärkelse,inga i in-utansorgen en

riktning på brett stöd för barnens fysiska, intellektuella,att ettge so-
ciala och emotionella utveckling och barnen och stöd ochutrymmege

för aktiviteter, leka och skapa, umgås med kamrater,attresurser egna
upptäcka världen.

skillnaderDessa innebär skolan enbart har den inriktning-inte att ena
Äveneller skolbarnomsorgen har den andra. skolbarnsomsor-iatten

lär barn mycket viktigt både här och och för framti-sig ärgen som nu
den det kanske handlar "vardagskompetens" ärmen mera om som

Ävensvårt specifika kunskaper och färdigheter. skolaniatt ange som
pågår viktigt vardagsliv med betydelse för barnens allmännaett stor

49 ocksåSe Flising, Qvarsell,Gunnesson, M., B., B Wener I-L. 1992:
Samverkan för utveckling skola-barnomsorg". Stockholm, Allmänna förlaget.
50Socialstyrelsen Samverkan Skola skolbarnsomsorg".1995:12: utvärde-En-

Stockhohn.ring,
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framförvälbefinnande och utveckling. viktigt det märks alltHur är när
de klarardet fungerar bra, barn upplever inteinte när att presta-ex.

Sådanationskraven eller det uppstår mobbningsproblem. situatio-när
ochproblem kan förödande för barnets självkänslaoch ut-ner vara

sociala förmåga...veckling identitet och "av

grundläggande målen för fritidshembeskrivs likheterna i deI rapporten
och fritidshemmet har handdet viktiga skolanoch skola och i att om

det många år då de samtidigt kanbarnen handlarbam. För omsamma
medverksamheterna finns personaloch fritidshem. bådagå i skola I

plattformdessa likheter finns detpedagogisk utbildning. Genom atten
behöverifrån. finns skillnader, desamverka och samarbeta Det men

det skillnadernahinder för utvecklingen justinte görärutan somvara
for bar-varandra och skapar variation och helhetkompletteraratt man

utveckling.nens
med viktigaavslutas utvärderingen avsnittetSammanfattningsvis

med förståelse,ledning,för lyckad samverkan. Gemensampunkter
olika verksamheterna ochoch stöd för dekompetens, intresse gemen-

mycket betydelsefullt.förberedelsearbetet Denfortbildning i ärsam
känna och diskuterakanske lära varandraviktigaste funktionen är att

komplettera varandra och finnafram hur kansig till gemensamenman
linje.

lokaler. finns många verk-bra användbara Detbehövs ocksåDet
fungerar för dem.inte riktigtmed lokalersamheter brottas somsom

skollokaler. Fritidshem-flyttat in isärskilt fritidshemgällerDet som
deskolverksamhet eftersomalternativ förlokaler kan braettvaramens

och socialpedagogiska aktiviteteravsedda förär samvaro.
behövs. Samti-för och veckanplanering både terminenGemensam

överplaneringpå det blirobservanta intededigt måste attvuxna vara
schemaläggningarstrukturer,striktahamnar iså att somm.m.,man

allt for mycket.dagoch minskar barnensinrutar
Även delfårambitioner, till barnenpedagogiskavällovliga att attse

erbjuda, kan situatio-resultera iharallt det attgemensamt attmanav
medvuxenstyrd. avslutasochallt för strukturerad Rapportenblirnen

uppmärk-anledning då och dåfinns alldetmarkering attatten om
planeringenska huvudaktörema. Attdet barnenäratt som varasamma

utgångspunkt iverksamheten också måsteoch genomförandet taav
perspektiv ochbarnens intressen.
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Skola-skolbarnsomsorg5.2 i samverkan
Skolbom-

skolbamsomsorgslSkolaProjektet longitudinell studie denär en av
pågår samband medi integration fritidshem sko-inomprocess som av

lan i Stockholm. Skolorna har studerats på uppdrag Stockholms stadav
och Skolverket med avseende på hur barnen, föräldrarna och de an-
ställda upplever hur barnensintegrationen kunskaper i svenskasamt
och matematik har utvecklats under de fyra år projektet pågått.som
Vidare har försökt belysa de olika organisationsforrnernas bety-man
delse för och elvemas kunskapsutveckling.intressegruppema

SkolstyrelsenStockholm huvudmannaskapet för stadensI övertog
fritidshem från den organisationsformerdå 600 l januari 1991. De som

totalintegrerade former,studerats verksamhetsintegrerade och s.k.är
blandade former.

de anställda inom totalintegrerade verksam-Utvärderingen visar att
heter nöjda personalen. slutsatserna forskarna drarden mestvar som

detta formen verksamhet samarbeteden tillär, attav av uppmanar som
och innehåll.i sin påverkar arbetssätt Däremot de i verk-tur attmenar

skolor med blandadesamhetsintegrerade skolor eller former blir sam-
skolbarnsomsorgenarbetet sporadiskt. blir taT.ex. attmer en resurs

till samarbetspartner.änsnarare en
betydelse för hur organisationen fungerar infonnationen, pla-Av är

och attitydema. Planeringstiden harneringen, arbetssättet varierat av-
skolorna utvärderingen pågått,mellan under de 4 årensevärt som men

knappt devid timmar vecka. för med tid1 2 Det ärstannat per anser-
samarbetstiden ökat. faller oftastanställda. har Den iDäremot ut terna-

eller projekt skoldagens undervisningstid.arbete under
Attityderna till varandras kompetensområde har förändrats tidöver

främst det gäller de arbetat integrerat. Några absolutanär gränsersom
beskriverför vilka ska förmedla teori respektive praktik varkensom

lärare eller anställda fritidshem. alla betonar utgångspunkteni Nästan
för uppdrag respektive social utveckling. Tydligaresitt dvs. lärande

utvecklas,riktlinjer eller för hur samarbetet ska pla-ramar gemensam
efterfrågas.nering och målsättning

måldokument efterfrågas de anställda. börEtt Detgemensamt av
emellertid vid det forskarna det inteinte stanna attanser som menar

51Andersson, Rohlin, Söderlund, 1996:3: "Skola-B-E., M. A..
skolbarnsomsorg samverkan Skolbom, for och3 Institutionen Barni nr-

Lärarhögskolanungdomsvetenskap, i Stockholm.
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finns patentlösning för hur samarbetsforrncma ellernågon organisatio-
gestaltas. Måldokument och handlingsplan bör utvecklas lokaltkannen

arbetssätt.för integreratett
projektet väljer första hand den skola liggerFöräldrarna i i som

viktig.tycker karnratkontakten myckethemmet. De Deärnärmast att
och fritidshemspersonalen ska samarbeta. harvill lärarna Deatt som

totalintegrerade former den bilden verk-barn positivai mestger av
Föräldrarna har bättre kontakt med verksamheten och harsamheten.

medvetna val skola ochvarit i sitt av omsorg.mer
något entydigt på Organisationsformvisar inteBarnens attsvar en

skapar gäller både skola och fritidshem.trivsel Detän en annan.mer
skillnader mellan olikaresultat heller någraStudiens visar inte större

skillnadkunskaper svenska. det iformer det gäller i Däremot ärnär
både jämförelse mellan regioner imatematikkunskaper. visar sig iDet

mellan organisationsformer.staden och
slutsatsen det inte finns något pekar påForskarna drar attatt som

eller den andra. Skolorden organistationsformen bättreär sämre änena
samverkan ökar och minskar bero-och fritidshem utvecklas tid,över

Ändåpersonalkonstellationer och de detende på ärattresurser. anser
skola skolbamsom-mycket talar för totalintegration mellan ochsom

tycker bästeftersom det formen föräldrarna Detdenär om.sorg, som
personalgruppema där blirverkar också samverkan mellansom om

och klara riktlinjermåldokumentDestörre. att ett gemensamtanser
för vad de personalrollema ska innehålla.behövs olika

påMellanstadiebamen de5.3 vägenvart tar

sin fritid

rapportdenna genomförts blandI har bl.a. enkätundersökningen
de harmellanstadiebam Stockholm, för redaår i10 12 att ta om-

medtillfredsställande kamrat- och vuxenkontakter, sysslar vettiga sa-
och god självbild och hälsa.ker har en

till ef-barnen uttryckte de ville ha ställe75 att attprocent ettav
alla barn idär de kan träffa jämnåriga ochskolan Nästanter vuxna.

svarade de tyckte illa hemmaundersökningen att att ensammaom vara
på efter-fjärdedel tyckte illapå En att vara ensammamorgonen. om

under dagen.femtedel föräldrarna Vartmiddagen. har svårt nåEn att

52 fritidde påMellanstadiebarnenSocialstyrelsen 1995: 13: sinvägenvart tar
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tills kommereller längre någonfår timmartredje barn vänta tre vuxen
efterrniddagen/kvällen.hem på

skola-fritidshem det i under-samverkan mellandet gäller sägsNär
förebyggande.arbeta socialt Dedet kansökningen sätt attettatt vara

lyckas bättre fritidshemmen,väl skolan kan iså ibarn inte trivssom
skabindande krav barnenpåverksamhet har någraintei sin attsom

Även den härfärdigheter. ikunskaper ochbestämdalära sig rapporten
godansvarsfördelning och ledning. Enbehovet tydligtalas sam-avom

kanarbetar med barnsamhälletolika instanser imellanverkan som
barn riskzonnätverk ifungerande runtvara .

GävleutvecklingförSamarbete5.4 -

utvärdering Gävle kommungjortsföljande redovisasdetI avsomen
verksamheten för barnpedagogiskaför denochorganisationnär ansvar

intervjuades fri-skolan.gick till Förstungdom 16 åroch 6 över-
Sedan gjordessamarbetet.och rektorerläraretidspedagoger, enom

1996.541993sammanfattar årenutvärdering som -
allmänt kommitrektorernaredovisarförstadenI attrapporten man

integrerade verksamheterna. Rek-desamarbetet igod bit på ivägen
förstärkaupprätthålla ochville lärarnapedagogisk ledarerolltors som

drivs tillbaka tillledarestället få in-förinför risken iatt som enen
fixarepraktiskellerroll administratörstrumentell som
Gävle kommungick tillhur detintervjuade beskriver närDe omor-

mycket omorganisa-handlarverksamheter. Detganiserade sina attom
kom-andra funktionermedför fort,gårtionen sompersonerom nya

gränsöverskridande arbeteledare,ochverksamhetenin i nyaommer
börjat skolan.ska eller har ihuruvida sexåringamafunderingaroch

till omorganisationen.positivlärareSå här ärsäger somen

stenhårt mellan verk-detjâ/ra år sedantill skolan för"Då komjag var
skulle gå till varandrassån sak insamheterna, bara att attsom manen

dag så har det hänttillbakanågot oerhört. Om ilokaler jag servar
tid"mycket på kortförfärligt

53 fritidspedagoger, lågsta-för utveckling. HurSamarbeteJohansson, 1996:3:
Skolförvaltning.Gävle, Gävlesamarbete.Gävle pådielärare och rektorer i ser

54 skola-skolbarnsomsorg undersamverkanUtvärderingJohansson, 1997: av
Skolförvaltning.Gävle, Gävlehuvudmannaskap.gemensamt
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Förskollärama också ganska positiva medan fritidspedagogemavar
inte upplever situation. tyckerDe deras arbete har blivit svå-attsamma

och utsatt.rare mer
Förskollärama tycker det bra det finns fleraär medatt att att prata

och diskutera innehållet i arbetet med. På så har kunnatsätt ut-man
veckla pedagogiken. tycker detDe jobbigt de ha två roller.är att nu
Först det skolförberedande förmiddagenpåär och sedan det skol-är
bamomsorgen på eftermiddagen.

"Egentligen samarbetet med lärarna påinte lika villkor.är De använ-
Ävender förskollärare får något tillbaka.vi lärarnainteoss men om

kvar till kl skolan16 skulle det aldrig falla domär i komma tillin inatt
och erbjuda hand barnsig för avlasta våratt ta ett attoss om en grupp

"stressiga situation.

Den drastiska förändringen upplevde lärarna. skulle börjaDemest ar-
beta arbetslagi vilket de förut.inte gjort fritidspedagogemaFör inne-
bar omorganisationen vidgade arbetsuppgifter. förväntadesDe komma
in i skolan allvar,på medan förskollärarna hade fri situation.en mer
De inte omorganiserade hade frivilligt sökt anställningar iutanvar nya
den verksamheten.nya

Så alla arbetar i arbetslag. Något upplevs mycketgott som som som
positivt det varit påfrestande, särskilt för, skollärarna.även om
Övergången mellan sexårsverksamheten och första årskursen har blivit
mjukare och lätthanterlig för barn, föräldrar och lärare. harDemer som
det svårast fritidspedagogema. har inget heltDe domän blandär eget
barnen och verksamheten. behövsHär något för stödja fritidspeda-att

syftei skapa jämbördig position för dem relation tilliattgogema en
lärare förskollärare.och

Pedagogisk5.5 utveckling för sexåringar i
Stockholm Puss-projektet-

finns ocksåDet utvärderingar hur det gick till hel årskullnärom en
sexåringar 6000 barn flyttades till skolans ansvarsområde. So-överca
cialstyrelsen har bidragit med medel för utvärdering till Pedagogisken
utveckling för sexåringar Stockholmi det s.k. Puss projektet Sex--
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skolasödet denochoch Mellan förskola Ivadårsverksamheten år
självautvalda förskolorgjordes medundersökningenförsta somsom

förskollärareentusiastiskafinneralla andra,förevalde gå överatt man
den här utvärderingenbetonar iForskarnaintegrationen.påtrorsom

verksamheten.förskollärare lederdetvikten äratt somav
verksamhetenshände medredovisas vadandradenI rapporten som

skolmiljön,vidvänja barnentiden går åtMycketinnehåll. att vux-av
på gården.matsalen och haienstyrda arbetspass, rastäta

de tyckeroch lärarebekräftar förskollärareundersökningen attattI
Även intellektuel-gäller barnsdetsocial träning.viktigt meddet närär

arbete.nöjda med sitt Detganskaförskollärarnatycksinlärning vara
fönnågautveckla singod hjälpfårbarnentveksamt attär enommera

förmedlingspeda-stark ochSkoltraditionenkunskaper.inhämta äratt
ofta.framträdergogiken

påochmedoch flitigtoch arbeta"Att sitta tyst penna,papperner
omständigheter barnensandra motivationbestäms änstunder avsom

både lågstadie-förrådandedetmottaglighet, tycksoch mönstretvara
med barnendeförskollärare sitterochlärare när

"57 dendet skolan litehurkan lära ärsig iså n är"Det är mansomen
med sexåring-redovisar intervjuerektetPuss-projisista rapporten som

sexårsverksamheten.de tyckervadoch omama
flickasexårsverksamhet ärvaddufrågan,På vet somsvarar enen

fritidshemskola och ."Jaintegrerad medförskolagår i är ensomen
fri-går skolapå dagiskvar ärgår idet barn inteär somensomsom

tids"
vad de iuppfattninggod görhar barnenSammantaget sex-omen

tyckslära siguppfattningårsverksamheten. Barnens att gans-varaom
detuppfattningbestämdde mycketoreflekterad. har attDäremotka om
debarnentyder påResultatenbestämmer. attfröken attär ansersom

kan på-de intestarkt uppleverde såinflytande.har något Att attinte
lågstadielärare måsteförskollärare ochnågotverka sin situation är ar-

med forskarna.beta menar

överta delartillspåras sigkanförskollärarna"Hos ett att ta avsug
efterfrågarFörskollärarnaläsinlärning.uppgifterlärarnas t.ex.som

55 frånErfarenhetervad detSexårsverlcsamhetenJohansson: ärJancke H. -
Stockholm.Socialtjänsten1994:8Stockholm. FOU-rapportIförsta året i

56 frånskola, Erfarenheterförskola ochMellanJohansson I.:Jancke H. sex-
Stockholm.Socialtjänsten,1995:9.Stockholm. FOU-rapportIårsverksamheter i

57 Sexåringarskolan lite"hur detkan läraån isig ärJancke, DetH.: är en soms
Stockholm.Socialtjänsten1995:15.sexårsverksamhet. FOU-rapportIom
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fortbildning skolans pedagogik. viktigi En uppgift för förskollärarna
borde förskolepedagogiken,värna sexåringarna möjlig-att attvara ge
het sexåringar.just Barnen ska erbjudas verksamhetatt vara en som

dem deras utveckling och inlärningstöttar i stället för lyftai in äm-att
nespedagogik för tidigt

Undersökningen avslutas bl.a. med peka på skolledningensatt iansvar
ordna fortbildning för de olika yrkesgruppema ochatt skapa förut-att

sättningar för fruktbara möten.

"Det orimligt förvänta utvecklingenär samarbetesig "baraatt att av
ska hända En medveten diskussion krävs hur bäst tillva-tarom man

de olika yrkeskompetenserna. Och tid till detta. vilarHär ettra tungt
på skolledningen... "ansvar

5.6 börjaAtt skolan sexåringsom

kunskapsöversiktssI god överblick de forsk-senasteen som ger en av
ningsrönen i området diskuteras antal frågeställningar den fort-ett om

utvecklingen på barns lärande vidsatta övergången från for-av synen
skola till skola. forskarnaHär de statliga utredningarna harattmenar
påverkats forskning och kunskapsbildning barns lärande ochav om
utveckling. Från lägga bedömande mognadsperspektiv på barnatt ett
talar statliga utredningar idag barns kompetens och förmågaom

påstår"Vi längre talarinte mognad statliga dokument,iatt man om
likaväl kan fråga begreppdetta har försvunnit frånsig prakti-man om

Ävenken förskola och skola.i använder begreppetinte sigom man av
mognad så det troligen bedömningar ochgörs utvärderingar varda-i

antaganden vilka bygger på de stadieteorier-styrs stegvisagen som av
na...

En utvecklingstrend förut taladetas är attannan som upp man mera om
samverkan på skolans villkor medan tendensen i dag det talasär att om
integration förskolans och skolans pedagogik. Förskjutningen gårav

det förskolan och dess arbetssättär förespråkas.mot att kanDetsom
bero barnpå i förskolan har möjlighet välja.att Detstörre att är en

58Pramling, Mauritzon, 1996:U. "Att börja skolan sexåring". Ensom
kunskapsöversikt. Stockholm, Skolverket.

ocksåSe Pramling, 1993: Barnomsorg för de forskningsöversikt.Enyngsta
Stockholm, Fritzes.
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kan också berolärande de. detmotivationsaspekt Meniviktig menar
utvecklingförskolan,precisskolanpå iatt somsernumera somman

metoderroll hur braemellertid inte någonspelarlärande. änDet man
lärafor vad det barn ska sig.sighar bestämthar inte ärmanom

olikalyckats läraförstått ochutgångspunkt vad barn sig i"Med i
skullevaddra slutsatserpedagogkansammanhang om somsomman

aktuella åldern.innehåll för barn denadekvatrimligt och ikunna vara
andra 0rd alltidborde medlärandebarns utgöraForskning enom

pedagoger "verksammakunskapsbas för

samverkansprojekt och konsta-olikaockså gått igenomForskarna har
terar att

beståendetill någonprojekten lettförmätet inte"det känns sägaatt att
lärande"på barnsförändratförändring form synsätt trots atti manav

slår fast,utvärderingarolikadet dettaår. Likavälhållit på 20i är som
någonmedförtundantag. harnågra få Detmed inte samsyngemensam

barnens världutgår ifrånlärande ellerpå barns integration somen
erfarenhet."och

omständighetersådanaframresulterat iForskningsresultaten har att ta
förändringsprocessenunderhandledningutebliven yttre ramarsom

kom-och pedagoger,mellan lärarehierarkierpåverka,gårinte attsom
utveckling.samarbete ochlokaler hämmarochpetensutveckling som

för barnen Bl.a.synvinkel brapedagogiskskulle dåVad varaur
försökeroch inte det vimedlär det debarnforskarna ärsäger att om

arbetslag måsteoch varjepedagogdem. Varjeverbalt tillförmedlaatt
olika budskapförmedlarstrukturenorganiserandehur denfundera över

medavslutadtill bam. Rapporten

frigöraoch mödosamsvårpå det"Mycket lyder är attatt processen
skola för skapaförskola ochmellanutvecklingskrafter i mötet att nya

mål-antagligenlärande. behövsbarns Detutvecklaformer för ettatt
problemati-vidaresåfalldet behövsstyrfaktor idokument enmensom

skall blibarnmedvad "varjeoch tematiseringsering menassomav
andraoch flerautvecklingsnivåindividuelladessbemött på

dag ""innebegrepp " vi i strör runt oss.som
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5.7 Kommentar

Med utgångspunkt utvärderingar,i intervjuer, studiebesök och diskus-
forskaresioner med och praktiker kan konstateravi flertalet delaratt

uppfattningen det viktigt det blir mål för integ-äratt att gemensamma
rerade pedagogiska verksamheter. det naturligtvisMen inte baraär
målen för verksamheten viktiga för fortsatt progressiv verk-ärsom en
samhetsutveckling. olika kulturer ochNär traditioner ska gå isamman
något krävs både tid och tålamod och bra redskap förpånytt vägen att
kunna genomföra detta.

Frågor viktiga för den fortsatta uppbyggnaden och i dagärsom som
för många upplevs oklarheter och hinder viktiga ochangripaär attsom
bearbeta alla sådan frågapå nivåer. En framträder allt tydligare ärsom

på barns kunskap, kunskapsformer och lärande. likaEnsynen annan
viktig fråga de professionellas kompetens, liksom ledningsfrågoma.är
Kommittén det angeläget analysera och deäratt att övervägamenar
professionellas kompetens och utbildning for arbeta i integreradatt
verksamhet. kapitlet "Två traditioner skolaI och kapitlet Någraen-
centrala begrepp utvecklas barnspå kunskap, kunskapsforrnersynen
och lärande.
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skolatraditionerTvå6 en-

ocksåvidareutvecklahandlarverksamheterintegrera attAtt menom
förändra.attom

dehur haroch skolanbarnomsorgentraditionerna inom ut,Hur ser
dehur kanoch inte minstpåverkar dem mötasvadförändrats,uppstått,

framtidenoch utvecklas i
iverkar Haugochtraditionerhurillustration mötskonkretEn gerav

mel-samverkanmedförsöksverksamhetdenomfattande analys aven
Norge. med denSyftetgenomförts ioch skolaförskolalan nors-som

organisatio-existerandeförändra denförsöksverksamhetenka attvar
samverkanför 6-åringarpraktikenpedagogiskadenoch genom ennen

konkretdelsskeddeskola.och Dettaförskola ettmellan samar-genom
delsförsöksmodeller,iyrkeskategorierolikamellanbete tre genom

läroplanerlokalatill vilkenläroplan,nationellframtagandet av en
kopplades.

prövadesmodellerFölj ande
förskolan.den vanligakvar iFörskolemodellen: 6-åringama var

skolan.inombefann sigSkolmodellen: 6-åringama gruppsom
helhetskulle till sinFörsöketmodellen: ettkombineradeDen vara

befann sigoch 6-åringamaskola,ochförskolamellansamarbete an-
lokaler.förskolansskolan elleri itingen

måttvalfrittoch för övrigtöverenskommetmodeller skulleallaI ett av
utifrånförekommaförskolaoch gemensamtmellan skolasamarbete

verksamheten.för 6-årsläroplanriktlinjer iuppställda en
tydlighetmedframkommerresultat attutvärderingens storAv man

åstadkommalyckadespågick inteförsöketårde 3-4under ensom
verksamhet tillrespektivefrån"det bästasammansmältning en nyav

konstaterar:6-åringar. Haugförsöketspraktik förpedagogisk

för verksam-arbetarde inomkräver"Förändringar att ramarnasom
förgrundenellerförståelse sinaförgrundenförändrat sinheten har

måstehandlar De inter-egentligenarbetetvadföreställningar om.om
underförståddadenförvärvamåstedetradition;nalisera annanen

59 The Norwegian experi-"Educational reform experiment.1992:P.Haug,
sub-and the19906-years-0lds 1986foreducationalmental programme -

Förlag.Stockholm, HLSreformsequent
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kunskapen det ideologiska sammanhang däri de skall fungera. De
måste kunna tolka signalerna och dem påmening Desätt.ett nyttge
måste andra föreställningar vadsig viktigtgöra och hurärom som
utbildning kan genomföras. harDetta hänt medinte i 6-experimentet
åringarna

detI norska försöket fick den ideologiska styrningen, form föri av en
de båda verksamheterna upprättad läroplan, inte den effekt iman ex-
perimentets inledning hade hoppats på. Däremot blev den föremål för
mycket diskussion, det vill något samlas kring och diskutera.säga att
Detta visar egentligen på, det vi alla redan förändringar ivet, att ut-
bildningssystemet inte enkla genomföra. Analysen visar dock påär att

faktorerantal skapar svårigheter. finnsDet generelltett ettsom re-
formperspektiv gäller i rad länder. Utbildningsreformer harsom en
vanligtvis planerats utifrån uppifrån-och-ned perspektiv; och därett

klar arbetsfördelning funnits mellan den politiskaen arenan, som
sysslar med symboliskt och ideologiskt arbete och därexpert-arenan
exempelvis lärare utför det praktiska arbete följd politiskasom en av
besluta

dennaI på hur förändring kan ske finns på intentionali-trosyn en
dvs. det möjligt formulera mål följda handling,ärtet, att äratt som av

och på det också ska råda konsensus kring fattade beslut ochtro atten
påföljande handlingar.

Resultaten de refonner planerats utifrån dessa förutsättning-av som
har dock behäftadevisat sig med rad problem. avgörandeEttar vara en

problem reformen realiteten utförts utifråni inte den uttrycktaär att
politiska intentionen. beror på utbildning påverkasDetta ochatt styrs

mycket komplext sociala, politiska och ekonomiskaett systemav av
faktorer. Reformer följer hellerinte de rationella principer och steg

det dominerande reformperspektivet förutsätter. utvecklasDesom en-
ligt helt andra Enbart det faktum politiskti varjemönster. att stort sett
beslut resultat kompromisser, taktik, interna avtal eller striderär ett av

det egentligen aldrig kan handla rationella beslutgör enkeltatt om
bakom reform.en

dessaEn svåridentiñerade och komplicerade krafter, alltidav som
finns närvarande i samband med förändringsarbete, traditionen. Allaär
samhälleliga institutioner etableras med syfte utföra uppgift.ett att en
De arbetar verksamhet utvecklari mål och metoder, vilketsom en egna

60 vårIbid .Sid från192, översättning engelskan
61Se Lindensjö, Lundgren, Politisk ochB. U.P. 1986: utbild-styrningt.ex.
ningsreformer". Stockholm, Liber.
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specifikt tänka och förståinnebär omvärlden med tidensätt attatt ett
självklart, medan andra tänka slås bort. formasblir Därigenomsätt att

också medför inbyggt motståndinstitutionell tradition tillettsomen
Reformer innebär alltför konflikt med rådandeförändring. storsom en
värderingar och därmed med identitet, kom-rutiner och institutionens

chanser lyckas.därför ha småatt attmer
brukar sammanhang tala föreställningardel forskare i dettaEn om

subjek-generell strukturell princip, grunden för vårutgörsomsom en
olika aspekter i tillvaron. Föreställningamativa förståelse ut-gerav

tänka och hennes organisera,tryck för människans sätt sättatt styr att
omvärld, och hennesförstå sig i sin inte minstoch orientera sätt att

och handla.välja, ställningta
bamomsorg-skola-skol-förändring integrationFör motatt enen

möjlig praktiken krävs inte bara medvetenbamsomsorg ska i envara
idéer och värden i varje tid,uppslutning kring ävenutangemensamma

organisatoriska frå-medvetna ställningstaganden gällande hurmycket
betyderkopplas till dessa idéer och värden.kan och bör Detta attgor

organisatoriskaoch villkor, dvs. ekonomiska ochverksamhetens ramar
den miljö vill skapa föridéernafrågor måste vägas mot mannoga om

kunskapsskapande och läroprocesser.deras arbetebarnens vardagsliv,

sociala konstruktionerTraditioner6.1 som

avgörandefinns ochoch skolans traditionerbamomsorgensI stortett
skillnader framsamtidigt träder tydligaidéarv är gemensamt,som men

människan formade, kon-sociala,beskrivas form tvåkan i av avsom
kunskaps-kultur- ochoch barnetstruktioner; barnet natursom som

återskapare. och detfå på detGenom är gemensamtatt somsyn som
vilkaför samtal kringmöjligtskiljer det öppna ettär att gemen-upp

lärandepå kunskap ochoch vilkenvärden somgemensam synsamma
fostran och utbildning. Konstruktionerna barnetbarnsska genomsyra

kunskaps- och kulturåterskapare måstebarnetochnatur sessomsom
fästaingångsbegrepp, vilka till förellerläsanvisningar, är attsom

Även dettaviktiga drag i utvecklingen.uppmärksamheten på är enom

62 den analys återfinns SOUbearbetningdet följandeI presenteras av somen
skola. Expertbilagaför livslångt lärande. barnmogenGrunden En1994:45:

1994:Taguchi,Utbildningsdepartementet. Dahlberg, G. H.Stockhohn, Lenz
skilda traditioner och"Förskola och skola två visionen mötes-om enomom-

Förlag.plats Stockhohn, HLS
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förenkling kan den tjäna utgångspunkt för diskutera olikaattsom en
traditioner.

barnet vi här kallat förefallerDen på Barnet inatursomsyn som
finnas företräddutsträckning förskolan, medani Barnetstörre som

kultur- och kunskapsåterskapare i utsträckningstörre synes vara mer
företrädd skolan. uttrycker också makt och styrkeförhållandeni Detta
mellan, de pedagogiska fält förskolaninom, skolan ochävenmen som

styrkeförhållande förskolandetta harI positionerat sigrepresenterar.
konstruktion barnetskolans kultur och kunskapsåter-gentemot av som

skapare, konstruera och vidmakthålla barnetpåattgenom en syn som
natur.

utveckling har frågorna;Under hela bamomsorgens styrning kontra
till familjen och samhället,frihet; relationen bamomsorgenssamt star-

bampsykologin, för verksamhetenska förankring i utgångspunktsom
innehåll och utformning, intensivt diskuterats. Helhetssynen har ge-

har under olika tidsperioder oli-verksamheten, tagit signomsyrat men
Värnandet hela barnet har och markeringka uttryck. varit är motom en

ämnesuppdelade och kognitivt inriktade verksamhet,skolans som man
alltid tydligt velatfrån bamomsorgens sida värja sig Bamomsor-emot.

förmedlahelhetssyn har inneburit förståelsesträvan atten en avgens
Helhetstänkandet fanns bärande idé hos Fröbel, ochomvärlden. som en

Köhler, och återfinnsutvecklades vidare Elsa i Barnstugeutredning-av
temabaserade liksom desystemtänkande och dagens arbetssätt, iens

för förskolan och fritidshemmen, med desspedagogiska programmen
och samhälle.kulturinriktning mot natur,

svenska barnomsorgen ligger idagviktig kärna i denSom ännuen
skapandet. upplys-och det fria Denna härrörden fna leken syn ur
potentialer; där självregle-ningstidens idé frihetens principen omom
och därigenom bli fri stodvilja det iring göra rätta centrum.att --

hos Fröbel ochfanns förankrad och innebar lekprincip starktDenna att
betydelsefullt friaför utvecklandetskapande verksamhet sågs som av

det kommande livets hjärtblad,och självständiga individer. "Leken är
djupaste anlag,leken människans hennes väseninnerstavisar sigi

Fröbel.63. frihetens idé, visserligen omtolkad ochskriver någotDenna
idé barndomen denmed från romantiskanäring Rousseaus om som

åldern haroskuldsfulla perioden människans liv den gyllenei ut-- -
skagrund för bamomsorgens pedagogiska praktik.viktig Barngjort en

frihetkänslor. dennafritt få uttrycka sig själva, sina tankar och sina I
ochbarnet personlighet. handlar barnets lustuttrycker sin Det attom

63 Åstedt, utveckling -faktaFörskolans ochJohansson, 1993:G. I-B.
Nordstedts. Sid 83 87.funderingar". Stockholm, -
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här-och-nu förankring,det ska roligt, i kan i motsatsen som sesvara
denna finns också tydligtill skolans framtidsinriktning. paral-I syn en

och "det fria skapandet, blevlell till idén mytenom, senare om, som
motsvarigheten till den frie konstnären.den pedagogiska myten om

konstruktionen barnet finnsFörenklat kan isäga att naturman av som
"allt finns barnet", och få frihetnaturligt nedlagt i barnet- måstei att

barnomsorgenuttryckas, bearbetas och utvecklas. har inom iDetta
terapeutisk skapandeverk-fall fått uttryck i inriktning påmånga sitt en

den känslomässiga bearbetningen.samheten, med fokusering moten
och skapandeprocessenSjälva upptäckten, lärande- riskerar som en

följd detta bli sekundärt.attav
Värnandet barnet i likhet med vämandet helhets-naturav som om

format barnomsorgen.pedagogisk grundsyn Samti-är somsynen, en
uppfattas markeringpedagogiska grundsyn,digt måste denna som en

medskolans traditionella pedagogik, dessvad upplevsmot somsom
prestationkrav.kunskapsmål och

utifrånidag måste förstås dettahänder i barnomsorgenDet som
och den totala ak-tonvikten lagts vid hela barnethelhetstänkande där

och kontinuitet löpt röd trådtiviteten, och där integration som en ge-
har också betytt och dagligverksamheten. Detta att omsorg om-nom

vila och avkoppling har haftvårdnad, hygien, god kost, värme, samma
för den svenskavärde blivit signumallt Något ettannat. somsom

behov trygghet,och grundas på barnetsbarnomsorgsmodellen, avsom
tillvaro socialt förankrad peda-sammanhang sinkontinuitet och i en-

ochhandlat hela barnethar såledesgogisk Det omsorg omom ensyn.
verksamhet med kvalitetlika villkor i jämnalla barn på överenom

mänskligagick tillbaka till grundläggandetankehela landet. Denna
utvecklasbarns rättigheter lära och uti-framför allträttigheter attmen

tillhar också kopplad idénförutsättningar. varitfrån Denna synegna
familjen och samhället. Med bamstu-knyta individen,attom samman

geutredningenM samspel mellandetta kompliceradetydliggjordes pe-
skulle socialpeda-dagogik, vård och Barnomsorgen vara enomsorg.

för skillnader barnsgogisk kunde verka utjämna iatt upp-resurs, som
med psykosociala problem.växtvillkor. skulle till barnFörtur ges

integrationstanken starkt, vilket bl.a. innebarSamtidigt betonades att
alla barn skullesärskilda behov skulle särskiljbarn med inte utan attas,

för förskolan.tillsammansmöjlighet leva och lära inomatt ramen
och alla barnhela barnet,handlade såledesDet omen omsorg omom
hela landet.Verksamhet jämn kvalitet Dettalika villkor,på i överaven

grundläggande mänskligapå rättig-ifrån tänkande byggerugår ett som

64 Socialdepartementet.Förskolan. Stockholm,ochSOU 1972:26 27:
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framför utifrån alla barnsheter, allt rättigheter lära och utveck-attmen
las utifrån förutsättningar.egna

Även finns förskolan hela barnet och efteri ett strävanansvar en en
social fostran och intellektuell och utveckling.träning Inte minsten

tillkommer detta tydligt uttryck i 1946-års Skolkommissions arbete,
för efterkrigstidensvilket grunden skolreforrner och tydligtgav som

markerats i övergripande mål i alla läroplaner. svenska skolanDen
framstår, och särskilt i internationellt perspektiv, relativtett som
bamcentrerad. i skolan dockBamcentreringen sig påyttrar ett annat

kanförskolan. psykologin utgångspunkt föri Omsätt än sägas vara en
mycket del verksamhetens innehåll och arbetssätt förskolan, såistor av
har skolan framför allt för stoffetpsykologin i ochanvänts att anpassa
undervisningsmetodiken till barnets kunskaps- och utvecklingsnivå. Ett

ska inte ställas inför lika svåra uppgifterbarn ettomoget som mo-mer
Läroplanskodenösfå handledning läraren. för sko-och skaget, mer av

förmedling och återskapande den rådandelan handlar grundeni om av
förkunskapsstoff samtiden väsentligtkulturen och det somsom anser

finns såledesproduktion ska fungera och utvecklas.samhällets Detatt
skolans arbete, det den ska tillstarkt pragmatisk aspekt på i att varaen

skolansför samhället. Framtidsinrilctningen således tydlig iärnytta
framtidsinriktning innebär skolanverksamhet. Denna är närmareatt

knuten till produktiva livet. följd detta skolan står idet En är attav
för målrationalitet.centrum en

central aspekt skolan denEn mycket är är ämnescentre-attannan av
den grunden för aktiviteten länkad till inlärningrad, i meningen äratt

konkret sammanhänger med skolans traditionämneskunskap. Dettaav
utvärderingsbaröverföring konkretämnescentrering, med ochavav

Ämnescentreringen vadkunskap innebär det blir tydligtmål. attsom
till skillnadska Vad eller fel blir också synligaregöra. rättärman som

förskolan.imot
del be-Utmärkande tillför skolverksamheten är ämnenaatt stor

till förskolansoch delats barnen själva, kontrastin andra istämts änav
utsträckningtradition bamcentrering där idealet barnet iär att storav

bör välja innehåll uttrycksform själv.och

65 1995:läroplanskod Lundgren, Attdefinition begreppet U. P.För seav
omvärlden Stockholm, Liber 4:e uppl.organisera
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6.2 Traditioner i praktiken

handling"66avhandlingenI "Förskollärare tanke ochi studerade
Henckel förekomsten och specifika föreställning-av gemensamma mer

hos förskolepersonal under utbildningstiden och i praktiken, samtar
hur dessa överensstämde med det praktiska arbetet med barnen. Efter
bl.a. ingående intervjuer fann hon Varje individuell förskollärareatt
hade mycket olika föreställningar sitt arbete och syftet med detta.om

fannsDet ingen grundsyn hos personalen, varken blandgemensam
dem arbetat tillsammans många år, eller bland studerande börjanisom
respektive sluteti sin utbildning. fannsDäremot starkaav gemensam-

inslag hade med det praktiska arbetet och förhållningssät-ma som mer
till barnen hos de yrkesverksamma förskollärarna.göra Närtet att

Henckel studerade praktiken fann hon nämligen förskollärarnaatt age-
rade mycket lika varandra vad de givit uttryck för i intervjuer-änmer

och detta gällde i långt högre grad inom den enskilda avdelning-attna,
mellan avdelningarna.änen

förskollärareDet intressanta praktiska arbetei sitt uppvisarär att ett
arbetssätt och förhållningssätt bär på många flersom gemensamma
inslag vad de uttryck förgivit i intervjuerna och samtidigt skiljerän sig
dessa föreställningar från de mål och finns fonnulera-intentioner som
de i centrala dokument för förskolan.

kunde med frånHaug utgångspunkt det norska försöket konstatera
aktiviterna förskolani dock vuxenstyrda och kontrollerade,att är mer
vad formuleringar i intervjuer och upprättade läroplans-än gemensamt

Ävendokument förleder mycket tid för "fri lek,avsättsatt tro.oss om
minst lika mycket tid till rutinaktiviteter och helt vuxenstyrdaägnas

aktiviteter. liknandePå hade förskollärarna i Henckels studiesätt upp-
givit de leken förviktig det fria uttrycket personlig-att ärattanser av
het och känslor, leken viktigt lära. Trotsäven är sättsamt att ett att
detta respekterades leken dåligt det praktiskai arbetet. Leken avbröts
och personalen meddelade barnen skulle sluta eftersom detatt snart var
dags eller städerskan skulle komma, eller det förtidatt ut, att att var
åldersindelade gruppaktiviteter, lunch eller någon schemalagdannan
aktivitet. finns konfliktDet hos förskolepersonalen mellan åen ena
sidan kraven bamcentrering,på och det detta innebärattman menar av
fria aktiviteter, och andraå sidan för hålla ordning påett system att
barnen denna frihet. finnsi ordning reglerDet och utlovadeen genom

66Henckel, 1990: "Förskollärare tanke och handling.B. studie kringEni
begreppen Umeå,arbete, lek och inlärning". pedagogiska institutionen, Umeå
universitet.
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försko-Samtidigt barnet iaktivitet.gäller för varjesanktioner somsom
ocksåska det såledesfritt bam",naturligt ochlan ska ett varavara

kontrolleradevuxenstyrda ochklararbarn,anpassatett grup-avsom
olika slag.paktiviteter av

utbild-mycket djupt isitterfråga-svars-mönstretUndervisningens
framförochförskolansig itradition visarningstraditionen. Denna även

studerade inomHaugsexårsträningen.och iunder samlingarnaallt ra-
defaktiskt bar sig åtförskolläramaförsöket hur närnorskaför detmen

andrasochBådearbete. i Haugsskolforberedandesigägnar egna
skolan undervi-kommer in iförskollärarestudier framkommer att som

ochlågstadielärarevadför barnenoch berättar äninstruerar mersar,
överdri-Förskollärarende undervisar.mellanstadielärare gör när synes

längstmed läraremetoder,skolansföreställer sigdedet är ensomva
lyssnar. Fråga-svars-och elevertalarklassrummetfram i somsom

finnahjälpa barnetviljanliksomalltså tydligare,blir attattmönstret
rätt svar.

skolan el-ipedagogiska praktikenhandlandet deniDet är omsom
vanehandling, rutinblirutsträckningförskolan iler stor av-somenen

markerarochvancbildningar rutinmönsterkroppen. Dessalagrar sig i
ochtrygghet arbetetskapar idesamtidigttillhörighetochidentitet som

självmed isigklassrummetmöbleratsekel harlärare ii Attgruppen.
ochgrundifor tradition,uttryckmåste ettcentrum somenses som

kontroll i klass-socialupprätthållamöjlighetenhandlarbotten attom
ellerförskoletraditionenInbyggd ielev.lärare ochmellanrummet

auktoritetsförhållandenförandrafinnsskoltraditionen mönsteräven
konfliktlösningsmönster,Jante-lagen,tillämplighetgraden avavsom

minstaeftersträvar nämnareutsträckningvilkeni gemensammaman
handlartraditionerna,ikomponenteroch så vidare. Dessa omsom

sannoliktmaktrelationer, ärochrelationer,människors även avom
pedagogiskapraktiken.pedagogiska Denbetydelse för denavgörande

ekonomisk ochvillkorochockså rentpraktiken ma-styrs avav ramar
vanehand-dessaförstärkaellertillbidrar stöttateriell attnatur, som

och rutiner.lingar

diskussionAvslutande6.3

förskolamellansamverkankringförsöksverksamhetenpågåendedenI
och tradi-kulturerolikatvåhandlartydligt detskola detoch är att om

kompletteraskabåda kulturerdessatillsyftarSamverkantioner. att
lågstadielärareochförskollärare öm-bemärkelsendenvarandra, i att
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sesidigt bidrar med sitt professionella kunnande, sin kultureget och sin
tradition. idéDenna respektive lärargrupp ska tillföraatt varandraom
det saknas i respektive institutionsforrn inrymmer många kompli-som

Ärkationer. det överhuvudtaget möjligt åstadkomma kulturrnöteatt ett
reelli mening under rådande förutsättningar, eller blir det så för-att

skolläraren hand leken och barns sociala utvecklingtar medan låg-om
stadieläraren sköter det intellektuella En väsentligare fråga kan-ännu
ske Vad betyder det för barn iär: pedagogiskt sammanhangett att ett
alltid ellertvå flera skilda traditioner, och därmedmötas också olikaav

lärandepå och kunskapsätt I kanatt fråga:nästa steg ävense man
Hur kan den enskilde pedagogen befästa och utveckla profes-en egen
sionell hållning i arbete bygger på samverkan och samarbeteett som

För uppnå långsiktig utveckling förskolans ochatt skolansen av
pedagogiska arbete måste förändringsarbete sin utgångspunkt iett ta en

på barnet, på kunskap och lärande. Ett sådant föränd-gemensam syn
ringsarbete förutsätter medveten efter nå verkligsträvan att mö-en en
tesplats. En mötesplats där förskola och skola omfattar liknandeen syn
på det lärande barnet, pedagogens roll och det pedagogiskapå arbetet,
och bygger på värdebas. Att på sikt uppnå sådantettsom en gemensam

fullt möjligt.möte Ett måldokumentär till grund för dengemensamt
pedagogiska verksamheten förskolan,i skolan och fritidshemmet kan

första i sådant utvecklingsarbete. dockDettaett steg inteett ärvara
måldokumenten kräver levande samtal kring grundläggandeettnog,

centrala begrepp för verksamheten och hur dessa ska och kan gestaltta
i praktiken.

I samband med reformer och förändringar förskola och skolaav
uppstår mängd frågor kring hur verksamheten ska organiseras ien
kommunerna. Vad helt klart kan det organisato-sägas är, attsom som

närariskt alltid måste ha koppling till dengörs på barnet ochen syn
den på kunskap och lärande verksamheten ska verka för. Försyn som
detta krävs skola lyckats med samlas kring levandeatten som en pe-
dagogiskt värdebaserad och praktiskt tillämpad filosofi, också tarsom
sin näring från den moderna vetenskapen. filosofiEn har bredsom en
uppslutning bland personal, föräldrar, ledningspersonal och politiker i
kommunen. dettaFör ska kunna ske det alldeles nödvändigtatt är att
initiera samtal offentligtpå torg" där alla kan i funge-ett ett mötas en
rande offentlighet. handlarDet i grund och botten bemyndigan-ettom
de, människan myndig hon förmår själv.är sigatt när Männi-styra
skans förmåga sig själv sammankopplad med hur honatt styra är nära

på sin tala och påverka sitt liv och sin praktik.rätt attser egen egen
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Några centrala begrepp7

Industrisamhället förändras vad kommit kallas kun-mot att ettsom
skaps- eller informationssamhälle. Kunskapssamhälle och informa-

abstraktationssamhälle och svåra begrepp fånga och tyda. Be-är att
utbildningssamhälle eller det lärande samhället- "the learninggreppet

society kanske gripbart.är mer-
Samtidigt för sådant ord med föreställningarsig rad ochett en

mentala bilder utbildning institutionell verksamhet. Medav som en
utbildningbegreppet associeras bestämda institutionella former som

skola och bestämda undervisning med lärare ochprocesser som en en
eller klass elever. Och med begrepp skola följer konkretagrupp av som

lokaler och framkallasbilder inte minst bilder erfarenheter.av av egna
fonnandet utbildningssamhället handlar förvandlingMen av om en

fonner företablerade utbildning och etablerade förav processer un-
och lärande. förvandlingdervisning Det pågår och kon-är en som vars

enkla förutse.sekvenser inte är att
finns förutsättningar för förändringar.rad olika dessa dettaDet Ien

sammanhang det fyra förutsättningar viktiga peka på.är är attsom
det första offentliga skolväsendetFör kommer det omfatta allaatt

Ävenbarn och mellan och nitton år. förskolan för sexår-unga sex om
ingar och gymnasieskolan frivilliga skolformer, medkommerär stor
sannolikhet majoritet i skola i år. pedagogiskaDenatt trettonen
verksamheten för barn mellan och fem år kommer läro-ett att ges en
plan. offentliga skolväsendet kommer därmed omfatta all peda-Det att
gogisk verksamhet från till forma-nitton år. Skolan institutionett som
des i värld där barn och gick i skolan mycket kortare tid. Enen unga
pedagogisk verksamhet ska omfatta från tillbarn och ettsom unga
nitton år kan inte inordnas traditionella skolformer. Därmed kommeri
skolan institution i allt utsträckning förhålla sig till och blistörresomt

ochdel barn hela uppväxttid.en av ungas
kunskaps-det andra konstituerades skolan institution iFör ettsom

samhälle, källan för den enskildesfattigt där skolan den väsentligavar
omfattandebildning. dagens samhälle information såtillgången påI är

kunskap.skolan längre har monopolställninginte överatt
tredje skolväsendets inneburit dendet har utvecklingFör att vuxna

Föräldrar har utbild-generationen har relativt lång skolutbildning.en
utbildningensning och starka och kan formulera krav på inrikt-röster

3 17-0280
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uppväxttidför barns krävermed alltskolaning. En störreett ansvar
med föräldrar.samarbetemycket av

för det offentliga utbildningsväsendetkostnadernadet fjärdeFör är
fram under den eko-modeller för utbildning vuxitdeså attstora som

måstenomiska expansionen omprövas.
krav det offentliga utbild-helt påinnebär dettaSammantaget nya

föra med sigsamhället kommerlärandeningsväsendet. sättDet att nya
former förinnebäravilket kommerutbildning,tänka laing attatt nya

för bruka ochmetoder och arbetssättutbildning, vägarsamt attnyanya
kimskap.använda

samhällen,fritidshemförskola ochskola,Institutioner är egnasom
Förändringoch tankemönster.värden, rutinertraditioner,med egna

nytänkande. Atttraditioner,vidareutvecklinginnebär även ettmenav
låta olika traditioneroch skola innebär mötasbarnomsorgintegrera att

den obligatoris-läroplan iarbeta medutvecklas.och Att en gemensam
förförutsättningbarafritidshemmenförskolan ochskolan,ka är enen

ställa kravkommeroch kvalitetshöjningIntegrationintegration. att nya
olika traditio-mellanoch förutsätterarbetetpedagogiskapå det möten

behövs förutvecklingskraftfrigöra denmåsteSådana möten somner.
och lärandeutveckling barnsförmöjligheterskapaatt ungasavnya

institution.skolanutvecklaoch föroch växande att som
och skol-skolan, förskolandels hurkortfattat,beskrevskapitelI tre

ochdels hur verksamheternafram,historiskt styrtsbamsomsorgen växt
sko-ochanalys bamomsorgensfördjupadkapitel 6Istyrs. avgavs en

bakgrunden tillbåda kapiteldessaTillsammanslans traditioner. ger
grundläggande begrepp.skolansdiskussionföljande av

lärande ochkunskap,bildning,grundläggande begreppDessa un-
för detstrukturorganiserandeformbildakandervisning sägas aven

fram.kommittén läggerläroplantillförslag somny

bildningOm7.1

slutbetän-valde titel på1991,tillsattesLäroplanskommittén, somsom
bildning vitalisering bild-förmotivför SomSkolakandet aven

ansvarsförhål-skettde förändringarningsbegreppet att avsomanges,
mål, välja ochmedarbetepå lärareskrav sättalanden ställer attnya

kommittén, kommerDetta,för undervisningen.stofforganisera menar
bildningsfrågor.grundläggandefokuseralärarenenskildeför den att

7 Utbildningsdepartementet.Stockholm,för bildning.Skola1992:94:SOU
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omfattande förändringaroch kunskapsmassanssker såDet stora av
skolans roll, dess mål och urval kunska-omfattningstruktur och att av

diskuteras varje lärare. Vad bildning innebär igrunden måstei avper
inlemmas levande diskussion kringnuvarande samhället måste idet en

arbetsmetoder.mål, innehåll och
tyskans Bildung och har underkommerOrdet bildning ettav par

pedagogiken och specifiktcentralt begrepp inom inomsekel varit ett
läroplanstänkandetög debatt används ofta bildningmodern iI motsats

omfattardå något bredare, männi-Bildningtill utbildning. avser som
bestämd kunskaper ochhelhet, mindre uppsättningskan i sin en av

utbildningdel speglar begreppen bildning ochfärdigheter. Till viss en
Distink-mellan formell och reell bildning.brukad uppdelningtidigare

begrepp kunskap och kompetensspeglas också i hurtionen an-som
vänds.

pedagogiska filosofiskabrukas i ochbildning kornBegreppet att
Till infördesTyskland under l700-talet. Sverigediskussioner i termen

föroch bli betydelsefulltunder 1790-talet kornoch begreppet att upp-
Tegnér och G.A.humanister Geijer,och Broocman,lysningsmän som

Silfverstolpe.
dock längre historiska tyskt 1700-bildning harBegreppet änrötter

finns grundläggande motiv,utbildningssystemtal. varjeFör ett en
och uppfattning vad utbildningenlegitimitetgrundläggande yt-en om

och Babylonienfinner vi tidigt iefter. Så Egyptensträvarterst upp-
ämbetsmän, där utbildningarna strävadefattningar utbildning avom

praktiska färdigheter ämbetsmän-deefter djupare kunskap justänen
fåvishet korn häryrkesutövning. Begreppetbehövde för sin att ennen

från begreppet bildning. det antikalångt Iliggerbetydelse intesom
bildningstänkandet paidea grund förutveckladesGrekland ut-som

fostranallsidig individen, där olikaPaidea avsågbildningen. aven
balanserades varandra liksomfärdigheterkunskapsområden och mot

Syftet skapa harmonisk och frimental skolning.fysisk och att envar
offentliga livet.delta i detmänniska kundesom

ställa talarkonsten.politiska livet krav påkom detromarriketI att
få tonvikttill korn ihumanitasPaidea, Cicero översattes att enavsom

talarkonsten.retoriken, i
Även framträdande roll underhadebildningsbegreppet inte enom

bildning, lagt grundenföreställningmedeltiden skapades om somen
deformat bildning. Föruppfattningar och begreppetför ävensenare

fallenGuds bildmänniskan i sig. Honmedeltida mystikerna bar var en

68 "Bildningsfrågan återupplivningsförsök".1992: ISe vidare Broady, D. ett-
Stockholm.Ord Bild, nr
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ängel, liv skulle innebära återupprätta sig Gudssträvan attvars en som
avbild.

Italien återkom den grekiska föreställningenI denrenässansens om
balanserade människan. Idealet blev l uomo universale, den universella
människan, för vilken främmande.intet Eftersom Gud skapat allt,var
innebar kunskap världen skaffa kunskap Gud. Begreppetattom om
bildning fick ocksåhär innebörd formande, det vill ska-sägaen av av
pande.

Bildningsdiskussionen under och 1800-talen1700- kom få olikaatt
inriktningar. formulerarDet Kant bildningen frågaär som som en om

skapa människasig till något inte på förhand givet. for-Kantatt som
mulerar tankegången följandepå vis:

"Upplysningen människans utträde självförvållade omyndig-är sinur
oförmåganhet. Omyndighet använda förståndsigär sittatt utanav

någons Självförvålladledning. denna omyndighet eftersom dessär or-
sak oförstånd bristande beslutsamhet och mod brukainte är utan att

förstånd ledning någon Sapere aude Vågasitt utan av annan. vara
ÄrHoratius. mod använda ditt förståndvis Ha såledesatt eget- "69upplysningens valspråk.

bärande idéEn i upplysningsprojektet tilltron till det mänskligavar
fömuftets möjligheter frigöra människor. alla fickOm människoratt
möjlighet skapa kunskap och mod tänka själva, skulle de bli be-att att

rättigheten",handlade på jämlikt och därmed få Samti-sättett samma
digt kan bildning bara förstås den enskildes läroprocess.inte Detsom

helhet.knutet till utveckla folket Upplysningsti-också i sinattvar
dens kunskapsideal helt och hållet sunbjektivistisk, den be-inte ivar
märkelsen oupplöslig delkunskapen individen, eller heltäratt en av
objektivistisk, i det kunskapen fast kunskapsgods. Denär ettatt var

objektiv hävdadebåde och subjektiv. Så Pestalozzi bildnings-t.ex. ett
omfattade alla ochbegrepp samtidigt ocksåsom var gemensam men

personlig.

69Broady, 1992: Bildningstraditioner och läroplaner SkolaD. I SOU 1992:94:
för bildning. Bil. Sid 348. Stockholm, Utbildningsdepartementet.
70 vidare 1992: Bildningens bildningsideal svenskSe Gustavsson, B. väg." itre

Stockholm, Wahlströmarbetarrörelse 1880 1930. Widstrand. Gustavsson, B.-
Folkbildning Folkets möjligheter. Ord Bild,1992: l/92. Gustavsson, B.nr

1996. Bildning vår tid. Om bildningens möjligheter och villkor det modernai i
samhället. Stockholm, Wahlström Widstrand.
71 NågraLiedman, S-E. 1993: anteckningar till bildningsbegreppets historia och
dess eventuella livskraft Forskning utbildning, 4/93.3om nr -



SOU 1997:21 Kapitel 677

Humboldt menade bildning något endast berörde deatt var som som
Även Humboldtskaffade högre utbildning. menade docksig atten

syftade till frihet. studera vetenskapema,bildning Det attvar genom
kunde frigöra bli myndig och finna omdöme.eleven sig, sitt egetsom

kom bli modell för detnyhumanistiska gymnasiet,Det attsom en
grundades på sådantsvenska gymnasiet, ett program.

Även fickbildningsbegreppet snabbt genomslag i Sverigeettom
till enbart gälla den högre utbildningen.kom det inte avgränsasatt att

inflytelserika den svenska debatten biskopenkanske i C.A.De mest
Larssonfilosofen menade akademisk bild-Agardh och Hans att en

folklig bildningstanke.förenas medningstanke måste en
1900-talet försvinner mycket den klassiska bildningsdis-Under av
Bildningsbegreppet stelnar och blir allt liktydigt medkussionen. mer

Med sekelskiftet träder bildningsdiskussionbildningsgods.givetett en
det pragmatiska. utveckladesdet nyttiga, I USAbetonarin prag-som

filosofen och matematikernfilosofi framföralltmatismen avsom
filosofen psykologen William och filoso-Charter Pierce, och JamesS.

John framförallt den arbetenfen och pedagogen DetDewey. är senares
skolutveckling pedagogik.kommit påverka och Deweyatt menarsom

undervisningen måsteskolan ska kunskaper nyttiga,äratt menge som
handla.enskilde individen, och eleven lärtill den attgenomanpassas

bildningsbegrepp; vadkom forma modemismenstankarDeweys att
kallas den eller den progressivapedagogiken kominom att nyasom

bildningsbegreppet länkasMed kompedagogiken. progressivismen att
förutsättningar.psykologiskaoch den enskildesmotnyttamot

interaktionistisk bildningsupp-finns ocksåprogressivismenI en

pedagogikenden progressivaAktivitetspedagogiken,fattning. som
3 byggdeElsa Köhler påmed företrädarekom kallas i Sverige,att som

ochmänniskan konstruerarutgångspunkt ihandlingsteori, med atten
företrädda barn-tankegångar finns klart ikonstituerar sig själv. Dessa

traditioner och därmed dess pedagogik.omsorgens
till smakbildning.bildningstradition knutenfinns ocksåI Sverige en

Key svenskagrundlade dennaEllen tillhör de pionjärer somen av
slöjdskolämnetutvecklade redan 1870-talettradition. Salomon påOtto
Carlvärde.och fostrandearbete bildandeför handensatt ettge

grundadeför formsinnets fostran. MalmstenMalmsten argumenterade
pedagogik.praktiskt utveckla sinflera skolor förockså att

72 och självstudier".1922: "Om bildningLarsson, H.
73 Kultur.Aktivitetspedagogiki Stockholm,1936: NaturKöhler, E.
74 småskrifterVerdandis 67.1897: Bildning".Key, E.
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bildningsbegreppetförsök vitaliseraLäroplanskommitténs att var
förändrade kravoch därmedpå kunskaperförändrade kravtilllänkat

ock-till kommitténs diskussion,knutithararbetsformer. Vipå menan
medförskolans pedagogiska traditionden. finns iutvidgat Detnågotså

aktivitetspedagogikbildningstankenprogressivadenirötter somen
aktivtbarnetaktiv därbildningbygger på attäratt genomprocessen

kunskap.och konstruerar sin Inomutvecklaromvärldbearbeta sin
Undertradition. nitton-liknandemedfinnsskolan rötter ensamma

psyko-barnet kommitpåförskolandock inomhundratalet har attsynen
kapitlet.föregåendebehandlat i detutförligtvinågotlogieras, som mer

relationenDärmed harkom ivetenskapliggjorda barnetDet centrum.
innehål-skolan harlärande försvagats. Inomochkunskaptill bildning,

roll.framträdandefåkommitobjektoch kunskapenlet att ensom
tvålärandet försvagats. Detaktivatill det ärkopplingenDärmed har

grundläg-för detta krävskanåterutvecklingslinjer attmötas, mensom
tillvarandra ochkopplas tillochaktualiserasgande begrepp på nytt en

praktik.
med stöd sinahar, iBatesonoch biologen GregoryCybemetikem
överförandcenkeltnågothandlarlärande intehävdatstudier, att avom

evolutionensochinlämingensbildningsgods,färdigt attutan essensett
förändring. Hanochutforskning säger:är

tillalltid avbilda ochförsöker folkmänsklig kulturöverförandet"I av
ochfärdigheter vär-föräldragenerationensöverföragenerationnästa

kultu-och oundvikligen,alltidmisslyckasförsökenderingar men
medlärandet, DNAmedhopkopplad interöverföringen är

Bamstugeutredningenm klas-med denmeningbanden iåterknytsI en
emancipatoriskaprogressivismens strävan,ochbildningstankenssiska

förskoleverk-tillalla barnsslår fasttydlighet rättmed stornär man
landet. Dethelakvalitetförskola jämnjämlik översamhet i aven

helhettillockså"bildning"till rättenhandlade rätten en avmenom
Alvatanke redan ibärandepedagogik,ochvård, ensom varomsorg
barn-under l930-talet. IpedagogiskaförankradesocialtMyrdals syn

sarrhäl-och integration ihelhetfick begrepp ettstugeutredningen som
sedemerauttryck.tydliga Begreppgemenskapsbygge sittleligt som

idag kanochinternationellt intresse sigasskulle väcka stortett som
koppling-kringinternationell diskussionföridégmndligga ensom en

Bamstugeutredniigeneducare.and care"educationmellanen -

75 Stockholm,nödvändig enhet".och"Ande En1967:G.Bateson, natur.
SidBokförlag. 77.Symposion

76 Socialdepartementet.Stockholm,Förskolan.och 27:1972:26SOU
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pedagogrollen, och betonade iställettraditionellamed denbröt också
det dialogpedagogiska tänkandethärför barnet. Detlyhördheten är
fanns ambition kombineraBamstugeutredningenkommer in. I atten

kunskapsproduk-aktivmänniskan i sintänkande därett egenses som
kommunikatio-där dialogen ochinteraktionistisktmedtion synsätt,ett

fokus.isattesnen

kunskapsformerochkunskapOm7.2

kunskap,uttrycker krav ikursplanernaochläroplanemaOm termer av
vilka sammanhang de skaska behärska ochelevernavilka begrepp

tillinnehåll med hänsyn må-urvaletsjälvförstå, måste läraren göra av
och tidigareförkunskaper, intressentill elevernasmed hänsynlen samt

ochhelhetssyn på lärande, kunskapkräver väx-erfarenheter. Detta en
ande.

skolan Lpo 94för den obligatoriskaläroplanennuvarande ut-Den
nationellaLäroplanen devidaredel styrsystem.gör ett angeren av

måluttrycka vad dessalokal arbetsplanskaskola imålen. Varje en
kommentarrnaterial,kursplaner finnsochTill läroplankonkret innebär.

referensmaterial, kanochtill målenbakgrunddär ochmotiv somanges
och detta innehåll kanurval innehåll hurolikavisa på görasätt att av

kursplanerna, lokalaLäroplanen,till målen.relationorganiseras i ar-
för mål-referensmaterial bildar grundenochkommentar-betsplaner,
föremålmåsteväl målen nåsskolan. Huroch resultatstyming varaav

leda till målenkunnaochoch värdering omprövas.för uppföljning att
handlar målen iägaresultatstymingochmål-Denna form attomav

formas och konkretiserashur deinflytandehabemärkelsen överettatt
kan beskri-Och dennapedagogiska arbetet.dagligadeti process, som

ständigt arbetekrävermålstyrning,deltagandeform ettavsom envas
arbetslag.skolansingår ialladelaktighetoch somav

frågeställ-grundläggande filosofiskadeVad kunskap ärär, en av
räknas kunskapVadolikamångakanningarna somsomsvar.gessom

där-skolan detförUtifrån de måltid.också ärvarierar sattsöver som
indivi-dels utifrånkunskapsbegreppetochkunskapviktigtför att se

ochförändrasgestaltas ochhur omvärldendels utifrånutvecklingdens
integrationvidgning ochkunskap. denställer på Idende krav som nu
kunskapens formerochkunskapsbegreppetskolväsendet blirsker av

pedagogiska verksamheten, ilevandegöra denständigt inödvändiga att
reflek-utvärdering.uppföljning och i Attarbetsplaner, iiplaneringen,

for-och kunskapenskunskapsbegreppetproblematiseraochkringtera
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grunden för arbetslagets arbete och förutsättning för skolansärmer en
framtida utveckling.

betänkande diskuterasläroplanskommitténs begreppen kunskapI
perspektiv mål- och resultatstyming och perspektivoch lärande i iav

de förändrade krav på kunskap samhällsutvecklingen ställer.somav
behandlaskunskap och lärande där med utgångspunkt iBegreppen

forskning. betänkandet diskuteras särskilt aspekter påårs I tresenare
förstabegreppet kunskap. det kunskap världenFör sätt göraett attsom

begriplig och meningsfull och inte bara avbild världen.som en av
aspekten, där den enskilde individenden konstruktivaDetta är ses som

kunskap och där kunskap betraktas resultataktiv skapandeti ettsomav
samspelet mellan vad vill nå för kunskap, dendet dynamiska manav

uppleverde problem och de erfa-kunskap redan äger, som manman
det andra kunskap beroenderenheter För ärgör. ettsomman avsom
den grund vilken kunskapen blirochsammanhang utgör tysta motsom

kontextuella aspekt. Och för det tredjekunskapensbegriplig. Detta är
världen.redskap för bearbeta och hantera Dettakunskap ärattsom

instrumentella aspekt.kunskapens
bara enskild indi-dock kognitiv hosKunskap inteär en process en

mellanmänskligt, kommunikativt samspel, där individenvid, ärutan ett
och kultur. Kunskap ständigt pågå-kunskapmedkonstruktör är enav

kulturellsocial och till sin kunskapende konstruktion; Attnatur. se
sammanhanget, kontextet,innebäraktiv att ses som enprocesssom en

grund.integrerandeaktivt
åtskillnad mellan fyra olika kun-gjordeLäroplanskommittén en

och förtrogenhet.förståelse, färdighetskapsformer: fakta, Det är mot
kursplaner byggtsbegreppen läroplanen ochde upp.som

regler ochhandlar information, ocksåFaktakunskaper omom men
förhållerkonventioner. fakta vi något, vi något sigGenom Vet vet att

formulera ord ochpå något vi kan vivisst Det ärsätt.ett genom som
kan ytligt ellerkan eller glömma. Det något viminnas är veta;som

djupt.
ochFakta kan förstås på olika förstå begripaAttsätt. är att att upp-

Faktakunskap och förståelsekunskap in-fatta med något.meningen är
förståelsen vilka faktaförbundna med varandra. "Såtimt avgörex.

77 Taguchi, "Förskola och skola två skildaDahlberg, G. H. 1994:Lenz om-
mötesplats Stockhohn, HLS Förlag.traditioner och visionen enom om

78 ochSäljö, 1977: "InlärningJfr Dahlgren, L-O., Svensson, L. R.Marton, F.,
också Skola förStockholm, Gebers. Se SOU 1992:94:omvärldsuppfattning". AW

bildning, Utbildningsdepartementet. Sid 59 84.Stockholm, -
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uppfatta.kan eller Fakta kan därför hellerintevi sägasse vara en
för grundläggandeförutsättning eller förståelse. Sam-ännaturav mer

förståelsenstidigt fakta byggstenar. fakta, med för-Det viärär som
ståelse försöker heller så förståelseDetmening inteär ärattense

faktagzáigjøt abstraheras eller komprimat fakta.ur "utgör ett avsom

kunskapsfonn.praktiskFärdighetskunskap Denär är etten
beteende och målinriktat,motoriskt väl känt forärmönster ut-somav

ord. Ävenuttryckas fárdighets-inte enkelt kan iövaren sommen om
kunskapen kan praktisk kunskapsfonn kan densägas vara en vara
sammanvävd med teoretiska former. skriva innebär inte baraAttmer

och förakunna forma 0rd också hållaatt attutan en penna.
kunskapsformer fakta, förståelse och färdighet kanDessa sägastre

fjärde formen förtrogenhetskunskapsynliga. Den är mervara - -
osynlig. sinnliga upplevelser; kan lukta tillviDen motsvarar oss

verksamheter lär reglernanågot. delta praktiska"Genom i vi iatt oss
Förtrogenhetskunskap innebär kan till-dessa verksamheter. att man

pålämpa dessa regler för hur begreppkan användas olika sättt.ex..
det unika situationen. Förtrogenhetskunskapberoende på i är en

bakgrundskunskap.
kunskapsbegreppet och kunskapens former kanOvanstående påsyn

första kapitel andra paragrafen och därskollagensi perspektivses av
uppdragskolans anges:

färdighetereleverna kunskaper ochUtbildningen skall isamt,ge
tillfrämja deras harmoniska utvecklingsamarbete med hemmen, an-

svarskännande och samhällsmedlemmar.människor
elever-paragraf helhetsperspektivet påVad betonas dennai ärsom

elevernasutveckling Skolan har bara utvecklaoch lärande. inte attnas
intellektuella också fysiska, sociala,och kognitiva förmågor derasutan

79 Stockholm,Entwistle, 1986: "Hur lär".Hounsell,Marton, 1., B. N. vi
Norstedts forlag.
80 tillför fakta Piaget,Istället uppstår förståelse mening, t.ex.att segenom man

Reidel.Epistemology and Psychology of Dordrecht1977: F unctiøns
8 Utbildningsdepartementet. SidSkola för bildning. Stockholm, 651992:94:SOU

66.-82 Mårdsjö, Grundläggande färdigheter ochA-C. 1996:Pramling,Se
färdighetsgrundläggande". Lund, Studentlitteratur.
83 Aerticles and"Skills and Connoisseurshzp IC0l1ectedPolanyi, 1963:M.

Gelwick. Berkley, Carlifomia.Compiled by R. L.apers.
4 Utbildningsdepartementet. Sidför bildning. Stockholm,1992:94.: SkolaSOU

66.
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detta perspektivförmågor. ioch estetiska Detemotionella, praktiska är
förstås.måstekunskapsbegreppet

Kunskapertid och sammanhang.oberoendeinte ärKunskaper är av
och denfinns mänsklig praxisföreställningar, den iabstraktabarainte

olikaoch inhämtas ikan utvecklasKunskaperfinns kroppen.i sam-
dess rela-finns kroppen ochkunskap ikonstruktionA11manhang. av

medeller för talaomvärlden,medkommunikationtill ochtion att
världen.platslärd"Erfarenheten min imig iMerleau Ponty: är genom
infördablirinvolverad, kroppen vi iåskådare. viaJagJag äringenär

6 genomlevd inne-formdenna meningKunskap blir ivärlden aven
ochmellan individensamspeloch idialogskapats ibörd ettensom

lärande, undervisningkunskap,påinnebär våromvärlden. Det att syn
kanskolbamsomsorgförskola ochskola,och miljöer ses somsom

traditioner".förkroppsligade

lärandeundervisning ochOm7.3 om

ochkunskapfyra aspekter pålärande. Till deKunskap erövras genom
denpå utifrånLäroplanskommittén pekadekunskapsforrner mo-som
kunskapaspekten,konstruktivadeninlärningsforskningen attderna -

kun-för kunskap, denvill nåvadmellanväxelspelutvecklas i ett man
erfaren-och deuppleverproblemoch debesitterredanskap manman

beroendeaspekten, kunskapkontextuelladen ärheter attgör; avman
kunskapen blirvilkengrunddessochsammanhang motsitt utgör tysta

förredskapkunskapaspekten,instrumentella attdenbegriplig; som
läggassammanhangkan dettaomvärlden ibearbeta och hantera en- lärandetmeffektkunskapenfjärde aspekt, avsom ensom avser

sammanhangolikautvecklas iochkan inhämtaskunskapenLiksom
skeLärande kansammanhang.olikaockså ilärandetsker genom

lärandetbilder,ochskefönnedling; det kanmuntlig texter mengenom
bildmässigtmusik och irörelse, ilek, ioch idrama,finns också i ge-

85 fenome-grunder.Kunnandets Prövning1994:också Prarnling,Jmf. av en
omvärld. Göteborg, Actaför "förståelseutveckla barnstill sinnologisk attansats

Gothoburgensis.Universitatis
86 Routled-London:of"Phenomenology Perception1962:Merleau M.Ponty,

and Paul.Kegangre,
87 Utbildningsdeparte-Stockholm,för bildning.Skola1992:94:SOUSe vidare

Stock-förskolan.1990:Socialstyrelsen Läraockså iSid 76. Se68mentet. -
1990:4.Socialstyrelsenråd frånAllmännaholm.
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och uttrycksformerstaltande. olika språ " måsteDessa utrymmeges
likvärdig skolan.och istatus

tillgängliga och förståelse ochFakta måste Förgöras presenteras.
eleverna också möjlighet utgå från tidigare erfaren-insikt måste attges

möjlighet utforska, bearbetaoch förkunskaper ochheter samt attges
gestaltasfakta. Färdigheter måste ocksåreflektera kring övas, prövas,

och möjligheter måste för utveckla för-och kommuniceras attges en
lärandet lika lite kunskapen kan bin-innebärtrogenhet. Detta att som

aktiva deltagande.måste ske individensdas formi utan genomen
vidgning begreppetlärandet ligger ocksådetta perspektiv påI en av

förmedlingspedagogikfrån traditionellt inramadundervisning moten
där barn och pedago-förhållningssättpedagogiskt ävenett unga, men

kunskap och värld.medkonstruktörer" sin sin Den-avsomgerna, ses
barnet ak-bygger också på påpå undervisning, etten syn somna syn

från fylld förundran och lustbam börjanoch kompetenttivt är avsom
möjlighetpå lärandet där barn ochlära. Det är attatt unga gesen syn

erfarenheter, kunskaper, tankar ochtidigareförbindelse mellanskapa
utveckla kunskap och kreativitet.och såkänslor på sätt

ochkapitel, tredje paragraf kommunandra "VarjeskollagensI sägs:
harför undervisningen använda lärarelandsting skyldigär att som en

skall bedriva."för den undervisning de huvudsakutbildning avsedd i
huvud-här beskrivning lärarensundervisningBegreppet utgör en av

ska ha finnsVilken form denna undervisningarbetsuppgift.sakliga
skollagen. begrän-förarbeten tillheller i Idock inte angivet, en mer

förmedla begreppetkunskaper. Omundervisningsad mening attavser
förmedlaundervisning innebärbegränsade mening,denna attattges

huvuduppgift förmedla kunska-det lärareskunskaper, innebär äratt att
överföra Förmedlingkunskaper.ochbetydelseni äratt presenteraper

oftast förhållandevisroll passiv.undervisningsform, där elevens ären
förhållandevisbegränsad tillförmedlingenFramförallt snävär en

och lärande Skollagenskunskapens formerkunskap,på vad är.syn
kunskapsuppfattning:bredareportalparagraf anger en

kunskaper och färdigheterskall elevernaUtbildningen isamt,ge
främja harmoniska utveckling tillderassamarbete med hemmen, an-

samhällsmedlemmar.människor ochsvarskännande
och olika förmågorharmonisk utveckling kräver barnEn att ungas

helhetssyn där hela bar-utvecklas. förutsätteroch möjligheter Detta en
ochförhållningssätt där alla barnutgångspunkt. Ettnet tas ungasom

förmåga och möjlighettilltro tillmöjlighet sinerövra attatt egenges
relation till tidigare erfaren-och världenbegripliggöra mening ige en

del möjliggörderelation till den kultur Dettaheter och äri som en av.



74 Kapitel SOU 1997:217

fungerabam och kan aktiva och delaktigai sin tur att unga som sam-
hällsmedlemmar.

aktivt lärande handlar undervisningsyfte nåI änatt ett om mer
skapa förutsättningarfönnedling. handlar för lärandeDet attom ge-

sammanhang och miljöer där individen aktivt kanatt arrangeranom
kunskap och där kunskaptillägna sig änsnarare ses som en process

där lärandet och kunskapandetprodukt. Denna ettsyn, ses somsom en
samspel, får också konsekvenser för hur sko-aktivt mellanmänskligt

lans och utformas. förutsätter tillskapandetmiljö organisation Det av
sammanhang och miljö och kanmeningsbärande organisationen som

utforskande, lärande och delaktighet.stödja barn och ungas
vill betona helhetsperspektiv på elevernas utveck-Kommittén ett

bara utveckla elevernas intellektuella anlagling. Skolan har inte att
möjligheter, ochderas fysiska, praktiska och konstnärligaocksåutan
detta perspektivför skapande, lek och fantasi.därmed Iutrymmege

förstås.kunskapsbegreppetmåste
och kunskapsrikt samhälle innebärinformations-leva iAtt attett

ständigttill hög grad dynamik ochindividen sigmåste anpassa en av
den enskilda individengenomgripande förändringar.pågående och För

utsträckningden identiteten i ti-detta leda till större änatt egnasynes
reflexivoch konstrueras deldigare måste upptäckas som en av en pro-

cess.
det moderna samhälletikomplexitet inrymsDen rymmer ensom

också mängd problem ochdenmängd möjligheter, rymmer enmen
kan det modernabarn ochmotsättningar. De motunga som svara upp

möjligheter till självförverkli-adekvatsamhällets krav på sättett ges
också riskmoderna eller postmoderna liggergande. det sen-Men i en

andragrund ekonomiska, kulturella ochoch påde barnatt avunga som
hamnakraven mycket lätt kanbegränsningar kaninte motsvara upp

motverka sådan utslagning viktig utmaningvid sidan Att ärav. en en
för blir barn och de oriente-skolan. utmaningEn attstor ungage

hjälpa dem skilda erfarenheterringsinstrument kan integreraattsom
och därmed skapaoch skapa förståelse för olika sammanhang mening

och meningsfullhet.
kommunikation och handling form kitt i dennaReflektion, är en av

kunskap och lärande.påsyn
lärande och undervisning begreppkunskapsfonner,Kunskap, är

be-Förändras innebörden ihänger ekologiskt ett avsamman.som
andra begreppen.innebörden i deförändrasgreppen

förändraromvärlden, barn och livssituation,Förändringar i ungas
verksamhet mål, där deSkolansskolan institution. styrs genomsom

arbetet förska konkretisera målen och organiseraarbetar skolanisom
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följa och värdera uppnådda resultat.nå målen och kräverDetta attatt
tillgängliga förolika kunskapsformer måste lärande, vilket i singöras

olika undervisningsformer utvecklas.innebär måste Därmedatttur
undervisningsbegreppet. mellan skola och skol-vidgas En integration

förskoleverksamhet, del skolväsen-ochbarnsomsorg ärsom en aven
förolika traditioner lärande och undervisning kandet, innebär mö-att
konfliktfyllda. handlarmellan traditioner Det inteMöten är atttas. om

bibehålla skildaför kunna traditioner, språkskapa kompromisser att
det handlar måloch förhållningssätt; att mot taom gemensamma vara

erfarenheter och utveckla ochpå olika kunskaper och synsättatt nya en
praktik.ny

undervisning kräver utnyttjandevidgning begreppetEn ett avav
skolan. integrerade verksamhe-olika professionella kompetenser i Den

olika professionell kompetens ochskolan kan utnyttjamöjliggör attten
har tidigare pekat integre-pedagogiska verksamheter. Violika att en

för detta skaskapa sådana förutsättningar,rad verksamhet kan attmen
för pedagogiska verksamheten finnasske måste det denkunna gemen-

levandegöramål. Mål pedagogerna kan i gemensamensamma som
pedagogisk praktik.

föreställ-kunskaper och bygger påläroplan uttrycker krav påEn
uttryckaslärande krav kan påvad kunskap och Dessaningar är.om

innehåll. ord, läro-Med andrakan uttryckas iolika Desätt. termer av
innehåll undervisningenvilketliksom kursplanerna kanplanen ange

ocksåeleverna ska behärska. kanoch vilket stoff Deska förmedla ut-
ha. båda fallen måsteeleverna skavilka kunskaper Itryckas i termer av

och hur innehåll ska organise-innehåll dettaurval vad gällergörasett
har,kursplanernaläroplanema ochför lärande. svenskaDe somras

innehåll och stofffrånbeskrivits, förskjutitstidigare stegvis att ange
vilketeleverna ska ha. Atttill vilka kunskaper avgöraatt ange som

kravensamtidigt påstoff skolan ska förmedla blir allt svårare som mer
för-och förståelse ökar. Dennaoch övergripande kunskapdjupgående

och kurspla-läroplanemahar förändrat lärarens uppgifter. Omändring
eleverna skavilka begrepputtrycker krav kunskap,i termernerna av

läraren självsammanhang de ska förstå, måstebehärska och vilka göra
ochförkunskapertill mål och elevernasurvalet stoff med hänsynav

obligatoriska grundskolanför dennuvarande läroplanenintressen. Den
delbeskrivits,också, tidigareLpo 94 ett systemutgör aven avsom

skola skamålen. Varje ide nationellaLäroplanenstyrdokument. anger
innebär. Till läro-mål konkretvad dessalokal arbetsplan uttryckaen

bakgrund tilldär motiv ochfinns kommentarerplan och kursplaner
på olikareferensmaterial kan visamålen och göra,sätt attsomanges,

lo-Läroplanen, kursplanerna,arbeta med målen.urval, ochorganisera
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och referensmaterial innebär mål-arbetsplaner, kommentarerkala en
ständigt arbete. välskolan, kräver Huroch resultatstyming ettav som

och värderas och därmed måste målenmåste följasmålen nås omprö-
inflytandemålen, bemärkelsen hahandlar iDet äga ettattattomvas.

beskrivitkonkretiseras. har vide formas och Processenhuröver som
målstyming.deltagandeen

kommitténs förslag tillfond vilkendenDetta är mot gemensamen
och ska förstås.mellan årför barn ochläroplan sextonsexunga
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förslag tilltillMotiveringar8 ny

läroplan

Uppdragetl

riksda-ochutgått från regeringensläroplanen harOmarbetningen av
fostrasyftar tillverksamhetpedagogiskalluttalande attatt somgens

skaoch lärandeutvecklingoch ungdomarsoch stödja barns ses som en
förskolan, sko-fastslåsi 1996regeringsförklaringenhelhet. I attmars

grundskolansförbättraförska integrerasskolbamomsorgenoch attlan
år.viktigaförsta

utformauppdragetdirektiv ärkommitténs att ett nyttI attanges
ochverksamheten för barnpedagogiskasamladeför denmåldokument

nuvarande läroplaninneslutaskaMåldokumentetår.16ungdom 6 -
utarbetaUppdragetdenna. gemensamtoch ett nytt94 attLpo ersätta

omarbetningtotaldirektivenomfattar enligt intemåldokument aven
grundläggandegrundskolan. Läroplanensläroplan förgällandenu

nyli-till 94hänsyn LposkaOmarbetningenbestå.bör atttaprinciper
nedskolor lagtochoch lärarei bruk stortoch tagitsutarbetats attgen

implementering.kompetensutveckling ochpåengagemang
dettillska hänsynutredningen ta ärdirektiven attiVidare attsägs

bamom-delta idet frivilligtmedanskolanobligatoriskt gå i är attatt
utgå ifrånbör arbete"kommittén i sittverksamhet" attsamtsorgens

arbetslag därbedrivsalltmerverksamheterna isamladedearbetet iatt
komplette-uppgifterpedagogiskaskildamedpersonalkategorierolika

arbetetdagligadetvarandra irar
förskolan ikvalitet såväl ihögresyfta tillskaMåldokumentet som

detförslaget ibedömaKommittén skafritidshemmet.ochskolan om
förkonsekvensersärskildanågramedförmåldokumentetsamlade

kursplaner.revideringarframtida av
tidigarehar,läroplanen nämnts,medSamtidigt översynen somav

delartillämpligatillförslag hurutarbetatUtbildningsdepartementet av
kanskolbamsomsorgenochförskoleverksamhetenbestämmelserna om

skollagen.inarbetas i
bedrivssexårsverksamhetdenföreslår bl.a.Arbetsgruppen att som
offent-detskolform inombildarsocialtjänstlagenenligt § i15 en egen

88 Utbildningsdepartementet.Stockholm,utveckling.förSamverkan10:DS 1997:
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liga skolväsendet för barn och ungdom. Denna skolform benämns för-
skoleklass i förslaget. ska obligatorisktDet för kommunen attvara an-
ordna förskoleklasser, frivilligt för barnen delta i verksamhe-attmen
ten.

Vidare föreslås förskollärare och fritidspedagoger får användasatt i
undervisning det offentligai skolväsendet.

Utvecklingen integration förskola för sexåringar och fri-mot en av
socialstyrelsen.tidshem fortgår enligt medförDet sexåringaratt som

har behov heldagsomsorg allt går i deltidsgrupp ellerav mer sex-
årsverksamhet kombinerad med fritidshem. finnsDet också hel delen
sexåringar daghem.går i Den sista december 1995 39 500som var ca
sexåringar i daghem. Kommitténs uppdrag utforma mål-är att ett nytt
dokument för den samlade pedagogiska verksamheten för bam och
ungdom 6 16 år. Kommittén har uppfattat sitt uppdrag så allaatt sex--
åringar ska omfattas läroplanen.av

8.2 Obligatoriskt gå i skolan frivilligtatt att-
delta i förskola och skolbarnsomsorg

Omarbetningen läroplanen ska hänsyn till det frivilligt gåta äratt attav
barnomsorg och obligatoriskt skola.gå i Förslaget till läroplanatt ny
innebär inte någon ändring dessa förutsättningar.i

Det kommitténs bedömning definitionen sexåringarnasär att av
frivilliga pedagogiska förskoleverksamhet tydligt måste läro-ianges
planen. harDet visat det kansig problem för föräldrar och and-att vara

förstå skillnaden mellan frivillig och obligatorisk form detatt närra en
gäller sexåringarnas förskoladeltagande i eller skola.

Förskola vedertaget begrepp under förmånga årär ett använtssom
pedagogisk verksamhet för barn innan de börjar i den obligatoriska
skolan. Läroplanen ska omfattas sexåringar antingen deltar iav som
frivillig förskoleverksamhet eller börjat i den obligatoriska skolansom

sexåringar. så tydlig definitionFör möjligt kommit-som en som menar
tén att

läroplanen ska omfattas alla sexåringar går den frivilliga för-iav som
skolan läroplanen benämner förskola tär sexáringarvi i daghem,som
deltidsgrupp, sexårsverksamhet och dylikt eller går den obliga-isom
toriska skolan.

89Socialstyrelsen 1996: Social vård och Sverige.service, iomsorg
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Pedagogiska verksamheter8.3 och arbetslag

Måldokumentet ska de pedagogiska verksamheterna, för barn ochavse
pedagogiska verksamheterna6 16 år. De ingår i det obliga-unga som-

grundskolan,toriska skolväsendet sameskolan, specialskolan ochär
den obligatoriska särskolan.

bedrivs olika fonneri indeladeBarnomsorg i två huvudgrup-ärsom
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, vilket framgår ned-per, av

anstående bild.

Barnomsorg

Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg
I///i

i ÖppenIntegrerad SärskildÖppen Familje-Familje- fritidsverk-Fritidshem skolbarns- Iowerk-: Förskola daghemdaghem förskola samhet samheti omsorgi i
Daghem Deltids-

grupp

former pedagogiska verksam-följ andeSocialstyrelsen har definierat som
hetengo

inskrivnaverksamhet för barn"Daghem pedagogiskär grupper aven
öppethållande dagen under helaåldern delen0 6 år medi större av-

pedagogisk gruppverksamhet föråret. Deltidsgrupp är grupper aven
omfattar allmänhetinskrivna barn åldrarna år. Verksamheten6 i4i -

Alla 6-åringardag och följer skolans terminssystem.timmartre per
under år den allmännalagstadgad tillhar 525 timmar iminsträtt ett

innebär denna plats del-barn familjedaghemförskolan. För irätti en
verksamhet för 6-åringar bedrivs iblandPedagogisktidsgrupp. som

skola och kan kallas för ö-årsverksamhetdaghem ellerdeltidsgrupp i
Öppna får hemmavarande föräldrarliknande. den förskolaneller I

med personalen utveck-dagbarnvårdare möjlighet tillsammansoch att
la pedagogisk gruppverksamhet för barnen. "en

90 råd barnomsorgen.1995:2: AllmännaSocialstyrelsens rapport om
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övergripande beteckningen på oli-samlandedenSkolbarnsomsorg är
bådeskolfria dagen förverksamhet under denka former grupper avav

med tolvåldrarna till ochbarn skolbarnicke inskrivnainskrivna och i
alltmer kommit"skolbarnsomsorg"år har begreppetår. Under senare

fritidshemparallellt medanvändasellerersättaatt

integrerad skol-fritidshem,skolbamsomsorgsforrnernaolika ärDe
särskildfritidsverksamhetfamiljedaghembarnsomsorg, samtöppen

pedagogiska verksamheter:definierasFöljandelovverksamhet. som

skolbarn tillverksamhet för inskrivnapedagogisk"Fritidshem är en
Fritidshem kan be-delen dagen.skolfriaår under denoch med tolv av

varierande gradverksamhetfriståendehelt idrivas sam-somensom
fritidshemfritidsgård.förskola eller Begreppet in-skola,arbetar med
och liknandeeftermiddagsverksamhetfritidsklubbar,kluderar även

innebär skolaIntegrerad skolbarnsomsorginskrivna barn.med att
ak-finnslokaler. Därfritidshemoch inom gemensammasammaryms

för helapersonalgruppochtiviteter gemensamttar ansvarsomen
förerbjudas iställetkanskolbarnomsorgIntegreradverksamheten.

på kvalitet gälleroch kravinriktningochfritidshem samma

Kommittén attanser

pedagogiska verk-år ska gälla deoch 16för barn 6läroplanen unga -
daghem,förskola för sexåringardvs.inskrivna barnsamheter harsom

sameskola,dylikt grundskola,ochsexårsverksamhetdeltidsgrupp,
fritidshemfritidshem Medobligatorisk särskolaspecialskola, samt

skolbarnsomsorg.integreradävenavses

barnmed inskrivnaVerksamheterdettillMotiveringen äratt som om-
verksamhe-deska utgå ifrånläroplanenmålläroplanensfattas är attav

verksamheter.integreradearbetslag, dvs.allt arbetar iter mersom
för sexår-förskolapersonaldär iför integrationFörutsättningarna
olika. Närarbetslagfritidshem kan arbeta ioch ärgrundskolaingar,

anslut-grundskola ligger iochfritidshem näraför sexåringar,förskola
arbeta in-goda möjligheterfinns dettak,eller under attning, samma

också verk-finnsdagen.delen Detarbetslag underi störretegrerat av
varandra.från Förseparerademindreellerligger attsamheter mersom

verk-omstruktureringarkrävs detintegrerade formergenomföra av
långtkommit ihar redankommunerMångakommunema.samheterna i

kanbörjat. Detgod del har intepåandraden väg,är varaenprocessen,
kanomstruktureringarhur sådanaspelar infaktorermånga ge-som

området, avståndservicebehovexempelvis iberoende pånomföras
personalens kompe-personaltäckning,lokaler,verksamheter,mellan



Kapitel 8 811997:21SOU

för planering,tidmöjlighetarbetstider,och atttens upp-gemensam
följning m.m.

medarbetamycket viktigtdetKommittén är attatt sammamenar
för sexåringar,förskolaverksamheten ipedagogiskadenmål för

inteverksamheterde ärfritidshem, i ännuochgrundskola även som
för detbasenmålen skanationella utgöraintegrerade. De gemensamma

för dessatill snabbare integrationbidraoch börarbetetpedagogiska en
åldrar.

ochkontinuitetförenatillmål bidrarGemensamma att samsyn,
begrepp formasdefinitioner ochMedstabilitet. succes-gemensamma

integrationsarbetetunderlättarspråksivt gemensamtett som
kommer i integ-inteochbarnemellertid attfinnsDet somunga

skolanförskolan ochhem ärdel barn gårverksamheter. En närrerade
äldrebarnen blireftersomoch alltfamiljedaghemtillandra gårslut,

arbets-finnsdem intefritid.på sin Förskavad desjälvade göraväljer
för defritidspersonal påoch sättläraremedlag yngresomsamma

Därför det vik-eftermiddagarna.påfritidshem äriskolbarnen ärsom
medsamverkarintegrerade formerarbetar iintetigt att var-somvuxna

socialarbetare,dagbarnvårdare, lärare,fritidsledare,föräldrar,andra:
till stabilautvecklasmedsamverkanmil.faltassistenter En vuxna som

barnmycket förkan betydabostadsområdenätverk ioch varaktiga ett
måldokumentläroplanSkolansuppväxtvillkor. är ettoch som avungas

Kommitténpersonal skolan.iochledninganvändstradition menarav
dock att

ochmed barnarbetaranvändaskanläroplanen även somvuxnaav
fost-ochbarnssamverkan kringochverksamheter iolikai ungasunga

lärande.ochfritidran,

överenskommelserInternationella8.4

antalhör ocksåkursplanerochläroplanerför ettutgångspunktemaTill
ochfördraginternationellaundertecknat iSverigegmnddokument som

läroplaneriför skrivningamagrunddessaDelskonventioner. utgör en
förautbildningensig iåtagit utSverigedels harkursplaner, attoch

dokumenten.kännedom om
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Dokument det åligger lärare och rektor beakta är:attsom

deklaration de mänskligaFN:s rättigheterna antagen FN:s0 om av
generalförsamling år 1948

barnetsKonventionen rättigheter antagen FN:s generalför-0 om av
samling år 1989
Rekommendation utbildning för internationell förståelse,0 om sam-
arbete och fred och undervisning de mänskliga rättigheternaom
och grundläggande friheterna antagen UNESCO:s generalkon-av
ferens år 1974
Deklaration och rekommendationer undervisning miljöfrågori0 om
antagen vid UNESCO:s ministerkonferens Tblisii år 1977.

Kommittén föreslår att

till läroplanen särskild bilaga dessa internationella fördragianges en
och konventioner.

8.5 Läroplanens grundläggande principer

direktivenI det vid omarbetningen läroplanen bör hän-att tasanges av
till lärare och skolor lagt ned på kompe-att stortsyn engagemang

tensutveckling och implementering nuvarande läroplan varför läro-av
planens grundläggande bör bestå vid omarbetningen.principer Motivet
för detta nuvarande läroplan nyligen bruk.94 tagits iLpoär att
Kommittén har omarbetningeni varit angelägen läroplanensattom
grundläggande principer och utformning ligger fast. Målen för sexår-

förskolaingamas och fritidshem integreras i de olika kapitlen i 94.Lpo
och med detta,I har det nödvändigt definitionervarit ändra vissaatt

och så målen kan omsluta hela den samlade verksamheten.tenner att

för förskola,8.6 Samma mål sexåringarnas
den obligatoriska ñitidshemskolan och

övergripande målen riktmärken för långsiktig utveckling ochDe är en
markerar förhållningssätt omfattar förskola för sexåringar,bådeett som
den obligatoriska skolan och fritidshemmens uppgifter. Målen ska utgå
ifrån på lärande.helhetssyn barns och ochuppväxten ungas
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kommittén funnit förskolan förbakgrund detta har sexår-Mot attav
skolan och fritidshemmen bör ha mål.den obligatoriskaingar, samma

målförskjutning för förskolan för sexåringar.innebär DetFörslaget en
tillförs mål den kan omsluta allaläroplanen såinnebär också attatt nya

verksamheter.
förslaget målen längreför sexåringar innebärförskolanFör sättsatt

med nuvarande pedagogiska Målenjämförtfram tideni program. avser
och ska klara,och vad barnverksamheterna skavad sträva mot, unga

tillobligatoriska grundskolan. innebär målenden Detde går attnär ut
för-kunskapsutveckling och lärande dvs.handlar barnsdel attstor om

med barns lärande.uppgifter arbetafritidshemmensskolans och är att
fritid. Tillägg harskapande, lek ochmed barnslikaväl omsorg,som

fram förskolans och fritidshemmenslyfterläroplanengjorts i pe-som
och barnhandlarvärdegrunder,dagogiska attomsorg om gesom om

fria aktiviteter och vila.lek, skapande,möjlighet till
själv-år kommermåldokument för åldrarna 1 5framtidaEtt nytt -

målen mellanför möjlig överlappningfå betydelseklart också att aven
förskola.och för sexåringamasförskoleverksamheter för barnyngre

från riksdagens och regeringensmålformuleringar utgårMed som
pedagogiska verksamhe-dehelhetssyn och integrationuttalande avom
för fostran och lä-kvalitetshöjning barnssikte påmedsamtterna, en

kommitténföreslårrande att

deuppnå,i läroplanen, skamålochmål sträva attmot,att sammavara
särskola fritidshem enligtgrundskola, ochsexåringar,förskola förför

förslag.bilagda

Definitioner och8.7 termer

uppgif-värdegrund ochfrån skolansutgårläroplanen 94Målen i Lpo
del kun-tilldefinitioner och begreppLäroplanens är stortexter,ter.

det måldokumentkunskapsrelaterade eftersomskaps- och är avsettett
defini-pedagogiskautbildningsväsendet.för De texter,programmens

omsorgsrelaterade, eftersombåde kunskaps- ochbegreppochtioner är
till socialtjänsten.associeradede tradition varitav

utifrånmåldokument, Lpo 94,formakunnaFör ett gemensamtatt
både handlaomarbetningenför skolan, måsteredan känt attär omsom

och begrepp, så dettillföraocksåha kvar gamla, atttexternya,men
för denför utvecklingenstödbärkraftigt läroplanblikan sam-somen

lade verksamheten.
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socialtjänstlagens och skollagensutgångspunkt från både in-Med
omformulerats i delar. målenhar värdegrunden vissa Förtentioner att

värdegrunden blir det följdaktligen delmedska överensstämma en nya
ochoch "mål uppnå. Begrepp ti-mål mot att termersträvaatt som

blir den läroplanen, for de integreradeför skolan, idigare fungerat nya
bibehålls, utvidgasallt för Andra begreppverksamheterna snäva. men

kapitel förslag till läroplan,innebörd.till sin I nästa presenterar nysom
alla ändringar och tillägg. Som exempel påochmarkeras kommenteras

samtliga integreradebehållits skolan"definition även närärsom
med verksam-Ibland har skolanverksamhetsfonner ersattsavses.

fall med bam ochhar de flesta"elev ihetema." Termen ersatts
71unga .

Kvalitetsfrågor8.8

såvälska syfta till högre kvalitet i"måldokumentetuppdragetI sägs att
Vidskolbamsomsorgen. omarbet-skolan och inomförskolan isom

målen beskrivshar omdisponering gjortsläroplanenningen somavav
denlärande skall stärkasroll för barns"Förskolans attgenomovan.

tyngd samtidigt bamomsorgensökadkognitiva er-somgesprocessen
ökat skolan".förskolepedagogik genomslag ifarenheter och ges

fritidshemmet arbetarför sexåringar ochförskolanoch medI att
leda tillobligatoriska grundskolan bör detdenmed mål ensomsamma

förförskolanden kognitiva iför stärkakvalitetshöjning att processen
och fritidshemmens pedagogi-förskolanskommersexåringar. Likaså

inflytande skolan de målierfarenheterska arbete och att genom nya
läroplanen.grundskolans mål ilagts iinsom

mångkulturella samhäl-lyfta framviktigt vårtdetVi är attattanser
och lärande ingårbetydelsefullt det barnsile. Det attär att oav-ungas

och tolerans.respektreligiös tillhörighet visakulturell, etnisk ellersett
skolanshandlarkapitelläroplanens förstahar lagts in iDetta omsom

barns ochläroplanens mål förocksåvärdegrund. Vi att ungasmenar
värden ochmänskligafråga påfostran behöver stärkas i om-synenom

grund-Omsorgsbegreppetden enskilde.välbefinnandeoch äromsorg
betydelsenverksamheten. iför pedagogiska Detläggande den är av

trygghetförstås. handlarbegreppet ska Detomtanke värnaattomsom
aktiviteteroch alla olikaoch stödja barn ioch välbefinnande un-unga
ska motverkaskolanhar tillägg gjortsder hela dagen. Vidare attett om

traditionella könsmönster.
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dessa hänseendensärskilda iskolansmotiverasOvanstående ansvarav
skollagen kapluttryck i 2tillb1.a. kommersom ,

skolanverkarskall den"Särskilt inomsom
mellan könenjämställdhetfrämja samt

förandraförsök från eleverhindrabemöda varje utsättasig attattom
1995:884. "behandling SFSkränkande

krea-för främja lek ochskolan harKommittén attettatt ansvaranser
fundamentallärandeväxande ochför barnsbetydelseLekens ärtivitet.

inkörsporten tillpedagogik. Lekenfntidshemmensoch ärförskolansi
Därförunder många år.förblir såtillvaron ochiorienteringbarnets

sammanhang.olikai fleraläroplanenleken in itörs
aktivtsammanhang.olika Ettlärande sker i mångaochBarns ungas

viktigtsjälvständigtsåvälutforskande ärochlärande gemensamt som
och intelärandetskolastimulera iatt somen processsomsom seren

produkt.en
varjeskaskolan strävamål mot attpoängterasI attsträva motatt
hän-förmåga ochtillit till sintrygghet,individ utvecklar tasamt egen

för andra.respektoch visasyn
omsorgsdefmition igen,värdegrundenskommermål uppnåI att ge-

grundskola kanavslutadefterindividtillägget tavarjeatt ansvarnom
vardagsliv.ochför själv sittsig

nödvändigtdag dethelaför barns attskola ärI geansvararsomen
utvecklingsiör-socialaderasoch stödjaochför barnmöjligheter unga

fria aktiviteter.bundnaunder såvälmågor som
pedago-tilländratslärareförslagetviktig ändring i ärEn att termen

Utbild-lagtsdet förslagkommittén tillansluter sigHär avsomgen.
redovi-skollagentill ändringar iförslagningsdepartementet somom

sats ovan.
språktalat och skrivetvad gäller bådelärandeindividensförMålen

kommunicera ikunnabetydelsenliksomi atttexten,poängterats av
språk, bild,möjligt såsomuttrycksformerolikamångasåform somav

former harolikaverksamheter iSkapandeoch dans.musik, drama av
och lärandeväxandepå barnsgrund förviktigvarittradition synenen

barnomsorgen.inom
Även lä-har förts in ioch avkopplingtill vilaochbarns rättungas

barn tillbringarmångabakgrundskavilketroplanen attmot avses
och intensivkrävandeför detdagar iarbetsammaoch mestalånga en

skolmiljö.
tillägg.viktigastöd ocksåsärskiltbehovmedför barn ärMålen av

läro-förtydligas itradition måstebamomsorgensKommittén attanser
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planen avseende alla barns lika till god skola där och skarätt en var en
bli bemött på utvecklingsnivå.sin Mot bakgrund detta och till deav
formuleringar finns i socialtjänstlagen ska lyftas skol-in isom som nu
lagen, lagen stöd och tillservice vissa funktionshindradesamt om
Från januari 1994, har dessa tillägg1 gjorts i olika i läropla-avsnitt

Bland har rektors för individuella handlingspla-annat attnen. ansvar
för barn med behov särskilt stöd lagts till. LSS-lagenupprättasner av

handlar målen för allaDe avsnitt arbetar skolan harisom om som
också omarbetats på punkter. Kommittén här börävenett attpar anser
kvaliteten kunna höjas betona allas för den enskildeattgenom ansvar
individens behov, förutsättningar, erfarenheter tänkande.och I av-
snittet Kunskaper Därtill har alla arbetar skolan givitsisom samma

pedgogema det gäller respekt för den enskildevisanär attansvar som
individen och det vardagliga arbetet utgå från demokratiskt för-i ett
hållningssätt. I avsnittet Normer och värden

skola-förskola-skolbamsomsorgAvsnittet har omarbetats ochom
betonar samverkan mellan alla stadier såväl för fem-övergångennu
åringama till förskola för sexåringar frånövergången grundskolasom
till förgymnasium. Rektors samarbetet mellan förskola, grund-ansvar
skola fritidshemoch viktigt tillägg.är ett

8.9 Tillsyn, uppföljning, utvärdering och

kvalitetsutveckling

Kommittén huvudmannens för det finns föratt att ettmenar ansvar
verksamheterna fun-förskolan, grundskolan och fritidshemmeninom
gerande kvalitetssystem måste tydliggöras.

kommunalaDen skolplanen och skolans lokala arbetsplan ska ut-
värderas. nödvändigt fördenna utvärdering kommer till ståndAtt är

fogasden nationella Kommittén föreslår till läroplanenstyrningen. att
bilaga följ ande kvalitetssystem och kvalitetssäkring.avsnittsom om

Med kvalitetssystem organisatorisk strukturprocesser,avses resurser,
föroch nödvändiga ledning och verksamhe-rutiner styrningärsom av

med avseende på kvalitet. Med begreppet kvalitet egenska-terna avses
uppfyllai verksamheten och dess resultat vad förmågan attper avser

mål. Kvalitetssystemet ska omfatta tillsyn, uppföljning och utvärde-

ring.

förordningar och före-Tillsyn kontroll gällande mål, lagar,attavser av
skrifter följs.
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verksamhetUppföljning vilken dels fattade beslutavser en genom om
verksamheten kontrolleras, dels verksamheten beskrivs vadatt avser
främst omfattning, kostnader och resultat. Uppföljning kan ske genom
statistikinsamling och indikatorer.t.ex.genom

resultatUtvärdering värdering eller mål ochmotavavser en processer
uppställda kriterier.

säkerställs verksamheternakvalitetssystemen och säk-Genom att styrs
nationella mål.motras

ska säkerställaKvalitetssystemet att:

uppställda nationella mål uppfylls-
läroplan, förordningar och föreskrifter efterföljsskollag,-

dokumenterade för hur kvaliteten verksamheten ochrutiner i styrs-
målen,säkras mot

effektivt används,-tillgängliga resurser
föräldrar delaktiga verksamheten,ungdomar och ibarn, görs-

klagomål från elever, föräldrar och personal hand,förslag och tas om-
och beaktas,

erfarenhet och kompe-och underhåller den utbildning,personalen har-
arbetsuppgifter.för utföra tilldeladebehövs atttens som
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läroplanFörslag till med9 ny
kommentarer

läroplan för den pedagogiska verksamheten för barnFörslaget till ny
enligt följ ande.och år har strukturerats6 16unga -
från gällande läroplanavsnitt för avsnitt 94Först återges Lponu -

Ändringamamed förslag till ändringar.och därefter visas textsamma
underkommenteras varje avsnitt.

ändrade och meningar och 0rd understruloia. VidareAlla är ärnya
och markerade enligt följ ande / /Näralla borttagna ord meningar texter

har flyttats visas //.meningar texter
Följande tenninologiska ändringar har gjorts.

eleven har de flesta ställen ändrats till barn ochelev påTennen -
individ-individen grund den integreradealternativt på attavLmga,

omfattar både förskola för sexåringar, skola och fritids-verksamheten
begreppet skolundervis-hem. Elev används i sammanhang med

ning/utbildning.
ställen undervisning. UndervisningVerksamhet har på flera ersatt

sammanhang ämnesundervisning.används i princip i I öv-som avser
diskussionen begrepp.hänvisas till den tidigarerigt om

också något enstaka ställe ändrats tillSkola skolan har på i texten-
integrerade formen särskilt betonas.verksamhet dennär

till pedagogen eftersom läroplanenhar ändrats ilärarenTermen
alla pedagoger. ansluter till utbild-integrerade skolan berör Dettaden

införande bestämmelserna förförslagningsdepartementets avom
skollagen. DS 1997: 10barnomsorgen i

läroplans uppläggning. Avsnittetföljer förslaget nuvarandeövrigtI
framflyttat och liggervärden dock iochNormer är texten av-nu som

Ändringen paral-för fåi stället 2.2. motiverassnitt 2.1 strävan att enav
ordningen målen i läroplanens första del.lellitét med av

Övriga kommenteras förslaget.ändringar i
har ändrats.Målen för sameskolan, specialskolan och särskolan inte

kapitel Konsekvenser diskuteras sexåringarnas för-betänkandets tioI
förhållande till särskolan.skola i

föreslagit bilagor till lä-Vidare har kommittén i kapitel åtta i tvåatt
fördrag ochroplanen fogas dels, förteckning internationellaöveren

kvalitetssäkring.dels krav på kvalitetssystem ochkonventioner,
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VÄRDEGRUNDSKOLANS1
OCH UPPGIFTER

Förslag
amheten förf ed iska verkällerlanenLäro "r arnen

verksamheten, här kalladpedagogiskaår.och 6-16 Denunga
frivillig,förförskola sexåringarskolan, består ärsomav

fritidshem.specialskola, särskola ochsameskola,gmndskgla,

Grundläggande värden

94Lpo
Skollagengrund.vilar på demokratinsskolväsendetoffentligaDet

utformasskolan skall iverksamheten ifast1985:1100 slår över-att
ochdemokratiska värderingargrundläggandemedensstämmelse att

för varjeskall främja aktningenskolanverkar inomochvar en som
miljöför vår 1respektenegenvärde ochmänniskas gemensamma

kap.2§.
och hos ele-gäller förmedlauppgift detSkolan har viktig när atten

samhällsliv vilar på.vårtvärdenförankra de somverna

Förslag
fast1985:1100 slårgrund. Skollagendemokratinsvilar påSkolan att

grundläggandemedöverensstämmelseskall utformas iverksamheten
skolanverkar inomoch ochdemokratiska värderingar att en somvar

föroch respektenmänniskas egenvärdeförskall främja aktningen varje
miljö 1 kap.2§.vår gemensamma

ochdet gäller hos barnuppgiftSkolan har viktig när att ungaen
samhällsliv vilar på.de värden vårtförankra som

Kommentar
pedagogiska verksamheter 6-16ochomfattar barnLäroplanen iunga

bedrivspedagogiska verksamheterår. går dag iSexåringar ii som
och dylikt. fri-sexårsverksamhet Ifritidshem,daghem, deltidsgrupp,

års ålder.tidshem går barn från 6-12
samladmål och verksamheter krävsoch medI integrationen enav

grundskola, sameskola, special-sexåringar,för förskola fördefinition
"skolan"fritidshem. "Skola"särskolan ochden obligatoriskaskola, -

har valts.denär term som
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Lpo 94
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt so-
lidaritet mellan och de värden skolanutsatta är skall gestaltasvaga som
och förmedla. I överensstämmelse med den etik förvaltatssom av
kristen tradition och västerländsk humanism sker detta indivi-genom
dens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

Förslag
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt so-
lidaritet med och de värden skallutsatta är gestaltas ochsvaga som
förmedlas. I överensstämmelse med den etik förvaltats kristensom av
tradition och västerländsk humanism sker detta individens fost-genom

till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Lika värderan
gmndläggande kulturell,är etnisk eller religiös tillhörighet.oavsett

Kommentar
Avsnittet har tillägg. Vårt mångkulturella samhälle måste ocksåett
avspeglas och lyftas fram viktiga betydelsei sin för individens möjlig-
het till identifikation, respekt och tolerans. Denna markering av sam-
hällets mångfald förviktig utbildningens kvalitet.är Den svenska
barnomsorgen har traditionellt starkt mångkulturell prägel på sinen
verksamhet bör återspeglas läroplanen.isom

Lpo 94
Undervisningen skolani skall icke-konfessionell.vara

Förslag
Verksamheten skolani skall icke-konfessionell.vara

Lpo 94
Skolans uppgift låta varje enskild elev finnaär sin unikaatt egenart
och därigenom kunna delta i samhällslivet sitt bästa iattgenom ge an-

frihet.svarig

Förslag
Skolans uppgift låta varje enskildär individ finna sin unikaatt egenart
och därigenom kunna delta i samhällslivet sitt bästa iattgenom ge an-

frihet.svarig
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medmänsklighetFörståelse och

94Lpo
tilloch förmågamänniskorandraförförståelsefrämjaskallSkolan
tillTendensermobbning.förskolanskall i utsättasinlevelse. Ingen

och intoleransFrämlingsfientlighetbekämpas.aktivtskalltrakasserier
insatser.och aktivadiskussionkunskap,med öppenbemötasmåste

rörlig-växandeoch deninternationaliseringsamhälletssvenskaDet
förmågamänniskorspåhöga kravställernationsgränsemaheten över

mångfald.kulturellligger ivärdendemed och inseleva ensomatt
kulturar-detdelaktighet iochdetMedvetenhet gemensammaegnaom

medtillsammansutveckla,viktigidentitet attärtryggvet somger en
värderingar.ochvillkorandrasisig inoch levaförståförmågan att

möjlighetbåde harmötesplatskulturellochsocialSkolan enär somen
där.arbetarhos allaförmågadennastärkaföroch somattett ansvar

Kommentar
94.iLpodenföreslåsTexten somsammavara

allsidighetochSaklighet

94Lpo
deochuppfattningar attskilda uppmuntraförskallSkolan öppenvara

ställningsta-personligabetydelsenframhållaskallfram.förs Den av
sakligskallUndervisningensådana.tillmöjligheterochganden varage
skickakunnaförtroendemedskallföräldrarAllaallsidig.och samma
påver-ensidigtblirintebarnenförvissadeskolan,till attbarnsina om

åskådningen.andraellerdenförtill förmånkade ena
grundläggande värdendehävdaalltidskallskolanverkar iAlla som

från detavståndklartochläroplanoch i denna taskollageniangessom
dem.strider motsom

Förslag
deochuppfattningarskilda uppmuntra attförskallSkolan öppenvara

ställningsta-personligabetydelsenframhållaskallfram. Denförs av
sakligskallVerksamhetensådana.tillmöjligheterochganden varage
lämnakunnaförtroendemedskallföräldrarAllaallsidig.och samma
påver-ensidigtblirintebarnenförvissadeskolan,till attbarnsina om

verkar iAllaåskådningen.andraellerför denförmåntillkade somena
skolla-igrundläggande värdendehävdaalltidskallskolan angessom

striderdetavstånd från motoch klartläroplandenna taoch i somgen
dem.
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En likvärdig utbildning

Lpo 94
Undervisningen skall till varje elevs förutsättningar och be-anpassas
hov. Skollagen föreskriver utbildningen inom varje skolform skallatt

likvärdig, landet deni anordnas l kap §.2oavsettvara var
Normerna för likvärdigheten de riksgiltiga målen. Enanges genom

likvärdig utbildning innebär inte undervisningen skall utformas påatt
överallt eller skolans skall fördelassätt lika. Hän-attsamma resurser

skall till elevernas olika förutsättningar och behov. finnsDettassyn
också olika nå målet. Skolan har särskilt för devägar ele-att ett ansvar

olika anledningar har svårigheter förnå målen utbild-attver som av
ningen. Därför kan undervisningen aldrig lika för alla.göras

Likvardighet

Förslag
förNormerna likvärdigheten de natienella målen. / Enanges genom

/ innebär inte verksamheten skallatt
utformas på överallt eller skolans skall fördelassätt attsamma resurser
lika. Hänsyn skall till barns ech olika förutsättningar och be-tas imgas
hov. finns också olikaDet nå målen. Skolan har särskiltvägar att ett

för dem /elever/ olika anledningar har svårigheter nåattansvar som av
målen för utbildningen. Därför kan verksamheten aldrig utformas
/göras/ lika för alla. kil väl finnande och ut-ms r m en en e
veekling skall prägla verksamheten.

Undervisningen skall till varje elevs förutsättningar ochanpassas
behov. Skollagen föreskriver utbildningen skolforminom varjeatt
skall likvärdig, i landet den anordnas l kap 2 §.oavsettvara var

Kommentar
De två har flyttats för det tydligt omfat-avsnitten göraatt att textenom

samtliga verksamheter. Termen "riksgiltiga " utbytt tilltar är
"nationella denDet terminologi används socialtjänsten.är inomsom
Rubriken har ändrats hänvisningmed till läroplanen barainteatt om-
fattar utbildning. ochI med börintegreringen "omsorg" betydelseni
främjandet mänskliga värden och varandra, poängterasav omsorg om
och särskilt tydligare.göras

Lpo 94
Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och likamäns rätt
och möjligheter. på vilket flickorDet och pojkar bemöts och be-sätt
döms skolan,i och de krav och förväntningar ställs på dem, bidrarsom
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och manligt.kvinnligtvaduppfattningarderas ärtill formaatt om som
traditionella könsmönster. DenmotverkaförSkolan har attett ansvar

utveckla förmå-och sinför elevernadärför prövaskall attutrymmege
könstillhörighet.oberoendeoch sina intressen avga

Förslag
likaochkvinnorsfrämja rättoch medvetet mänsaktivtSkolan skall
och be-bemötsoch pojkarflickorvilketpåmöjligheter. Detoch sätt

bi-ställs på demförväntningarochoch de kravi-skolan //döms som
ochkvinnligtvaduppfattningar ärforma derastilldrar att somom

traditionellamotverkaförviktigtSkolan harmanligt. attett ansvar
ochför barnskallkönsroller. Denoch utrymmekönsmönster ungage

könstillhö-oberoendeoch intressenfönnågautvecklaochpröva avatt
righet.

Kommentar
skolansunderstrykatillförlagtsKönsroller har att ansvar.

skyldigheterochRättigheter

94Lpo
mål utbildningenföräldrar vilkaochför eleverskall klargöraSkolan

ele-skyldigheterochrättigheteroch vilkaställerskolankravhar, vilka
tydlig ienskilda skolanhar. denAtt ärvårdnadshavarederasochver

för eleversförutsättningarbetsformerochinnehåll ärmål,fråga enom
minstinteoch påverkan. Detinflytandetill ärvårdnadshavaresoch rätt

skolan.enskildes val iför denunderlagviktigt som
kunskapförmedlaundervisningenitillräckligtinteDet attär om
skall bedri-Undervisningenvärderingar.demokratiskagrundläggande

aktivtförelevernaförberedaocharbetsformer attdemokratiskaivas
förmågaderasskall utveckla ettsamhällslivet. att tai Dendeltaga per-

ochochvälja kurser attämnenGenomsonligt att genomansvar.
kanundervisningen,den dagligautvärderingeniplaneringendelta i av

ochinflytandeutveckla sin förmåga taeleverna utövaatt ansvar.

Förslag
måstemålen. Likasåföräldrar klargöraochfor barn,Skolan skall unga

lihrmfinns.h"° "
och arbets-innehållmål,frågatydlig iskolanenskildaden ärAtt om

tillvårdnadshavaresochför barns, rättförutsättningformer är ungasen
denunderlag förviktigtminstintepåverkan.inflytande och Det är som

skolan.val ienskildes
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förmedla kunskap/tillräckligt att/ iinteDet är om
skall bedri-värderingar. Verksamhotomademokratiskagrundläggande

för aktivt deltagandearbetsformer och förberedademokratiskai ettvas
personligt/deras/ förmågaskall utvecklasamhällslivet. Dei att ettta

dach värderin denlanerinelta iGen att aavmansvar.
och aktiviteter kan, barn ochvälja kurser,och fåverksamheten ämnen

ochinflytandeförmågautveckla sin utöva taatt ansvar.mga

Kommentar
Ömsesidighet fråga kravhar iSpråkjusteringar i avsnittet.gjorts om

inflytandefrågornamed anledninglyfts framskyldigheteroch attav
tillAktiviteter har lagtsverksamheter.allaställs fokusallt i inommer

har vidgats.för läroplanenmålgruppenför att

uppgifterSkolans

94Lpo
och samarbete medförmedla kunskaper ihuvuduppgiftSkolans är att

ansvarskännande människortillutvecklingelevernasfrämjahemmen
djupa-fostran iUtbildning och1 kap.2§.samhällsmedlemmaroch är

värden, traditioner,kulturarvöverförafrågamening ettattomre en -
skall därvidSkolantillfrån generationspråk, kunskaper nästa.en-

ochför barnens fostranderasför familjerna istöd ut-ett ansvarvara
samarbete med hemmen.därför ske iarbete måsteveckling. Skolans

uppdragSkolans

Förslag
Skolans/huwd/op@gäratt/fênnedla/

med hem-samarbetekunskaper och istimuleras inhämtaindividen att
människor ochansvarskännandeutveckling tillfrämja elevernasmen

individen.Skolan harsamhällsmedlemmar. värnaatt omomsorgen
omtanke och gonerositet,ska främjaVerksamheterna mot-gemensamt

djupareoch fostran ioch aggressivitet Utbildningverka utstötning är
traditioner,värden,överföra kulturarvfrågamening att etten om -

skall därvidSkolanfrån tillkunskaper generationspråk, nästa.en-
fostran ochför barnensderasstöd för familjerna i ut-ett ansvarvara

Skolanmed hemmen.samarbetedärför ske iveckling. Arbetet måste
lek och krea-utveckling främjapersonligaför individenshar tillika att

tivitet.

17-02804
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Kommentar
Rubriken ändras till "uppdrag" för betona ömsesidigheten ifrågaatt

mellan skola och barn/unga/vårdnadshavare. Ordetom ansvar
förmedla har ändrats med anledning" undervisningsbegreppetattav

förtydligasvidgats. detta skolans uppdrag.I Omsorgsbegreppetavsnitt
för betonahar lagts skolans för barn ochin Genomatt ansvar unga.

lek och skapande får barn och erfarenheter och kunskaper varförunga
dettadetta betonas i avsnitt.

94Lpo
uppgiften dels överföraSkolan har vissa grundläggande värden ochatt

förberedaförmedla kunskaper, dels eleverna för leva och verka iatt
förmedlasamhället. Skolan skall de beständiga kunskapermer som

den referensram alla samhället behöver.i Elevernautgör gemensamma
skall kunna orientera sig i komplex verklighet med infor-ett storten

förändringstakt.mationsflöde och snabb Studiefárdigheter ochen me-
toder tillägna och använda kunskap blir därförsig viktiga. Detatt ärny

nödvändigt eleverna utvecklar förmågaockså sin kritiskt granskaatt att
fakta och förhållanden och inse konsekvenserna olika alternativ.att av

viktig uppgift för skolan överblickEn och sammanhang.är att ge
Eleverna skall få möjligheter initiativ och skallDeatt ta ansvar. ges
förutsättningar utveckla sin förmåga arbeta självständigt lösaochattatt
problem.

undervisningen alla skolans det angelägetI i anläggaärämnen att
historisktövergripande perspektiv. perspektiv kanvissa Genom ett

och utveckla beredskap inför framtidenbarn och utveckla sinunga en
fönnåga till dynamiskt miljöperspektiv fårtänkande. Genom deett
möjligheter både för miljö de själva direktden kan påver-att ta ansvar

och skaffa personligtka sig förhållningssätt till övergripande ochatt ett
globala miljöfrågor. Undervisningen bör belysa hur samhällets funk-

levationer och vårt och arbeta kan för skapa håll-sätt att attanpassas
bar utveckling.

internationellt perspektiv viktigt för kunnaEtt denär att se egna
verkligheten globalt och föri sammanhang skapa internationellett att

förbereda försolidaritet samhälle med kontaktersamt täta överett
kultur- och nationsgränser.

etiska perspektivet betydelse för frågorDet många deär av av som
i skolan. Därför skall undervisningen olikai behandlaämnentas upp

detta perspektiv och grund för och främja elvernas förmåga tillge per-
sonliga ställningstaganden.
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Förslag
grundläggande värden/ dels / överföra vissauppgiftenSkolan har att
fr för-dels/ främa l"ran ärifännedlaoch / at en m

Skolan skall förmed-verka samhället.för leva och ibereda eleverna att
referens-denkunskaperbeständigade utgör gemensammasommer

iooh skall kunna orientera sigbehöver.samhället Barnalla i ungaram
informationsflöde och snabbmedverklighet,komplex stortett enen

tillägna ochmetoder sigochStudiefärdigheterförändringstakt. att an-
skolårenunder de tidigaSärskiltdärför viktiga.kunskap blirvända ny

ka ocksåk Detf"r till" i ärhar lek attt n r.arn
kritiskt granska faktaförmågautvecklar sinnödvändigt eleverna attatt

olika alternativ.konsekvensernaförhållanden och inseoch att av
och sammanhang.överblick/äruppgift /viktigEn att ge

skalloch Deinitiativfå möjligheterskalloohBum att ta ansvar.unga
självständigt ochförmåga arbetautveckla sinförutsättningar attattges

problem.lösa
/ det/verksamheten ärpedagogiskadenI an-

historisktperspektiv.övergripande Genomanlägga vissageläget ettatt
inför framtidenberedskaputvecklaoohkan barnperspektiv enunga

miljö-tänkande. Genomdynamisktförmåga tillutveckla sinoch ett
de självaför den miljömöjligheter bådefår deperspektiv att ta ansvar

förhållningssätt tillpersonligtskaffaoch sigpåverkadirekt kan att ett
belysas hurskallverksamhetenglobala miljöfrågor. Iochövergripande

föroch arbeta kanlevaoch vårtfunktionersamhällets sätt att anpassas
hållbar utveckling.skapaatt

denför kunnaviktigtperspektivinternationelltEtt är att se egna
internationellför skapaochsammanhangglobaltverkligheten i attett

kontaktermedsamhälleförförbereda översolidaritet tätaettsamt
och nationsgränser.kultur-

debetydelse för mångaperspektivetisktetiska // Ett ärDet avav
skall /Därförskolan.ifrågor tas uppsom

främja / elever-grund för ochochbehandlasperspektiv/ detta genen
ställningstaganden.personligatill/ förmåganas

möligheterna ökako"ns/gender/-porspektiv skallaktivtGenom ett
jämlika villkor obe-utifrånpåverka och verkapokarfo"r flickor och att

könstillhorighet.roende av

Kommentar
undervis-lärande lyfts fram. Satsenaktivtbetydelse förLekens ett

pedagogiska verk-denhar byttsskolans ämnenallaningen i ut mot
för-uppgifter.verksamheters Församtligainförlivaförsamheten " att

ändrats.perspektivet"det etiskatydligande har
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kap. skollagenenlighet med I och SFS 1995:884 "Särskilt skallI
främjaden verkar skolan jämställdhet mellan könen"inom samtsom

till samtliga kommittéerdirektiv jämställdheten mellanregeringens om
samhällsövergripandekönen dir 1994:124. perspektiven dettaDe i

historiska, miljö, internationella och etiska bör jämställd-avsnitt - -
hetsperspektivet läggas till. betänkandet utvecklas köns/gender-I

kapitel jämställdhet.perspektivet I1i om

94Lpo
förutsätterSkolans uppdrag förmedla kunskaper aktiv diskussionatt en

skolan kunskapsbegrepp, vadi den enskilda viktig kun-ärom om som
hur kunskapsutvecklingskap och framtiden och sker. Olikaidag i om

kunskap naturliga utgångspunkter i sådan diskussion.aspekter på är en
entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryckKunskap inget iär

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhetolika former såsom --
samspelar med varandra. Skolans arbete måsteförutsätter och in-som

for olika kunskapsformer och skapariktas på utrymme att ettatt ge
former för den enskilda eleven balanseras och blir tilllärande där dessa

helhet.en
harmoniska skaSkolan skall främja elevernas utveckling. Detta

åstadkommas varierad och balanserad sammansättningen avgenom
erfarenheter och den socialaoch arbetsformer. Gemensammaämnen

förutsätt-och kulturella skolan skapar ochvärld utgör, utrymmesom
kunskapsformer delar helhet.för lärande, där olikaningar ärett av en

Förslag
Skolans förutsätteruppdrag / förmedla kunskaper / främja lärandeatt

vadaktiv diskussion i den enskilda skolan kunskapsbegrepp,en om om
viktig kunskap och framtiden och hur kunskapsut-idag iärsom om

h lär fveckling sker, lik lär t tn n nnm r
ggh skapandç. Olika aspekter kunskapsökandçt efter kunskap, lek på

sådan diskussion.utgångspunkter inaturligaär en
entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryckKunskap inget iär

förståelse, färdighet, förtrogenhetolika former såsom fakta, och --
och samspelar med varandra. Skolans arbete måste in-förutsättersom

för olika kunskapsformer och skapariktas på att utrymme att ettge
former / balanseras och blirlärande där dessa /

helhet.till en
ggh harmoniska utveckling.Verksamheten skall främja barns ungas
varierad balanseradåstadkommas ochskaDetta samman-genom en

arbetsfonner. erfarenheter ochinnehåll och Gemensammasättning av
kulturella värld skolan skapar ochden ochsociala utgör, utrymmesom
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förutsättningar för lärande, där olika kunskapsfonner delarärett av en
helhet.

förskolancentralt mål mellan for sexåringar,Ett Ed-är mötetag
kolan hfri h k f"r fak lan nm°n"r "mm n er

lärande.utveckling ochpåsyn

Kommentar
främja"Färmedla kunskaper" har med lärande" eftersomersatts

lärandeundervisningsbegreppet vidgats. sker ständigtBarns genom
leken ochderas aktiviteter skapandet vilket här beto-iegna som ex.

byts "innehåll""ämnen"Begreppet i strävanut mot ettmotnas. mer
omfatta allaövergripande perspektiv kan pedagogiska verksam-som

betonar målet med förskola för sexåring-heter. illäggetT integreraatt
och fritidshem.grundskolaar,

Lpo 94
skall stimulera elev bilda sig och med sinaSkolan varje växaatt att

skall de intellektuella såväl de praktiska,uppgifter. skolarbeteI som
sinnliga aspekterna uppmärksammas. Eleverna skall fåoch estetiska

fåuppleva för kunskaper. skall och utvecklaolika uttryck De pröva
känslor ocholika uttrycksformer och uppleva stämningar. Drama,

musicerande och skapande i bild, och form skallrytmik, dans, text vara
harmonisk bildningsgång omfattarinslag skolans verksamhet. En in-i

intellektuellt arbete. till ska-manuellt Förmågaslag såväl egetsomav
eleverna skall tillägna sig.till detpande hör som

Förslag
medSkolan stimulera barn bilda och sinaskall och sig växaattunga

intellektuella praktiska,uppgifter. skolarbetet skall de såväl deI som
skall fåsinnliga estetiska uppmärksammas.och aspekterna Envar upp-

uttrycks-få och utveckla olikaleva olika uttryck för kunskaper; pröva
rytmik, dans,former och uppleva känslor och stämningar. Drama, mu-

skolansform skall inslag isicerande och skapande bild, ochi text vara
omfattarharmonisk utveckling och bildningsgångVerksamhet. En

olika kunska-utforska, tillägna sig och gestaltamöjligheter prova,att
erfarenheter.och /per

skall till-skapande till det bam ochte./ till hörFörmåga eget ungasom
mellan pedagogiska verksamheternasamarbetet de olikasig. Iägna ges

få och utveckla kunska-speciella ligheter till kgnlqethär prövamo" att

IM
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f"r huname funk-"rklE nvrmtt rn
rf° kla tifr°n h chv°ri h inanhind vr r n r

Kommentar
därpå barnomsorgens traditionsärskild betoningFörslaget lägger

för lärandet. Därför harbildar grundenskapande och kreativitet av-
till integrerade verksamheter,föromformulerats anpassningsnittet en

särskildaprojektarbete. illägget betonar detoch Tbl. temaa. genom
svårigheterhandikapp ochför barn och oavsett typansvaret unga av

olika slag.av

utveckling och lärandeGod miljö för

Lpo 94
arbete. Skolanrespekt för och sittskolan sinEleven skall i möta person

levande social gemenskapskall efter trygg-sträva att som gervara en
med mångaSkolan verkar i omgivninglära.het och vilja och lust att en
samlade be-skall söka skapa de bästakunskapskällor. Strävan attvara

och kunskapsutveckling.bildning, tänkandeförtingelsema elevernas
visserligen hemmet,självkänsla grundläggs itrygghet ochPersonlig

roll därvidlag. elev harVarjeskolan har viktig rätt att ut-men en
tillfredsställelseglädje och få erfara denkänna växandetsvecklas, som

svårigheter.och övervinnaframstegdet göraattger

Förslag
arbete. Skolanrespekt för sin och sittindivid skallVarje möta person

levande social gemenskapefterskall trygg-sträva att som gervara en
med mångalära. Skolan verkar i omgivningoch vilja och lusthet att en

de bästa/sälea/ i; skapaskallkunskapskällor. Strävan attvara
tänkande och kun-bildning,betingelsema för barns ochsamlade ungas

självkänsla grundläggs-trygghet ochskapsutveckling. Personlig
skolan viktigi skolan, harsäs/gu i hemmet/ / men ensom

/ i-skolan / få utvecklas, kännaindivid harroll därvidlag. Varje rätt att
deterfara den tillfredsställelseväxandets glädje och göraattsom ger

svårigheter.framsteg och övervinna

Kommentar
tillför"aktivt" lagts betonaharspråkjusteringarFörutom atttermen

språkjusteringar.kvaliteten. I övrigt görs
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Den enskilda skolans utveckling

94Lpo
verksamhet utvecklasSkolans måste så den uppställdaatt motsvarar

Huvudmannen har för sker.mål. givet så dagligaDenett attansvar
och lärarnaspedagogiska ledningen skolan professionella ärav ansvar

förutsättningar för skolan utvecklas kvalitativt. kräverDettaatt att un-
ständigt resultaten följsdervisningsmålen och utvärderasprövas, upp

utvecklas.och metoder och sådant arbete måste ske iEttprövasatt nya
personal och eleveraktivt samspel mellan skolans och i kon-näraett

det omgivande samhället.takt med såväl hemmen som

Förslag
verksamhet måste utvecklas så den uppställdaSkolans att motsvarar

har för så sker. dagligamål. Huvudmannen givet Denett attansvar
/ profes-ledningen skolan och lärarnas / pedagggernaspedagogiska av

förutsättningar för skolan utvecklas kvalitativt.sionella är attansvar
följs/ målen ständigt resultatenkräver /Detta prövas,att

utvecklas.och utvärderas och metoder och Ett så-prövasattupp nya
skolans personal ochdant arbete måste ske i aktivt samspel mellanett

kontakt med såväl hemmen det omgivandeelever och i nära sam-som
hället.
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MÅL OCH RIKTLINJER2

94Lpo
arbete.inriktningen för skolans DeMål strävaatt mot angeranger

kvalitetsutveckling i skolan.önskaddärmed en
uppnått devad eleverna minst skall haMål uppnå uttrycker näratt

ele-och skolhuvudmannensskolanslämnar skolan. Det attär ansvar
dessa mål.möjlighet uppnåattverna ges

Kommentar
ovanståendeföreslåsändringar avsnitt.Inga i

flyttas fram ochoch värdenföreslås 2.2 NormerNedan avsnittetatt
förförändringKunskaper.med 2.1 Dennaplats görsbyter avsnittet att

uppgifter dispone-värdegrund ochkapitlet Skolansanknyta till hur är

rat.

värden2.2 Normer och

94Lpo
elevernapåverka och stimuleraoch medvetetskall aktivtSkolan att

och låta dem kommavärderingarsamhällesomfatta vårt gemensamma
handlinguttryck praktisk vardagligtill i

och värdenA4 Normer

Förslag
stimulera barn ochpåverka ochaktivt och medvetetSkolan skall unga

värderingar värderingar ochomfatta samhällesvårtatt gemensamma
vardaglig handling.praktisklåta dem komma till uttryck i

Kommentar
Vidare harpå kapitlen.ändrasenlighet med omdispositionenI numret

social-till bl.till med hänvisning"demokratiska" lagtsbegreppet a.
portalparagraftjänstlagens

94Lpo
Mål
Mål sträva motatt

efter varj elevSkolan skall sträva att e
medvetna ställningstagandenetiskaförmågautvecklar sin göraatt0

erfarenheter,personligakunskaper ochgrundade på
människors egenvärde,andrarespekterar0

förtryck och kränkandeförmänniskoravstånd från utsättsatttar
människor,andramedverkar till biståbehandling attsamt
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och utvecklarandra människors situationoch förståin ikan leva sig0
ochmed deras bästa förhandla ocksåvilja ögonenatten

miljönsåväl närmiljön iochrespekt förvisar ettsomomomsorg0
perspektiv.vidare

Förslag
Mål
Mål sträva motatt

individefter varjeSkolan skall sträva att
etiska ställningstagandenmedvetnaförmågautvecklar sin göraatt0

personliga erfarenheter,kunskaper ochgrundade på
egenvärde,människorsandrarespekterar

kränkandeförtryck ochförmänniskorfrånavstånd utsättsatttar0
andra människor,medverkar till biståbehandling attsamt

och utvecklarsituationandra människorsoch förståikan leva sig in0
för ochbästaockså med derashandlavilja ögonenatten

miljönnärmiljön isåvälför ochrespekt ettvisar somomsorg om0
perspektiv.vidare

Lpo 94
Riktlinjer

skall:skolanarbetar iAlla som
samhörighet, soli-känsla förelevernasutvecklamedverka till att0

utanför denmänniskor ocksåför närmastedaritet och, grup-ansvar
pen

mellansolidaritetskolan präglastillbidraverksamheti sin att av0
människor och

ellerindividerförtryckochtrakasserieraktivt motverka grupper.av0

Läraren skall
arbetetvardagligaoch detenskilda eleven iför den ut-respektvisa0

förhållningssätt,demokratisktfrångå ett
värde-svenska samhälletsdiskutera detmed elevernaochklargöra0

handlandet,personligaför detkonsekvensergrund och dess
uppfattningarvärderingar,skiljaktigadiskuteraochredovisaöppet0

och problem,
ochför arbetetutveckla reglermed elevernatillsammans samvaron0

ochdeni gruppenegna
klargöra sko-och därvidfostranelvemasmed hemmen isamarbeta0

samarbetet.och förför arbetetgrundreglerochlans ensomnormer
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Förslag
Riktlinjer
Alla iarbetar skolan skall:som

medverka till utveckla barns och känsla för samhörighet,att0 ungas
solidaritet och för människor också utanför den närmasteansvar
gTuPPen,
i sin verksamhet bidra till skolan präglas solidaritet mellanatt0 av
människor och
aktivt motverka trakasserier och förtryck individer ellerav grupper

visa respekt för den enskilda individen och deti vardagliga arbe-0
frånutgå demokratiskt förhållningssätd/tet ett

skall

0
klargöra och med barn och diskutera det svenska samhällets0 unga
värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet,

redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningaröppet0
och problem,
tillsammans med barn och utveckla förregler arbetet och0 unga

den ochisamvaron egna gruppen
samarbeta med hemmen i bmc och fostran och därvid klar-0 ungas

skolans och regler grund för arbetet förochgöra somnormer en
samarbetet.

Kommentar
den börPunkten uppflyttad eftersom gälla alla arbetar1 sko-är isom

lan.

2.1 Kunskaper

Lpo 94
Skolan skall förmedla sådana kunskaper nödvändiga förärsom

varje individ och samhällsmedlem. Dessa också grund för fort-ger en
utbildning. Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling.satt

I alla skall lärarna efter i undervisningen balanseraämnen sträva att
och integrera kunskaper i sina olika former.

Q Kunskaper

Förslag
Skolan skall / förmedla / cigg till hos bam och utveckla såda-at: Lmga

kunskaper nödvändiga för varje individ och samhällsmed-ärna som
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/Skolan/ aför fortsatt utbildning.grundocksålem. Dessa enger
gch harmoniska/ barnsbidra till / elevernassamhçten skall ut-ungas

nyfikenhet och lastLltfgrskandç,/veckling. /
mhd iska rk Denf"rk l t"r a-n. evn nn

balanseraefter i undervisningenskallverksamhçtçngggiska sträva att
olika former.sinakunskaper ioch integrera

Kommentar
ändrade ordningen påpå grund denändratRubrikens är avnummer

Ändring kommentar."förmedla" tidigarebegreppetavsnitten. seav
och nyfi-ochbarnför markera motivationharTillägg gjorts att ungas

verksamheten.pedagogiskagrund för denlärandekenhet till som

94Lpo
Mål sträva motatt

elevefter varjeskallSkolan sträva att
lära,och lustnyfikenhetutvecklar att0

lära,utvecklar sitt sätteget att0
grundadeståndpunkterformulerasjälvständigtbefäster atten vana0

överväganden,fömuftsmässiga och etiskakunskapersåvälpå som
och ämnesområ-skolansinomgoda kunskapersig ämnentillägnar0

den,
betydelsenspråk förstårikt ochutvecklar attsamtnyanseratett av0

språk,vårda sitt
med andra,och tillsammanssjälvständigtarbeta bådelär sig att0

främmande språk,påkommuniceralär sig att
för träffaerfarenheter kunnaochkunskapertillräckligainhämtar att

ochoch yrkesinriktningutbildningval fortsattunderbyggdaväl av
förredskapkunskaperanvända sinalär sig attatt som0

problem,och lösaantagandenochformulera pröva-
ocherfarenheterreflektera över-

förhållanden.påståenden ochvärderagranska ochkritiskt-

Förslag
Mål sträva motatt

6-16 årbarn QQhvçrksamhgten förpadagggiskasamlad;Qçn unga
r in ivi" r v

och lust lära,nyfikenhetutvecklar trygghet, att
lärautvecklar sitt sätt atteget

fg"nna°tillgtyggklar tillit sin ga,egçn
ktf"ranrhviarh"nl1"r ii tttrn
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°v"1 utf kkl älv "ni hutve rett m m n m r n0
läranda,

formulerabefäster självständigt ståndpunkter grundadeatt0 en vana
såväl kunskaper fömuftsmässiga och etiska överväganden,på som

goda kunskaper inom skolans och ärrmesområ-tillägnar sig ämnen0
k frden, för bild i och b n1ivatt r x ,

utvecklar rikt och talat QCh skrivet språk förstårnyanserat samtett0
vårda språk,betydelsen sittattav

på främmande språk,lär sig kommuniceraatt0
/0

lyssna, disgnara, och använda sina kunska-lär sig argumenteraatt0
för formulera, lcritiskt granska,redskap prövaatt antagan-per som

problem,den och lösa
--// //0 ----------

1 1 .H i /i
fritids-mQligheter till skapande gçh till amigutvecklar sina eget0

och kulturliv
och erfarenheter for kunna träffatillräckliga kunskaperinhämtar att0

ochfortsatt utbildning yrkesinriktningväl underbyggda val av

Kommentar
omfattassamtliga pedagogiska verksamheterUnder rubriken attanges

råda tveksamhetför det ska någon"Mål mot" intesträva attattav
därom.

tillägg, förfått betonaförslaget har punktI ett ett att omsorgs-
och med förskolaochPunkt 5 I4 integrationenäransvaret. nya. av

för grundskola, och fritidshem ska mål vid-sexåringar, strävaatt mot
lärande alltidutifrån helhetssyn på barns utveckling och somgas en

verksamhet. "Tillit till för-präglat barnomsorgens pedagogiska egen
självkänsla har centralmåga" har lagts till eftersom barns och ungas

lära. den fjärde punkten barnsbetydelse för lusten och viljan I tasatt
förebilder stöd den sociala utvecklingsprocessenbehov goda och iav

utforskande" ömsesidig läroprocessMed "gemensamt menasupp.
har tillägg utvecklarbarn-vuxna. Punkt 7barn-barn, ett satsenssom

har fått förtydligande tillägg. Punkt bortta-innebörd. Punkt 8 10 ärett
anledning punkten tillkommit. Punkt har för-med 5 11att ettavgen

borttagen och har lagts ihoptydligande tillägg. Punkt 12 medär
förtspunkten Punkt och har med anledning11. 13 inär ny avovan, nr

för helaverksamheter har barns dagintegrerade iatt taatt ansvar
har också några punkter bytt plats.skolan. jämförelse med 94Lpo
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94Lpo
uppnåMål grundskolaniatt

grundskolaefter genomgångenför varje elevSkolan ansvarar
och läsa aktivt ochkan lyssnaspråket ochsvenskadetbehärskar

skrift,tankar tal ochidéer och iuttrycka
och kan tillämpamatematiskt tänkandegrundläggandebehärskar

vardagslivet,det i
sammanhangochgrundläggande begreppförstårtill ochkänner

samhällsvetenskapliga ochtekniska,naturvetenskapliga,deinom
kunskapsområdena,humanistiska

fått ökat in-skapande ochtill kreativtfönnågautvecklat sin etthar
kulturutbud,samhälletsdelför att tatresse av

nordiska,svenska ochdelar vårtmed centralaförtrogenhethar aven
kulturarv,västerländskasamiska,detinklusive samt

andra kulturer,förståelse förutvecklathar
engelska,skrifttal och påikommunicerakan

ochlagar ochför samhälletsgrundernatill vetkänner omnormer
samhället,skolan och iskyldigheter iochrättighetersina

beroendeömsesidigavärldsdelarsochländerskunskaperhar avom
varandra,

grundläg-förstårgod miljö ochförtill förutsättningarnakänner en
sammanhang,ekologiskagande

god hälsaförförutsättningarnakunskapergrundläggandehar enom
samt

betydelse för hälsan,livsstilensförståelse för denhar egna
ochrolloch derasmedierhar kunskaper om

val.efterämnesområdeninom någrafördjupade kunskaper egethar

Förslag
Mål uppnå / skolani / grundatt

århf"rverk amheteniskasamlad edaDen aunamo
målföljandelångsiktigt uppnårindividskall tillse varjeatt

och sittälvför sig smoggad,ochutvecklingallt efterkan, ta ansvar
vardagsliv

ochaktivtoch läsakan lyssnaspråket ochsvenskadetbehärskar
skrift,ochtankar talidéer och iuttrycka

tillämpatänkande och kanmatematisktgrundläggandebehärskar
vardagslivet,det i

sammanhangochgrundläggande begreppförstårtill ochkänner
ochsamhällsvetenskapliganaturvetenskapliga, tekniska,inom de

kunskapsområdena,humanistiska
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har utvecklat förmågasin till kreativt skapande och fått ökat in-ett0
för del samhällets kulturutbud,tresse att ta av

har förtrogenhet med centrala delar vårt svenska och nordiska,0 en av
inklusive det samiska, västerländska kulturarv,samt
kan kemmunieera lgmskaper eeh erfarenheter i många umgicks-0
frrnr "li l mik hm rm n
har utvecklat förståelse för andra kulturer,
kan kommunicera tal och skrifti på engelska,
känner till grunderna för samhällets lagar och och vet0 normer om
sina rättigheter skyldigheteroch skolani och i samhället,
har kunskaper länders och världsdelars ömsesidiga beroende0 om av
varandra,
känner till förutsättningarna för god miljö och förstår grundläg-0 en
gande ekologiska sammanhang,
har grundläggande kunskaper förutsättningarna för god hälsa0 om en

har förståelse för den livsstilens betydelse för hälsan,samt egna
har kunskaper medier och deras roll ochom
har fördjupade kunskaper inom några ämnesområden efter val.eget

Kommentar
Begreppet "grundskola" ändrat till "skola" rubriken eftersomär i
målen omfattar de samlade pedagogiska verksamheterna vilket också
klargörs läroplanens inledning.i

Målen har utökats med punkt för knyta1 till förskolans ochatt an
fritidshemmens pedagogik. Punkt anknyter7 till barn har mångaatt ett
språk de bör få möjlighet och utveckla.prövaattsom

I det följande "mål uppnå" sameskolan, specialskolaniattanges
och Särskolan. Dessa mål har ändratsinte

Lpo 94
Mål uppnå i sameskolanatt
Dessa mål uttrycker vad eleverna, har gått i sameskolan, skall hasom
uppnått grundskolans mål.utöver

Sameskolan för varje elev efter genomgången sameskolaattansvarar
förtrogen med det samiska kulturarvet ochär0

kan tala, läsa och skriva på samiska.0

Mål uppnå i specialskolanatt
Grundskolans mål gäller för specialskolan. ställetI föräven grundsko-
lans mål för svenska och engelska gäller dock särskilda mål för döva
och hörselskadade elever.
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döv eller hörselskadad elev efterför varjeSpecialskolan attansvarar
specialskola:genomgången

svenskateckenspråk och läsaavläsadvs. kantvåspråkig, samtär0
skrift och kanteckenspråk och ipåtankar och idéeruttrycka

skrift engelskapåikommunicera0

uppnåMål särskolaniatt
förutsättning-individuellaeftereleverna, sinauttrycker vadmålDessa

Särskolan.de lämnaruppnåttskall ha närar,

lämnar grundsärskolanelevför varjeSkolan att somansvarar
förutsättningar,medvetenheten sinahar ökat om egna0

och kommunicera,läsakan lyssna,förmågaefter sin
lösaeleven kanmatematikfärdigheter isådanautvecklathar att0

livsföringen,dagligadenproblem i
omvärldsammanhang i singrundläggandeförstårtill ochkänner0

kunskapsområden ochgrundskolansfår insikt imöjligtlångtoch så
perspektiv,övergripande

får hjälpochkunskapsökaförmåga atthar ökat sin vetaatt manvar0
det,göra

utveck-ämnesområdeneller flerakunskaper inomökadehar ett som0
kulturutbud,berika fritiden,och kanindividenlar

hälsa ochgodgrunderna förtillkänner en0
utvecklings-verkningarnakompenseraförmågahar ökat sin att av

dagliga livet.detistömingen

harträningsskolanlämnarelevför varje ut-Skolan att somansvarar
förmåga:vecklat sin

socialt,samspelaatt
signaler,tecken ellerspråk, symboler,kommuniceraatt genom

orsakssammanhang i sinkvantitet ochkvalitet,tid,hanteraatt rum,
omvärld,

rörelseförmåga,och desskroppkänna sinläraatt
välbefinnande,ochaktiv för hälsafysisktatt vara

och initiativ,nyfiken taatt vara
intryck,förmottagligkänslor ochpåatt varareagera egna

kreativt ska-och förupplevelseruttrycksmedel iolikaanvändaatt
pande,

iåterkommande aktiviteterföroch försökamedverka i taatt ansvar0
dagliga liv,sitt

det lättarereglertilloch kännafärdigheter gör attanvändaatt som0
vardagslivet,fungera i



l 10 Kapitel 9 SOU 1997:21

uppfatta självsig individ och ha förståelse för andra ochatt0 som en
aktivt förintressera sig något område kan berika individenatt0 som

och tillvaron också utanför skolan.

Kommentar
I betänkandes kapitel 10 "Konsekvenser" förs diskussion sexår-en om

förskola och särskola.ingarnas

Riktlinjer
Lpo 94
Alla i skolanarbetar skallsom

hjälpa elever behöver särskilt stöd och0 som
församverka skolan till god miljö för lärandegöraatt0 en

Riktlinjer
Förslag
Alla arbetar i skolan skallsom

samverka för/ /en god miljö för utveckling, lek0
och specielltlärande därvid uppmärksamma eeh stöda barnsamt

/gd behovech särskilt stödunga av
//ut fr°nv kil ivid h f"rutsä° re in0 n V

tänkandeochter

Kommentar
Punkterna omarbetats fåtthar och inbördes ordning. Punkt 2 ären ny
uppflyttad eftersom gälladen bör alla arbetar skolan.isom
"Speciellt" och "uppmärksamma" har lagts till första punkten föri att

förstärka för barn och med behov särskilt stöd.ansvaret unga av

Lpo 94
Läraren skall

utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter0
och tänkande,
stärka elevens vilj lära och elevens tillit till den fönnågan,atta egna

för elevens förmåga själv skapa och använda olikautrymme attge
uttrycksmedel,
stimulera, handleda och särskilt stöd till elever har svårighe-0 ge som
ter,
samverka med andra lärare i arbetet för nå utbildningsmålen ochatt
organisera och genomföra arbetet så elevenatt

utvecklas efter förutsättningarsina och samtidigt stimuleras att-
använda och utveckla hela förmåga,sin
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upplever kunskap meningsfull och den kunskapsut-äratt att egna-
framåt,vecklingen går

får stöd språk och kommunikationsutveckling,i sin-
får fler och självständigasuccessivt uppgifter och ökatstörre ett-

eget ansvar,
ämnesfördjupning,får möjligheter till överblick och sammanhang-

och
får möjligheter arbeta ämnesövergripandeatt-

Förslag
Pedagogen skall

sam/ verka / arbeta /- ° °"
/ genomföra arbetetoch så / eleven / barn ochatt

un a,
utvecklas efter förutsättningar och samtidigt stimulerassina att-
använda och utveckla hela förmåga,sin

kunskap meningsfull och den kunskapsut-upplever äratt att egna-
vecklingen framåt,går
får stöd sin språk och kommunikationsutveckling,i-

får fler och självständiga uppgifter och ökatsuccessivt större ett-
eget ansvar,
får möjligheter till / /fördjupning, överblick ochämnes samman--

och arbeta ämnesövergripande,hang att
får möjlighct till avkoppling, lek och vila,-

för barn förmåga själv skapa och användaoch attutrymme ungasge
olika uttrycksmedel,

handleda och särskilt stöd till de barn ochstimulera, ;inga somge
svårigheter,har

vilja lära och gg tillit till denstärka barns cch att egnaungas
fönnågan

Kommentar
möjlighet tillHela har omdisponerats och omarbetats. "Fåravsnittet

avkoppling, lek och vila" har lagts till för detpoängteraatt gemen-
för barns ochansvaretsamma ungas omsorg.

2.3 Elevernas inflytandeochansvar

94Lpo
kunna och del-demokratiska principerna påverka,De att ta varaansvar

kunskapsmässiga och socialaaktig, skall omfatta alla elever. Elevernas
förde allt det arbetetutveckling förutsätter störreatt tar ett ansvar egna
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utbildningensreellt inflytande påde fårskolmiljönoch för ettsamt att
skolandet alla arbetar iskollagen åliggerEnligtutformning. attsom

arbetsformer l kap. 2§ .demokratiskaverka for

och inflytandeoch2.3 Barns ungas ansvar

Förslag
och del-kunna påverka,demokratiska principernaDe taatt ansvar vara

kunskapsmässiga ochoch Derasomfatta alla barnskallaktig, unga.
för detalltdeförutsättersociala utveckling störretar ettatt ansvar egna

inflytandefår reellt pådeför skolmiljönocharbetet ut-ettsamt att
det alla arbetar iEnligt skollagen åliggerbildningens utfomming. som

.arbetsformer 1 kap. 2§för demokratiskaverkaskolan att

Mål
94Lpo

Mål sträva motatt
elevefter varjskallSkolan sträva att e

och sin arbetsmiljö,för studierpersonligt sinatar ett ansvar0
utbildning ochinflytande sinalltsuccessivt överstörreutövar ett0

skolan ochdet arbetet iinre
förmågaoch utvecklar sindemokratins principerkunskaphar attom0

demokratiska former.arbeta i

Riktlinjer
skalli skolanarbetarAlla som

och inflytandeoch vilja tillförmågaden elevernasfrämja ansvar0
fysiska skolmiljön.kulturella ochsociala,denöver

skallLäraren
förpersonligt sinoch villeleverna kanfrånutgå ta ettatt ansvar0

skolanfor arbete ioch sittinlärning
social och kulturell bakgrundkön ochelevertill alla oavsettatt0 se

arbetsformer och undervis-inflytande arbetssätt,påfår reelltett
ökar med stigande ålderdetta inflytandeinnehållningens samt att

mognad,och
lika inflytande ochpojkar fårflickor ochverka för överstortettatt0

undervisningen,iutrymme
arbetsformer,olika arbetssätt ochfårför eleverna prövaattsvara

och utvärdera undervisningenplaneramed elevernatillsammans
och
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förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättig-0
skyldigheterheter och präglar demokratiskt samhälle.ettsom

Mål
Förslag
Mål strävaatt mot
Skolan skall efter elevvarjesträva att

personligt för studiersina och sin arbetsmiljö,tar ett0 ansvar
allt inflytandesuccessivt sin utbildning ochutövar större överett0

det arbetet skolaninre i och
har kunskap demokratins principer och utvecklar sin förmåga att0 om
arbeta i demokratiska former.

Riktlinjer
Alla arbetar i skolan skallsom

främja enskildas förmågaden och vilja till och inflytande0 ansvar
fysiskaden sociala, kulturella och skolmiljön.över

skall
från / elev / individ kan och villutgå varjç personligtatt ta ett0 an-
för inlärning och för arbetesin sitt i skolansvar

till alla / elever / barn Qçh kön, fömiåga, ochatt oavsett0 se anga so-
kulturell får reellt inflytandecial och bakgrund på arbetssätt,ett ar-

betsformer och / / innehåll i verksamhçten samt att
detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,

fårverka för flickor och pojkar lika inflytande ochöveratt ett stort0
izeüsamhçten,utrymme

för får olika arbetssätt och arbetsfor-prövaatt0 svara
mer,

planera ochtillsammans med barn Qgh utvärdera vçrksamhe-0 anga
och,Q

förbereda för delaktighet ochbarn 99h medansvar och för de0 anga
rättigheter och präglar demokratisktskyldigheter samhälle.ettsom

Kommentar
förmåga tillförpunkt 2 har ordet lagts stärka rättigheterna och" att

främja lika villkor för barn och med svårigheter.unga
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2.4 Skola och hem

94Lpo
för elevernasvårdnadshavarnasochSkolans gemensammma ansvar

förförutsättningarna barnsde bästa möjligaskall skapaskolgång att
lärande.utveckling ochungdomarsoch

2.4 Skola och hem

Förslag
för / elevernasoch vårdnadshavarna m:Skolan gemensamtett ansvar

för barnsmöjliga förutsättningarnaskapa de bästa/ att
lärande.utveckling ochech ungas

Kommentar
grund-förskola för sexåringar,anledningmedSpråkjusteringar attav

och fritidshemskola integreras.

Riktlinjer
Lpo 94

skalli skolanAlla arbetarsom
tillsammansvårdnadshavare såsamarbeta med elevernas att man0

verksamhet.kan utveckla innehåll och

Läraren skall
föräldrar elevernasfortlöpande informerasamverka med och om0

kunskapsutveckling ochochskolsituation
elevens personliga situationden enskildahålla informeradsig om0

iaktta respekt för elevens integritet.och därvid

Riktlinjer
Förslag

i skallarbetar skolanAlla som
tillsammanselevernas/ vårdnadshavare såsamarbeta med / att man0

och verksamhet.utveckla innehållkan

skallPedagogen
föräldrar barns oehfortlöpande informeramed ochsamverka om0

bl,kunskapsutvecklingtrivsel ochskolsituation, ut-genom a.angas
vecklingssamtal och

personligaenskilda individens situa-informerad denhålla sig om0
eeh integritetdärvid respekt för barnsoch iakttation ungas
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Kommentar
tillförts.och "utvecklingssamtal" har"trivsel"Begreppen

skolbarnsomsorg2.5 Skola förskola- -

Lpo 94
efter förtroendefullt samarbete med för-Skolan skall nåsträva att ett

för stödja barnens allsidiga utveck-skolan och skolbamsomsorgen att
skolan skall samarbetetinte har börjat iling. de barnFör sär-ännusom

samarbeteunderlätta skolstartenskilt inriktas på näraettatt genom
frånskolforberedande verksamheten. Samarbetet skall utgå demed den

för respektive verk-mål och riktlinjer gällerriksgiltiga och lokala som
samhet.

Qvergâ och samverkan2.5 ng

Förslag
från chk lan kall å in iviAlla etari ut-ut enensom ar

förskoleverksamheten for barnskall ske med 1veckling. Samarbetet 3
mineli klanmtmdklbm rinmo mear m r

skall de barn oohgymnasiçskolan. Särskild uppmärksamhet ägnas unga
från de nationellasto"d. Samarbetet skall utgåhar behov särskiltsom av

gäller. /lokala mål riktlinjeroch och som

Kommentar
med anledning förändrade förutsätt-helt deomarbetatAvsnittet är av

fritidshemsexåringar, grundskola ochförskola för integ-ningarna när

reras.

Skolan och omvärlden2.6

Lpo 94
skall ocksåhög kvalitet i skolan.Eleverna skall utbildning Deen av

denförutsätterunderlag för välja fortsatt utbildning.få Detta attatt
skolformermed de frivilligaobligatoriska skolan samverkarnära som

arbets-samverkan medförutsätter ocksåfortsätter till.eleverna Det en
livet och närsamhället i övrigt.
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Skolan och omvärlden2.6

Förslag
hög kvalitet skolan. skall ocksåfå utbildning iEleverna skall Deaven

fortsatt utbildning. förutsätter / denför välja Dettafå underlag attatt
verkar / arbetar med de frivilliga skol-/obligatoriska/ skolan nära sam

samverkanfortsätter till. förutsätter ocksåformer eleverna Det ensom
och närsamhället i övrigt.med arbetslivet

Kommentar
har starkare"samarbete" eftersom arbeteändras till"Samverkan" en

innebörd.

Mål
94Lpo

Mål sträva motatt
elevSkolan skall efter varjesträva att

och erfarenheter förtillräckliga kunskaperinhämtar att0
valmöjligheter och ställning till frågorolikakunna granska ta som-

framtiden,denrör egna
kul-närsamhället och dess arbets-, förenings- ochfå inblick ien-

turliv och
till fortsatt utbildning i Sverige ochmöjligheter ikännedom om-

länder.andra

Kommentar
dettaI justeringaravsnitt ingagörs

Riktlinjer
Lpo 94

skall:Alla arbetar i skolansom
arbetsliv, före-med kultur ochför utveckla kontakterverka att0

kan berikaverksamheter utanför skolanningsliv andrasamt som
ochlärande miljöden som en

elevens studie ochmotverka sådana begränsningar ibidra till att0
bakgrundsocial eller kulturellgrundar på kön elleryrkesval sigom

skallLäraren
.

val fortsatt utbildning ochför elevsbidra med underlag varje av0
skolorkontakter med mottagandemedverka till utveckla samtatt

och andra kan bidra till berikaföretagmed organisationer, attsom
den det omgivande samhället.förankra iskolans verksamhet och
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Riktlinjer
Förslag
Alla i skolan skallarbetarsom

för utveckla kontakter med kulturVerka och arbetsliv, före-att0
verksamheterningsliv andra utanför skolan kan berikasamt som

lärande ochden miljösom en
begränsningarbidra motverka sådana elevens studietill i ochatt0

kön eller social eller kulturellyrkesval grundar sig på bakgrund.om

skall:
underlag för elevs val fortsatt utbildningbidra med varje och0 av
till utveckla kontakter med mottagande skolormedverka att samt0

företag och andra kan bidramed organisationer, till berikaattsom
skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.

Lpo 94
personal fullgör uppgif-Syopersonalen eller den motsvarandesom

skallter,
och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningeninformera och0
ochyrkesvalet

personalenstill stöd för den övriga studie och yrkesorienteran-0 vara
de insatser.

Förslag
Studie yrkesvägledare/geh
rande-uppgifteia/ skall

inför den fortsatta utbildningen ochinformera och vägleda eleverna0
yrkesvalet och

för personalens studie och yrkesorienteran-till stöd den övriga0 vara
de insatser.

m"rk ch l f kti hinder hkil"r " n0 m v r m o
v°rin r

Kommentar
för barn med behov särskilt stöd har lagts till, för beto-Ansvaret attav

deras speciella behov det gäller yrkesval och studiestöd.närna
"Syopersonalen yrkesvägledare" och" med "studie- ochär ersatt res-
terande rubriken har bort.i tagitstext
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och betyg2.7 Bedömning

94Lpo
de måleleven har uppnåttden enskildavad månuttrycker iBetyget

stöd för betygs-respektiveför Somkursplanenuttrycks i ämne.som
kvalitetssteg.för olika Dessaämnesspecifika kriterierfinnssättningen

till respektive kursplan.anslutningbetygskriterier ianges

Mål
Mål sträva motatt

efter elev:varjeskallobligatoriska skolan sträva attDen
ochstudierför sinaalltutvecklar störreett ansvar0

och ställaresultatsjälv bedöma sinautvecklar förmågan att egen0
arbetsprestationemarelation till deiandras bedömningoch egna

förutsättningarna.och

Riktlinjer

skallLäraren
ochkunskapsmässigaelevernasutvecklingssamtal främjagenom0

sociala utveckling,
utvärdera varje elevs kun-allsidigtkravutifrån kursplanernas0

för elevenskriftligt redovisa dettaochmuntligtskapsutveckling,
informera rektorn,och hemmen samt

fortlöpande informeraönskemålföräldrarnasutgångspunkt imed0
utvecklingsbehov ochstudieresultat ochelever och hem om

elevensinformationtillgängligutnyttja allvid betygssättningen om0
ochkursplanenförhållande till kraven iförmåga ikunskaper och

dessa kunskaper.bedömningallsidiggöra aven

och betygBedömning2.7

Förslag
måluppnått deeleven harenskildavad mån denuttrycker iBetyget

förstöd betygs-Somför respektiveuttrycks kursplaneni ämne.som
kvalitetssteg.for olika Dessaämnesspeciñka kriterierfinnssättningen

kursplan.till respektiveanslutningibetygskriterier anges

Mål
Mål sträva motatt

elev:efter varjeskallobligatoriska skolan sträva attDen
ochfor sina studierutvecklar allt störreett ansvar0
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resultat och ställasjälv bedöma sinautvecklar förmågan att egen0
till arbetsprestationemaderelationbedömning ioch andras egna

och förutsättningarna.

Riktlinjer
skall:Pedagogen

kunskapsmässiga ochfrämja elevernasutvecklingssamtal0 genom
sociala utveckling,

elevs kun-allsidigt utvärdera varjekursplanemas kravutifrån0
för elevenoch skriftligt redovisa dettamuntligtskapsutveckling,

rektorn,informeraoch hemmen samt
fortlöpande informeraönskemålföräldrarnasutgångspunkt imed0

utvecklingsbehov och vidstudieresultat ochoch hemelever om
elevenstillgänglig informationallutnyttjabetygssättningen om

kursplanen ochförhållande till kraven ioch förmåga ikunskaper
kunskaperdessaallsidig bedömninggöra aven

Lpo 94
2.8 Rektors ansvar

personal skolanchef för och övrig ilärarnapedagogisk ledare ochSom
helhetverksamhetenförövergripandedethar rektorn ansvaret att som

för lokalmålen. Rektornnationellapå nå deinriktas attatt enansvarar
utvärde-ochresultat följsskolansförarbetsplan upprättas attsamt upp

ochskolplanentill målennationella målen och iförhållande till deiras
resultat ochför skolanshararbetsplanen. Rektornlokaladen ansvaret

särskilt för:därvid,har inom givna ett ansvarramar,
tillfår tillgångelevernaarbetsmiljö såUtformningen skolans attav-

självastöd förochgod kvalitethandledning, läromedel attannatav
biblio-stöd kankunskaper. Sådantkunna och utvecklasöka t.ex. vara

hjälpmedel.och andratek, datorer
fårelevernasåolikaundervisningen iSamordningen ämnen attav-

helhet.kunskapsområdenuppfattamöjlighet störreatt som en
ikunskapsområden integrerasämnesövergripandeförAnsvaret att-

kunskapsområdenSådanaolika äriundervisningen ämnen. exem-
och samlev-konsumentfrågor,jämställdhet,trafik,miljö,pelvis sex

droger.narkotika och andraalkohol,med tobak,riskernanad samt
ele-elevvårdsverksamheten såochundervisningenUtformning attav-

behöver.särskilda hjälp deoch densärskilda stödfår detverna
professionelltpersonalenkrävs förkompetensutvecklingDen attsom-

utföra uppgifter.sinaskall kunna
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formerna för samarbetetUtvecklingen mellan skolan och hemmenav-
för föräldrarnas information skolans måloch och arbetasätt attom

valaltemativ.och olikaom
mellan skolan och hemmet det problemKontakten uppstår ochom-
for eleven i skolan.svårigheter

resursfordelningen och stödåtgärdema till denAnpassningen vär-av-
utveckling läraredering elevernas gör.somav

motverka formerför alla trakasserier ochSkolans att avprogram-
erfarenheter föreleverna konkreta betydelse derasmobbning avegna

fortsatt utbildning och yrkesinriktning.val av
den studie och yrkesorienterande verksamhetenOrganisationen såav-

får vägledning inför de olika val skolan erbjuder ochelevernaatt som
inför fortsatt utbildningsväg.val av

internationellaUtvecklingen skolans kontakter.av-
Skolpersonalens kännedom de internationella överenskommelserom-

har förbundit sig beakta utbildningen.Sverige iattsom

Förslag
2.8 Rektors ansvar

förpedagogisk ledare och chef / /Som
övergripande för verksamhetenskolan har rektorn det ansvaret att som

nationella målen. Rektorn förhelhet inriktas på nå de attatt ansvarar en
för skolans resultat följslokal arbetsplan ochupprättas attsamt upp

nationella målen och till målenutvärderas förhållande till de ii
lokala arbetsplanen. Rektorn har för sko-skolplanen och den ansvaret
därvid, särskilt för:lans resultat och har inom givna ett ansvarramar,

l nf"r k nd k l hfrii hem.amar m-
eleverna får tillgång tillUtformningen skolans arbetsmiljö så attav-

for självahandledning, läromedel god kvalitet och stödannat attav
kunskaper. Sådant stöd kan biblio-kunna söka och utveckla t.ex. vara

tek, datorer och andra hjälpmedel.
fårSamordningen undervisningen i olika så elevernaämnen attav-

uppfatta kunskapsområden helhet.möjlighet störreatt som en
för ämnesövergripande kunskapsområden integreras iAnsvaret att-

Sådana kunskapsområdenundervisningen i olika ämnen. är exem-
konsumentfrågor, samlev-pelvis miljö, trafik, jämställdhet, ochsex

nad riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger.samt
och elevvårdsverksamhetenUtformning undervisningen så attav-

och denindivid får det särskilda stöd särskilda hjälp de behö-varje

ver.
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Samorgingen den kursplançsmda verksamheten och övrig verk-av-
samhet eleverna får möjlighetså utveckla fritidsintrçssen ochag att

lek och rörelse,utöva
krävs förkompetensutveckling personalen professionelltDen attsom-

skall kunna utföra sina uppgifter.
formerna förUtvecklingen samarbetet med hemmen och för för-av-

äldrarnas information verksamhetens mål och arbeta ochsätt attom
olika valaltemativ.om

mellan skolan och hemmet detKontakten uppstår problem ochom-
för skolan.svårigheter eleven i

resursfördelningen ochAnpassningen stödåtgärdema till den vär-av-
dering elevernas utveckling lärare gör.somav

för formerSkolans motverka alla utstötning, trakas-attprogram av-
mobbning bland elever och anställda.serier och

med kil "d f°r ell han lin laneh in ivi"r narn v v-
samarbete hemm ch tomst°ende stöd- ochirättasrn m

han lin stöd och service till vi funk-in Laanser. en m sa
tionshindrade LSS

mottagande skolor och arbetslivet utanför förSamverkan med skolan-
konkreta erfarenheter betydelse föreleverna deras valatt egna avge

fortsatt utbildning och yrkesinriktning.av
den studie och yrkesorienterande verksamhetenOrganisationen såav-

får vägledning inför de olika val skolaneleverna erbjuder ochatt som
inför val fortsatt utbildningsväg.av
Utvecklingen skolans internationella kontakter.av-

kännedom de internationella överenskommelserSkolpersonalens om-
förbundit beaktahar sig i utbildningen.Sverige attsom

Kommentar
betonar rektors förPunkt förslaget tillägg1 i är attett som ansvar

samarbetet sker. Särskilt Punkt 6 betonar för verksamheteransvaret
kursplanestyrda. punkt har begreppet12 "utstötning"inte ärsom

lagts och med den bestämmelsen kränkande behandlingtill i inya om
skollagen första kapitlet andra paragrafen. SFS Punkt1995:884 13

ansvarsfrågan för barn med behov särskilt stöd med anled-tar upp av
införandet särskildaLagen stödinsatserLSS.ning av av om
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Konsekvenser10

direktivenI kommittén ska bedöma det samlade måldo-attanges om
kumentet medför några särskilda konsekvenser vid framtida revide-
ringar skolans kursplaner. Kommittén inte den läropla-attav anser nya

erfordrar några revideringar eller tillägg avseende kursplanerna närnen
förskola för sexåringar och fritidshem omfattas läroplanen. Däremotav

det viktigt Skolverket får i uppdrag framställaär kompletterandeatt att
referensmaterial.

Vidare har kommittén funnit det förslaget inte bör medföraatt nya
några ekonomiska konsekvenser Skolverket bör iänannat att ges upp-
drag och få för framställa material och informera denattresurser om

läroplanen till kommunernas ledningsorganisation och skolor.nya
Andra konsekvenser i och med förslaget kommit till del ärsom oss

hur kommittén läroplanenspå mål ifråga de sexåringar skaser om som
i särskola. Kommittén ansluter sig till den skrivning finns isom

Utbildningsdepartementets förslag bl.a. förskoleklasser, där följan-om
Särskolan.de anges om

"Utvecklingsstörda barns behov förskoleverksamhet och skolbarnom-av
tillgodoses regel den reguljära verksamheten närheten hemmet.i isorg som av

Arbetsgruppen inrättandet förskoleklasser innebär någoninteattmenar av
förändring denna del. Med hänsyn tilli utvecklingsstör-tagen att gruppen om
da barn mycket heterogen, det emellertid viktigtär det finnsär att ett utrymme

flexiblaför lösningar där hänsyn till barnets individuella förutsättningartas
och specifika behov. det individuellaI fallet kan det exempelvis bravara en
lösning låta barnet kvar ytterligare år förskolan. Ett al-iatt stanna ett annat

kan förskoleklassen förläggs tillternativ särskolan. "attvara
Andra frågor kommittén tagit till del måldokumentetsär ut-som av

formning i förhållande till förskola och familjedaghem.öppen
Kommittén har framgår kapitel åtta Målgrupper samtsom av mo-

till förslag till läroplan"tiveringar inte familjedaghem-ansett attny
och den förskolan primärt omfattasöppna läroplanen. Dockmen av
kommittén läroplanen i de delar personalen finner denattanser som

användbar självklart kan använda den. Kommittén dock det ärattanser
mycket angeläget den aviserade utredningen måldoku-att ett nyttom

för förskolebarn i uppdrag utreda målen för försko-ment att öppenges
och familjedaghem.

9 DSl997:l0: Samverkan för utveckling. förskolan,Om skolan och skolbarnsom-
Stockholm Utbildningsdepartementet. Sid 60.sorgen. ,
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Viktiga utvecklingsfrågor11

Personalen den viktigaste kvalitetsfaktomär i den pedagogiska verksam-
heten. Det arbetslagets kompetensär förutsättningarna förutgörsom en
kvalitativt bra verksamhet.

Kommunerna integrerar alltmer förskola för sexåringar, skolbarn-
och skola. Inför detta utvecklingsarbete vi deomsorg attanser en av

viktigaste frågorna i detta reformarbete kompetensfrågan.är En över-
lärarutbildningama har aviserats. Denna böröversynsyn av snarast

komma till stånd med tanke det många år innanatt utbild-tar en ny
ningsreforrn får genomslag i verksamheten.

Vi har lagt förslag till läroplan utgår frånett integreradeny som
verksamheter där personal med olika yrkesutbildning och erfarenheter
delar på för det pedagogiska arbetet. det följandeansvaret I vill vi be-
lysa några de frågeställningar Vi angelägna i utveck-av som anser vara
lingsarbetet i kommunerna. De sin utgångspunkt i utvärderingar,tar

de intervjuer och diskussionersamt vi har genomfört med prakti-som
ker och forskare i området. Vidare belyses vikten genomförandeettav

frånutgår jämställdhetsperspektiv i alla sammanhang.ettsom

1 l Arbetslaget förankring-

Förankringen de målen hos de ska utföra detav gemensamma som
praktiska arbetet, förskollärare, lärare, fritidspedagoger och bamsköta-

Övergripandedrivlcraften i det dagligaär arbetet. organisatoriskare
förändringar kan möjliggöras på ledningsnivå, det arbetslagetsiärmen
vilja och möjligheterna till nytänkande och förändring iengagemang
pedagogik och Eftersom motiven föravgörs. integration skif-omsorg

och till del varit besparingstar, och effektiviseringskaraktär,stor ärav
upplevelsen vad arbetslagsmodellen inneburit skiftande. Denav perso-
nal själv valt arbetslagsmodellen, eller har fått möjlighet isom att ett
tidigt skede ochmötas utvecklingsmöjligheter i olikase gemensamma
yrkeskompetenser, känner självfallet förtroende och tillit tillstörreett
varandra, den personal uppleverän ålagd"sig samverkaattsom
uppifrån arbetsledningen. Men, deni sistnämndaäven hargruppen,
det i många fall utvecklats väl fungerande arbetslag, eftersomett per-
sonalen efter tid vågat olika projekt och temaarbete,pröva där deen
olika yrkeskompetenserna blivit Vägvisare utveck-mot en gemensam
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tennino-ochmåldokument,Medlingsidé. gemensamt gemensamett en
förtroen-byggautvecklingsmöjligheter. Attarbetslagetslogi ökar upp

uppgiftyrkeskompetenser ärvarandrastilltillitoch gemensamde en
personalkategorier.olikaocharbetsledningför

möjligheteryrkesrollerl.l.ll Olika mötets-

förskollärare,mellanhandförsta möteinnebär i ettArbetslagsmodellen
andrainnefattaocksåkanbarnskötare,ochfritidspedagogerlärare, men

Bamomsorgspersonal ärverksamheten.tillknutna avyrkesgrupper
varittidigareläraryrketmedan ettarbetslag,arbeta itradition attvana

barnskötareoch ärlärareFörskollärare,ensamarbete.utpräglatmer
relativtdärföroch har ut-bakom sig,historialångmed enyrken en

yrke,förhållandevis nyttFritidspedagog äryrkesidentitet. ettmejslad
arbetsuppgifter,förändradeolikaupplevtocksåtidkortaunder sinsom

mångamedochåldrar ilägrebarn iinriktningSIA-reforrnen, mott.ex.
alltmerochmellanstadieverksamhet,nedläggning nukommuners av

detarbetslagsmodellen ärskedeinledandeskolan. Iiintegration ett av
ochyrkesrollendeninför hurosäkerhetkännaförståeligtfullt egnaatt

utmaningarochkravvilkapåverkas,kommerarbetsuppgifterna att nya
varand-tillochfårbidrag"vilkaochkommer germöta, manattman

hittardetfaser innanolikaoftagenomgår egenArbetslaget enra.
arbets-nivåer ioftaframkommer treutvärderingarolikaidentitet. I

ochvarandraiinparallellt, gripabådeverkakandelagsutveckling,
utvecklingsgång.visa en

betonar sinautvecklingsfasen,ellernivån,förstaden man"På
utifrånarbetar sinochmarkerarochyrkesrolleretablerade att envar
yrkesprof-till denhörabrukarsådantmedyrkeskompetens egnasom

arbete.parallelltsamarbetetkanfas ettdennaIfessionen. somses
och sitt.ochnågot görpåtiden sättfördelarMan envarsen

åthjälpasbörja ikanvarandrakännalärEfterhand manmansom
kontinuitetochtrådar""rödablirdettillkanskearbetet, att mer avse

liknande.ellertemaarbetenågotgenomförtillsammanseller att man
också börjar sättpröva attkanskesmåningomSå genom-nyaman

kommitharinnehållet. Deutvecklatillsammansocharbetetföra som
på desläppabörjathaoftatycksutvecklingsfasellernivåtill denna

tilliställetföroch reviren,yrkesrollerna attinvandatidigare se mer
fallenlyckligarededessadär ioch intressen,kompetenserpersonliga

mångfacetteradochdynamiskblirså detvarandrakompletterar meren
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verksamhet för barnen det och arbetadeän förnär sigvar var en
"92själv.

mellan olikaEtt yrkeskompetenser kanmöte inte förväntas vara
friktionsfritt i sin inledning, lära känna varandra både yrkes-att som
människor och på personligt plan innebär ofta revideringett mer en av
både begränsad och fördomsfull bild varandra, och kanske ocksåen av

alltför uppskruvade förväntningar på omedelbar utdelning"motsatsen,
i någon del verksamheten. För nå långsiktigattav en gemensam ar-
betsmetod det viktigt analysera de målenär och till-att gemensamma

utveckla den bär dit.sammans gemensamma process som

l 1.1.2 Gemensamt förändringsarbete de positiva-
effekterna för varje yrkesgrupp

Utvärderingar integrerade verksamheter med arbetslagsmodell visarav
på både negativa och erfarenheterpositiva för varje yrkesgrupp. Nedan

fasta på de positiva konsekvenserna för förskollärare, lärare, fri-tas
tidspedagoger och barnskötare arbetslagsmodellen.i

Förskollärama upplever det stimulerande kunna arbetaattsom mer
medtvärgruppsmässigt åldersblandning och ha lokalmässigastörre rent

använda. upplever ocksåDe nyfikenhet från skolansytor att störreen
sida förskolans pedagogikpå stärker deras möjlighet påverkaattsom
och utveckla delar skolans traditionella metoder. De upplever ettav
erkännande sin yrkeskompetens från skolans sida.av

upplever i fåLäraren vinst socialt samspel medstor att störreetten
andra yrkesgrupper och utbytakunna idéer kring barngruppen i stort,

också kring barn med olika svårigheter. Möjligheten till arbetaattmen
i mindre och med flexiblare tidsramar utvecklar pedagogikengrupper
och möjligheter för och projektarbeten. De känneröppnar tema-nya
också stöd föräldrakontakteri och ökad öppenhet i diskussionerett en

undervisning och metodik.om
Fritidspedagoger den yrkesgrupp upplever fåttsig ökadär som en

arbetsbelastning i och med deras deltagande skolansi arbetsuppgif-att
utökats. Eftersom samarbetet oftast sker på skoltid, blir detter vissen

skolstruktur på arbetsmetoden, vilket upplevs olika fritidspedago-av
del trivs med den fastareEn medan andra känner sig på-gema. ramen,

tvingade lärarroll känns främmande. detta känner deTrotsen som en

92 lising, 1995:F B. "Samverkan skola skolbarnsomsorg. utvärdering".En-
Socialstyrelsensrapport 1995:12. Sid 38-39.

5 17-0280
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metodikkonkretiserandeeftersom derasyrkesroll,stärkt i sinstatus
lärarkolleger. kännerefterfrågas Deochbetydelseökar ialltmer av

heldagsomsorg påomfattakunna sätt.styrka i nyttockså ettatten
beroen-olikaarbetslagen, deltar påingår i sätt,barnskötareDe som

finnsnått. ingenarbetslagen Detintegrationsnivåpå vilkende sam-
skillnader fri-till deförhållandeskillnader ispecifikamanställning av

fri-Generellt kanförskollärare upplever. sägasoch atttidspedagoger
inslagskapandedeinnehållertidspedagogutbildningen sommer av

for olikabetydelseha vissvilket kansamverkan,efterfrågar iskolan
arbetsuppgifter.

1.1.3l Sammanfattning

byggerinfallsvinklar och delatolikastyrkan iUpplevelsen ansvar,av
det lättareolika kompetenser. Detmellanförtroende görstörreettupp

denyrkesrollen,denförändringar i näracceptera gemensammaatt egna
samarbete.ökatutvecklingsbar och medikännsverksamheten mer

projektinrikta-de ocheffekterna iuttrycks de positivaTydligast terna-
fokusera påmöjlighet till enskiltBåde ettarbetssituationerna.de att

dela påuppgift, och tillsammansintresseornråde eller ettspeciellt att
dearbetslag. analyseraAttökar iövergripande gemensammaansvar

ocharbetsglädjendit ökardenmålen och hitta vägengemensamma
motivationen.

ochskolaförskola,iJämställdhetsarbete11.2

fritidshem

fast-ochför kvinnorlika rättigheterbetydelsen män, ärJämställdhet i
upprätthåller ochvärderingarSverige.lagstiftning i Deställd i som

sitteremellertid djupa Dekönen harmellanorättvisor rötter.återskapar
fram-iblandindivider deochsamhällsmönsterbåde iså präglade att

intede inte. Attdärmed opåverkbara.och Det ärställs naturgivnasom
och verksamhet iprägla miljövärderingardessalåtaslentrianmässigt

synliggörafritidshemmetskolan ochförskolan,allmännaden utan
jämställdhetsarbete.förändring,arbeta förochorättvisor ären

93 utvärdering".skolbarnsomsorg. EnSamverkan skola1995:Flising, B. -
Sid 401995:12.Socialstyrelsensrapport
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förskolanPedagogiskt förI utgivet Socialstyrelsenprogram av
står:1987:3

Förskolan ska verka aktivt för jämlikhet levnadsvillkor och med-i
till tillägnar kunskaperverka barnen och värderingarsig stö-att som

jämställdhet.der förprinciper

framgår:I Lpo 94

främjaSkolan skall aktivt och medvetet kvinnor och lika ochmäns rätt
flickormöjligheter. på vilket och pojkar bemötsDet och bedömssätt i

förväntningarskolan, och de krav och ställs på dem, bidrar till attsom
forma vad kvinnligt och manligt. Skolan har förär ett stortsom ansvar

motverka traditionella könsmönster. skall för ele-Denatt utrymmege
förmågaoch utveckla och oberoendesin sinapröva intressenattverna

könstillhörighet.av
fritidshemPedagogiskt förI utgivet Socialstyrelsenprogram av

1988:7 står:
finns möjligheterbarngruppen bearbeta frågorI jäm-stora att om

ställdhet mellan könen. planering och genomförandetI fritidshem-av
verksamhet gäller det observant på hur flickorsatt stormens ex. vara

inflytanderespektive pojkars och är.utrymme
Formella mål och riktlinjer finns, och har funnits längre tid,en men

praktik dessa riktlinjer och målsättningar uppgiftgöraatt ärav en som
inte förverkligats fullt positivaDe tagitsännu ut. steg mot ett ut-som

jämnande finns förde ojämlika villkor flickor och pojkar ärav som
viktiga och befästa, långsiktiga förändringar kräverpoängteraatt men

fortsatt aktivt jämställdhetsarbete.ett
Förskolan, skolan fiitidshemmenoch mötesplats där bådeär en

flickor och pojkar har känna lika trygghet ochrätt storatt ges samma
möjligheter till inflytande och utveckling. också mötesplatsDet är en
för ifrågasättande, diskussion och påverkan, ochdär barn skaunga
kunna bilda uppfattningarsig och jämställdhet bärarättvisa vi-attom
dare i livet. Jämställdhetsarbete måste föras utifrån varje barns och

Åldersspridningenförutsättningar mognadsnivå.och mellan för-ungas
skolebarn och grundskolans högstadie faktori givetvisärunga en som
påverkar jämställdhetsarbetets villkor.

l 1.2.1 Könsroller

Utifrån biologiskt kön blir barn upptäcktsresande i sin könsroll.varje I
feministisk forskning används det engelska begreppet "gender" för att
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biologiskt och det socialtmellan kön, "sexpåpeka distinktion meren
tid kriti-distinktion har pågender/könsroll. Dennakonstruerade senare

biologiskaKritikerna detalltför förenklad.för attserats att menarvara
"gender" användsTermenoundvikligenoch sociala är sammanvävt.
från både det bio-med utgångspunktperspektivföralltmer ettatt ange

betydelse för båda könen.konstrueradessocialtoch detlogiska
pojkar förstärks ellermellan flickor ocholikheterochLikheter to-

får bekräftelse i barns ochrollerhandlingar ochutifrån dened somnas
massmediafamiljen, fritiden, iförebilder, i påomvärld. Vuxnaungas

för-möjligheter och begränsningar,alla signalersänderoch kultur, om
devilken toleransgradoch medoch beteenden,handlingarväntade tas

möjlighet stärkafinnsoch fritidshemmenskolanförskolan, attIemot.
könsrollema förne-traditionelladeoch pojkarflickorsidor hosde som

detta, ochtillinitiativ har tagitspositivaMångaeller begränsar.kar
otraditionellaframsig ioch ungdomarlåta barnförsök prövaolika att

detfinns riskenSamtidigthar gjorts.arbetsformerval och att stannar
enskildapåsituationer, byggeravgränsadeochtillfälligavid perso-

eller si-könsrollstypiska uttryckenderiktasnalinitiativ och mestmot
ökad medve-krävsförändringlångsiktignåtuationerna. För att enen

könsrol-faktorerna tillbakomliggandedehurtenhet sammansattaom
lema är.

mångafaktorer leder idessafördjupa kunskaperna rot-Att nerom
och poli-ekonomiska, religiösakulturella,sociala,berörDetsystem.

laddade ochdeocksåvärderingar. Detochtiska är mesten avnormer
mellanmaktförhållandenspeglardeteftersomfrågorna,sammansatta

jämställd-iförutsättningkunskaperdessaskaffa sig ärkönen. Att en
uppgiften.verksamhetpedagogiskdem i ärhetsarbete, omsättaatt

ochåterskaparbakgrund, vadkönsrollemasKunskaper somom
övergripandeallt frånde påverkaroch hurdem idag,upprätthåller

mångamellan individer,samspelettillsamhällsnivå, är ett avner
förändring.möjligheten tillökarverktyg som

flickor ochfritidshemmensskolan ochFörskolan, strävan är att ge
allaroll, därefterstöd sökandetikunskaperpojkar dessa tryggensom

typifierade begränsningar.tillåts, bortomindividens sidor
ochutvecklingsmöjligheter,demberövadessademinteAtt är attge
ochinneboendeindividsvarjeomedvetenhetuttryckaatt resurserom

behov.
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l 1.2.2 ochArbetslaget arbetsledningen

barn skolan arbetar med flickor ochDe pojkar. arbetslagDetär som
finns kvinnor och Alladem bärare sinär män. ärrunt vuxna av egen

flickorskönsroll, och blir del och pojkars identifikation. Vilkaen av
rollmönster och värderingar överförs från de till barn ochsom vuxna

skolans och fritidshemmets vardagsverksamhet viktigai sig-unga ger
naler, och kräver medvetenhet könsrollsperspektiv. Ingenetten ur

arbetsledning eller arbetslag, det kvinna elleri oavsett ärvuxen om
befästa könsroll, och bara verkahar utifrånrätt att stereotypman, en

denna.
Redan skrevs Pedagogiska för fritidshem:1988 i programmet

pojkars traditionellabredda flickors och könsrollsmönster be-För att
och medveten hållning hos personalen och återkomman-hövs aktiven

egenskaperde diskussioner roller, makt och inflytande för bådeom
pojkar och flickor.

förskolan, skolan fritidshemmetAlla arbetar i och i behöver hasom
kunskaper vilka makt och inflytandeförhållanden formas ochom som
utvecklas utifrån flickors och pojkars/ kvinnors och perspektivmäns -

könsroller kopplade tilloch hur dessa. Aktivt jämställdhetsarbeteär
både planering, arbetssättinnebär organisation, och uppföljningatt

kritiskt granskas utifrån hur det påverkar jämställdheten. Arbetsled-
för jämställdhetsarbetethar särskilt verkarningen attett ansvar ensom

verksamheten.helalöpande process genom

l 1.2.3 miljöMaterial och

inkonsekventa budskap könsroller ochMotsägelsefulla och om normer
mängd barns och omvärld. Traditionella roller ochfinns i istor ungas

idealiseras, samtidigt krav jämställdare förhål-förväntningar påsom
lande och rollmönster fram.växernya

utifrånsitt material vilka könsroller och maktpers-Att i egetsovra
pektiv viktig uppgift för förskolan, skolan ochärpresenterassom en
fritidshemmet. läromedel, filmer,böcker, och övriga materialDe som

verksamheten del kvalitets-används i i jämställdhetsmiljön. Deär en
krav icke-diskriminering och etik, material och miljöpå ställs på isom

omfattaandra frågor människors likaberättigande, ska ocksårörsom
könsperspektiv.ett

17-02806
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1 1.2.4 Sammanfattning

helhetsperspektiv detvillkor samhälleligt endaFörändrade i ärett som
för båda könen. Förskolan, skolan och fri-lika rättigheterkan utveckla

förändring,på hand åstadkomma dennatidshemmen kan inte menegen
möjligheter påverka barns och attityder ochhar attstora ungas upp-

jämställdhetsarbete förskolan, skolan och fritids-Aktivt ifattningar.
verksamhet kan åstadkommas i kombination ständigthemmens en av

likheter och olikheter flickors och pojkarsfördjupade kunskaper iom
dessa kunskaper pedagogisk praktik.villkor och i iomsättaatt-

jämställdhetsområdet ständigt.på FörMånga goda initiativ tas att
det viktigt all verk-långsiktig förändringåstadkomma är atten mer

verksamhetsinnehåll, arbetssätt ochorganisation, planering,samhet,
jämställdhetsperspektiv.uppföljning granskas ettur

bakomliggande drivkrafter,könsrollemasFördjupade kunskaper om
och värderingar formar dem idag,och vilkabåde historik normer som

köns-förändring. också viktigtoch Detför diskussion är attöppnar se
maktperspektiv, konsekvenser dettaoch vilkabetydelserollemas ettur

barnkunskaper kan ochMed dessahar för könen. uppmuntrasunga
utanför begränsade rollrnönster.val liggeroch stödjas i göraatt som

och dess rollfördelning skickar vikti-sammansättningArbetslagets
befästai arbetslaget haroch Ingensignaler till barn rätt att enunga.ga

verka utifrån denna. Alla arbetar ikönsroll och barastereotyp som
kunskaper sin roll förebild ochbehöververksamheterna om egen som

för upprätthållaidentifikationsmöjlighet och har inte ty-ett attansvar
förArbetsledningen har särskiltpifierade rollmönster. attett ansvar

verksamheten.kontinuitetjämställdhetsarbetet har som genomsyraren
används förskolan, skolan och fritids-finns och imaterialDet som
vilka könsrolls- och maktperspektiv detgranskas utifrånhemmet måste

läromedel, detkvalitetskrav ställs påinnehåller. Samma närt.ex.som
kulturella olik-utifrån hudfárg, religion ochicke-diskrimineringgäller

Allt material finns ellerkönsperspektiv.heter, bör gälla även ett somur
del jämställdhetsmiljön.används i verksamheterna är en av

förändrade kunskaper påverkas ständigt jämställd-Med och nya
jämställdhetsarbete förskolan, sko-hetsarbetet. slutgiltigt mål för iEtt

förrän lika rättigheter för kvinnor ochoch fritidshemmet finns inte,lan
samhälleti i övrigt.existerarmän
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Kommittédirektiv

Dir. 1996:61

Pedagogisk verksamhet för barn och ungdom
år6 16-

Beslut vid regeringssammanträde den 22 augusti 1996

Sammanfattning uppdragetav

kommittéEn tillkallas med uppdrag utarbeta förslag till måldo-att nytt
kument för den pedagogiska verksamheten för barn och ungdom i åld-

6 16 år. samladeDet måldokumentet skall omfatta den obliga-rarna -
toriska skolan, förskolans s.k. sexårsverksamhet och skolbarnsomsor-
gen.

Definitioner

Enligt 13a§ socialtjänstlagen 1980:620 bedrivs förskoleverksamheten
formi förskola, organiseras daghem eller deltidsgrupp, iav som som

form familjedaghem och formi kompletterande förskoleverk-av av
samhet öppen förskola. Skolbarnsomsorgen bedrivs i fonn fritids-av
hem, integrerad skolbarnsomsorg eller familjedaghem. barnFör mellan
tio och tolv år kan skolbamsomsorgen bedrivas i formäven öppenav
fritidsverksamhet.

Barnomsorg

Förskoleverksamhet Skolbamsomsorg

ÖppenIntegrerad SärskildÖFammeg Famme99°" Fritidshem skotbams- fritidsverk-Förskma lowerk-daghem förskola daghem samhet samhetomsorg

DaghemDeltids-
QFUPP
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från ochförskolaplats ianvisasskall barnsocialtjänstlagen§Enligt 15
verk-förskolansdelår. Dennafyllerår dedethöstterminenmed avsex

praktisktdagomfattar iochsexårsverksamhetenoftakallassamhet
alla sexåringar.taget

Bakgrund

harskolbarnsomsorgochskola utrettsförskola,integreraFrågan attom
slutbe-År med sittFörskola-skola-kommitténkorn1985flera gånger.

Skolbamsomsorgskommittén1985:22.SOUFörskola-skolatänkande
helhetSkola-skolbamsomsorg,betänkandesittjuni 1991lämnade i en

till tio årgrundskolanförlängningFrågan1991:54.SOU avenom
livs-Grunden förbetänkandetremissbehandlats iochhar utrettsäven

1994:45.lärande SOUlångt
förskolan, skolanslås fast1996iregeringsförklaringen attI mars

grundskolansförbättraförskall integreras attskolbamsomsorgenoch
skolbarnsomsorgochförskoleverksamhetFrågorår.viktigaförsta om

Utbildningsdepartementet.juli 1996 ifr.o.m. lhandläggs
skolfrågor1995/962206 VissapropositioniharRegeringen m.m.

ochskolaförskoleverksamhet,integrationfrågor rörtagit avsomupp
verksamhetpedagogiskallRegeringen attskolbarnsomsorg. somanser

utveckling,derasungdomar iochbarnstödjaochfostratillsyftar att
skola ochförskoleverksamhet,integrationhelhet. Enbör avensomses

högreuppnåsyftetmedeftersträvasdärför attbörskolbarnsomsorg
verksamheter.alla dessakvalitet i

mål-samlatdirektivdessabehandlas i är ettförstaEtt steg som --
deloch denskolbamsomsorgenskolan,obligatoriskaför dendokument

pedagogiskadenUtvecklingensexåringama.förskolan rör avsomav
ikommeruppåt nästaålder och steg.årsfrånför barnverksamheten ett

Utgångspunkter

lärandeBarns

barnstimulanspedagogiskadenmiljö ochsocialadenVi somattvet
påverkaravgörandepåskolstarten sätttillframunder åren ettmöter

skolan. Barnsiläraframgångsrikt ävenförutsättningarderas att senare
grundlärandet.livslånga Dendel detviktiglärandetidiga somär aven

för hurbetydelsemycketharbarnomsorgeni stortidiga årendeläggs i
kunskap.och hämtar inutvecklasskolårenunderde senare
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utvecklas och vad lärHur barn de sig påverkas bl.a. deras uppväxt-av
förhållanden. Såväl erfarenheter från vardagslivet i familjen och kam-
ratkretsen den pedagogiska verksamheten förskolan och skolanisom

lärande. Vidgade klyftor samhället har ökat skillna-påverkar barns i
mellan människor materiellt, socialt och kulturellt. Både förskoladerna

uppgiftoch skola har därför viktig det gäller skapa likvärdiganär atten
och särskilt uppmärksamma de barn har behovvillkor sär-att som av

stöd. olika delarna i barns lärande måste harmoniera. Därförskilt De
också förskola, skola och skolbarnsomsorg sammanhangmåste i ettses

utveckling och kunskapstillväxt.det gäller barnsnär

kommunernaBarnverksamheten z

skall barn anvisas plats i förskolan de fyllerEnligt socialtjänstlagen när
sedan den januari skyldigaVidare kommunerna 1 1995år. ärsex --

åldrarnatillhandahålla barnomsorg för alla barn i år i den1 12att -
med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbeteomfattning behövssom

behov. Erbjudande plats skall skeeller studier eller barnets eget om
Förskolans uppgift pedagogiskoskäligt dröjsmål. är attutan genom

fostran och omvårdnad. Verksamheten skallverksamhet erbjuda barn
fysiska, psykiska eller andrafrån barns behov.utgå varje Barn som av

utvecklingstöd skall denbehöver särskilt i sinskäl omsorg somges
omfattarFörskolan i dag praktisktspeciella behov kräver.deras taget

innebär i princip alla barn och ungdomar ialla sexåringar. Detta att
realiteten deltar i tioårig pedagogisk verksamhet.åldrarna 6 16 år i en-

uppgift komplettera skolan ochSkolbamsomsorgen har till att att
erbjuda barn både meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Verk-en

möjligheter tillsamheten sin spännvidd betydelsefullastorager genom
till barnets verklighet och utvecklingsnivâ.anpassningen

Olika former sexårsverksamhet har utvecklats i kommunernaav
förskolan och skol-under de åren. Samarbetet mellan skolan,senaste

bamsomsorgen har utvecklats snabbt och delvis olika former. Sexår-i
finns åldersblandad verksamhet år deningar såväl i 6 9 inomnu -

obligatoriska skolan skolklasser med huvudsak sjuåringar.i i Sex-som
förskolegrupper förlagda till skolans lokaler kom-åringar finns iäven

binerade med skolbamsomsorg. Sexårsverksamhet bedrivs också i sär-
vid sidan den traditionellt bedrivna försko-skilda daghemsgrupper av

lan daghem och deltidsgrupper.i
från kommuner verksamhetsmässigtErfarenheterna många som

förskola och skolbarnsomsorg under beteckningarsamordnat skola,
Drivkraftema bakomliknande harbarnskola och varit positiva.som
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verksamheterna har oftast efter höjdvaritintegreringen strävanenav
ambition öka alla barns lärande. Samordningen harkvalitet och atten

fall lett till verksamheterna har kunnat bedrivasdessutom flertaleti att
kommunala erfarenheter värde och böreffektivt. Dessa är stortavmer

integrationsarbetet.fortsattatill i dettas vara
kvalitet betydligtSexårsverksamhetens innehåll och varierar dock

och förutsättningar växlar ochkommuner. Ambitionsnivåmellan olika
integrerad verksamhet går olika fort.utvecklingengör motatt en mer

med förskolan förlika långt integrera sexår-Alla har inte kommit att
skolbamsomsorgen verksamhetsmässigt.skolan och Sammanta-ingar,

det behövs tydliga signaler den önskvärdainnebär detta att ut-get om
samlat måldokument.vecklingen formi ettav

måldokumentEtt gemensamt

och försko-ökad integration skoladen utveckling pågårI motsom av
traditioner. kan frigöralans sexårsverksamhet två Dettamöts möte pe-

skola ochdagogisk utvecklingskraft stimulerar både förskola ochsom
utveckling och lärande.skapar former för barns De senastesom nya

sexårsverksamhet,årens samarbete mellan förskolansutveckling av
ökat insiktema de möjlig-skolan och skolbamsomsorgen har storaom

verksamheterna inne-heter till höjd kvalitet hannonisering avsom en
bär.

återfinns denSkolans pedagogiska styrdokument i regeringenav
obligatoriska skolväsendet Lpo 94fastställda läroplanen för det re-

fastställda kursplaner-spektive och skolverki de regeringen Statensav
Socialstyrelsen, påför barnomsorgen harrespektive skolform. Förna

förskoleverk-för såväluppdrag utarbetat allmänna rådregeringen,av
mellansamheten skolbamsomsorgen. Betydelsen samverkansom av

förskola liksom betydelsenoch skola betonas dessa dokument,i av
verksamheternas på och sti-samstämmighet mellan de olika sätt att se

mulera barnens utveckling och deras behov.möta
förskolan Skolansbemöts på olika och skolan.Barn i sättsätt att ar-

bör ökadbeta framför allt under de första viktiga skolåren i ut-- -
Förskolepedagogikensträckning intryck förskolans arbetssätt.ta av

Olika kunska-kan bidra till höja kvaliteten under skolans första år.att
skallutveckling och lärandebarns sociala förutsättningar, mö-per om

skall från det enskilda barnet.i undervisningen, utgå Barnstas som
redan för-fångas itidiga beredskap lära skall och tillatt tas varaupp

utvecklingsni-skolan. Varje-bam skall bli bemött på dess individuella
bör prägel arbetssättetvå. utgångspunkter sin påDetta är sätta un-som
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der hela förskole- och skoltiden och där skolan har mycket läraatt av
förskola och skolbarnsomsorg. Samtidigt det viktigt förskolanär att

tillvara barnets vilja lära sig och därvidtar intryckatt skolanstar av
pedagogik exempelvis det gäller läsa och skriva.när att

nödvändigtDet åstadkomma bättreär anpassad helhetatt denen av
tid har så betydelse för barn ochstor människor. En integra-som unga
tion de verksamheter har till uppgift verka för barns bästaattav som -
förskola, skola och skolbarnsomsorg därför angelägen. Medär en-
hög kvalitet på utbildning och under barns tidiga år ökar förut-omsorg
sättningarna till barnsvarje inneboende möjligheteratt ta ochvara ge
alla barn god grund för fortsatt lärande. Detta bör tydligt komma tillen
uttryck i de mål den pedagogiska verksamheten för barn ochstyrsom
ungdomar.

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94 har nyligen
tagits bruki och lärare och skolor har lagt ned påstort engagemang
kompetensutveckling och implementering. Det därför angelägetär att
understryka uppdraget utarbeta måldokumentatt att ett nytt gemensamt
inte omfattar total omarbetning gällande läroplan för grund-en av nu
skolan. Läroplanens grundläggande principer och utformning bör be-
stå.

Uppdraget

Med utgångspunkt i nuvarande måldokument skall kommittén utarbeta
förslag till måldokument för den pedagogiska verksamhetennytt för
barn och ungdom i åldrarna 6 16 år. samladeDet måldokumentet-
skall 94 ochLpo omfatta den obligatoriskaersätta skolan, förskolans
s.k. sexårsverksamhet och skolbarnsomsorgen.

måldokumentetNär utformas bör kommittén hänsyn till detta äratt
obligatoriskt för barn skolangå i medan det frivilligt delta iatt är att
bamomsorgens verksamhet.

Måldokumentet skall syfta till höjd kvalitet förskolansåväl i isom
skolan och inom skolbarnsomsorgen. Förskolans roll för barns lärande
skall stärkas den kognitiva Ökad tyngdatt samti-genom processen ges
digt bamomsorgens erfarenheter förskolepedagogikenochsom ges
ökat genomslag skolan.i Arbetet bör ske så kommande utveck-att en
ling hela förskolan underlättas. olikaDe verksamheternas kvaliteterav
och skall tillvara. Kommittén börsärart i sitt arbete utgå fråntas att
arbete i de samlade verksamheterna alltmer bedrivs i arbetslag där oli-
ka personalkategorier med skilda pedagogiska uppgifter kompletterar
varandra deti dagliga arbetet.
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måldokumentetdet samladeinnehållet iskall bedömaKommittén om
revideringarframtidavidkonsekvensersärskildamedför några av

kursplaner.skolans
arbetsgrupp inomsamråd med denskall bedrivas iUtredningen re-

och föradefinitionermed överarbetargeringskansliet överatt sesom
i social-skolbarnsomsorgförskoleverksamhet ochbestämmelserna om

skollagen.tilltjänstlagen
berörda organisa-samråd medbedrivas ividareskall näraArbetet

särskiltuppdragmed de utredningar,myndigheterochtioner samt vars
utredningsarbetet.berör

kommittéersamtligatilldirektivgäller regeringensutredningenFör
dir.konsekvenserregionalpolitiskautredaresärskildaoch om

jäm-1994:23,åtaganden dir.offentliga1992:50, prövaatt omom
brottsbekämpningoch1994:124dir.könenmellanställdheten om

1996:49.dir.
februariden 15och redovisatslutförtskall senastUppdraget vara

1997.

Utbildningsdepartementet
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års för detläroplan obligato-1994

skolväsendet Lporiska 94

uppgifter1 Skolans värdegrund och

värdenGrundläggande

skolväsendet vilar demokratinsoffentliga på grund. SkollagenDet
verksamheten skolan skall utformasslår fast i i1985:1100 över-att

demokratiskamed grundläggande värderingar ochensstämmelse att
skolan skall främja aktningen förverkar inom varjeochvar en som

föregenvärde och respekten vår miljö l kap.människas gemensamma
§.2

uppgift det gäller förmedla och hos ele-har viktigSkolan när atten
samhällsliv vilarde värden vårt på.förankra somverna

okränkbarhet, individens frihet och integritet, allaMänniskolivets
jämställdhet mellan kvinnor och soli-lika värde,människors män samt

de värden skolan skall gestaltaochdaritet med ärutsatta somsvaga
överensstämmelse med den etik förvaltatsoch förmedla. I som av

sker detta indivi-västerländsk humanismkristen tradition och genom
tolerans och ansvarstagande.rättskänsla, generositet,dens fostran till

icke-konfessionell.skolan skalliUndervisningen vara
enskild elev finna unikauppgift låta varje sinSkolans är att egenart

delta samhällslivet sitt bästa ikunna ioch därigenom att an-genom ge
svarig frihet.

Förståelse medmänsklighetoch

förmågafrämja förståelse för andra människor och tillSkolan skall
skall skolan för mobbning. Tendenser tilliinlevelse. Ingen utsättas

bekämpas. Främlingsfientlighet och intoleranstrakasserier skall aktivt
kunskap, diskussion och aktivabemötas med insatser.måste öppen

rörlig-svenska samhällets internationalisering och den växandeDet
förmågaställer höga krav på människorsheten nationsgränsemaöver

värden ligger kulturell mångfald.leva med och inse de iatt som en
delaktighet det kulturar-Medvetenhet det och i gemensammaom egna

viktig utveckla, tillsammans medidentitet är attvet trygg somger en
andras villkor och värderingar.förmågan förstå och leva sig in iatt

mötesplatsoch kulturell både har möjlighetSkolan socialär som enen
för stärka denna förmåga hos alla arbetar där.och ett attansvar som

17-02807
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Saklighet och allsidighet

uppfattningar och deför skildaskallSkolan öppen uppmuntra attvara
ställningsta-framhålla betydelsen personligaskallförs fram. Den av

Undervisningen skall sakligmöjligheter till sådana.ganden och varage
med förtroende kunna skickaföräldrar skallallsidig. Allaoch samma

barnen blir ensidigt påver-förvissade intetill skolan,bamsina attom
andra åskådningen.den ellertill förmån förkade ena
alltid hävda de grundläggande värdenskolan skallverkar iAlla som

avstånd från detdenna läroplan och klartskollagen och ii taangessom
dem.strider motsom

likvärdig utbildningEn

förutsättningar och be-till varje elevsskallUndervisningen anpassas
skolform skallutbildningen varjeföreskriver inomhov. Skollagen att

§.den anordnas l kap. 2landetlikvärdig, ioavsett varvara
riksgiltiga målen. Endeför likvärdighetenNorrnema anges genom

skall utformas påundervisningeninnebärutbildning intelikvärdig att
fördelasskalleller skolansöveralltsätt att resursersamma

och behov.olika förutsättningartill elevernasskalllika. Hänsyn tas
särskiltmålet. Skolan harnåockså olikafinns ettDet vägar att ansvar

förnå målenhar svårigheteranledningarolikade eleverför attsom av
lika för alla.aldrigundervisningenDärför kanutbildningen. göras
och likakvinnorsfrämjaaktivt och medvetet rättSkolan skall mäns

och be-pojkar bemötsflickor ochpå vilketmöjligheter.och Det sätt
dem, bidrarställs påförväntningaroch de krav ochskolan,döms i som

och manligt.kvinnligtvaduppfattningartill forma deras äratt somom
traditionella könsmönster. DenmotverkaförSkolan har ett attansvar

förmå-utveckla sinochför elevernadärförskall prövaattutrymmege
könstillhörighet.oberoendeoch sina intressen avga

skyldigheterRättigheter och

utbildningenföräldrar vilka målför ochskall klargöra eleverSkolan
ele-skyldigheterrättigheter ochställer och vilkakrav skolanvilkahar,

tydlig iskolanenskildavårdnadshavare har. denAtt äroch derasver
eleversförförutsättninginnehåll och arbetsformermål,fråga är enom

minstpåverkan. inteinflytande och Dettillvårdnadshavares äroch rätt
val skolan.för den enskildes iunderlagviktigt som

kunskapförmedlaundervisningentillräckligt iinteDet attär om
bedri-skallUndervisningendemokratiska värderingar.grundläggande
aktivtförelevernaarbetsformer och förberedademokratiska attivas

utveckla deras förmågaskallsamhällslivet. Dendeltaga ta etti att per-
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sonligt få väljaGenom kurser och ochämnenatt attansvar. genom
delta i planeringen och utvärderingen den dagliga undervisningen,av
kan eleverna utveckla förmåga inflytandesin ochutövaatt ta ansvar.

Skolans uppgifter

huvuduppgift förmedlaSkolans kunskaper och samarbetei medär att
hemmen främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor
och samhällsmedlemmar 1 kap. 2 §. Utbildning och fostran i dju-är

fråga överföra kulturarv värden, traditio-mening att ettpare en om -
språk, kunskaper från generation till Skolan skall där-nästa.ner, en-

vid stöd för familjerna i deras för barnens fostran ochettvara ansvar
därförutveckling. Skolans arbete måste ske i samarbete med hemmen.

uppgiften överföra grundläggandeSkolan har dels vissa värdenatt
och förmedla kunskaper, dels förbereda eleverna för leva och verkaatt

Skolan skall förmedla de beständiga kunskapersamhället.i mer som
referensram alla samhället behöver.den i Elevernautgör gemensamma

komplex verklighet infor-skall kunna orientera sig i med ett storten
snabb förändringstakt. Studiefárdigheter ochmationsflöde och en me-

därförtillägna och använda kunskap blir viktiga.toder sig Det äratt ny
utvecklar förmåga kritisktockså nödvändigt eleverna sin granskaatt att

konsekvenser olika alternativ.fakta och förhållanden och inseatt av
överblick och sammanhang.uppgift för skolanviktigEn är att ge

och skallfå möjligheter initiativ DeEleverna skall att ta ansvar. ges
arbeta självständigt ochutveckla förmåga lösaförutsättningar sin attatt

problem.
det angeläget anläggaundervisningen i alla skolansI ämnen är att

historiskt perspektiv kan ele-övergripande perspektiv. Genomvissa ett
inför framtiden och utveckla sin förmågautveckla beredskapenverna

fårtänkande. miljöperspektiv de möjlighetertill dynamiskt Genom ett
för den de själva direkt kan påverka ochbåde miljö attatt ta ansvar

globalaskaffa personligt förhållningssätt till övergripande ochsig ett
bör belysa hur samhällets funktionermiljöfrågor. Undervisningen

förleva och arbeta kan skapa hållbaroch vårt sätt att ut-att anpassas
veckling.

viktigt förinternationellt perspektiv slutligen, kunnaEtt är att se
förglobalt sammanhang och skapaden verkligheten i inter-ett attegna

samhälleförbereda för med kontakternationell solidaritet tätasamt ett
kultur- och nationsgränser.över

för de frågoretiska perspektivet betydelse mångaDet är av somav
undervisningen olika behandlaskolan. Därför skall ii ämnentas upp

förmågaoch grund för och främja elevernas tilldetta perspektiv ge en
personliga ställningstaganden.
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förmedla kunskaper förutsätter aktiv dis-uppdragSkolans att en
vadenskilda skolan kunskapsbegrepp,denkussion i ärom om som

kunskapsutvecklingoch framtiden och hurkunskap i dag iviktig om
naturliga utgångspunkter i sådanpå kunskapsker. Olika aspekter är en

diskussion.
kommer till uttryckentydigt begrepp. Kunskap iKunskap ingetär

färdighet och förtrogenhetfakta, förståelse,former såsomolika --
arbetesamspelar med varandra. Skolans måste in-förutsätter ochsom

olika kunskapsformer och skapaförriktas på att ettutrymmeatt ge
enskilda eleven balanseras och blir tillformer för denlärande där dessa

helhet.en
harmoniska utveckling. skallfrämja elevernas DettaSkolan skall

varierad och balanserad sammansättningåstadkommas avgenom en
erfarenheter och den socialaarbetsformer. Gemensammaochämnen

och förutsättningarskaparvärld skolanoch kulturella utgör, utrymme
kunskapsfonner delar helhet.olikalärande, därför ärett av en

bilda och med sinaelev sigskall stimulera varjeSkolan växaattatt
intellektuella såväl de praktiska,skall deskolarbetetuppgifter. I som

skall fåuppmärksammas. Elevernaaspekternaoch estetiskasinnliga
få och utvecklakunskaper. skalluttryck för Deuppleva olika pröva

uppleva känslor och stämningar. Drama,uttrycksformer ocholika
skallskapande bild, och formmusicerande och irytmik, dans, text vara

omfattarbildningsgång in-verksamhet. harmoniskEnskolansinslag i
till ska-intellektuellt arbete. Förmågamanuelltsåvälslag egetsomav

skall tillägna sig.elevernahör till detpande som

miljö för lärandeGod

och arbete. Skolanför sittrespekt sinskall skolanEleven i möta person
social gemenskaplevandeefterskall trygg-sträva att som gervara en

medomgivning mångaSkolan verkar ilära.lustoch vilja ochhet att en
samladeskapa de bästa be-sökaskallkunskapskällor. Strävan attvara

kunskapsutveckling.tänkande ochbildning,för elevernastingelsema
visserligen i hemmet,grundläggsoch självkänslatrygghetPersonlig

skolanidärvidlag. Varje elev harviktig rollharskolan rätt attenmen
tillfredsställelsefå erfara denglädje ochväxandetsfå utvecklas, känna

svårigheter.framsteg och övervinnadet göraattsom ger

utvecklingenskilda skolansDen

uppställdautvecklas så denverksamhet måsteSkolans motatt svarar
dagligaför sker. Dengivet såharmål. Huvudmannen attett ansvar

och lärarnas professionellaskolanpedagogiska ledningen äransvarav
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för skolan utvecklas kvalitativt. kräverförutsättningar Dettaatt att un-
resultaten följs ochdervisningsmålen ständigt utvärderasprövas, upp

och utvecklas. sådant arbete skeoch metoder Ett måste iprövasatt nya
personal och och kon-samspel mellan skolans elever iaktivt näraett

med det omgivande samhället.takt med såväl hemmen som

Mål2 och riktlinjer
2.1 Kunskaper

kunskaper nödvändiga förskall förmedla sådana varjeSkolan ärsom
också grund för fortsattsamhällsmedlem.individ och Dessa ger en

till harmoniska utveckling.Skolan skall bidra elevernas Iutbildning.
efter balansera ochskall lärarna i undervisningenalla sträva attämnen
fonner.kunskaper i sina olikaintegrera

Mål

inriktningen på skolans arbete.Mål Desträvaatt mot angeranger
kvalitetsutveckling skolan.idärmed önskaden

uppnå eleverna minst skall ha uppnått deMål vaduttrycker näratt
ele-och skolhuvudmannensskolan. skolanslämnar Det attär ansvar

mål.möjlighet uppnå dessaattverna ges

Mål sträva motatt
efter elev:Skolan skall varjesträva att

och lust lära,utvecklar nyfikenhet att0
lära,utvecklar sitt sätteget att0

självständigt formulera ståndpunkter grundadebefäster attvana0 en
överväganden,fömuftsmässiga och etiskasåväl kunskaperpå som
ochgoda kunskaper inom skolans ämnesområ-tillägnar sig ämnen0

den,
förstår betydelsenrikt och språkutvecklar nyanserat samt attett av0

språk,vårda sitt
med andra,arbeta självständigt och tillsammanslär bådesig att

främmande språk,lär kommunicera påsig att
och erfarenheter för kunna träffatillräckliga kunskaperinhämtar att0

yrkesinriktning ochfortsatt utbildning ochunderbyggda valväl av
förkunskaper redskapanvända sinalär sig attatt som0

antaganden och lösa problem,formulera och pröva-
erfarenheter ochreflektera över-

påståenden och förhållanden.och värderakritiskt granska-
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Mål uppnå grundskolaniatt
grundskola:efterför varje elev genomgångenSkolan attansvarar

kan och läsa aktivt ochspråket och lyssnadet svenskabehärskar0
och skrift,och tankar i taluttrycka idéer

matematiskt tänkande och kan tillämpagrundläggandebehärskar0
vardagslivet,det i

och sammanhanggrundläggande begreppoch förstårkänner till0
samhällsvetenskapliga ochnaturvetenskapliga, tekniska,deinom

kunskapsområdena,humanistiska
skapande och fått ökattill kreativt in-förmågahar utvecklat sin ett0

samhällets kulturutbud,delför att tatresse av
och nordiska,delar vårt svenskacentralaförtrogenhet medhar av0 en

västerländska kulturarv,det samiska,inklusive samt
kulturer,förståelse för andrautvecklathar0

skrift på engelska,tal ochkommunicera ikan
och ochsamhällets lagarförtill grundernakänner vet omnormer0

och samhället,skyldigheter i skolan iochrättighetersina
ömsesidiga beroendevärldsdelarsländers ochkunskaperhar avom0

varandra,
grundläg-miljö och förstårför godtill förutsättningarnakänner en0

sammanhang,ekologiskagande
god hälsaförförutsättningarnakunskapergrundläggandehar enom0

hälsan,betydelse förlivsstilensför denhar förståelsesamt egna
ochderas rollmedier ochkunskaperhar om

val.ämnesområden efternågrakunskaper inomhar fördjupade eget

Mål uppnå sameskolaniatt
sameskolan, skall hahar gått ivad eleverna,mål uttryckerDessa som

för varjeSameskolangrundskolans mål.uppnått attutöver ansvarar
sameskola:genomgångenelev efter

ochkulturarvetmed det samiskaförtrogenär0
samiska.och skriva påkan tala, läsa0

uppnåMål specialskolaniatt
grundsko-förställetspecialskolan.för Imål gällerGrundskolans även

mål för dövasärskildadockengelska gällerochmål för svenskalans
hörselskadade elever.och

hörselskadad elev efterdöv ellerför varjeSpecialskolan attansvarar
specialskola:genomgången

och läsa svenskateckenspråkavläsakantvåspråkig, dvs. samtär0
och skrift ochteckenspråk iidéer påtankar ochuttrycka

engelska.skrift påikan kommunicera0
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Mål uppnå i Särskolanatt
efter förutsättning-mål uttrycker vad eleverna, sina individuellaDessa

skall ha uppnått de lämnar särskolan.närar,
för elev lämnarSkolan varje grundsärskolan:attansvarar som

medvetenheten förutsättningar,har ökat sinaom egna0
kan lyssna, läsa och kommunicera,efter förmågasin0

sådana färdigheter i matematik eleven kan lösahar utvecklat att0
livsföringen,problem den dagligai

och förstår grundläggande sammanhang i sin omvärldkänner till0
grundskolans kunskapsområden ochmöjligt får. insikt ioch så långt

övergripande perspektiv,
kunskap och får hjälpförmåga sökahar ökat sin veta attatt var man0

det,göra
eller flera ämnesområden utveck-kunskaper inomhar ökade ett som0

fritiden,och kan berika kulturutbud,lar individen
för god hälsa ochkänner till grunderna en

verkningarna utvecklings-förmåga kompenserahar ökat sin att av
dagliga livet.stömingen i det

lämnar harför varje elev träningsskolanSkolan ut-att somansvarar
vecklat fönnåga:sin

socialt,samspelaatt0
tecken ellerspråk, symboler, signaler,kommuniceraatt genom0

kvantitet och orsakssammanhang i sinkvalitet,tid,hanteraatt rum,0
omvärld,

rörelsefönnåga,kropp och desslära känna sinatt
hälsa och välbefinnande,fysiskt aktiv föratt vara

nyfiken och initiativ,taatt vara
och mottaglig för intryck,känslorpåatt varareagera egna

upplevelser och för kreativt ska-olika uttrycksmedel ianvändaatt
pande,

för återkommande aktiviteterförsöka imedverka i och taatt ansvar0
dagliga liv,sitt

känna till regler det lättareanvända färdigheter och gör attatt som0
fungera vardagslivet,i

förståelse för andra ochsjälv individ och hauppfatta sigatt ensom
berika individenför något område kanaktivt sigintresseraatt som

skolan.också utanföroch tillvaron
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Riktlinjer

i skolan skall:arbetarAlla som
särskilt stöd ochelever behöverhjälpa som

till god miljö för lärande.för skolansamverka göraatt en

skall:Läraren
förutsättningar, erfarenheterenskild elevs behov,frånutgå varje

tänkande,och
till den förmågan,och elevens tillitvilja lärastärka elevens att egna0

och använda olikaförmåga själv skapaför elevens attutrymme0 ge
uttrycksmedel,

svårighe-särskilt stöd till elever harhandleda ochstimulera, somge
ter,

utbildningsmålen ocharbetet för nåandra lärare isamverka med att0
genomföra arbetet så eleven:ochorganisera att0

samtidigt stimulerasochefter förutsättningarutvecklas sina att an
hela sin förmåga,och utvecklavända

kunskapsut-meningsfull och denkunskapupplever är attatt egna
vecklingen går framåt,

kommunikationsutveckling,språk- ochfår stöd i sin
uppgifter och ökatsjälvständigaochfår flersuccessivt större ett

eget ansvar,
överblick och sammanhangämnesfördjupning,får möjligheter till

och
ämnesövergripande.arbetafår möjligheter att

och värden2.2 Normer

elevernastimulerapåverka ochmedvetetochskall aktivt attSkolan
och låta dem kommavärderingarsamhällesomfatta vårt gemensamma

handling.praktisk vardagliguttrycktill i

Mål

Mål sträva motatt
efter varje elev:Skolan skall sträva att

ställningstagandenetiskamedvetnautvecklar förmågasin göraatt
erfarenheter,och personligagrundade kunskaperpå

egenvärde,andra människorsrespekterar0
kränkandeförtryck ochförmänniskoravstånd från utsättsatttar0

andra människor,till biståmedverkarbehandling attsamt
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kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar0
vilja handla också med deras bästa föratt ochögonenen

visar respekt för och såväl närmiljön miljön0 iomsorg om ettsom
vidare perspektiv.

Riktlinjer

Alla arbetar i skolan skall:som
medverka till utveckla elevernas känsla föratt samhörighet, soli-0
daritet och för människor också utanför den närmasteansvar grup-
pen,
i sin verksamhet bidra till skolan präglas solidaritetatt mellan0 av
människor och
aktivt motverka trakasserier och förtryck individer eller0 av grupper.

Läraren skall:

visa respekt för den enskilda eleven och i det vardagliga arbetet0 ut-
frångå demokratiskt förhållningssätt,ett

klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värde-0
grund och dess konsekvenser för det personliga handlandet,

redovisa ochöppet diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar0
och problem,
tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och0 samvaron
i den ochegna gruppen
samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra0
skolans och regler grund för arbetet i skolan och förnormer som en
samarbetet.

2.3 Elevernas och inflytandeansvar

attkunnademokratiskaDe principerna påverka, och del-ta ansvar vara
aktig, skall omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala
utveckling förutsätter de allt för detstörreatt tar ett arbetetansvar egna
och för skolmiljön de fär reellt inflytande på utbildningenssamt att ett
utfomming. Enligt skollagen åligger det alla arbetar i skolan attsom
verka för demokratiska arbetsformer l kap. 2§.

Mål

Mål strävaatt mot
Skolan skall efter elev:varjesträva att

personligt förtar sina studier ochett sin arbetsmiljö,0 ansvar
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ochutbildningsininflytandeallt överstörresuccessivt utövar ett0
ochskolanarbetet idet inre

förmågautvecklar sinoch attprinciperdemokratinskimskaphar om0
former.demokratiskaiarbeta

Riktlinjer

skall:skolaniarbetarAlla som
inflytandeoch övertillviljaochförmågaelevernasfrämja ansvar0

skolmiljön.fysiskakulturella ochsociala,den

skall:Läraren
för sinpersonligtvillochkaneleverna etttafrånutgå ansvaratt0

skolan,iarbeteför sittochinlärning
bakgrundkulturellsocial ochochköneleverallatill oavsettatt0 se
undervis-ocharbetsformerarbetssätt,inflytande påreelltfår ett

ålderstigandemedökarinflytandedettainnehåll samt attningens
mognad,och

ochinflytandelika överfårpojkaroch stortflickor ettförverka att0
undervisningen,iutrymme

arbetsformer,ocharbetssättolikafårelevernaför prövaattsvara
undervisningenutvärderaochplaneraelevernamedtillsammans0

och
rättig-deoch föroch medansvardelaktighetförelevernaförbereda0

samhälle.demokratisktpräglarskyldigheter ettochheter som

och hemSkola2.4

elevernasförvårdnadshavamasochSkolans ansvargemensamma
ochbarnsförförutsättningarnamöjligabästadeskall skapaskolgång

lärande.ochutvecklingungdomars

Riktlinjer

skall:skolaniarbetarAlla som
tillsammanssåvårdnadshavare attmed elevernassamarbeta man0

verksamhet.ochinnehållskolansutvecklakan
skall:Läraren

elevensföräldrarnainformerafortlöpandeochmed omsamverka0
ochkunskapsutvecklingochskolsituation

situationpersonligaelevensenskildadeninformeradsighålla om0
integritet.för elevensrespektiakttadärvidoch
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2.5 Skola förskola skolbarnsomsorg- -
Skolan skall efter nå förtroendefulltsträva att samarbeteett med för-
skolan och skolbamsomsorgen för stödja barnens allsidigaatt utveck-
ling. För de barn inte har börjat skolanännu skall samarbetetsom sär-
skilt inriktas på underlätta skolstartenatt samarbeteett näragenom
med den skolförberedande verksamheten. Samarbetet skall utgå från de
riksgiltiga och lokala mål och riktlinjer gäller för respektive verk-som
samhet.

Riktlinjer

Läraren skall:
tillsammans med personalen inom förskolan och skolbamsomsor-0

uppmärksamma varje barns behov stöd och stimulans,gen av
del förskolepersonalens kimskaperta och erfarenheter och0 av sam-

verka med dem och
samverka med personalen inom skolbamsomsorgen i syfte0 att
främja barnets skolgång och allsidiga utveckling.

2.6 Skolan och omvärlden

Eleverna skall få utbildning hög kvalitet i skolan. skallDe ocksåen av
få underlag för välja fortsatt utbildning. förutsätteratt Detta denatt
obligatoriska skolan samverkar med de frivilliganära skolformer som
eleverna fortsätter till. förutsätterDet också samverkan med arbets-en
livet och närsamhället i övrigt.

Mål

Mål strävaatt mot
Skolan skall efter varje elevsträva att

inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för0 att :
kunna granska olika valmöjligheter och ställning till frågorta som-

den framtiden,rör egna
inblick i närsamhället och dess arbets förenings ochen- ,kulturliv och

få kännedom möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och iom-
andra länder.
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Riktlinjer

skall:skolaniarbetarAlla som
före-arbetsliv,ochkulturmedkontakterutvecklaförverka att0

berikakanskolanutanförverksamheterandraningsliv somsamt
ochmiljölärandeden ensom

ochstudieelevensibegränsningarsådanamotverkatillbidra att0
kulturell bak-ellersocialellerkönpågrundar sigyrkesval som

grund.

skall:Läraren
ochutbildningfortsattvalelevsvarjeförunderlagmedbidra av0

skolormottagandemed samtkontakterutvecklatillmedverka att0
berikatillbidrakanandra attochföretagorganisationer,med som

samhället.omgivandedetidenförankraochverksamhetskolans

uppgif-motsvarandefullgörpersonaldenellerSyopersonalen, som
skall:ter,

ochutbildningenfortsattainför denelevernavägledaochinformera0
ochyrkesvalet

yrkesorienteran-ochstudiepersonalensövrigadenstöd förtillvara0
de insatser.

och betygBedömning2.7

måldeuppnåttharenskilda elevendenmånvadiuttryckerBetyget
för betygs-stödSomrespektive ämne.förkursplanenuttrycks isom

kvalitetssteg. Dessaolikaförkriterierämnesspeciñkafinnssättningen
kursplan.respektivetillanslutningibetygskriterier anges

Mål

Mål sträva motatt
elev:varjeefterskall attSkolan sträva

ochstudierför sinaalltutvecklar störreett ansvar0
ställaochresultatsinabedömasjälv egenförmåganutvecklar att0

arbetsprestationernatill derelationibedömningandrasoch egna
törutsättningama.och
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Riktlinjer

Läraren skall:
utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och0 genom

sociala utveckling,
utifrån kursplanemas krav allsidigt utvärdera varje elevs kun-0
skapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven
och hemmen informera rektorn,samt
med utgångspunkt föräldrarnasi önskemål fortlöpande informera0
elever och hem studieresultat och utvecklingsbehov ochom
vid betygssättningen allutnyttja tillgänglig information elevens0 om
kunskaper i förhållande till kraven kursplaneni och allsidiggöra en
bedömning dessa kunskaper.av

2.8 Rektors ansvar

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan
har rektorn det förövergripande verksamheten helhetansvaret att som
inriktas på nå de riksgiltiga målen. Rektorn för lokalatt attansvarar en
arbetsplan för skolans resultat följs ochupprättas utvärde-samt att upp

förhållandei till de målenriksgiltiga och till målen skolplaneni ochras
den lokala arbetsplanen. Rektorn har för skolans resultat ochansvaret
har därvid, inom särskiltgivna för:ettramar, ansvar

Utformningen skolans arbetsmiljö så eleverna får tillgång tillattav-
handledning, läromedel kvalitetgod och stöd för självaannat attav

Sådantkunna söka och utveckla kimskaper. stöd kan biblio-t.ex. vara
tek, datorer och hjälpmedel.andra

Samordningen undervisningen olikai så eleverna fårämnen attav-
möjlighet uppfatta kunskapsområden helhet.störreatt som en

för ämnesövergripandeAnsvaret kLmskapsområden integrerasatt i-
undervisningen i olika Sådana kunskapsområdenämnen. exempelvisär

trafik,miljö, jämställdhet, konsumentfrågor, och samlevnad samtsex
riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger.

Utforrrmingen undervisningen och elevvårdsverksamheten så attav-
eleverna får det särskilda stöd och den särskilda hjälp de behöver.

kompetensutvecklingDen krävs för personalen professionelltattsom-
skall kunna utföra sina uppgifter.

Utvecklingen formerna för mellansamarbetet skolan och hemmenav-
för föräldrarnasoch information skolans mål och arbeta ochsätt attom
olika valaltemativ.om

Kontakten mellan skolan och hemmet det uppstår problem ochom-
svårigheter för eleven i skolan.
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till denstödåtgärdemaochresursfördelningen vär-Anpassningen av-
lärareutveckling gör.elevernasdering somav

av ochtrakasserieralla formermotverkaförSkolans attprogram-
och anställda.bland elevermobbning

skapa förut-forskolbarnsomsorgförskola och attmedSamverkan-
samarbete.förtroendefulltochförsättningar ettsamsynen

skolan förutanförarbetslivetochskolormottagandemedSamverkan-
valbetydelse för deraserfarenheterkonkretaeleverna avatt avegnage

yrkesinriktning.ochutbildningfortsatt
verksamheten såyrkesorienterandestudie ochdenOrganisationen av-

erbjuder ochskolanolika valdeinförvägledningfåreleverna somatt
utbildningsväg.fortsattinför val av

internationella kontakter.skolansUtvecklingen av-
överenskommelserinternationelladekännedomSkolpersonalens om-

utbildningen.beakta iförbundit sigharSverige attsom

SKOLFS.författningssamlingskolverksi Statensförordningskall kungörasDenna
juli 1995.den lträderi kraftFörordningen

förordningenupphävsGenom
publi-Skolöverstyrelsensiharkungjortssådanden80grundskolanLgrför1980årsläroplana.

läroplaner,kation
specialskolan,förfastställtSkolöverstyrelsen80tillföreskrifter Lgrkompletterandeb. de som

SkolöverstyrelsensikungjortsharLsä 90särskolanobligatoriskadenläroplanenför somc.
Läroplaner.publikation

och8 9årskursernaförfortfarandetillämpasdock80upphävdaLgrdengrundskolanskallI
läsåret1996/97.under9för årskursläsåret1995/96ochunder

fortfarandetillämpasdockochbi punkt 2författningamaUpphävdaspecialskolanskall de4. l a
1996/97ochläsåretunderoch 10årskurserna91995/96,förläsåretunderårskurserna8 10för

1997/98.läsåretårskurs underför 10
under108årskursernaförfortfarandetillämpas90 dockupphävdaLsäskall densärskolanI

10m: årskurstillämpasfår901996/97.Lsäläsåret ävenunderårskurs91995/96och förläsåret
1997/98.läsåren1996/97ochunder
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Förslag till läroplan för barn och unga
år6 16-

1 Skolans värdegrund och uppgifter
Läroplanen gäller för den pedagogiska verksamheten för barn och unga
6 år. pedagogiska16 Den verksamheten, här kallad skolan, består av-
förskola för sexåringar frivillig, grundskola, sameskola,är speci-som
alskola, särskola och fritidshem.

Grundläggande värden

Skolan vilar på demokratins grund. Skollagen 1985:1100 slår fast att
verksamheten utformasskall i överensstämmelse med grundläggande
demokratiska värderingar och och verkar inom skolanatt var en som
skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för
vår miljö l kap. 2§.gemensamma

Skolan har viktig uppgift det gäller hos barn ochnär atten unga
förankra de värden vårt samhällsliv vilar på.som

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och allaintegritet,
likamänniskors värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt so-

lidaritet med och de värden skall gestaltas ochärutsattasvaga som
förmedlas. överensstämmelseI med den etik förvaltas kristensom av
tradition och västerländsk humanism sker detta individens fost-genom

till rättskänsla, toleransgenerositet, och ansvarstagande. Lika värderan
grundläggande kulturell, etnisk eller religiös tillhörighet.är oavsett
Verksamheten skalli skolan icke-konfessionell.vara
Skolans uppgift låta varje enskild individ finnaär sin unikaatt

och därigenom kunna delta i samhällslivetegenart sittattgenom ge
bästa i ansvarig frihet.

Förståelse och medmänsklighet

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till
inlevelse. skall i skolanIngen för mobbning. Tendenser tillutsättas
trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans
måste bemötas med kunskap, diskussion och aktiva insatser.öppen

svenskaDet samhällets internationalisering och den växande rörlig-
heten nationsgränsema ställer höga lcrav på människorsöver förmåga

leva med och inse de värden ligger kulturelliatt mångfald.som en
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kulturar-detdelaktighet iochdetMedvetenhet gemensammaegnaom
medtillsammansutveckla,viktigidentitet är atttryggvet somenger

värderingar.villkor ochandrasin ileva sigochförståförmågan att
möjlighetbåde harmötesplatskulturellochsocialSkolan enär somen

där.arbetarallahosförmågadennastärkaföroch att somett ansvar

allsidighetochsaklighet
deochuppfattningar attskilda uppmuntraförskallSkolan öppenvara

ställningsta-personligabetydelsenframhållaskallDenförs fram. av
sakligskallVerksamhetensådana.tillmöjligheterochganden varage

kunna lämnaförtroendemedskallföräldrarAllaallsidig.och samma
ensidigt påver-blirintebarnenförvissadeskolan,till attbarnsina om

iverkarAllaåskådningen.andraellerför denförmåntillkade somena
skolla-ivärdengrundläggandedehävdaalltidskallskolan angessom

striderdetfrånavstånd motklartochläroplandenna taoch i somgen
dem.

Likvärdighet
Lik-målen.nationelladelikvärdighetenförNormerna genomanges

påutformasskall sättverksamheteninnebär intevärdighet sammaatt
skalllika.fördelas Hänsynskall tasskolanselleröverallt att resurser

ocksåfinnsbehov. Detochförutsättningarolikaochbarnstill ungas
demförsärskiltharSkolanmålen.nå ett som avolika ansvarvägar att

Därförutbildningen.förmålennåsvårigheterhar attanledningarolika
enskil-denför alla. Omsorglikautformasaldrigverksamheten omkan

verksamheten.präglaskallutvecklingochvälbefinnandedes
ochförutsättningarelevsvarjetillskallUndervisningen anpassas

skolformvarjeinomutbildningenföreskriverSkollagen attbehov.
kap 2 §.lanordnasdenlandetilikvärdig,skall oavsett varvara

likaoch rättfrämja kvinnors mänsmedvetetochaktivtskallSkolan
och be-bemötspojkarflickor ochvilketpåDetmöjligheter.och sätt

tillbidrardempåställs attförväntningarochkravoch dedöms som
Sko-manligt.ochkvinnligtvaduppfattningar ärforma deras somom

ochkönsmönstertraditionellamotverkaförviktigthar attlan ett ansvar
ochochbarn pröva ut-för attskallkönsroller. Den utrymme ungage

könstillhörighet.oberoendeoch intressenförmågaveckla av

skyldigheterochRättigheter
måsteLikasåmålen.föräldrar klargöraochför barn,skallSkolan unga
finns.skyldigheterochrättigheterömsesidigavilkaframgåtydligt som
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innehåll och arbets-fråga mål,tydlig iskolanenskildaden ärAtt om
tillvårdnadshavaresochför barns, rättförutsättningformer är ungasen

för denunderlagviktigtminstintepåverkan. Detochinflytande är som
skolan.enskildes val i

de-grundläggandeförmedla kunskaptillräckligtinteDet attär om
demokratiskabedrivas iskallVerksamheternavärderingar.mokratiska

samhällslivet.deltagande Deiaktivtförbereda förarbetsformer och ett
delta ipersonligt Genomförmåga attutvecklaskall att ta ett ansvar.

och få väljaverksamhetendagligadenutvärderingochplanering av
fönnågautveckla sinochbarnkan,och aktiviteterkurser, ämnen unga

ochinflytande tautövaatt ansvar.

uppdragSkolans

individen stimulerasdärläroprocesser attfrämjauppdragSkolans är att
främja elevernasmed hemmensamarbete ut-och ikunskaperinhämta

samhällsmedlemmar.ochmänniskoransvarskännandetillveckling
skaVerksamheternaindividen.harSkolan värnaatt ge-omomsorgen
ochmotverka utstötninggenerositet,ochomtankefrämja ag-mensamt

frågameningi djuparefostranoch attUtbildning ärgressivitet. en om
frånkunskaperspråk,traditioner,värden,kulturarvöverföra ett en--

familjerna istöd fördärvidskallSkolantill ettgeneration nästa. vara
därförArbetet måsteutveckling.ochfostranför barnensderas ansvar

för individensper-tillikaharSkolanmed hemmen. attsamarbeteske i
kreativitet.ochlekutveckling främjasonliga

värden ochgrundläggandeöverföra vissauppgiftenSkolan har att,
ochför levaelevernaförberedadärigenomför attlärandefrämja att

kunskaperförmedla beständigadeskallSkolansamhället.verka i mer
behöver.samhälletreferensram alla idenutgör gemensammasom

orientera verklighet, medkomplexsig iskall kunnaochBarn enunga
Studiefärdig-förändringstakt.snabbinformationsflöde ochstortett en

därförkunskap bliroch användasigtillägnaoch metoderheter att ny
förbetydelseskolåren har lekentidigade attSärskilt under storviktiga.

utvecklarelevernanödvändigtocksåsig kunskaper. Det atttillägna är
kon-förhållanden och insefakta ochkritiskt granskaförmåga attsin att

olika alternativ.sekvenserna av
ochoch sammanhang. BarnöverblickuppgiftviktigEn är att ge

förut-skalloch Deinitiativmöjligheterskall få att ta gesansvar.unga
självständigt och lösaarbetaförmågautveckla sinsättningar attatt

problem.
anlägga vissadet angelägetverksamhetenpedagogiska attden ärI

ochkan barnhistoriskt perspektivperspektiv. Genomövergripande ett
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utveckla beredskap inför framtiden och utveckla sin förmågaunga en
till dynamiskt tänkande. Genom miljöperspektiv får de möjligheterett
både för den miljö de själva direkt kan påverka ochatt ta attansvar
skaffa sig personligt förhållningssätt till övergripande och globalaett
miljöfrågor. verksamhetenI skall belysas hur samhällets funktioner
och vårt leva och arbeta kan för skapa hållbarsätt att att ut-anpassas
veckling.

Ett internationellt perspektiv förviktigt kunna denär att se egna
verkligheten i globalt sammanhang och för skapa internationellett att
solidaritet förbereda för samhälle med kontaktersamt tätaett över
lcultur- och nationsgränser.

etiskt perspektivet betydelse förEtt många de frågorär av av som
i skolan. Därför skall detta perspektiv behandlas och grundtas upp ge

för och främja förmåga till personliga ställningstaganden.
Genom aktivt köns/gender-perspektiv skall möjligheterna ökaett

för flickor och pojkar påverka och verka utifrån jämlika villkor obe-att
roende könstillhörighet.av

Skolans uppdrag främja lärande förutsätter aktiv diskussion iatt en
den enskilda skolan kunskapsbegrepp, vad viktig kun-ärom om som
skap idag och framtideni och hur kunskapsutveckling sker, liksomom
lärandet och lärandets former, såsom det aktiva sökandet efter kimskap,
lek och skapande. Olika aspekter på kunskap naturliga utgångspunk-är

i sådan diskussion.ter en
Kunskap entydigt begrepp. Kunskapinget kommer till uttryck iär

olika former såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet- -
förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste in-som

riktas på för olika kunskapsformer och skapaatt utrymme att ettge
lärande där dessa former balanseras och blir till helhet.en

Verksamheten främjaskall barns och utveckling.harmoniskaungas
skaDetta åstadkommas varierad och balanseradgenom en samman-

sättning innehåll arbetsformer.och erfarenheterGemensamma ochav
den sociala och kulturella värld skolan ochskaparutgör, utrymmesom
förutsättningar för lärande, där olika kunskapsformer delarett är av en
helhet.

Ett centralt mål mellan förskolan för sexåringar, grund-är mötetatt
skolan, särskolan och fritidshemmet mångfacetteradskall föröppna en

på utveckling och lärande.syn
Skolan skall stimulera bam bilda ochoch sig med si-växaattunga
uppgifter. I skolarbetet skall de intellektuella såväl de praktis-na som

ka, sinnliga och aspekternaestetiska uppmärksammas. skall fåEnvar
uppleva olika uttryck för kunskaper; få och utveckla olikapröva ut-
trycksfonner och känsloruppleva och stämningar. Drama, rytmik,
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inslagform skall iochbild,skapande imusicerande och textdans, vara
och bildningsgångutvecklingharmoniskverksamhet. Enskolans om-

gestalta olikaochtillägna sigutforska,möjligheterfattar pröva,att
till detskapande hörtillFörmågaerfarenheter.ochkunskaper eget som

pedago-olikamellan desamarbetettillägna sig. Iskallochbarn unga
fåkonkrettillmöjligheterspeciellahär attverksamheternagiska ges

kimskaper.utvecklaochpröva
funktions-medochfor barnmåstesärskilt attEtt tas ungaansvar

och för-behovutifrån sinautvecklasfårsvårigheterandraellerhinder
utsättningar.

lärandeutveckling ochmiljö forGod

Skolanarbete.och sittrespekt för sinskallindivid mötaVarje person
gemenskapsociallevande trygg-efterskall attsträva som gerenvara

med mångaomgivningverkar iSkolanlära.och lustviljaochhet att en
samladede bästaskapaaktivtskallkunskapskällor. Strävan attvara

kunskapsut-ochtänkandebildning,ochför barnsbetingelsema ungas
hem-såväl igrundläggssjälvkänslaochtrygghetPersonligveckling.
indi-därvidlag. Varje.viktig rollharskolanskolan,imet enmensom

erfara denoch fåglädjeväxandetsutvecklas, kännafåvid har rätt att
svårighe-och övervinnaframstegdettillfredsställelse göraattgersom

ter.

utvecklingskolansenskildaDen

uppställdadenutvecklas såverksamhet måste motattSkolans svarar
dagligasker. DensåförgivetharHuvudmannen attmål. ett ansvar

professionellapedagogemasochskolanledningenpedagogiska an-av
kräverDettautvecklas kvalitativt.skolanförförutsättningar attärsvar

ochutvärderasochföljsresultaten attständigtmålen prövas,att upp
ske ak-iarbete måstesådantutvecklas. ettoch Ettmetoder prövasnya

medkontaktoch ioch eleverpersonal näramellan skolanssamspeltivt
samhället.omgivandedetsåväl hemmen som
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Mål2 och riktlinjer

Mål inriktningenatt sträva för skolansmot arbete. Deanger anger
därmed önskad kvalitetsutveckling skolan.ien

Mål uppnå uttrycker vad elevernaatt minst skall ha uppnått denär
lämnar skolan. skolansDet och skolhuvudmannensär ele-attansvar

möjlighet uppnå dessa mål.attverna ges

2.1 Normer och värden

Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barn och unga
omfatta vårt samhälles demokratiskaatt värderingar ochgemensamma

låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

Mål strävaatt mot
Skolan skall efter individsträva varjeatt

utvecklar sin förmåga medvetna etiska ställningstagandengöraatt0
grundade på kunskaper och personliga erfarenheter,
respekterar andra människors egenvärde,0

avstånd från människortar för förtryckatt och kränkandeutsätts
behandling, medverkar till bistå andrasamt människor,att
kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar0

vilja handla också med deras bästa föratt ochögonenen
visar respekt för och såväl närmiljön miljön i0 ettomsorg om som
vidare perspektiv.

Riktlinjer
Alla arbetar i skolan skallsom

medverka till utveckla barns och känsla för samhörighet,att0 ungas
solidaritet och för människor också utanför den närmasteansvar
STUPPCR,
i sin verksamhet bidra till skolan präglas solidaritet mellanatt0 av
människor och
aktivt motverka trakasserier och förtryck individer eller0 av grupper,
visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet0
utgå från demokratiskt förhållningssätt.ett
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skallPedagogen
samhälletssvenskadetdiskuteraochmed barnochklargöra unga0

handlandet,personligafor detkonsekvenserdessochvärdegrund
uppfattningarvärderingar,skiljaktigadiskuteraochredovisaöppet0

problem,och
ocharbetetregler förutvecklaochmed barntillsammans unga0

ochdeni gruppenegnasamvaron
därvid klar-ochfostranochbarnsimed hemmensamarbeta ungas0

förochför arbetetgrundreglerochskolans ensomgöra normer
samarbetet.

Kunskaper2.2
kunskaperutveckla sådanaochbarnhostillbidraskallSkolan att unga

samhällsmedlem. Dessaochindividvarjenödvändiga för gerärsom
utbildning.fortsattgrund förockså en

utveckling.harmoniskaochtill barnsbidraskallVerksamheten ungas
peda-för dengrundskalllustoch utgöranyfikenhetUtforskande, en

skallverksamheten strävapedagogiskaDenverksamheten.gogiska
former.olikaikunskaperoch integrerabalanseraefter att

Mål sträva motatt
16 år6ochför barnverksamhetenpedagogiskasamlade ungaDen -

individvarjeefterskall attsträva
lära,och lustnyfikenhet atttrygghet,utvecklar

lära,utvecklar sitt sätt atteget
förmåga,till sintillitutvecklar egen

för andra,respektoch visahänsynsigsamspel läri att ta
ochutforskandesåväl gemensamtsjälvständigt ettutvecklar ett som

lärande,
grundadeståndpunkterformulerasjälvständigtbefäster attvanaen0

överväganden,etiskaochfömuftsmässigakunskapersåvälpå som
ämnesområ-ochskolansinom ämnenkunskapergodasigtillägnar0

vuxenlivet,forberedskapfåochbilda sigtörden, att
förstårspråkskrivetoch samttalatochriktutvecklar nyanseratett0

språk,vårda sittbetydelsen attav
språk,främmandepåkommuniceralär sig att0

kunska-använda sinaochdiskutera,lyssna, argumenteralär sig att0
granska,kritiskt pröva antagan-fonnulera,förredskap attsomper

problem,lösaochden . fritids-aktivtoch tillskapandetill egetmöjlighetersinautvecklar0
kulturlivoch
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inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för kunna träffaatt0
väl underbyggda val fortsatt utbildning och yrkesinriktning.av

Mål uppnå i skolanatt
samlade pedagogiskaDen verksamheten för barn och 6 16 årunga -

skall tillse varje individ långsiktigt följandeuppnår målatt

kan, allt efter utveckling och mognad, för sig själv och sittta0 ansvar
vardagsliv
behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och0
uttrycka idéer och tankar tal och skrift,i
behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa0
det i vardagslivet,
känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang0
inom de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och
humanistiska kunskapsområdena,
har utvecklat förmågasin till kreativt skapande och fått ökat in-ett0

för del samhällets kulturutbud,tresse att ta av
har förtrogenhet med delarcentrala vårt svenska och nordiska,0 en av
inklusive det samiska, västerländska kulturarv,samt
kan kommunicera kunskaper och erfarenheter i så många uttrycks-0
former möjligt språk, bild,såsom musik, drama och danssom
har utvecklat förståelse för andra kulturer,0
kan kommunicera i tal och skritt på engelska,0
känner till grunderna för samhällets lagar och och0 vetnormer om
sina rättigheter och skyldigheter skolani och i samhället,
har kunskaper länders och världsdelars ömsesidiga beroende0 om av
varandra,
känner till förutsättningarna för god miljö och förstår grundläg-0 en
gande ekologiska sammanhang,
har grundläggande kunskaper förutsättningarna för god hälsa0 om en

har förståelse för den livsstilens betydelse hälsan,samt föregna
har kunskaper medier och deras roll och har fördjupade kunska-0 om

inom några ämnesområden efter val.egetper

Mål uppnå iatt sameskolan
Dessa mål uttrycker vad eleverna, har gått i sameskolan, skall hasom
uppnått grundskolans mål.utöver

Sameskolan för varje elev efter genomgången sameskolaattansvarar
förtrogen med detär samiska kulturarvet och0

kan tala, läsa och skriva på samiska.0
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uppnå specialskolaniMål att
grundsko-stället forspecialskolan. IförgällermålGrundskolans även

dövaförsärskilda måldockengelska gällerochsvenskaformållans
hörselskadade elever.och

hörselskadad elev efterellerdövvarjeförSpecialskolan attansvarar
specialskolagenomgången

svenskaoch läsateckenspråk samtavläsakandvs.tvåspråkig,är0
skrift och kanoch iteckenspråkpåoch idéertankaruttrycka

engelska.skrift påikommunicera0

uppnå särskolanMål iatt
förutsättning-individuellaefter sinavad eleverna,uttryckermålDessa

Särskolan.de lämnaruppnåttskall ha närar,

grundsärskolanlämnarelevvarjeförSkolan att somansvarar
förutsättningar,sinamedvetenhetenökathar egnaom
kommunicera,ochläsalyssna,kanförmågaefter sin

kan lösaelevenmatematikfärdigheter isådana attutvecklathar0
livsföringen,dagligadenproblem i

omvärldsinsammanhang igrundläggandeförstårtill ochkänner0
kunskapsområden ochgrundskolansinsikt ifårmöjligtoch så långt

perspektiv,övergripande
får hjälpochkunskap attsökaförmåga vetaökat sinhar att manvar0

det,göra
utveck-ämnesområdeneller flerainomkunskaperökade etthar som0

kulturutbud,fritiden,berikakanochindividenlar
ochgod hälsaforgrundernatillkänner en0

utvecklingssverkningamakompenseraförmågasinhar ökat att av0
livet.det dagligaistömingen

harträningsskolanlämnar ut-elevvarjeförSkolan att somansvarar
förmågavecklat sin

socialt,samspelaatt
signaler,ellerteckensymboler,språk,kommuniceraatt genom0

i sinorsakssammanhangochkvantitetkvalitet,tid,hanteraatt rum,
omvärld,

rörelsefonnåga,och desskroppsinlära kännaatt
välbefinnande,ochför hälsafysiskt aktivatt vara

initiativ,ochnyfiken taatt vara
intryck,förmottagligochkänslorpåatt varaegnareagera
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använda olika uttrycksmedel i upplevelseratt och för kreativt ska-0
pande,

medverka i och försöka för återkommandeatt aktiviteterta i0 ansvar
sitt dagliga liv,

använda färdigheter och känna till regler det lättareatt gör0 attsom
fungera i vardagslivet,

uppfatta sig själv individ och ha förståelse föratt andra ochsom en
aktivt intressera sig för något område kan berikaatt individensom

och tillvaron också utanför skolan.

Riktlinjer
Alla arbetar i skolan skallsom

samverka för god miljö för utveckling, lek och lärande0 samten
därvid speciellt uppmärksamma och stödja barn och medbe-unga
hov särskilt stöd,av
utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter0
och tänkande.

Pedagogen skall
samarbeta och genomföra arbetet så barn ochatt0 unga,

utvecklas efter förutsättningarsina och samtidigt stimuleras att-
använda och utveckla hela sin förmåga,
upplever kunskap meningsfull och den kunskapsut-att är att egna-
vecklingen framåt,går
får stöd i sin språk och kommunikationsutveckling,-
successivt får fler och självständiga uppgifter och ökatstörre ett-
eget ansvar,
får möjligheter till fördjupning, överblick och sammanhang och-

arbeta ämnesövergripande,att
får möjlighet till avkoppling, lek och vila,-

för barns och förmåga själv skapa ochutrymme att använ-0 ge ungas
da olika uttrycksmedel,
stimulera, handleda och särskilt stöd till de bam och0 ge unga som
har svårigheter,
stärka barns och vilja lära och deras tillit till denatt0 ungas egna
förmågan

2.3 Barns och inflytandeochungas ansvar

demokratiskaDe principerna kunna påverka, och del-att ta ansvar vara
aktig, skall omfatta alla barn och kunskapsmässigaDeras ochunga.
sociala utveckling förutsätter de allt för detatt tar ett större ansvar egna
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för skolmiljön, de får reellt inflytandearbetet och påsamt att ett ut-
bildningens utformning. Enligt skollagen åligger det alla arbetar isom

för arbetsformerskolan verka demokratiska 1 kap. 2§.att

Mål
Mål strävaatt mot

efter elevSkolan skall varjesträva att

personligt för studier och sin arbetsmiljö,sinatar ett0 ansvar
allt inflytande utbildning ochsuccessivt sinutövar större överett0

arbetet skolan ochdet inre i
har kunskap demokratins principer och utvecklar förmågasin att0 om
arbeta demokratiska former.i

Riktlinjer
i skolan skallAlla arbetarsom

den enskildes förmåga och vilja till inflytandefrämja och0 ansvar
sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.denöver

Pedagogen skall
från individ kan och vill personligt förutgå varje sinta ettatt0 ansvar

och för arbete i skolan,inlärning sitt
alla och kön, fönnåga, och socialtill barn ochatt oavsett0 se unga

får reellt inflytandekulturell bakgrund på arbetssätt, arbetsfor-ett
verksamheten, detta inflytandeoch innehåll i ökar medsamt attmer

stigande ålder och mognad,
flickor får likaverka för och pojkar inflytande ochöveratt ett stort0

verksamheten,iutrymme
för fårbarn och olika arbetssätt och arbetsfor-prövaatt0 svara unga

mer, i
tillsammans med barn och planera och utvärdera verksamhe-0 unga

ochten
förbereda barn och för delaktighet och medansvar och för de0 unga
rättigheter och skyldigheter präglar demokratiskt samhälle.ettsom

2.4 Skola och hem

Skolan och vårdnadshavarna har för skapa deett gemensamt attansvar
bästa möjliga förutsättningarna för barns och utveckling och lä-ungas
rande.
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Riktlinjer
skolan skalliarbetarAlla som

utvecklatillsammans kanvårdnadshavare såmedsamarbeta att man0
verksamhet.ochinnehåll

skallPedagogen
barns ochinformera föräldrarfortlöpandemed ochsamverka om0

bl.a.kunskapsutvecklingtrivsel ochskolsituation, ut-genomungas
ochvecklingssamtal,

personliga situa-individensenskildainformerad denhålla sig om0
och integritetrespekt för barnsiakttadärvidochtion ungas

Övergång samverkanoch2.5

ochfrån individensskall utgåskolanarbetar i ut-Alla gruppenssom
för barnFörskoleverksamheten l-5skall ske medSamarbetetveckling.

och medskolanligger inominteskolbarnsomsorg,medår, samt som
de barn ochskalluppmärksamhetSärskildgymnasieskolan; ägnas unga

nationellafrån deskall utgåSamarbetetsärskilt stöd.behovhar avsom
gäller.mål och riktlinjerlokalaoch som

omvärldenSkolan och2.6

ocksåskallskolan.kvalitet i Dehögskall få utbildningEleverna en av
skolanförutsätterutbildning. Dettaför välja fortsattfå underlag attatt

fortsätterelevernaskolfonnermed de frivilligasamarbetarnära som
närsamhäl-ochmed arbetslivetsamverkanocksåförutsättertill. Det en

let i övrigt.

Mål
Mål strävaatt mot

elevSkolan skall efter varjesträva att

förerfarenheterochkunskaperinhämtar tillräckliga att0
frågortillställningocholika valmöjligheterkunna granska ta som-

framtiden,denrör egna
ochförenings-arbets-,närsamhället och dessinblickfå ien-

kulturliv och
Sverige ochutbildning i ifortsattmöjligheter tillfå kännedom om-

andra länder.
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Riktlinjer
Alla arbetar i skolan skallsom

för utveckla kontakterverka med kultur och arbetsliv, före-att0
verksamheterningsliv andra utanför skolan kan berikasamt som

lärande ochden miljösom en
motverka sådana begränsningarbidra till i elevens studie ochatt0

yrkesval grundar sig på kön eller social eller kulturell bakgrund.om

Pedagogen skall
bidra med underlag för varje elevs val fortsatt utbildning och0 av
medverka till utveckla kontakter med mottagande skoloratt samt0
med företag och andra kan bidra till berikaorganisationer, attsom

förankraskolans verksamhet och den i det omgivande samhället.

Studie och yrkesvägledare skall
vägleda inför fortsattainformera och eleverna den utbildningen och0

yrkesvalet och
till stöd för den personalens studie ochövriga yrkesorienteran-0 vara

de insatser.
särskilt uppmärksamma och stödja elever med funktionshinder och0
andra svårigheter.

Bedömning2.7 och betyg

uttrycker i vad den enskilda eleven har uppnått deBetyget mån mål
uttrycks i kursplanen för respektive stöd för betygs-Somämne.som

ämnesspeciñkafinns kriterier för olika kvalitetssteg.sättningen Dessa
betygskriterier i anslutning till respektive kursplan.anges

Mål
Mål sträva motatt

skolanobligatoriska skall efter elevDen varjesträva att

utvecklar allt för sina studier ochstörreett0 ansvar
utvecklar förmågan själv bedöma sina resultat och ställaatt0 egen

andras bedömning relation tilloch i de arbetsprestationernaegna
förutsättningarna.och

Riktlinjer
Pedagogen skall

utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och0 genom
sociala utveckling,
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kun-elevsutvärdera varjeallsidigtkravkursplanernasutifrån
detta för elevenredovisaskriftligtochmuntligtskapsutveckling,

rektom,informeraoch hemmen samt
fortlöpande informeraönskemålföräldrarnasutgångspunkt imed

och vidutvecklingsbehovochstudieresultathemochelever om
elevensinformationtillgängligallutnyttjabetygssättningen om

ochkursplanentill kraven iförhållandeiförmågaochkunskaper
kunskaper.dessabedömningallsidiggöra aven

Rektors2.8 ansvar
övergripan-detrektornskolan harförchefochledarepedagogiskSom

de natio-nåinriktas påhelhetverksamheten attförde attansvaret som
arbetsplanlokal upprättas samtförRektorn attmålen.nella enansvarar

till deförhållandeutvärderas iochföljsresultatskolansför na-att upp
arbetsplanen.lokalaoch denskolplanenmålen itillochmålentionella

därvid, givnainomoch harresultatskolansförharRektorn ansvaret
försärskiltett ansvarramar,

fritidshem.grundskola ochförskola,mellanSamarbetet
tilltillgångfårelevernasåarbetsmiljöskolans attUtformningen av

älvastöd förochkvalitetgod attläromedel annathandledning, av
bib-stöd kanSådantkunskaper.utvecklaoch t.ex.sökakunna vara

hjälpmedel.andraochdatorerliotek,
fårelevernasåolikaiundervisningen ämnen attSamordningen av

helhet.kunskapsområdenuppfattamöjlighet större som enatt
ikunskapsområden integrerasämnesövergripandeförAnsvaret att

kunskapsområdenSådana ärolikaiundervisningen ämnen. exem-
samlev-ochkonsumentfrågor,jämställdhet,trafik,miljö,pelvis sex

droger.och andranarkotikaalkohol,tobak,medriskernanad samt
såelevvårdsverksamhetenoch attundervisningenUtformning av

behö-desärskilda hjälpoch denstödsärskildadetindivid fårvarje

ver.
och övrigverksamhetenkursplanestyrdadenSamordningen av
fritidsintressenutvecklamöjlighetfårelevernasåverksamhet attatt

rörelse.ochlekoch utöva
professio-personalenförkrävskompetensutveckling attDen som

uppgifter.utföra sinaskall kunnanellt
förochhemmenmedsamarbetetförformernaUtvecklingen av
arbetamål ochverksamhetens sätt attinformationföräldrarnas om

valaltemativ.olikaoch om
ochproblemuppstårdetoch hemmetskolanmellanKontakten om

skolan.för eleven isvårigheter
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Anpassningen resursfördelningen och stödåtgärdema till denav-
värdering elevernas utveckling lärare gör.av som
Skolans för motverka alla former utstötning,att trakas-program av-
serier och mobbning bland elever och anställda.

barn medAtt behov särskilt stöd får individuell handlingsplanav en-
i samarbete med hemmet ochupprättas utomstående stöd- ochsom

behandlingsinstanser. Lagen stöd och service till vissa funk-om
tionshindrade LSS
Samverkan med mottagande skolor och arbetslivet utanför skolan-
för eleverna konkreta erfarenheter betydelse foratt derasge egna av
val fortsatt utbildning och yrkesinriktning.av
Organisationen den studie och yrkesorienterande verksamhetenav-
så eleverna får vägledning inför de olika valatt skolan erbjudersom
och inför val fortsatt utbildningsväg.av
Utvecklingen skolans internationella kontakter.av-
Skolpersonalens kännedom de internationella överenskommel-om-

Sverige har förbundit sigser som
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