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Enhetens adress: Urfjällsstigen 6, 00840 Helsingfors 

Föreståndaren: Dan Engström  Viceföreståndare: Micaela Nordström 

Personalstyrka: 17   Barnmängd: 83 

 
Datum då verksamhetsplanen är behandlad på personalens möte: 
 

Sektorn för fostran och utbildning 

Helsingfors stads strategiutkast 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. 

  



                                                    Fostran och utbildning 
  Svenska servicehelheten 
 

 

5 
 

Gemensamt mål för småbarnspedagogiken 

 

Taget ur kundtillfredsställelse förfrågan 2014, utvärderas med resultaten från 2017.  
Nästa mål kommer från kundtillfredsställelseförfrågan 2017 och gäller för 3 år framåt, målet ökar 
gradvis under åren. 
  

Mål och motivering: 

Utveckla familjernas delaktighet och genom det skapa en fungerande vardag för barnet 

och familjen 

Motivering resultaten från kundenkäten 2014 påvisade att vi ska utveckla denna bit. 

Arbetssätt: 

Föräldrarna har i augusti 2017 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? 
 

Delaktighet:  

Föräldrarna önskar god växelverkan mellan föräldrarna och personalen.  

I år har vi på Pilten valt att ha oktober som temamånad i alla barngrupper. Temat väljs ut 

utifrån barnens intresse. Personalen i barngrupperna tar reda på barnens 

förhandskunskap om det tema som gruppen arbetar med. Detta för att kunna planera 

temat bättre utifrån barnens intresse och nivå. Efter temat utvärderas processen och hur 

barnen har lärt sig de inlärningsmålsättningar som har gjorts för barngruppen.  

Förväntat resultat: 

Aktiva barn som är delaktiga barngruppen där de gemensamt utforskar utifrån deras egen 

nivå och nyfikenhet. 

Tidsplan:  

Tidsplanen för temat är oktobermånad men längden på tema beror på barngruppens 

intresse. 

Uppföljning: 

Tema arbetet i barngrupperna utvärderas och delges till föräldrarna. Barnens 

inlärningsprocess synliggörs genom utställningar i barngrupperna.  

Utvärdering och utveckling: 

Kundtillfredsställelseförfrågan 2017 
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Barnens och familjernas delaktighet i uppgörandet av 

verksamhetsplanen  

 

Barnens delaktighet syns genom att: Samtal och intervjuer t.ex. inför tema arbete i 

barngruppen. 

Familjens delaktighet syns genom att: Digital enkät angående delaktighet och 

förväntningar som skickats till föräldrarna innan föräldramöte. 

 

Föreståndarens pedagogiska ledarskapsmål för enheten  

 

Mål och motivering av målet: 

1) Pedagogiska möten varje vecka tillsammans med barnträdgårdslärarna. 
2) Synliggöra multilitteracitet genom: 

a. Barnen fotograferar/filmar gymnastikstunder samt utvärderar dem tillsammas 
med hjälp av emojin. 

b.  Stöda barnens sociala utveckling genom arbetsmetoderna Stegen eller 
Start. 

3) Betona vikten av barnens rörelse i vardagen genom gruppvisa rörelsescheman. 
4) Vuxna aktiva i barnens lek där de vuxna deltar i leken, startar leken och 

dokumenterar barnens lek.  
 

Arbetssätt: 

1) Vi går tillsammans igenom vårt styrdokument inom småbarnspedagogiken. 
2) Diskussioner och reflektioner i grupp samt enskilt. 
3) Synliggöra de gruppvisa rörelsescheman för att barnen och föräldrarna vet 

innebörden med dem. Till föräldrarna skickar vi ett brev där vi beskriver de 
pedagogiska målsättningarna med schemat. 

4) Olika verktyg för pedagogisk dokumentation som personalen uttnyttjar för att 
dokumentera barnens vardag och inlärning. 

 

Lärmiljö: 

1) Psykisk och social lärmiljö där pedagogerna stöder varandra. 
2) Positiv, respektfull och uppmuntrande miljö där barnen känner sig delaktig i 

gemenskapen. 
3) Utveckla lärmiljön inne och ute på Pilten så att den bättre gynnar barnens rörelse i 

vardagen. 
4) Genom aktivt deltagande i barnens lek och genom pedagogisk dokumentation 

utvecklas lärmijön uitfrån barnens intresse i leken.  
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Delaktighet/samarbete: 

1) Barnträdgårdslärarna på Pilten 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. 

2) Barnen är själva delaktiga för att dokumentera deras egen inlärning i 
gymnastikstunderna samt utvärdera hur de upplevde dem. 

3) Familjerna blir delaktiga genom att de själva blir medvetna om deras vardagsrörelse 
som synliggörs i ett gemensamt schema i barngrupperna. Schemat för 
vardagsrörelse synligör endast gruppens gemensamma uppnådda resultat inte 
enskilda barn eller familjer. 

4) Barnen och personalen i barngrupperna är tillsammans delaktiga för att utveckla 
lärmiljön. 

 

Förväntat resultat: 

1) De gemensamma träffarna med barnträdgårdslärarna har som syfte att utveckla de 
pedagogiska metoderna på Pilten för att uppnå kraven enligt styrdokumentet för 
småbarnspedagogiken.  

2) Vi vill synliggöra samt utveckla barnens förmåga till socialinteraktion utifrån deras 
åldersnivå där de kan vara hänsynsfulla, aktiva, sociala och empatiska i 
gemenskapen i barngruppen. 

3) Familjerna blir mer medvetna om de val de gör för att gynna barnens rörelse i 
vardagen t.ex. genom att gå till svampskogen, ut och cykla tillsammans etc. 

4) Utveckla lärmijön tillsammans med barnen utifrån deras intresse. Pedagogiska 
dokumentationen har som målsättning att synliggöra barnens inlärning där de själva 
blir bättre medvetna om deras egen inlärningsprocess. 

 

Tidsplan: 

Tidsplanen för alla fyra målsättningar är hösten 2017 till våren 2018. 

 

Uppföljning: 

1) 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. 

2) Barnens utvärdering följs upp tillsammans med personalen i barngrupperna. 
3) Barnens vardagsrörelse tiilsammans med familjerna följs upp genom stapeldiagram 

där gruppens gemensamma rörelse per månad synligörs. Med hjälp av 
stapeldiagram kan familjerna jämföra röresleaktiviteten månadsvis. 

4) Utvärdering i barngrupperna hur den pedagogiska dokumentationen ser ut och hur 
den uttnyttjas för att uppnå målsättning gällande barnens medvetenhet.  
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Utvärdering och utveckling: 

1) 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 2018. 

2) Barnens utvärdering av gymnastikstunder leder till bättre planering av innehållet i 
gymnastikstunderna. 

3) Barnens rörelse i vardagen utvärderas genom stapeldiagrammen där barnens 
gemensamma rörelse synligörs enligt månad. Målsättningen är att 
stapeldiagrammet visar ökad aktivitet för varje månad. Utvärdering sker tillsammans 
med föräldrarna våren 2018 för att utveckla metoder för att få barnen att röra på sig 
aktivare i vardagen. 

4) Vuxnas deltagande i leken utvärderas genom att följa upp lärmiljöns förändring i 
barngrupperna. Pedagogiska dokumentationen utvärderas tillsammans bland 
personalen utifrån hur personalen har kunnat bättre synliggöra barnens egen 
inlärning.  
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Förskolans övergripande mål: Temaarbete 

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Barnskötare Katja Gyllström, barnträdgårdslärare Heini Hietala, 

barnträdgårdslärare Lotta Meismaa & assistent Zacharias Fabricius. 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål:  

Under förskoleåret kommer vi att lägga tyngdpunkten på temaarbete, för att lära sig på ett 

mångsidigt sätt som intresserar barnet samt synliggöra barnens lärande för dem själva. Vi 

utgår från att varje månad ha ett tema utgående från barnens intressen och koppla det till 

målen i förskolans läroplan. 

Barnens delaktighet: Barnen är delaktiga i ord och handling under hela arbetsprocessen 

med temat, börjande med från planering till utvärdering av temat. Barnen behöver en input 

för att vara aktiva i tanken och skapa något nytt, så vi vuxna fungerar som vägvisare för att 

barnen ska producera istället för att reproducera. Barnens förslag och intressen styr 

verksamheten. 

 

Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens 

 
Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att delta 
och påverka 

Vi ger beröm åt 
barnen, men i rätt 
mån och med 
synvinkeln att 
göra barnet 
medveten om att 
de har lyckats 
eller inte lyckats 
för att de skall 
kunna utveckla 
sin kompetens. 

Det aktuella 
temat kopplas till 
svenskt 
kulturutbud t.ex. 
utfärder till teater, 
muséer, och 
parker. I teman 
integreras olika 
ämnen som 
musik och rörelse 
för att stimulera 
alla sinnen. 

Barnet 
uppmärksammar 
temat i vardagen, så 
att de klarar av att 
koppla temat till 
vardagen. Detta ökar 
barnens intresse och 
motivation att lära sig. 

Vi använder oss av 
lärplattan för att 
söka information 
angående temat, 
fotografera och 
dokumentera 
under själva 
processen. Emojin 
används för att 
beskriva och 
berätta om känslor 
samt utvärdera 
verksamheten. 

Barnen får själva 
ta reda på och 
forska mer om det 
aktuella temat vi 
jobbar med. 
Barnen är 
delaktiga i 
planeringen av 
verksamheten 
genom t.ex. att ge 
förslag och 
därefter rösta. 

 

Arbetssätt:  

Vi skapar en miljö där vi kan lyssna på barn samt observera vad de arbetar och leker med. 

Vi arbetar med respekt för varje enskild individ, vilket syns i verksamheten så att det som 

är planerat för dagen skall vara flexibelt och inte behöva följas från punkt till pricka, 

eftersom det är viktigt att lyssna på barnen så att man kan stöda dem med det som just då 

intresserar dem. Barnen ges möjlighet att uttrycka sig i bild och tal. Vi tar reda på barnens 

förförståelse om temat genom t.ex. diskussion, för att upprätthålla barnens intresse för 

temat samt att kunna utmana dem så att det inte blir för lätt eller för svårt för annars tappar 

de motivationen. Då barnen är nyfikna och intresserade är de mest mottagliga för ny 

information. 
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Pedagogisk dokumentation:  

Vi vill synliggöra barnens lärandeprocess genom att fundera på vad vi dokumenterar och 

varför samt på vilket sätt. Den mest relevanta för dokumentationen lyfts fram i en 

pedagogisk bemärkelse för att få syn på barnens tankar och idéer. Med pedagogisk 

dokumentation utvärderar vi också kvaliteten på vår verksamhet. 

 

Lärmiljö:  

Barnen lär sig med hela sina kropp, så det är viktigt att stimulera alla sinnen och därför 

skall det finnas pedagogisk verksamhet både ute och inne i en passligt utmanande miljö, 

så att barnen är nyfikna och intresserade av att söka efter och erfara ny kunskap. I bl.a. 

lek inbakas det kommunikation och kreativitet, vilka är viktiga aspekter för att leta fram ny 

kunskap. 

 

Familjernas delaktighet:  

Familjerna hålls uppdaterade genom månadsbrev, diskussioner och via barnens 

hemuppgifter. 

 

Samarbete:  

Vi samarbetar med olika aktörer som berör det aktuella temat och kan stöda oss med 

inlärningsprocessen.  

 

Förväntat resultat:  

Det är viktigt att minnas att själva processen är viktigare än slutprodukten. Både barn och 
vuxna lär sig av varandra, så ett gott samarbete i gruppen gynnar den pedagogiska 
verksamheten. Barnen lär sig att koppla det aktuella temat till vardagen att det känns 
meningsfullt.  

 

Tidsplan: Verksamhetsåret 2017-18 

 

Plan för uppföljning: Våren 2018 

 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: 
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Förskolans övergripande mål: Språket 

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Barnskötare Katja Gyllström, barnträdgårdslärare Heini Hietala, 

barnträdgårdslärare Lotta Meismaa & assistent Zacharias Fabricius. 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål:  

Målet är att stärka det svenska språket i förskolegruppen, eftersom förskolegruppen är en 

starkt tvåspråkig grupp och det har visat sig att det svenska språket är delvis svagare än 

det finska språket. Den språkliga medvetenheten lägger en stark grund för att lära sig att 

läsa, skriva och räkna vilket är en förutsättning för det kommande lärstigen och således 

betonar vi vikten av det svenska språket. Ett gott språk hos barnen stärker också de 

sociala relationerna och minskar konflikter i gruppen.  

Barnens delaktighet: Verksamheten bygger på förskolans läroplan med de övergripande 

språkliga målen som grund, men för att uppnå målen utgår vi från barnens kunskaper, 

erfarenheter och intressen. Vi uppmuntrar barnen till att ta eget initiativ till att använda det 

svenska språket under förskoledagen. 

 

Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens 

 
Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att delta 
och påverka 

Med ett större 
ordförråd lär sig 
barnen uttrycka 
sina känslor och 
tankar och klarar 
benämningar på 
svenska. Genom 
Stegen stärker vi 
dessa färdigheter. 
Vi bejakar barnet 
och berömmer då 
det gjort språkliga 
framsteg och 
uppmuntrar till att 
inte ge upp.  
 

Vi använder oss 
av svensk 
barnkultur i 
Helsingfors, t.ex. 
utfärder till teater, 
muséer, och 
parker. 
Musikstunder 
med svenska 
sånger samt 
läsning av 
svenska böcker. 

Klarar av att diskutera 
på svenska i 
matbordet och i 
leken. Barnen 
uppmuntras till att 
berätta om t.ex. sitt 
veckoslut. Barnen 
klarar av att berätta 
om förskoledagen. 
Varje morgonsamling 
går vi igenom dagens 
datum och hur dagen 
kommer att se ut för 
att barnet kan skapa 
inre modeller om vad 
som komma skall och 
vad som förväntas av 
dem. 

Vi använder oss av 
lärplattan så att 
barnen får 
fotografera och 
berätta på svenska 
om bilden och vad 
de gjort/kommer 
att göra. Vi lär oss 
att tolka t.ex. 
trafikmärken och 
andra symboler i 
vår närmiljö. 
Emojin används 
för att beskriva och 
berätta om känslor 
samt utvärdera 
verksamheten. 

Barnen får själva 
ta reda på och 
forska mer om det 
aktuella temat vi 
jobbar med. 
Barnen är 
delaktiga i 
planeringen av 
verksamheten 
genom t.ex. att ge 
förslag och 
därefter rösta. 

 

Arbetssätt:  

Vi vuxna är språkliga förebilder för barnen och förskoleverksamheten sker både ute och inne 
för att stimulera alla sinnen hos barnen. Vi föredrar smågruppsverksamhet (Hästarna & 
Bambina) för att skapa arbetsro och uppmärksamma varje barn samt att ta hänsyn till 
barnens olika utvecklingsnivåer. Genom språket förmedlar man faktakunskap, 
förståelsekunskap får barnen med att själv vara aktiva i diskussion och samarbete. 
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Färdighetskunskap som att öva sig på grov- och finmotorik kan barnen lära sig genom 
imitation och förtrogenhetskunskap är kunskap som barnen får via erfarenhet genom att 
själva ta reda på svaret, visa, diskutera och reflektera. 

 

Pedagogisk dokumentation:  

Vi dokumenterar verksamheten genom att t.ex. fotografera och låta barnen ta bilder med 

lärplattan eller kameran. Därefter går vi igenom materialet tillsammans med barnen för att 

öva på att återberätta och underhålla diskussion. Genom att lyssna på kamraterna och de 

vuxna med att samtidigt se bilden framför sig ökar förståelsen för innebörden och barnet 

får ett större ordförråd.  

 

Lärmiljö: Vi skapar en stimulerande inlärningsmiljö inne och ute där både barn och vuxna 

känner sig trygga. En trygg miljö kännetecknas av att vi har klara rutiner och enkla regler 

och barnens trygghet ökar då de blir hörda och sedda. I en trygg miljö vågar barnen 

utforska sin omgivning samt att uttrycka sig språkligt och intresset för att lära sig nya 

färdigheter växer fram.  

Den fysiska lärmiljön är formad tillsammans av vuxna och barn i gruppen för att vara 

inbjudande och hemtrevlig, så att barnen får den tid de behöver så att de hör sina egna 

tankar. 

Vi tar den psykiska lärmiljön i beaktan så att barnen ges möjlighet att experimentera i 

vardagen för att leta fram ny kunskap. I en lugn och stressfri miljö med en positiv attityd, 

flödar en diskussion där de vuxna forskar tillsammans barnen för att stöda barnets 

språkutveckling. 

I den sociala lärmiljön känner barnen, vuxna och familjerna en känsla av sammanhang 

med öppen kommunikation. Genom fysisk aktivitet, lek och kamratrelationer kommer 

barnet i kontakt med språket i olika sammanhang. 

 

Familjernas delaktighet:  

Under samtalen med föräldrarna har vi tagit föräldrarnas förväntningar över förskoleåret i 

beaktande och utgår från dem då vi planerar verksamheten. Svenska språket var något 

som föräldrarna funderade mest över. Misse Midnatt – läsmaskot för att inspirera till 

läsning tillsammans. Varje barn får ta Misse hem turvis och därutöver finns det bokkassar i 

förskolan som barnen får låna hem. Vi betonar vikten av att läsa svenska böcker 

tillsammans med barnen. Genom månadsbrev, dagliga diskussioner med föräldrar samt 

möjlighet till enskilda diskussioner görs familjerna delaktiga i vår verksamhet. Då 

föräldrarna vet vad vi håller på med i förskolan kan de smidigare diskutera om barnets 

förskoledag också hemma. 
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Samarbete:  

Vi samarbetar med skolan genom att besöka den i mån av möjlighet ca en gång per 

månad. Dessutom har vi tillgång till ambulerande specialbarnträdgårdsläraren Susanne 

Helistén, som kan ge oss goda råd och vägledning i vårt dagliga arbete. 

 

Förväntat resultat:  

Barnen lär sig att uttrycka sig på svenska samt använda sig av språket på ett mångsidigt 

sätt. De kan tolka och uppfatta vad andra barn och vuxna säger, och uttrycka vad de 

själva vill på så sätt som förstås och accepteras av andra. 

 

Tidsplan: Verksamhetsåret 2017-18 

 

Plan för uppföljning: Våren 2018 

 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: 
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Igelkottarnas övergripande mål: Språket 

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 
verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 
behov. 

Personal: Barnskötare Camilla Eklund, Resursperson Patricia Nevalainen och  

barnträdgårdslärare Linda Fagerholm Wu 

 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål: 

Utgående från Igelkottsgruppens behov skall vi detta år stärka barnets svenska språk 
samt kommunikationsförmåga med varandra på ett respektfullt sätt på svenska. 

 

Barnens delaktighet: 

Barnen är delaktiga i sitt eget lärande då de visar intresse till att skriva och läsa och att de 
har ro att höra på böcker och få återberätta dem.  

I barnens lek utvecklas också språket och där flödar fantasi som kan hjälpa att inspirera 
barnet till att lära sig nya ord och sammanhang, den vuxne kan också berika barnens lek 
genom att hitta på problemställningar som barnen gemensamt kan lösa.  

Att de läser böcker på skoj för sina vänner.  

Genom lärplattan har barnen tillgång till att tillsammans utforska och lära sig mer om 
svenska språket och om problemlösning genom appar som främjar språkinlärning och 
samarbete. 

Vi vill att barnen skall ifrågasätta, komma med egna idéer, undra och bilda sig 
uppfattningar om hur deras svenska språk skall vara till nytta för dem nu och i framtiden. 
Vi vill att de skall inse vilken rikedom och glädje det är att kunna svenska så bra att de 
klarar sig genom livet med att diskutera istället för att hamna i konflikter.  

Då barnen diskuterar tillsammans kan de påminna varandra om hur man kan prata med 
en annan på ett vänligt sätt. Det lär de sig t.ex. genom Stegen och får där samtala och lära 
sig kring hur människor kan uttrycka sig på ett fint och vänligt sätt samt genom att ta 
modell av de vuxna pedagogerna som skall vara goda förebilder för barnen hur vi talar 
med varandra. 

 

Barnen skall få vara delaktiga i museibesök samt i evenemang på Pilten såsom fester och 
konserter. Barnen lånar också böcker från biblioteket som vi sedan läser och barnen får 
ställa frågor 
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Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens  
 

Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att 
delta och 
påverka 

 
Att barnen 
uppmuntras 
till att tänka 
kritiskt samt 
att ställa 
frågor och 
gemensamt 
hitta svar på 
frågor de har. 

Känna glädje 
över 
framgångar i 
gemenskapen 
då samspelet 
mellan 
barnen 
fungerar bra. 

Låt barnen bli 
nyfikna på det 
svenska 
språket 
genom roliga 
frågor och 
gåtor som 
väcker 
intresse för 
dem.  

Barnen skall få 
utveckla färdigheter 
och sin kunskap i det 
svenska språket 
genom små 
intervjuer eller 
sagotering. 

Deras ordförråd skall 
berikas genom roliga 
och kluriga sånger 
på svenska samt 
genom rim och 
ramsor, 
vardagsdiskussioner, 
konserter och besök 
i Helsingfors muséer 
samt då vi rör oss i 
vår närmiljö. 

Dagliga diskussioner 
vid matbordet skall 
också ge barnen en 
möjlighet till att 
respektfullt diskutera 
på svenska. Men 
också öva på hur 
man artigt ber om 
mat och ger samt 
tackar då man får 
maten man bett om. 

 

Att barn kan 
upptäcka, förstå 
och sätta ord på 
känslor. Att tilltala 
andra på ett 
värdigt sätt som 
hjälper barnen att 
visa varandra 
respekt.  

 

Förmåga att 
kommunicera 
med andra samt 
att kunna tolka 
non-verbala 
budskap, 
kroppsspråk 

Bekanta sig med 
Finländsk 
barnlitteratur på 
ett mångsidigt 
sätt.  

Barnen kan filma 
och fotografera 
vardagshändelser 
och vi kan prata 
om dem 
tillsammans och 
få större ordförråd 
samt spännande 
pratstunder med 
varandra som 
gynnar barnen 
socialt och 
språkligt. 

 

Utveckla 
förmågan att 
kunna uttrycka 
sig verbalt 
samt att vara 
en god förebild 
för sina vänner 
då barnen lär 
sig ett gott 
socialt 
samspel. 
Förstå 
betydelsen av 
överenskomna 
regler och 
kunna följa 
dem. 

 

 

 

 

Arbetssätt: 

Samlingar med genomgång av vem som är på plats, vilket datum och vad som skall 
hända. 



                                                    Fostran och utbildning 
  Svenska servicehelheten 
 

 

16 
 

Vi tänker på vad vi säger i vardagen och är språkliga modeller för barnen dagligen. 

Stegen- programmet hjälper barn att förstå sina egna känslor och hur andra har det. Ett 
väldigt viktigt verktyg för att barnen kan lära sig att ta hänsyn och kunna tolka andra barns 
känslor. 

Vi sjunger och läser med barnen, hittar på gåtor, lär dem att de skall be om hjälp. De 
behöver inte känna sig ensamma med sina utmaningar, vi hjälper.  

Vi påminner barnen om hur vi talar med varandra så att vi trivs tillsammans.  

Pedagogisk dokumentation: 

Genom att barnets språkutveckling dokumenteras får barnet möjlighet att bli 

medvetet om sina egna tankar, sin egen inlärning och språkutveckling. En 
medvetenhet om de egna kunskaperna och den egna språkutvecklingen ökar oftast 
motivationen att vilja lära sig. 

Genom dokumentationen synliggörs barnens intressen, funderingar och 

problemställningar samt den kunskap som erövrats i de olika situationerna. 
Viktigt att pedagogen kan” Lyssna in”, fånga barnens lärprocesser och strategier. 

Därefter ska det synliggöras för att sedan ta tillbaka dokumentationen till barnen för 
fortsatt reflektion. 
 Genom att föra tillbaka dokumentationen till barnen kan de själva vara med och 

berätta vad de gjorde, vad de tänkte, vad de lärde samt hur de tänker nu. 
Observation, dokumentation, reflektion, pedagogisk berättelse. 

Lärmiljö:  

Barnen har rätt till att känna sig trygga i sin omgivning där de skall öva och lära sig 
språkliga och kommunikativa färdigheter för att stöda goda kamratrelationer i vardagen 
både ute och inne. Barnen lär sig språkliga och andra färdigheter av varandra och därför 
är det viktigt att de vuxna och barnen har ett gott svenskt språkbruk samt respekt för 
varandra. 

Det är viktigt att den fysiska lärmiljön har rutiner i vardagen och att övergång från aktivitet 
till aktivitet är trivsamma och smidiga. Smågruppsverksamhet främjar barnens inlärning 
genom att ge tid och ro åt varje barn i en mindre grupp för att de skall kunna koncentrera 
sig och få den uppmärksamhet de behöver. 

Med den psykiska lärmiljön vill vi uppmuntra barnet till kreativitet och fantasi. Då barnet 
märker att det lär sig börjar barnet tro mera på sina egna förmågor och detta leder till att 
de får en mer positiv självbild av sig själv. När barnet känner sig tryggt vågar de visa sina 
känslor, men lär sig också så småningom att kunna reglera dem och att respektera sina 
medmänniskor. 

Familjernas delaktighet:  

Vi önskar att familjerna hemma kunde stöda sitt barn genom att hemma diskutera 
artighetsfraser, namnge känslor och känslotillstånd. Ge de svenska orden till barnet om 
ord kommer på finska samt berömma dem då de gjort märkbara framsteg. Att föräldrarna 
läser och diskuterar mycket hemma med barnen stöder också barnens svenska språk och 
kommunikativa kompetens. 
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Samarbete: Biblioteket och museerna som vi kommer att besöka även teatrar och 
festligheter som arrangeras här på Pilten. Vi samarbetar med Pia Riihimäki som är vårt 
språkstöd samt den ambulerande specialbarnträdgårdsläraren Susanne Helistén som kan 
ge oss goda råd och vägledning i vårt dagliga arbete. 

 

Förväntat resultat:  

Att barnen kunde resonera och ställa frågor sakligt på svenska och med en positiv 
inställning till varandra för att öka trivseln i gruppen.  

Att barnen vid matborden kunde kommunicera bättre med varandra på svenska.  

 

Tidsplan: 2017-2018 

 

Plan för uppföljning: Våren 2018 

 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: 

 

 

 

 

Igelkottarna – Tema-arbete med Storyline: Så lekte vi förr i Finland - 
FINLAND 100 ÅR 

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 
verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 
behov. 

Personal: Barnskötare Camilla Eklund, Resursperson Patricia Nevalainen och  

barnträdgårdslärare Linda Fagerholm Wu. 

 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål:  

Barnen i vår grupp leker gärna, helst hela tiden. Vi har frågat dem och låtit dem tänka på 
vad de tror och vet om lek och leksaker, hur det var förut i Finland angående hur man då 
lekte. Barnen har därför fått intresse för hur barn lekte och vilka lekar de lekte, vilka typer 
av leksaker de hade och hur de bodde förut, hur familjen såg ut osv.  

Barnen skall få fördjupa sig i denna berättelse för att låta dem bli mer medvetna om sin 
egen historia, sin egen släkt och hur människor hade det för 100 år (eller för länge sedan). 
Detta tema vill vi lyfta upp p.g.a. att Finland fyller 100 år- detta blir vårt sätt att berätta 
Finlands historia och låta barnen få större vetskap om denna del - lekar och leksaker, som 
står barnen nära. Vårt Storyline berättelse fortsätter och barnen får uppleva och därmed 
vidareutveckla sina tankar, att de blir utmanade i tanken och vill ta reda på mer. Genom att 
arbeta med Storyline lär sig barnen mer, de är själva ivriga och vetgiriga, vill vara med i sin 
egen inlärningsprocess eftersom inlärningen skall ske på många olika sätt, det är på detta 
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sätt barn lär sig bäst. Då vi jobbar med Storyline vill vi visa barnen att genom deras eget 
intresse lär de sig mera då de själva kan vara aktiva i sin egen lärprocess. 

 

Barnens delaktighet: 

Barnen skall själva få vara de som kommer att ge berättelsen liv och de skall få fråga sina 
föräldrar - sina äldre släktingar, undra, och få lösa vissa utmaningar som kommer då 
berättelsen spinner vidare. 

Barnen gör egna karaktärer som alla sedan skall ta reda på och undra kring 
frågeställningar som blir centrala under berättelsens gång. 

Barnen skall få vara aktiva, skapa leksaker, besöka museum, bibliotek och fråga frågor, 
diskutera med varandra samt få nya idéer som skall ge dem större förståelse än vad de 
tidigare haft. Barnen kommer att få en förståelse för hur det är viktigt att kunna samspela 
genom lek och så får de ta sig tillbaka i tiden, de får en insyn för hur det var förr i Finland 
samt lära sig förstå sina egna mor och far föräldrar på ett nytt sätt.  

Förmåga att 
tänka och 
lära sig 
 
Att barnen 
ställer frågor 
gällande 
storyline och 
att vi 
tillsammans 
söker svar på 
dem. 
 
Utveckla 
matematiskt 
tänkande 
samt 
förståelse för 
kritiskt 
tänkande. 
 

 

 

 

 

 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 
 
Vi lär oss om hur 
det var tidigare i 
Finland och ger 
barnen en 
förståelse om 
hur/med vad/ på 
vilket sätt barn 
lekte förr. 
 
Barnet bör i leken 
utveckla sin 
empatiska 
förmåga med 
hjälp av sina 
kompisar och den 
vuxne.  

Vardagskompetens 
 
Barnen skall få lära 
sig gamla lekar man 
lekte förr, känna 
glädje i att röra sig. 
 
Att barnet kan sätta 
upptäcka, förstå och 
sätta ord på känslor 

Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 
 
Att barnen skulle 
kunna skapa 
bilder, böcker och 
använda sig av 
digitala verktyg i 
denna process. 
 
Barnens 
aktiviteter samt 
det som de 
skapar skall 
dokumenteras 
digitalt. 

Förmåga att delta 
och påverka 
 
Barnen får öva sig att 
uttrycka sig genom 
musik och konst, 
genom sina verbala 
berättelser som skrivs 
ner. 
 
Vi önskar stärka 
barnens sociala 
samspel genom lek 
och dessa Storyline 
gupparbeten som 
också skall främja 
trivseln och 
sammanhållningen i 
gruppen. 

 

Arbetssätt:  

Storylinemetoden består av tematiska, probleminriktade undervisningsförlopp, som 
kännetecknas av att undervisningen inte kretsar kring ett centralt tema, utan fortskrider 
som en berättelse – följer en storyline. Barnen blir inte instruerade utan utmanade. Genom 
att upptäcka, utforska, reflektera, samtala och handla lär de sig under upplevelsepräglade 
förhållanden! I berättelsens universum arbetar barnen med den verklighet de känner till, 
och vidareutvecklar därigenom sin förståelse av världen – med visualiseringen av sina 
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föreställningar som stöd. En viktig poäng är att de hela tiden blir medvetna om deras 
kreativa och argumenterande tänkande värdesätts.             

Ta reda på barnens förförståelse genom nyckelfrågor och intervjua barnen och även låta 
deras föräldrar och morföräldrar berätta om lekar och leksaker förr i Finland. Alla 
delaktiga. Nyckelfrågor ställs och uppmuntrar eleverna att dela med sig av sin redan 
existerande kunskap. Detta ger en nödvändig bas för att hjälpa eleverna att bygga upp sin 
egen lärandeprocess, som innebär att koppla ihop det redan kända med det nya som 
måste läras.  

I en storyline har barnen möjlighet att arbeta tillsammans där de lär sig av varandra.       

Vi dokumenterar men lärplattan. Gör en Book-creator - bok 

- Så lekte vi förr i Finland - FINLAND 100 år - 

Boken får sin början genom att barnen fotograferar och berättar om det som är aktuellt 
under processens gång. 

Barnen får rita och vi skriver upp det som de säger, sagotering.  

Det kommer ett brev till Igelkottarna daterat 1.11-1917 

Där berättas det om att barnen skall få lära sig leka lekar som lektes i Finland för 100 år 
sedan, pyssla en sak som kommer att bli ett minne för livet och de kommer att få se och 
uppleva något spännande i denna hösttermin.   

Det skall finnas en bok med i brevet som är skriven av en Finländsk barnboksförfattare för 
länge sedan som vi också läser för barnen.  

Vi undersöker vårt förflutna bla. genom att gå till Helsingfors stad museer och där fokusera 
oss på vilka lekar som lektes och leksaker som det fanns och hur de var gjorda, vilka 
material osv. 

Barnen skall bli utmanade genom att de själva skall få reflektera, undra, lösa problem 
under tiden vårt Storylineprojekt går framåt.                     

 

Pedagogisk dokumentation: 

Barnen och vi dokumenterar med Lärplattan.  

Book-creator - boken - Så lekte vi förr i Finland - FINLAND 100 år  

Skriver ner det som barnen säger och undrar över. 

Låter barnen se och förstå vad de har lärt sig genom att det vi skrivit ner som de sagt, de 
bilder de har ritat/ fotograferat och det som de har skapat, det låter vi dem reflektera över 
så att de märker vad som har förändrats och hur mycket mer de kan nu än tidigare. 

Lärmiljö:  

I och med att vi poängterar Storyline kommer det att vara vår metod som också därför är 
vår lärmiljö, genom denna metod vill vi stärka barnets inlärning. 

I en trygg och inspirerande miljö lär sig barnet bättre att kunna tänka vidare på sådant som 
hjälper barnet att vara ivrigt i sitt eget lärande. 
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Familjernas delaktighet: 

I detta projekt får familjerna hemma samtala om hur deras föräldrar hade det  då de var 
unga, vad de lekte och hur lekar gick till. Finns det sånger/ ringdanser i ert släkte som 
ni/era barn kunde lära ut åt gruppen? 

Tillsammans med sina föräldrar skall barnen få söka en käpp som barnen senare behöver 
till sin käpphäst. Alla kommer att bli inbjudna på Igelkottarnas vernissage där barnens 
alster och storyline book creator boken skall vara utställd. 

Samarbete: 

Vi samarbetar med föräldrar samt mor och far-föräldrarna för att få svar på vissa frågor 
och att få veta mer om hur det var förut gällande leken. Även biblioteket och muséet 
kommer vi att fråga frågor av och erhålla kunskap från. 

 

Förväntat resultat: 

Att barnen kunde lära sig uppskatta vänner omkring sig så att alla kunde ha det bra 
tillsammans och kunna leka och kunna ha omtanke om varandra. 

Det som vi önskar vore att barnen skulle genom denna berättelse få en större kunskap om 
hur man lekte förr. Hoppeligen leker barnen dessa lekar i vardagen framöver. 

Att barnen fick lära känna sina mor och farföräldrar på ett nytt sätt. 

En lyckad vernissage och många glada minnen samt förståelse för att barnen kan mera 
om lek från svunnen tid. 

 

Tidsplan: 

2017-2018 

 

Plan för uppföljning: 

våren 2018 

 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret. 
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Ekorrarnas övergripande mål: Språket 

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Barnträdgårdslärare Micaela Nordström, barnskötare Mari Marjoneva och 

barnskötare Patricia Fröjdman. 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål: 

 Att stärka det svenska språket 

Barnens delaktighet: 

  Barnen kommer att få vara delaktiga bl.a. genom att besöka biblioteket och välja böcker 

som vi lånar samt hämta egna böcker till dagis som vi läser. 

Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens 

 
Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att delta 
och påverka 

Utöka, stöda och 
stärka ordförrådet 
i det svenska 
språket. 
 

Utveckla 
språkliga 
kunskaper och 
färdigheter. 

Att kunna 
kommunicera med 
andra barn och vuxna 
på dagis. Kunna 
benämna föremål. 
Ökar social samvaro 
och grupp 
gemenskapen. Färre 
konflikt situationer. 

Att använda 
digitala verktyg i 
vardagen, t.ex i 
sångsamlingen. 
Utvärdera 
gymnastikstunden 
samt uttrycka sina 
känslor med emoij 
bilder. 

Utveckla förmågan 
till socialt samspel. 
Uttrycka sig 
verbalt. Utveckla 
förmågan och 
viljan att delta i 
den gemensamma 

verksamheten. 

 

Arbetssätt: Den vardagliga verksamheten stöder språket kontinuerligt genom bl.a. 

smågruppsverksamhet, diskussioner, sago läsning och sånger. Personalen använder ett 

korrekt och vårdat språk. Digitala verktyg eller bilder som stöd för att konkretisera 

händelser och föremål.  

Pedagogisk dokumentation: Dokumentering bl.a. genom fotografier och filmsnuttar som 

barnen själv tagit. 

Lärmiljö: Smågruppsverksamhet. Bilder som stöd. Uppmuntra barnen att tala i olika 

situationer ex. vid samling och matbordet. 

Familjernas delaktighet: Uppmuntra att läsa hemma samt att hämta med en favorit bok 

till dagis. 

Samarbete: T.ex. bibliotek och teater. Gruppen besöker biblioteket för att låna böcker. Vi 

deltar i teaterföreställningar och musik uppträdanden på dagis och i när området. 

Förväntat resultat: Utöka, stöda och stärka ordförrådet i det svenska språket. Bli 

modigare och säkrare på att använda det svenska språket i vardagen.  

Tidsplan: Verksamhetsåret 2017-18 

Plan för uppföljning: Våren 2018 
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Rävarnas & Nyckelpigornas övergripande mål: Språket 

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Barnträdgårdslärare Elin Liljeberg, Barnskötare Victoria Kuusinen och 

barnskötare Nina Viitanen- 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål: språket. Många barn är 

tvåspråkiga eller flerspråkiga och behöver stöd i svenska språket. 

Barnens delaktighet: Barnen får hämta egna böcker hemifrån. Barnen väljer lekstationer, 

diskussion med barnen. 

Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens 

 
Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att delta 
och påverka 

Att barnen ska 
lära sig uttrycka 
sig muntligt (enligt 
ålder) och att de 
ska kunna 
benämna föremål. 

Att barnen lär sig 
kommunicera 
med sin 
omgivning (med 
varandra och 
vuxna). 
 

Att barnen lär sig 
kommunicera med sin 
omgivning (med 
varandra och vuxna) 
för att barnen ska bli 
förstådda och få en 
fungerande 
växelverkan med 
andra barn och 
vuxna.   
Bildstöd, sångstund, 
samling, rim och 
ramsor 

Bildstöd,  
fotografera/filma, 
använda lärplattan, 
tolka olika 
bilder/emoijer 

Lekstationer; 
barnen får välja 
lek och 
lekkamrat, får 
låna bokkassar 
hem, får välja 
bok hemifrån 
som tas med till 
daghem. 

 

Arbetssätt: Vi vuxna är språklig förebild. Vi beskriver vad som händer/vad man gör. 

Vuxna lyssnar på barnen, vi ger tid för samtal, benämner föremål, använder korrekta, 

fullständiga meningar och använder bilder som stöd. De vuxna upprepar det barnet säger i 

rätt form, vi sjunger, läser böcker/sagor och har rim och ramsor som stöder 

språkutvecklingen. Vi har mycket rörelsesånger, vilket hjälper barn som har svårt att sitta 

stilla att koncentrera sig. Vi har mjukisdjuren BU&BÄ som vi skickar hem till familjerna. 

BU&BÄ har en dagbok som föräldrarna och barnen får skriva i. 

I leken är vi vuxna närvarande. I de yngre barnens lek går det främst ut på att bekräfta och 

handleda i leken. T.ex. hemleken är väldigt populär och då brukar barnen ”laga mat” som 

vi vuxna blir bjudna på. Vi diskuterar kring ämnet mat. Ifall det är barn som har svårt att 

komma igång med en lek så kan vi vuxna hjälpa på traven och börja med en lek som 

lockar med barnet. 

Pedagogisk dokumentation: 

Vi dokumenterar smågruppsverksamheten, processen. Under temamånaden har vi 

dokumenterat vad vi jobbat med under temat och på slutet har vi dokumenterat vad 

barnen har lärt sig under processen.   
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Lärmiljö: Vi använder oss av lekstationer, den fysiska miljön är planerad så att den 

inbjuder till lek. Vi har olika lekhörnor så att barnen kan leka i mindre grupper ostört. Olika 

material som ritpapper, pennor, pussel, böcker och leksaker är tillgängliga för barnen. 

Familjernas delaktighet:  

Vi har mjukisdjuren BU&BÄ som vi skickar hem till familjerna. BU&BÄ har en dagbok som 

föräldrarna och barnen får skriva i. 

Vi vill uppmuntra föräldrarna att läsa hemma för barnen, därför har vi bokkassar på dagis 

som familjerna har möjlighet att låna hem. 

Samarbete: Ambulerande specialbarnträdgårdslärare Susanne Helistén och regelbundna 

besök till biblioteket. 

Förväntat resultat: att barnen lär sig kommunicera med sin omgivning (med varandra och vuxna, 

på åldersenlig nivå) för att barnen ska bli förstådda och få en fungerande växelverkan med andra 

barn och vuxna.   

Tidsplan: hösten 2017 - våren 2018  

Plan för uppföljning: följer upp på våren 2018 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: 
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Myrornas övergripande mål: Språket 

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Barnskötare Jenna Metsänkivi, barnskötare Linda Schmidt och 

barnträdgårdslärare Jessica Söderholm. 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål: 

Mål: Att stöda språkutvecklingen och stärka det svenska språket i barngruppen 

De flesta barnen är tvåspråkiga och behöver stöd i det svenska språket. Barnen i gruppen 

är i åldern 1-3år vilket betyder att många ännu saknar förmågan att tala. I gruppen finns 

det ett behov av att jobba med det svenska språket och stöda barnens språkutveckling.  

Barnens delaktighet: Barnen deltar enligt egen förmåga i all slags verksamhet. Vi utgår 

ifrån barnens intressen och önskemål då vi planerar verksamheten t.ex. bokval, teman och 

sångstunder. Vi skapar en miljö där barnen kan känna sig trygga. Vi är lyhörda och 

observanta för barnens intressen och styrkor samt barnens utvecklingsbehov. Vi ser till att 

alla barn får vara delaktiga i verksamheten på åldersenlig nivå.  

 

Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens 

 
Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att delta 
och påverka 

Att stärka det 
svenska språket 
och skapa ett 
större ordförråd 

Att barnen med 
hjälp av språket 
kan uttrycka sig 
och göra sig 
förstådda samt 
förstå människor 
i sin omgivning 
bättre.  
 

Att genom språket 
skapa grunden för 
goda lekfärdigheter.  
 
Att kunna 
kommunicera med 
andra barn och vuxna 
 
Att kunna benämna 
föremål och känna 
igen ord.  

Att väcka barnens 
intresse för 
användandet av 
digitala verktyg i 
vardagen. 
 
Att se digitala 
verktygen som en 
naturlig del av 
vardagen och en 
källa till kunskap 
och lärande.  
 
Vi använder oss av 
emojin som 
hjälpmedel. 

Barnens känsla av 
att kunna få delta 
och påverka det 
som händer på 
dagis. 
 
Viljan att uttrycka 
sig och vara 
delaktig i 
verksamheten.  

 

Arbetssätt: Personalen funderar tillsammans över sin språkliga rollmodell dvs använder 

ett korrekt språk. Vi har dagligen bok/sångsamling; antingen åldersenliga samlingar eller 

en samling tillsammans med hela gruppen. Vi läser mycket böcker, använder rim och 

ramsor samt sjunger sånger. Personalen benämner föremål, leksaker, kläder osv samt 

upprepar mycket. Vi använder oss av bildstöd och rekvisita/hjälpmedel t.ex. handdockor, 

föremål och bilder. Vi använder oss av digitala verktyg som hjälpmedel t.ex. bilder och 

sånger och använder daghemmets lärplatta i verksamheten. 
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Pedagogisk dokumentation: 

Vi observerar och iakttar barnen samt använder oss av observationsblanketten. 

Iakttagelser och observationer hjälper oss att kartlägga varje barns språkliga utgångsläge; 

styrkor och utvecklingsbehov. Utgående ifrån observationer planerar vi verksamheten. Vi 

fotograferar och filmar barnen samt använder oss av daghemmets lärplatta. En gång i 

månaden går vi tillsammans på team-mötet igenom varje enskilt barn och dokumenterar 

våra tankar och iakttagelser.  

Lärmiljö: Vi har en trygg och inspirerande lärmiljö. Böcker och leksaker är tillgängliga för 

barnen. Vi har ett tydligt vecko- och dagsschema synligt för barnen och använder oss 

aktivt av dem i vardagen.  

Familjernas delaktighet: Vi ställer fram foton, collage, barnens alster och andra 

dokumentationssätt så att föräldrarna kan ta del av verksamheten. Vi uppmuntrar 

föräldrarna att läsa böcker för barnen samt att hjälpa barnen att använda rätta ord och 

uttryck. 

Samarbete: Vi besöker biblioteket eller beställer biblioteksböcker till daghemmet.   

Förväntat resultat: Att barnens ordförråd blir större. Att väcka barnens intresse för 

böcker, sånger, rim och ramsor och på sätt stärka det svenska språket. Att stöda barnens 

språkutveckling på ett mångsidigt sätt t.ex. upprepa, uppmuntra, samtal, bejaka barnen 

etc.  

Tidsplan: Hösten 2017-våren 2018 

Plan för uppföljning: Våren 2018 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: 
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