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Enhetens adress: Båtviksporten 3 

Föreståndaren: Dan Engström  Viceföreståndare: Catarina Andersson 

Personalstyrka: 11   Barnmängd: 38 

 
Datum då verksamhetsplanen är behandlad på personalens möte: 23.10 2018 
 

Sektorn för fostran och utbildning 

Helsingfors stads strategi för 2017-2021 

1. Hela staden som lärmiljö 

2. Helsingfors – jämlikt för alla lärande 

3. En välmående, lärande och bildad helsingforsare 

 

Värdegrund för den svenska småbarnspedagogiken och utbildningen i 

Helsingfors 

Inom den svenska småbarnspedagogiken och utbildningen erbjuder vi en enhetlig svensk lärstig 

från småbarnspedagogiken till den fria bildningen i Helsingfors. Kontinuiteten syns i vår 

gemensamma syn på vård, fostran, tillväxt och lärande i alla åldrar. Vi utvecklas, lär, och växer 

tillsammans i en uppmuntrade och respektfull interaktion. Våra lärmiljöer är pedagogiska och 

kvalitativa och vi står för en hållbar utveckling. Allas välmående, mångfald och glädje utgör grunden 

för vår verksamhet. 

Språkstrategi för den svenska småbarnspedagogiken i Helsingfors 
Svenska servicehelheten erbjuder verksamhet och undervisning på svenska. Språkstrategin har 

utarbetats för att stärka det svenska språket och ingår i enheternas verksamhetsplaner. 

För att utveckla barns och ungas svenska skapar vi lärmiljöer som är språkstödjande i fråga om 

arbetsmetoder och material. Vi strävar efter en positiv atmosfär där barn och unga utvecklar sina 

sociala och kommunikativa färdigheter. Den pedagogiska verksamheten stöder språket 

kontinuerligt, bl.a. genom berättande, läsande och skrivande. Vi utnyttjar det svenska kulturutbud 

som erbjuds och bekantar oss med staden som svenskspråkig miljö och vi samarbetar med de finska 

daghemmen och skolorna i staden i syfte att främja en levande tvåspråkighet i Helsingfors. Vi ser 

det som viktigt att stärka barns och ungas svenska så att de i alla sammanhang kan använda språket 

på modersmålsnivå. Barn och unga med annan en språkbakgrund än en enspråkigt svensk ges 

möjlighet att utveckla skolspråket och samtliga barn och unga uppmuntras att utveckla alla sina 

språk. Pedagogerna och personalen fungerar tillsammans med vårdnadshavarna som språkliga 

förebilder och stöder utvecklingen. 

Enheternas arbete 

Enheterna arbetar utgående ifrån Helsingfors plan för småbarnspedagogik 2017. Verksamheten ska 

byggas upp enligt svenska småbarnspedagogikens värderingar; med barnaögon, kvalitativa 
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lärmiljöer och mångfald samt ur kompetenserna och lärområden.  Barnens behov och intressen ska 

ligga som grund då verksamheten planeras och förverkligas.  

Den enhetsvisa verksamhetsplanen, kompletterar planen för småbarnspedagogik i Helsingfors som 

baserar sig på de nationella grunderna som utbildningsstyrelsen utfärdat. De nationella grunderna 

för planen för småbarnspedagogik är normgivande. I verksamhetsplanen beskrivs hur planens 

innehåll, metoder och målsättningar förverkligas i småbarnspedagogiken. Daghemmen, 

gruppfamiljedaghemmen och familjedagvårdarna planerar årligen sin verksamhet och skriver in 

målsättningarna och metoderna i verksamhetsplanen. Det är föreståndaren som bär ansvaret över 

verksamhetsplanen tillsammans med barnträdgårdslärarna som bär ansvaret över att de gruppvisa 

målen ställs, skrivs ner, genomförs och följs upp. 

Barnets start i småbarnspedagogiken  

Med Barnaögon (MB) är ett pedagogiskt synsätt med fördjupad förståelse för det enskilda barnet 

och dess behov. Synsättet präglar vårt förhållningssätt till barnen och föräldrar på ett övergripande 

sätt och baserar sig på tvärvetenskaplig forskning om anknytning (trygghet) och temperament (unik 

het). För att barnens dag skall bli kvalitetsfylld, kräver det en trygg relation till en vuxen. Med hjälp 

av en trygg relation kan barnet utforska och undersöka sin omvärld (utveckla och lära sig) samt 

forma en bild av sig själv som en handlingsbar och duktig individ. Idag arbetar alla svenskspråkiga 

daghem inom Helsingfors stad enligt arbetsmodellen 

Egenvårdarsystem - Individuellt bemötande av barnet och dess behov 
Att erbjuda trygghet och förtjäna tillit, att engagera sig i relationen till barnet 

 Att visa intresse för barnet och dess framsteg, att se barnet via dess styrkor 

 Att följa med barnets utveckling och stöda var det behövs 

 Att fungera som den primära kontakten till föräldrarna 

Hembesök - En unik möjlighet för föräldrar att få berätta om sitt barn i det egna hemmet 
Att bygga upp en tillitsfull relation till såväl föräldrar som barn 

 Att få information om barnet och hemmet samt rådande kultur 

Mjuklandning - Är en period som övar separation och återförenande 
Är en period i början som och ger barnet tid att bekanta sig med den nya miljön 

 Idén är att bygga upp en relation mellan egenvårdaren och barnet 

 Förälderns roll är till en början aktiv för att sedan ge rum för egenvårdaren 

 Föräldern får erfarenhet om barnets dag 

Samarbete med vårdnadshavarna - En nära samarbetsrelation till föräldrarna 

 Ett samspel som informerar, diskuterar, reflekterar, frågar, lyssnar,  

förstår föräldrarnas tankar och känslor, med barnet i fokus.  

En trygg och trivsam grupp - Innefattar evidensbaserade metoder som stöder  
pedagogens arbete på gruppnivå  

 En positiv växelverkan mellan vuxen och barn utgör grunden för att  

gruppen ska fungera 

 En planering och utvärdering av barnet som gruppmedlem och av hela 

barngruppen 

Med samarbetet inom småbarnspedagogik avses att föräldrar och personal går in för att gemensamt 

engagera sig i och stödja barnens fostran, utveckling och lärande. Ett gott samarbete kännetecknas 

av respektfullt lyssnande, öppenhet och intresse, gemensamma mål samt samförstånd om de 

metoder som skall användas. Personalen arbetar med arbetssättet Med Barnaögon och inom ramen 

för det gör de/egenvårdaren tillsammans med föreståndaren ett hembesök till familjen för att lära 
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känna barnet i dess egen miljö. Samarbetet med vårdnadshavarna inleds redan innan barnet har 

börjat i småbarnspedagogiken  

Barnets plan för småbarnspedagogik 

För varje barn inom småbarnspedagogiken ska en individuell plan för småbarnspedagogik göras 

upp. Barnets plan ska ange målen för småbarnspedagogiken på ett sätt som stöder barnets 

utveckling, lärande och välbefinnande samt åtgärderna för att uppnå målen. Dessutom skrivs 

barnets behov av stöd, stödåtgärder och hur de ska genomföras in i planen. 

Barnets plan för småbarnspedagogik görs upp i samarbete med barnets vårdnadshavare. Vid 

daghemmen ansvarar en person med behörighet som barnträdgårdslärare för att planen görs. 

Barnets åsikt ska utredas och beaktas när planen görs upp. Övriga myndigheter, sakkunniga och 

andra behövliga parter som stöder barnets utveckling och lärande kan delta i uppgörandet av den 

individuella planen för småbarnspedagogik. 

Genomförandet av barnets plan för småbarnspedagogik för varje barn ska utvärderas och ses över 

minst en gång om året. Om barnets behov så kräver eller vårdnadshavarna så önskar görs det 

oftare. Alla överenskomna ärenden skrivs ner i barnets plan för småbarnspedagogik. Dokumentation 

är ytterst viktigt i olika utvecklings- och säkerhetsfrågor. I barnets plan antecknas också 

reservpersoner för vårdnadshavarna, barnets eventuella allergier/medicinering och stödformer etc. 
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Gemensamma mål för småbarnspedagogiken 

Sektorn för fostran och utbildning, digitalisering  

Mål 1 Förmannen gör tillsammans med sin personal en självutvärdering, utifrån 
självutvärderingen väljs ett utvecklingsområden och en åtgärdsplan skrivs ner här: 
 

Arbetssätt: Aktivera föräldrarna i utvärdering och utveckling av att inkludera digitalteknik i 

verksamheten. 

Lärmiljö: Föreläsning till föräldrar och personal om digitalteknik för barn i åldern 1-6år. 

Delaktighet: Barnen påverkar vad grupperna sätter ut på Instagram. 

Förväntat resultat: Gemensam syn gällande barnens digitaliserade vardag.  

Tidsplan: Våren 2019 

Uppföljning: Vår gemensamma syn på barnens digitaliserade vardag – hur ser den ut på 

Killingen? 

Utvärdering och utveckling: Inför hösten 2019 har vi med föräldrarna en gemensam syn 
angående digitalisering i vardagen på Killingen. 
 
Mål 2 

A) Benchmarking: Pedagogiska möten varje vecka tillsammans med 
barnträdgårdslärarna. 

Arbetssätt: Vi går tillsammans igenom vårt styrdokument inom småbarnspedagogiken. 

Lärmiljö: Psykisk och social lärmiljö där pedagogerna stöder varandra. 

Delaktighet: Barnträdgårdslärarna på Killingen blir säkrare på vad styrdokumentet ställer 

för krav och hur vi skall arbeta för att uppnå dem. Barnträdgårdslärarna synliggör och 

arbetar tillsammans med barnskötarna i barngrupperna för att gemensamt arbeta enligt 

styrdokumentet. 

Förväntat resultat: De gemensamma träffarna med barnträdgårdslärarna har som syfte 

att utveckla de pedagogiska metoderna på Killingen för att uppnå kraven enligt 

styrdokumentet för småbarnspedagogiken.  

Tidsplan: Hösten 2018 – våren 2019 

Uppföljning: De gemensamma träffarna med barnträdgårdslärarna dokumenteras och 

reflektionen kring styrdokumentet innebär medvetenhet kring hur vi skall arbeta för att 

uppnå kraven. Hur styrdokumentets krav uppnås följs upp genom utvärdering under de 

gemensamma träffarna. 

Utvärdering och utveckling: Har träffarna tillsammans med barnträdgårdslärarna lett till 

att styrdokumentet är ett verktyg som känns bekant och används av alla i personalen. 

Utvecklingen sker genom att daghemmet blir bättre på att förverkliga styrdokumentets krav 

inför hösten 2019. 
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B) Alla gör en digital bok/presentation som uppkommer från barnens intressen.  
 
Arbetssätt: ex. PowerPoint, Storyline, BookCreator 

Lärmiljö: Barnens bok synliggör lärmiljön och hjälper oss att tillsammans utveckla den. 

Delaktighet: Barnen gör sin bok utifrån deras intresse tillsammans med personalen. 

Förväntat resultat: Att synliggöra barnens delaktighet i vardagen. 

Tidsplan: Hösten 2018 – våren 2019. 

Uppföljning: Barnen får presentera sin bok åt föräldrarna under våren 2019. 

Utvärdering och utveckling: Vi utvecklar lärmiljön tillsammans med barnen.  

 

 

Pedagogiska ledarskapsmål för enheten  

Taget ur kundförfrågan 2017, utvärderas med resultaten från 2021. Men också årligen med de 
uppställda specifika målen för verksmaheten. Målet är också starkt förknippat med stadens straegi 
om välmående och rörelse, 2017-2021.  
  

Mål öka rörelse: 

Utveckla lärmiljöerna så att de inspirerar till mera rörelse. En plan på hur rörelse i 

enheterna ökas görs under verksamhetsåret 2018-2019. Motivering av val av mål, 

resultaten från kundenkätens öppna svar 2017 påvisade att vi ska utveckla denna bit, 

speciellt våra utemiljöer ska uppmuntra till mera aktivitet.  

Att få en förståelse för den egna kroppen, hur den fungerar och hur den rör sig, utvecklar 

en grund för ett hälsosamt liv men också en förståelse för andra människor och deras 

sinnesstämningar.   

Arbetssätt: 

Utomhuspedagogik: 

Målet är att varje barn ska delta i minst en ledd pedagogiskt planerad stund i veckan 

utomhus. Detta innebär att stunden knyter an till planen för småbarnspedagogik och 

avspeglar gruppens verksamhet inomhus. Rörelse-, sång-, språk- och matematiklekarna 

flyttar utomhus där barnen tillåts upptäcka och utforska i en varierande miljö.  

 Lärmiljö: 

Vi vill att barnen skall få ta del av olika lärmiljöer utanför daghemmet för att stöda ett 

mångsidigt och varierande sätt att lära sig. Barnen är motiverade att få ta del av olika 

lärmiljöer vilket stöder deras rörelse i vardagen. Samtidigt är flera lärområden integrerade i 

lärandet. 
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Delaktighet:  

Inspirera barnen och familjerna till att bekanta sig och använda hela Helsingfors som 

inlärningsmiljö. Barnen får nya upplevelser samtidigt som de får röra på sig i olika miljöer.  

Förväntat resultat: 

Barnets dag ses som en helhet och rörelsen blir en naturlig del av det.  

Tidsplan: Hösten 2018 – våren 2019. 

Uppföljning: Vi dokumenterar vilka lärområden integreras i utomhuspedagogiken för att 

stöda barnens livslånga lärande.  

Utvärdering och utveckling: Vi vill att barnen skall få vara aktiva och röra på sig i olika 

lärmiljöer i Helsingfors samtidigt som lärmiljöerna integrerar olika lärområden för en 

mångsidigare inlärning. Utvärderingens målsättning är möjliggöra mer varierande 

lärmiljöer som komplement till daghemmet inlärningsmiljö inomhus. Utvärderingen sker 

genom dokumentation av lärmiljöer och lärområden under hela verksamhetsåret.    
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Barnens och familjernas delaktighet i uppgörandet av 

verksamhetsplanen  

 

Barnens delaktighet syns genom att: Barngruppernas målsättning beaktar barnens 

intressen i val av lärområden. Barnens delaktighet synliggörs i gruppernas enskilda 

målsättningar.  

Familjernas delaktighet syns genom att: Föräldrarna har i augusti 2018 fått digital enkät 

där de får anonymt svara på följande frågor: 

1) För daghemmet är det viktigt att ni föräldrar kan och får vara delaktiga i vardagen 
på daghemmet. På vilket sätt vill ni vara delaktig? 

2) Vad vill ni att vi skall diskutera med er under föräldramötet? 
 

Föräldrarna gör upp barnets plan tillsammans med personalen senast inom oktober 2018.  
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Blåklockornas övergripande mål  

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Anette Grandell (lärare inom småbarnspedagogiken), Sabina Gyllenberg 

(barnskötare inom småbarnspedagogiken) 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål: 

Jobba med min. 1 tema/termin utgående från barnens intresse. 

Mot.: -Barnens intresse och önskemål beaktas, barnen är delaktiga 
         -I temaarbete används och utvecklas mångsidiga kompetenser 
         -Barnens intresse och kompetens påverkar hur lärområdena kombineras och      
          anpassas 
 

Barnens delaktighet: Temat utgår från barnens intresse, och de påverkar innehållet i 

temat, hur vi jobbar med temat. 

 

Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens 

 
Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att delta 
och påverka 

-mångsidiga och 
meningsfulla 
upplevelser 
-utrymme att 
förundras och 
göra upptäckter 
samt känna 
glädje i lärandet 

-utveckla 
förmågan att 
lyssna 
-identifiera och 
förstå olika 
synsätt 

-att gradvis bli mera 
självständiga 
-få träna olika 
färdigheter 

-ge möjlighet att 
undersöka och 
observera med 
hjälp av digitala 
verktyg på ett 
mångsidigt och 
tryggt sätt 

-barnet får 
planera, 
genomföra och 
utvärdera 
verksamheten 
tillsammans 
med de vuxna 

 

Arbetssätt: arbete i smågrupper, diskussion, intervju, observation, utfärder, eventuella besök till 

museum, utställningar, bibliotek beroendet på temat 

 Pedagogisk dokumentation: -dokumentera förförståelse genom ritande, filmande, 

intervju och/eller observation 

-diskutera och dokumentera frågeställningar, lösningar som barn och barn eller barn och 

vuxna tillsammans kommit på 

-dokumentera efterförståelse på samma sätt som förförståelse 

-diskutera, intervjua och utvärdera med barnet 

Lärmiljö: beroende på temat men åtminstone: 

-daghemmets utrymmen och närmiljö 

-verksamhet med hela gruppen, smågrupper och med det enskilda barnet 
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Familjernas delaktighet: Under det pedagogiska samtalet diskuteras barnens intresse 

och föräldrarnas önskemål samt delaktighet 

Samarbete (t.ex. bibliotek, museer, teater, mm): Beroendet på temat och hur barnen väljer 

att utforska temat. 

Förväntat resultat: -att vi haft 2-3 teman utgående från barnens intresse 
                                 -att vi använt ped.dok. för att synliggöra inlärningen 
                                  

Tidsplan: Ett tema på hösten, 1-2 teman på våren 

Plan för uppföljning: På teammöten går vi igenom barnens önskemål och tankar, vad vi 

gjort, hur vi går vidare och vad nytt som ska diskuteras med barnen. 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: Under temats gång utvärderar vi 

vuxna våra arbetssätt och justerar dem vid behov. Efter varje tema utvärderar barnen och 

de vuxna tillsammans temat och hur det gått. Vi använder den pedagogiska 

dokumentationen som underlag för utveckling. 
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Gulsippornas övergripande mål – Förmåga att lyssna. 

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas. Här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Lärare inom småbarnspedagogik Carina Aarnisalo, lärare inom 

småbarnspedagogik Matilda Jonsson och barnskötare inom småbarnspedagogik Linda 

Atle-Pennanen. 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål: Öka förmågan att lyssna 

för att ge varandra utrymme och lugn för att berätta och uttrycka sig och därmed stärka 

barnens självkänsla, delaktighet och förmåga att göra sina egna val oberoende av vad 

vännerna tycker och tänker. 

Barnens delaktighet: Genom att uppmärksamma barnens behov av att förstå vikten av 

att kunna lyssna, men även genom att uppmärksamma deras intresse och behov av att få 

berätta, uttrycka sig och ta plats. Dessa tillsammans skapar möjlighet till att nå barnens 

delaktighet där de kan påverka både verksamhet och vardag.   

Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardags-
kompetens 

 

Multilitteracitet och 
digital kompetens 

Förmåga att delta 
och påverka 

Förmågan att 
tänka och lära 
sig utvecklas i 
kommunikation 
med andra 
människor och 
omgivningen 
och skapar 
förutsättningar 
för 
utvecklingen av 
andra 
kompetenser 
och livslångt 
lärande.  
 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 
kännetecknas av 
förmåga att lyssna, 
identifiera och förstå 
olika synsätt samt 
förmåga att 
reflektera över sina 
egna värderingar 
och attityder.  
Att kunna 
kommunicera, 
uttrycka sig och 
förstå andra har stor 
betydelse för 
människans 
identitet, 
funktionsförmåga 
och välbefinnande. 
Personalen ska 
handleda barnen att 
vara vänliga och att 
uppföra sig väl mot 
andra. 
 

Barnen ska få 
hjälp i att 
uttrycka och 
reglera sina 
känslor. 
Barnens 
emotionella 
färdigheter 
stärks när 
barnen får lära 
sig att 
upptäcka, 
förstå och 
sätta ord på 
känslor. 

Multilitteracitet och 
digital kompetens 
behövs i barnens och 
familjernas vardag, för 
kommunikation mellan 
människor och för 
delaktighet i 
samhället. 
Multilitteracitet är en 
central grundläggande 
färdighet som behövs 
för att förstå 
mångfalden av 
kulturella 
meddelanden och den 
omgivande världen 
samt för 
kommunikation. 
Multilitteracitet är 
också 
förmåga att tolka olika 
miner, kroppsspråk, 
beröring 
och gester, vilket är 
en viktig uttrycksform. 

Förmåga att delta och 
påverka på ett aktivt 
och ansvarsfullt sätt 
lägger grunden för en 
demokratisk och 
hållbar framtid. Till 
barnens rättigheter 
hör att bli hörda och 
att vara delaktiga i 
frågor som påverkar 
deras liv. 
Att bemöta barnen 
med respekt, ta 
hänsyn till deras 
tankar och bemöta 
deras initiativ stärker 
barnens förmåga att 
delta och påverka. 
Barnen lär sig då 
samtidigt att 
kommunicera 
och att förstå 
betydelsen av 
gemensamma 
regler, överens-
kommelser och tillit. 
Personalen ansvarar 
för att varje barn har 
möjlighet att delta och 
påverka. 
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Arbetssätt: Genom lek och pedagogisk verksamhet inom- och utomhus där barnen får 

öva på att lyssna på varandras berättande, att göra egna val och förstå skillnaden på att 

höra och lyssna. Detta genom verksamhet inom alla de fem lärområden som står att läsa i 

planen för småbarnspedagogik. 

 Pedagogisk dokumentation: Genom att till exempel filma en samling under hösten, 

dokumentera och följa upp årets pedagogiska arbete inom området för att sedan filma 

samma samling under våren. 

Lärmiljö: I hel- och smågruppsverksamhet använder vi daghemmets utrymmen och 

gymnastiksalens utrymmen. Vi använder oss även av utomhuspedagogiken i vår närmiljö. 

Familjernas delaktighet: Vid föräldramötet och vid uppgörelsen av barnens plan inom 

småbarnspedagogik under hösten 2018 har föräldrarna fått möjlighet till att delge och 

framföra sina tankar om barnens intressen och behov. 

Samarbete: Möjlighet till gymnastiksalen i Asukastalo Ankkuri en gång per vecka, Sandels 

musiklek, barnlitteratur och Gulsippornas personal emellan. 

Förväntat resultat: Att få bort känslan av att alla pratar i mun på varandra utan att någon 

alls lyssnar på någon. Att genom visad hänsyn, respekt och intresse för varandras tankar 

och olika perspektiv på saker och ting i vår omvärld, stärka barnens självkänsla, mod och 

tillit till sitt egna uttryck och sina egna tankar och val. Ökad växelverkan.  

Tidsplan: Kontinuerligt under hela läsåret 

Plan för uppföljning: Kontinuerlig uppföljning under vintern och utvärdering våren 2019. 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: Vid Gulsippornas grupplanering 

varje vecka går vi igenom veckans arbete för att få syn på dels vårt eget arbete men också 

för att få syn på barnens tankar och intressen som kommit fram för att göra eventuella 

förbättringar i det framtida arbetet för att nå målet. 
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Gulsippornas övergripande mål - Rytm som stöd för språkutveckling  

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas. Här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Lärare inom småbarnspedagogik Carina Aarnisalo, lärare inom 

småbarnspedagogik Matilda Jonsson och barnskötare inom småbarnspedagogik Linda 

Atle-Pennanen. 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål: Utveckla barnens känsla 

för rytm för att stödja språkutvecklingen i svenska på ett varierande, lekfullt och 

inspirerande vis. 

Barnens delaktighet: Verksamhetsmålet har dels valts för att följa barnens intresse för 

musik och dans och dels för att uppmärksamma deras behov av utveckling och stöd i det 

svenska språket för att bättre kunna kommunicera och uttrycka sina tankar. Därtill är 

barnen själva aktiva i sitt egna lärande inom musik och rytm vilket skapar barnens 

delaktighet. 

 

Förmåga att tänka 
och lära sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardags-
kompetens 

 

Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att 
delta och 
påverka 

Småbarns-
pedagogiken har 
som uppdrag att 
stödja barnens 
förmåga att tänka 
och lära sig. 
Barnens förmåga 
att tänka och lära 
sig utvecklas med 
hjälp av 
mångsidiga och 
meningsfulla 
upplevelser. Det 
ska finnas utrymme 
för att förundras 
och göra 
upptäckter samt 
känna glädje i 
lärandet. 

Att kunna 
kommunicera, 
uttrycka 
sig och förstå andra 
har stor betydelse 
för människans 
identitet, 
funktionsförmåga 
och 
välbefinnande.  
Småbarns-
pedagogiken har 
som uppdrag att 
främja barnens 
kulturella och 
kommunikativa 
kompetens. 

Barnen ska få 
hjälp i att uttrycka 
och reglera sina 
känslor. Barnens 
emotionella 
färdigheter stärks 
när barnen får lära 
sig att upptäcka, 
förstå och sätta 
ord på känslor. 
 
 

Multilitteracitet 
bygger på det 
vidgade 
textbegreppet, 
enligt vilket texter 
kan vara bland 
annat skriftliga, 
verbala, 
audiovisuella eller 
digitala.  
Multilitteracitet är 
nära kopplat till 
förmågan att tänka 
och lära sig. 
Personalen ska 
tillsammans med 
barnen namnge 
olika företeelser 
och föremål och 
lära sig olika 
begrepp. Barnen 
ska uppmuntras att 
undersöka, 
använda och 
producera 
meddelanden i 
olika miljöer, även 
digitala. 

Förmåga att delta 
och påverka på 
ett aktivt och 
ansvarsfullt sätt 
lägger grunden 
för en 
demokratisk och 
hållbar framtid. 
Det förutsätter att 
barnen har 
förmåga och vilja 
att delta i den 
gemensamma 
verksamheten 
och litar på sina 
möjligheter att 
påverka. 
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Arbetssätt: Vi ser möjligheter att öva barnens rytm framför allt i musik- och 

dansverksamhet men även inom rörelsepedagogik och utomhuspedagogik. Även rim och 

ramsor stöder känslan för språkets rytm. Detta innebär att vi främst arbetar inom 

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

Språkens rika värld som står att läsa i planen för småbarnspedagogik. 

Pedagogisk dokumentation: Genom att filma barnen i smågrupper för att få syn på 

deras förförståelse av rytmen till en specifik sång på olika vis. Sedan filmar vi återigen 

samma barn, i samma smågrupper, för se barnens efterförståelse av rytmen i samma 

specifika sång efter pedagogisk verksamhet inom området efter en given tid.  

Lärmiljö: Både inom daghemmets utrymmen, gymnastiksalens utrymmen och även inom 

utomhuspedagogiken i helgrupps- och smågruppsverksamhet. 

Familjernas delaktighet: Genom stödjande av svenska språket i hemmiljön och genom 

att föräldrarna fått möjlighet att delge barnens intressen och behov vid föräldramötet och 

framföra sina tankar i samtal vid uppgörelsen av barnens plan inom småbarnspedagogik 

under hösten 2018.  

Samarbete: Bland annat musikleken som leds av Sandels musikskola och möjlighet till 

rörelsepedagogik i gymnastiksalen i Asukastalo Ankkuri. Samt kulturverksamhet såsom 

teater och konsert.  

Förväntat resultat: Att utveckla ett större intresse för det svenska språket genom att 

stärka det genom en lekfull och tillåtande verksamhet såsom musik och dans, rytm, 

ramsor och rim.  

Tidsplan: Kontinuerligt under hela läsåret 

Plan för uppföljning: Kontinuerlig uppföljning under vintern och utvärdering vårvintern 

2019. 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: Vid Gulsippornas grupplanering 

varje vecka går vi igenom veckans arbete för att få syn på dels vårt eget arbete men också 

för att få syn på barnens tankar och intressen som kommit fram för att göra eventuella 

förbättringar i det framtida arbetet för att nå målet. 
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Prästkragarnas övergripande mål: Temaarbete 

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Lärare inom småbarnspedagogik Catarina Andersson, barnskötare inom 

småbarnspedagogik Mia Saari, barnskötare inom småbarnspedagogik Victoria Kuusinen 

och assistent inom småbarnspedagogik Elina Metso. 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål: 

Mål: Temaarbete med djur på hösten, vi kommer att hålla oss till bondgårdens djur. På 

våren har utryckningsfordon som tema. 

Motivering: Barnen blir mer medvetna om djurens utseende, hur de låter, vad de äter och 

vad deras ungar heter. Barnen blir mer medvetna om de olika fordonens funktioner och 

utseende. 

Barnens delaktighet: Barnen har varit delaktiga med att visa intresse för val 

temaområden. Genom delaktighet utvecklar barnen förståelse för gemenskapen, 

rättigheter, ansvar och konsekvenser av val. 

Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens 

 
Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att delta 
och påverka 

Barnens 
förmåga att 
tänka och lära 
sig utvecklas 
med hjälp av 
mångsidiga och 
meningsfulla 
upplevelser. Det 
skall finnas 
utrymme för att 
förundras och 
göra upptäckter 
samt känna 
glädje att lära 
sig. 
Barnen skall 
uppmuntras att 
ställa frågor och 
ifrågasättas. 

En verksamhet 
som baserar sig 
på samarbete 
skapar 
möjligheter att 
öva sig i att 
kommunicera 
och uttrycka sig 
i olika 
situationer och 
med olika 
människor. 
 

Barnen skall 
vägledas att handla 
ansvarsfullt och 
tryggt i lärmiljöerna 
samt i naturen och i 
trafiken. 

Multilitteracitet 
omfattar olika 
färdigeter som 
t.ex. bildkunskap, 
numeriska 
läskunnighet, 
mediekunskap 
och 
grundläggande 
läsfärdigheter. 
Med 
multilitteracitet 
avses också 
förmåga att tolka 
olika slag av 
meddelanden.  
 

Förmåga att 
delta och 
påverka på ett 
aktivt och 
ansvarsfullt sätt 
lägger grunden 
för en 
demokratisk och 
hållbar framtid. 
Det förutsätter 
att barnen har 
förmåga och vilja 
att delta i den 
gemensamma 
verksamheten 
och litar på sina 
möjligheter att 
påverka. 

 

Arbetssätt: Pyssla, färglägga, titta på filmer på youtube, läsa, besöka en räddningstation, 

få besök av en polisbil. 
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Pedagogisk dokumentation: Den pedagogiska dokumentationen av verksamheten och 

gemensamma reflektioner hjälper barnen att iaktta sitt lärande och känna igen sina 

styrkor. På så sätt stärks barnens tilltro till sina egna förmågor. Vi kommer att ha en för- 

och efterförståelse med hjälp av bilder för att tydliggöra barnens kunnande och vad de har 

lärt sig. 

Lärmiljö: Daghemmet, närmiljön, räddningsstationen, biblioteket. 

Familjernas delaktighet: Föräldrarna har under samtalen fått berätta vad barnen är 

intresserad av. Barnen får hämta böcker, bilder osv. till daghemmet. 

Samarbete: Räddningsstationen, polisen och biblioteket. 

Förväntat resultat: Barnen har lärt sig om djuren och utryckningsfordonen. 

Tidsplan: Djurtema på höstterminen och tema om utryckningsfordon på våren. 

Plan för uppföljning: Mellanutvärdering i januari 2019 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: Vid behov kan vi uppdatera 

målsättningen under årets gång. 
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Prästkragarna övergripande mål: På- och avklädning  

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Lärare inom småbarnspedagogik Catarina Andersson, barnskötare inom 

småbarnspedagogik Mia Saari, barnskötare inom småbarnspedagogik Victoria Kuusinen 

och assistent inom småbarnspedagogik Elina Metso. 

Mål: Att barnen skall lära sig att klä på sig och att de barnen som är år 2016 födda också 

skall lära sig att namnge klädesplaggen. 

Motivering: Vi vill att barnen skall bli mer självständiga och lär sig nya ord. 

Barnens delaktighet: Barnen är delaktiga i hela processen  

Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens 

 
Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att delta 
och påverka 

Barnen 
uppmuntras att 
vara ihärdiga 
och att inte låta 
sig nedslås av 
misslyckanden 
och att hitta 
lösningar i olika 
situationer. 
Barnen och de 
vuxna glädjer 
sig över 
framgångar 
tillsammans och 
barnen lär sig 
att uppmuntra 
varandra. 
 
 

En verksamhet 
som baserar sig 
på samarbete 
skapar 
möjligheter att 
öva sig i att 
kommunicera 
och uttrycka sig 
i olika 
situationer och 
med olika 
människor. 
 

 

Barnen ska stödjas 
att gradvis bli mera 
självständiga. 
Barnen ska få hjälp 
och de ska 
uppmuntras att de 
om hjälp vid behov. 
Barnen ska få träna 
färdigheter som att 
klä på sig. 
 

Multilitteracitet 
omfattar olika 
färdigeter som 
t.ex. bildkunskap, 
numeriska 
läskunnighet, 
mediekunskap 
och 
grundläggande 
läsfärdigheter. 
Med 
multilitteracitet 
avses också 
förmåga att tolka 
olika slag av 
meddelanden.  
 
 

Att bemöta 
barnen med 
respekt, ta 
hänsyn till deras 
tankar och 
bemöta deras 
initiativ stärker 
barnens förmåga 
att delta och 
påverka. Till 
barnens 
rättigheter hör att 
bli hörda och att 
vara delaktiga i 
frågor som 
påverkar deras 
liv. 
 

 

Arbetssätt: Vi övar med på- och avklädningen och uppmuntrar barnen att klä på och av 

sig själva. Vi namnger klädesplaggen både vid på- och avklädningssituationerna samt på 

samlingar med hjälp av böcker och bilder. Vid på- och avklädningen när det gäller 

utekläderna uppmuntrar vi barnen att klä på sig mössa, halsskydd, overall medan de 

behöver lite hjälp av en vuxen med handskar och skor. 

Pedagogisk dokumentation: Vi filmar barnen både före och efter för att klargöra vad 

barnen har lärt sig. Vi gör en för- och efterförståelse med barnen med hjälp av bildkort. 

Lärmiljö: Daghemmet 

Familjernas delaktighet: Barnen övar också hemma med på- och avklädningen. 
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Samarbete:  

Förväntat resultat: Att barnen har lärt sig att klä på sig sina innekläder och det mesta av 

utekläderna samt att de 2016 födda barnen också kan namnge de vanligaste kläderna de 

har här på daghemmet. 

Tidsplan: Hösten 2018- våren 2019 

Plan för uppföljning: Mellanutvärdering i januari 2019. 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: Vid behov kan vi uppdatera 

målsättningen under årets gång. 

 

 


