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Lärande i förskolan
Förskolan ska vara en rolig, trygg och  
lärorik plats för alla barn. Här varvar vi 
kommunikation på olika sätt med lek, 
matematik, naturvetenskap och digitala 
verktyg. 

Nyfikenhet och lust att lära är grunden 
för utbildningen där leken står i centrum. 
I förskolan får barnen möjlighet att kon-
struera, forma och skapa med hjälp av 
olika material och tekniker.

Utbildningen i förskolan ska:

• Stärka barnens kreativitet, nyfikenhet 
och självkänsla.

• Hjälpa barnen att utveckla sin       
empati och omtanke för andra. 

• Lära barnen vikten av en hållbar           
utveckling. 

• Lägga grunden för barnens förståelse 
av demokrati. 

• Ge barnen en ökad förståelse för     
mångfald.

• Lära barnen om de mänskliga         
rättigheterna.

Barnens lärande börjar i förskolan
Med leken i centrum utforskar vi språk, matematik, naturvetenskap och           
digitala verktyg i förskolan. Genom att kommunicera på olika sätt som via 
bild, form, musik, sång, drama och rörelse får barnen möjlighet att beskriva 
sin omvärld. Att läsa högt för barnen och sedan diskutera boken tillsammans 
gör att vi utvecklar barnens ordförråd och fantasi i en trygg och lärorik miljö.



Mål för förskolan i Sollentuna:

• Hög pedagogisk kvalitet: Förskolan ska 
lägga grunden för ett livslångt 

       lärande. Här får barnen undervisning             
       varje dag, i en miljö där omsorg, 
       utveckling och lärande står i fokus. 

• Trygghet: Alla barn ska känna sig 
trygga på förskolan.

Språkutveckling tillsammans

I förskolan utvecklas ditt barn 
tillsammans med andra barn och 
kompetenta pedagoger. Vi har även ett 
nära samarbete med dig som vårdnads-
havare. I förskolan ger vi ditt barn förut-
sättningar för att tala och förstå svenska. 
Du som vårdnadshavare kan tala och läsa 
böcker för ditt barn på det språk ni  
använder hemma. Tillsammans hjälper vi 
ditt barn att utveckla sitt språk!

Visste du att: 
• De barn som har gått i förskola har 

ett kunskapsmässigt försprång när de 
sedan börjar grundskolan.

• De barn som inte har svenska som 
       modersmål får möjlighet att   
       utveckla både det svenska språket  
       och sitt modersmål i förskolan. 

Högläsning ett naturligt inslag

I förskolan har vi ofta högläsning för 
barnen. När vi sedan pratar om boken 
vi har läst kan barnen få nya upplevelser. 
Barnen vidgar sina perspektiv tillsammans 
med kompisar och pedagoger. 
De utvecklar sin fantasi, sitt uttal och sitt 
ordförråd. Det stärker även barnens för-
måga att uttrycka sina tankar.

Vill du läsa mer?

Välkommen att besöka oss på förskolorna 
i Sollentuna:
www.sollentuna.se/forskola--skola/Forsko-
la/forskolor/

Du kan själv ta del av förskolans läroplan 
på skolverkets hemsida: 
www.skolverket.se/undervisning/forsko-
lan/laroplan-for-forskolan



Välkommen till förskolorna 
i Sollentuna!

I Sollentuna kommun har vi som mål att ha Sveriges bästa 
skolor. Vägen dit kallar vi för Skolresan. En resa som börjar 

redan i förskolan med barnens första utbildning. Förskolan är 
en otroligt viktig pusselbit i barnens utbildning och utveckling. 
Vi börjar arbeta med barnens språk redan i förskolan och ditt 
barn utvecklas tillsammans med andra barn under ledning av 
kompetenta lärare. Förskolan är en viktig plats för alla barn. 
Där ska barnen känna att de har en trygg och lärorik plats i 

vilken de kan utvecklas och må bra.

Soley Aksöz Lithborn (M), ordförande utbildningsnämnden, 
Linda Ekstrand, förvaltningschef utbildningskontoret


