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Kapitel 1 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR FÖRSÖKET 
OCH DEN LOKALA LÄROPLANEN FÖR FÖRSÖKET 

Anvisningar och förslag till försökskommunerna
beträffande helheten, där följande ska beaktas

- Grunderna är en norm

- Uppgörandet av en lokal läroplan för försöket

- Användningen av en årlig plan

- Individuella planer för barnen

- Deltagande i forskning och utvärdering i anknytning
till försöket

- Utvärdering och uppföljning på lokal nivå
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UBS uppmuntrar till ett utvecklingsinriktat

angreppssätt!



Kapitel 2 FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS 

UPPDRAG, ANORDNANDE OCH ALLMÄNNA MÅL

Kapitel 2.1 

- Förskoleundervisningens uppdrag som definieras

i lagen om grundläggande utbildning gäller även

försöket

- Motiveringarna i försökslagen har fört med sig

nya tyngdpunktsområden för utveckling

• En enhetlig lärstig

• En enhetlig dag för barnen

• Att 5-åringarna ska beaktas i verksamheten

• 2 år ger möjligheter att fördjupa sig och bl.a. 

utvärdera behoven av stöd

• Inga allmänna mål för barnens kunnande

I kapitel 2.2 har författningsgrunder som

gäller ordnandet av försöket samlats

I kapitel 2.3 har allmänna skyldigheter som

grundar sig på avtal och bestämmelser samlats

Kapitel 2.4 beskriver värdegrunden

Kapitel 2.5 beskriver synen på lärande

Kapitel 2.6 öppnar upp målen för mångsidig

kompetens

• nytt: Förmåga att delta och påverka samt en 

hållbar livsstil
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Utvecklandet av verksamhetskulturen utgående
från försöket med tvåårig förskoleundervisning

Försöket med den tvååriga förskoleundervisningen ger goda möjligheter att 
modigt pröva på nya verksamhetssätt och utveckla verksamhetskulturen. 
Försökslagen betonar förskoleundervisningens genomslagskraft, betydelsen 
av en enhetlig dag och lärstig för barnet och utmanar samtidigt till att 
utveckla dessa. I försöket utreds nya sätt för att två åldersgrupper ska 
kunna arbeta och lära sig tillsammans. Därtill ska man samarbeta med 
barnen i småbarnspedagogiken och nybörjarundervisningen och samtidigt 
utveckla modeller för allt smidigare övergångar. Deltagande i försöket 
förutsätter också övrigt utvecklingsarbete för att lyckas med den tvååriga 
förskoleundervisningen. 

(Grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning 2021)
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Riktlinjer för att utveckla verksamhetskulturen

Grunderna för förskoleundervisningens
läroplan 2014:

• Gemensam förskoleundervisning för alla

• Glädje av lärande och insikt

• Barnet som delaktig aktör i sitt eget liv

• Välbefinnande och en trygg vardag
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Grunderna för läroplanen för försöket med
tvåårig förskoleundervisning 2021:

• En lärande gemenskap är kärnan i 
verksamhetskulturen

• Glädje genom lärande, insikt och lek

• Delaktighet, likabehandling och jämlikhet

• Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

• Välbefinnande, trygghet och en hållbar 
livsstil



Lärmiljöer

Bl.a följande perspektiv har förstärkts: 

• inkludering, likabehandling och jämställdhet mellan könen

• barnens språkliga utveckling och språkmedvetenhet samt synliggöra kulturell mångfald

• naturen och naturmiljöer ska regelbundet användas som lärmiljöer för de olika 
lärområdena

• man ska pröva på och utveckla användningen av digitala verktyg i pedagogiskt syfte
Användningen av digitala verktyg ger barnen möjligheter till ökad samverkan, att 
samarbeta och att bekanta sig med nya saker, människor och kulturer. 

• lärmiljöerna ska planeras och utformas tillsammans med barnen
De ska stödja barnens naturliga nyfikenhet och vilja att lära sig. De ska locka barnen till 
fysisk aktivitet, till att leka, undersöka samt uppleva och uttrycka konst.

(Grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning 2021)
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Samarbete i den tvååriga förskoleundervisningen 
och vid övergångarna
• I samband med försöket med tvåårig förskoleundervisning ska samarbetet i 

synnerhet stärkas med nybörjarundervisningen, så att man kan trygga 
kontinuiteten under barnets lärstig och stärka det gemensamma lärandet. 

• Samarbetet med vårdnadshavarna spelar en viktig roll i förskoleundervisningen. 
Vårdnadshavarens och personalens iakttagelser av och diskussioner om barnets 
dag skapar förutsättningarna för att trygga barnets välbefinnande som helhet. 

• Högklassig servicehandledning innan barnet ska söka till förskoleundervisningen 
är en del av samarbetet. 

• I försöket med tvåårig förskoleundervisning ska verksamhetssätten vid 
övergångarna och det yrkesmässiga samarbetet som anknyter till 
övergångarna systematiskt utvecklas.

(Grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning 2021)
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4.4 Lärområden i den tvååriga 

förskoleundervisningen



Lärområden

• Lärområdena baserar sig på mål för 
undervisningen som hör samman med olika 
kunskaps- och färdighetsområden och som 
är väsentliga i förskoleundervisningen. 
Målen för lärområdena är mål som ska 
styra lärarens arbete.

• Språkens rika värld

• Mina många uttrycksformer

• Jag och vår gemenskap

• Jag utforskar min omgivning

• Jag växer, utvecklas och rör på mig
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Mina många uttrycksformer

• Barnens förutsättningar för lärande, sociala 

och kommunikativa färdigheter och positiva 

självbild stärks när de lär sig att strukturera 

omvärlden.

• Innehåller färdigheter i att uttrycka sig genom 

musik, bildkonst, slöjd samt verbalt och 

kroppsligt.

• Endast små uppdateringar har gjorts i texten.
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Jag utforskar min omgivning

• Undersökande arbetssätt och lärande har en central roll för utvecklingen av de 

matematiska färdigheterna och i teknologi- och miljöfostran.

• Innehåller helheter i anknytning till matematiska färdigheter och teknologi- och 

miljöfostran.

• I kapitlet har de detaljerade målen gällande matematiska färdigheter uppdaterats.
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Att stödja de matematiska färdigheterna

• Delområdena för barnens matematiska 

utveckling är färdigheter som barnet ofta lär 

sig parallellt, och inte skilt för sig.

• Centrala delområden för barnens matematiska 

utveckling i förskoleundervisningen:
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Jag växer, utvecklas och rör på mig

• Förskoleundervisningens uppdrag är att 

lägga grunden för en livsstil som värnar om 

hälsa, välbefinnande och fysisk aktivitet samt 

att utveckla barnens kunnande om hälsa och 

säkerhet. Vidare ska förskoleundervisningen 

främja kost-, konsumtions- och hygienvanor 

som hör samman med en hållbar livsstil. 

• Innehåller helheter i anknytning till fysisk 

aktivitet, kost- och konsumentvanor, hälsa 

samt trygghet och säkerhet.

• I de detaljerade målen har små

uppdateringar gjorts i texten.
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Språkens rika värld

• Förskoleundervisningen har som uppdrag att stödja 
utvecklingen av barnens språkliga kunskaper och 
färdigheter samt deras språkliga identiteter.

• Kontinuiteten från småbarnspedagogiken till
förskoleundervisningen, rubrik, språkutvecklingens 
centrala delområden (se bilden).

• Lärarens roll betonas, språket allt mer ett verktyg
för att lära sig och inhämta information, glädje över 
att lära sig nytt, betydelsen av positiv respons för 
lärandet och motivationen, multilitteracitet, det 
vidgade textbegreppet, språklig medvetenhet och 
lärmiljöernas roll.

• I undervisningen används bl.a. barnlitteratur, 
faktaböcker för barn, tidningar, nätbaserade texter
och ljudböcker, sånger, även sånger och lekar på 
andra språk samt tecken, berättelser.
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Jag och vår gemenskap 1/2

• Förskoleundervisningens uppdrag är att stärka barnens förmåga att komma till rätta i 

ett samhälle och uppfatta mångfald. 

• Lärområdet ska behandlas ur ett historiskt och samhälleligt perspektiv samt ur ett 

etiskt och åskådningsmässigt perspektiv.

• Tillägg till introduktionen: Det är viktigt att temana behandlas så att barnet kan 

känna att hen är accepterad och trygg. Samarbetet ska präglas av lyhördhet och 

respekt.

• Tillägg till de allmänna målen: Barnen ska få lära sig att utveckla förmågan till käll-

och mediekritik samt färdigheter i digital säkerhet. Säkerhetsaspekten. 
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Jag och vår gemenskap 2/2

• I avsnittet om det historiska perspektivet har mor- och farföräldrarnas roll lagts till och i 

avsnittet om samhällsfrågor barnens erfarenheter av att delta och påverka. Därtill i samband

med den etiska fostran ska man bl.a. fundera över könsrelaterade antagande och mångfalden 

av människor, kön och familjer. 

• Åskådningsfostran kopplas ihop med seder och bruk samt med fester under årets gång och 

under en människas livstid som har en religiös eller konfessionell innebörd.

• Barnen ska uppmuntras att fundera över olika livsfrågor tillsammans med andra och de ska ges 

möjligheter att förundra sig över livsfrågor till exempel genom lek, diskussion och kreativt 

uttryck. 

• Åskådningsfostran ger barnen redskap att förstå begrepp och frågor som anknyter till religioner 

och åskådningar samt färdigheter att bygga upp sin egen kulturella och åskådningsmässiga 

identitet
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4.5 Preciseringar gällande språklig och kulturell 

mångfald

• Rubriken har ändrats.

• Ändringar: De språkliga och kulturella aspekterna ska beaktas för varje barn som 

deltar i förskoleundervisningen. Barnens varierande språkliga och kulturella bakgrund 

och färdigheter ska ses som något som berikar mångfalden i gruppen. En språk- och 

kulturmedveten förskoleundervisning innebär att olika språk, kulturer och 

åskådningar knyts samman till en del av helheten i förskolan.

• Tillägg: barnet ska få stöd för sin modersmålsutveckling i svenska eller finska samt 

ett stycke om bl.a. barnets egna kulturella bakgrund

• Avsnitten om samiska barn, romska barn och teckenspråkiga barn har preciserats.

• Flera ändringar: barn med annat modersmål och flerspråkiga barn -> barn med

invandrarbakgrund, innehåll för undervisning i svenska eller finska som andraspråk.
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Kapitel 5 Stöd för barnets växande och lärande 

och Kapitel 6 Elevvård

• Det s.k. trestegsstödet i enlighet med 

lagen om grundläggande utbildning samt

elevvården i enlighet med elev- och

studerandevårdslagen gäller även de 

femåringar som deltar i försöket. 

• I försöket iakttas de bestämmelser som 

föreskrivs i den lokala läroplanen som 

baserar sig på grunderna från år 2014. 
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Utarbetandet av en lokal

läroplan för försöket



Den egna lokala läroplanen för försöket utarbetas

utgående från grunderna för försöket!

• I samarbete på det sätt som planeras lokalt

• Det mest centrala är en yrkesmässig diskussion / möjlighet till reflektion

• Anvisningar i grunderna

• I kapitel 1 finns en förteckning över aspekter som ska beaktas

• I slutet av varje kapitel finns text som belyser vilka delar som tas direkt

från grunderna och till vilka delar det är bra att producera egen text

• Man kan använda sig av den egna läroplanen för förskoleundervisningen och

planen för småbarnspedagogik!

• Vi rekommenderar att man använder eGrunder –tjänsten

17/02/2021 Utbildningsstyrelsen 20



Tack


