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Enhetens adress: Urfjällsstigen 6 

Föreståndaren: Dan Engström  Viceföreståndare: Minna Lodman 

Personalstyrka: 15   Barnmängd: 87 

 
Datum då verksamhetsplanen är behandlad på personalens möte: 29.10 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 utvecklingsområde och en åtgärdsplan skrivs ner här: 
 

Arbetssätt: Målsättning är att göra kameror, Ipads etc. mer tillgänglig för barnen i 

vardagen. Barnen utvecklar lärmiljön tillsammans med personalen så att digitalisering blir 

en naturlig del av vardagen. Den digitala utrustningen är tillgänglig som material i leken.  

Lärmiljö: Inlärningsmiljön i barngrupperna. 

Delaktighet: Barnen påverkar och utvecklar lärmiljön. 

Förväntat resultat: Gemensam syn gällande barnens digitaliserade vardag.  

Tidsplan: Hösten 2018 – våren 2019. 

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

Pilten? 

Utvärdering och utveckling: Inför hösten 2019 är den digitala utrustningen en naturlig 
del av barnens lek. 
 
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 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. 

Förväntat resultat: De gemensamma träffarna med barnträdgårdslärarna har som syfte 

att utveckla de pedagogiska metoderna på Pilten 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: 

Rekommendationen är att barnet är fysiskt aktivt i tre timmar per dag, och därför vill vi lyfta 

fram vardagsrörelsen och utomhuspedagogiken, så att daghemmet kan bidra med en stor 

del av det. 

Enligt läroplanerna för småbarnspedagogik och förskolan har barnen rätt till ledd och fri 

verksamhet utomhus under alla årstider.  

Vi kan ha rörelselekar och öka barnens aktivitet genom att själva delta, och försöker få 

barnen att hitta glädjen i att röra på sig. 

Alla grupper gör utfärder i vår närmiljö och vi är ute oberoende av väder enligt gruppernas 

möjligheter, intressen och behov. Verksamheten anpassas till utomhusmiljön, barnens 
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lärmiljö är både ute och inne. Till exempel kan vi undersöka vatten i utomhusmiljö och göra 

experiment.  

Utomhusmiljön utnyttjas som inlärningsmiljö för att stimulera alla sinnen hos barnen och 

för att få ett bredare perspektiv på lärandet. Vi använder oss av vardagsrörelsen som ett 

sätt att förflytta oss till målet utan att tänka på själva gåendet.  

 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. 

 

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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Förskolan Språket  

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Lotta Meismaa, lärare inom småbarnspedagogik 

                 Heini Hietala, lärare inom småbarnspedagogik 

                 Katja Gyllström, barnskötare 

 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål: 

Ramarna för vår förskoleverksamhet byggs upp av förskolans läroplan och av de 

nationella styrdokumenten, men för att sträva efter att uppnå våra gruppvisa målsättningar 

utgår vi från barnens kunskaper, erfarenheter och intressen. Barnen har visat stort intresse 

för rimord, bokstäver samt siffror och således har vår verksamhet en tyngdpunkt på dessa 

delar.  

 

Vi arbetar mångsidigt med det svenska språket, eftersom förskolegruppen är en starkt 

tvåspråkig grupp och det har visat sig att det finska språket är delvis starkare än det 

svenska 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 i gruppen.   

 

Vi har delat in vårt övergripande mål Språket i fyra delar enligt barnens intressen och 

behov kombinerat med målen i förskolans läroplan. Dessa fyra målsättningar stöder den 

språkliga medvetenheten. Våra fyra mål inom Språket under verksamhetsåret 2018-2019 

är att;  

 

1) Känna igen bokstäverna och bokstavsljud 

2) Känna igen siffrorna 1 till 10 

3) Lära sig rimma 

4) Motivera sin åsikt 
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Barnens delaktighet: 

Vår verksamhet har anknytning till barnens vardag för att det skall kännas meningsfullt för 

dem att lära sig och erfara ny kunskap. Detta i sig uppmuntrar barnen att vara delaktiga i 

förskoleverksamheten och i sitt lärande. 

I förskolans läroplan ingår det fem kompetensområden, vilka är förmåga att tänka och lära 

sig, kulturell och kommunikativ kompetens, vardagskompetens, multilitteracitet och digital 

kompetens samt förmåga att delta och påverka. Vi presenterar våra språkliga 

målsättningar mer ingående under kompetensområdena i tabellen nedan.  

 

Förmåga att tänka och 
lära sig 

Kulturell och 
kommunikati
v kompetens 

Vardagskomp
etens 

 

Multilitteracitet och 
digital kompetens 

Förmåga att 
delta och 
påverka 

Vi övar på rim, siffror, 
bokstäver och 
bokstavsljud genom 
sång, ramsor, spel, 
drama och 
problemlösning.  
 
Vi rör på oss dagligen 
både inne och ute, 
eftersom motoriska 
färdigheterna stärker 
den språkliga och 
matematiska inlärningen 
samt ger ork i vardagen.  
 
Vi utmanar barnen till 
kreativitet och kritiskt 
tänkande i dagliga 
diskussioner med att 
ställa öppna frågor. 
 
 

Vi använder 
oss av Stegen-
modellen för 
att öva på 
kommunikatio
nsfärdighetern
a som att 
uttrycka sig 
och förstå 
andra och 
deras känslor. 
 
Barnen får 
programmera 
Bee-Bot 
roboten för att 
öva på rim. 
 
 

Varje barn tar 
ansvar för sina 
egna saker 
och synliggör 
matematiska 
begrepp som 
barnen 
använder i sitt 
dagliga språk.   
 
Gymnastikstun
derna och 
måltidssituatio
ner för att 
uppmärksamm
a 
vardagsmatem
atik. 
 
 

Vi övar på att tolka och 
producera olika slags 
meddelanden med text, bild 
och siffror med hjälp av 
lärplattan, böcker, bildstöd 
och tidningar, t.ex. 
använder vi oss av 
dagsschema med bilder. Vi 
använder oss av veckans 
siffra och veckans bokstav. 
 
På utfärderna har barnen 
möjlighet att komma i 
kontakt med nya ord, 
uppmärksamma siffror, 
bokstäver och fundera på 
hur ord låter i vår 
omgivning. 
 
Våra domino-sittunderlag 
inspirerar barnen att räkna 
addition och underlagen i 
sig lär barnen kopplingen 
mellan tärningsprickar och 
siffra. 
 
Under uppgiftstunderna 
formar barnen enligt 
intresse siffror och 
bokstäver i naturen varje 
vecka samt med modellera 
eller olika byggsatser. 
 
Uppmärksammar siffror i 
uno kortspelet och Kim’s 
lek 

Barnen får 
rösta 
 
Alla barn har 
samma 
rättigheter, 
t.ex. att räcka 
upp handen 
för att få 
muntur. 
 
Vi planerar, 
genomför och 
utvärderar 
verksamheten 
tillsammans 
med barnen.  
 
Vi ger tid för 
lek, eftersom 
leken är grund 
för lärande.  
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Arbetssätt:  

Vi har veckans siffra och veckans bokstav under uppgiftstunder, för att öppna siffrorna 1-10 samt 

alfabetet mer utvidgande. Vi synliggör vardagsmatematik genom att barnen får vara mathjälpare. 

”Den som har A i sitt namn/ som har 5 bokstäver i sitt namn” Bee-Bot för rim. Kims lek för att 

benämna saker, hur många saker gömma bort. Städa t.ex. tre saker ute. Springa två varv, tre åt 

gången i tamburen osv. 

Vi arbetar med rim utgående från Språklust materialet. 

Vi använder oss av Stegen-programmet för att barnen skall få konkreta tips till hur man uttrycker 

sig och motiverar sin åsikt. 

 

Pedagogisk dokumentation: 

Vi strävar efter att synliggöra barnets lärandeprocess genom att fundera på vad vi 

dokumenterar och varför samt på vilket sätt. Det mest relevanta för dokumentationen lyfts 

fram i en pedagogisk bemärkelse för att få fram barnets tankar och idéer. Med pedagogisk 

dokumentation utvärderar vi också kvaliteten på vår verksamhet.  

Pedagogiska dokumentationen sker genom uppgiftspapper som barnen har i sina mappar. 

Mappen är till för att barnen har möjlighet att återspegla vad vi har gjort och hur de har 

utvecklats. 

 

Lärmiljö:  

Vi arbetar både inne och ute med veckans siffra och veckans bokstav, för att stimulera alla 

sinnen.  

Den fysiska lärmiljön är uppbyggd av utrymmen både inne och ute, lekstationer, gården, 

närskogen och Helsingfors svenska kulturutbud. 

Den psykiska lärmiljön stöder inlärningen genom att vi skapar trygghet, eftersom barnen i 

en trygg miljö vågar uttrycka sig och utforska sin miljö. 

Den sociala lärmiljön består av gemensamma regler utformade tillsammans med barnen.  

 

Familjernas delaktighet: 

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

beaktande då vi planerar verksamheten. För att stärka det svenska språket och öva på 

bokstäver och bokstavsljud har vi Skatepark – läsmaskot i förskolan. Skatepark besöker 

varje barn får turvis över ett veckoslut för att barnen tillsammans med föräldrarna läser 

svenska böcker. Vi skickar även månadsbrev för att berätta om vad vi har gjort och vad 

som är aktuellt. Vi ger tips på appar som stöder den matematiska inlärningen och 

språkliga inlärningen med betoning på bokstavsljud och rim. 
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Samarbete (t.ex. bibliotek, museer, teater, mm):  

Vi deltar regelbundet i det svenskspråkiga kulturutbudet i Helsingfors för att öva oss på 

rim, bokstäver och matematik. Vi samarbetar med nybörjarundervisningen i Degerö 

lågstadieskola med tre gemensamma temahelheter. Vi får även tips på material för att 

stöda språkliga och matematiska färdigheter av Pia Riihimäki som är lärare i 

småbarnspedagogik som språkstöd. 

 

Förväntat resultat: 

Efter förskoleåret 2018-2019 förväntas barnen uppnå målen som är att; 

 

1) Känna igen bokstäverna och bokstavsljud 

2) Känna igen siffrorna 1 till 10 

3) Lära sig rimma 

4) Motivera sin åsikt 

 

Tidsplan: 

Verksamhetsåret 2018- 2019. 

 

Plan för uppföljning: 

Utvärdering våren 2019. 

 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: 
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Förskolan Temaarbete  

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Lotta Meismaa, lärare inom småbarnspedagogik 

                 Heini Hietala, lärare inom småbarnspedagogik 

                 Katja Gyllström, barnskötare 

 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål: 

Under förskoleåret kommer vi att lägga tyngdpunkten på temaarbete, för att 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. 

Vi har delat in vårt övergripande mål Temaarbete i två delar enligt barnens behov och 

kombinerat dem med målen i förskolans läroplan. Våra två mål inom Temaarbete under 

verksamhetsåret 2018-2019 är att;  

 

1) Klara av att återberätta vad de gjort 

2) Veta hur de går tillväga för att söka information 

 

Barnens delaktighet: 

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. 

Ett tema väljs enligt barnens intressen, och vi arbetar enligt trattmodellen, går från ett 

bredare tema mot något mer specifikt inom det valda temat, för att fokusera och 

specialisera oss på en viss del inom temat mer konkret. Under temahelheter lyfter vi fram 

att processen är viktigare än själva resultatet. 

Inom temat använder vi oss av smågruppsverksamhet genom intressegrupper. I barnens 

delaktighet är det viktigast att de blir hörda, sedda och ser sin möjlighet att påverka så att 

inlärningen känns meningsfull och motiverande.  

Barnen har möjlighet att själva använda lärplattan och dokumentera det som känns 

relevant för temat. 
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Förmåga att tänka 
och lära sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens 

 
Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att 
delta och 
påverka 

Barnen får fundera 
ut hur de skall gå 
tillväga för att få 
den information de 
behöver gällande 
sitt tema.  
 
Barnen är delaktiga 
i 
inlärningsprocessen 
och utvärderar sitt 
lärande efteråt 
genom att se sin 
förkunskap och 
efterkunskap och 
återblicka på själva 
processen.  
 
 
 

Vi använder oss av 
lyssnartipsen som är 
bekanta från Stegen, 
för att ta i beaktan 
andras åsikter. 
 
Barnen arbetar i 
smågrupper för att öva 
på att kommunicera 
och uttrycka sig 
verbalt. 
 
Vi övar på 
samarbetsförmåga 
genom 
smågruppsverksamhet. 
 
 

Lära sig att ta ansvar 
över sitt eget 
material. 
 
Klara av att börja och 
slutföra ett projekt. 
 
 

Bekanta sig med 
lärplattor och go 
pro kamera.  
 
Ta bilder med 
lärplattan och 
sedan berätta om 
bilden. 
 
Öva på 
återberättande 
med book creator 
appen.  
 
 
 
 

Få konkreta 
tips från 
Stegen om 
hur man ber 
om hjälp och 
hur man 
hjälper 
varandra 
under 
projektet 

 

Arbetssätt: 

Vi arbetar utgående från Storyline-metoden, så att vi bygger upp en berättelse kring temat. 

Detta hjälper barnen med återberättande då de konkret kan följa med vad de gjort. 

Vi har till förfogan lärplattor, go pro kamera, böcker och internet som barnen får bekanta 

sig med och sedan fundera vidare hur de kan använda dessa verktyg i sitt temaarbete. 

 

Pedagogisk dokumentation: 

Vi tar reda på barnens förkunskaper genom att dokumentera vad barnen redan vet om 

temat med att ställa frågan ”Vad kommer du att tänka på när du hör ordet…?”. Detta gör vi 

via diskussioner, med lärplattan eller att barnen får rita eller måla.  

Sedan ställer vi frågan ”Hur skall vi gå tillväga för att få reda på mer?” Därefter börjar 

processen med informationssökning enligt barnens förslag. Vi dokumenterar processens 

gång med lärplattan och telefonens kamera. Det väsentligaste lyfter vi fram för pedagogisk 

dokumentation i en lärande bemärkelse. Detta för att synliggöra var i processen vi är som 

bäst och vart vi är på väg, samt om processen framskrider mot våra mål.  

Barnens efterkunskaper tar vi reda på genom att ställa samma fråga som i början av 

projektet ” Vad kommer ni att tänka på när ni hör ordet…?” Vi skriver ner barnens svar för 

att sedan kunna synliggöra barnens lärande för dem. Vi läser upp svaren från både för- 

och efterkunskaperna för att tillsammans med barnen fundera på hur svaren skiljer sig åt 

och varför. 

 



                                                    Fostran och utbildning 
  Svenska servicehelheten 
 

 

15 
 

Lärmiljö:  

Vi använder oss av hela Helsingfors och tar vara på pärlor av Helsingfors svenska 

kulturutbud som tangerar med det pågående temat. Exempelvis kan vi besöka muséer, 

utställningar, konserter, parker, idrottsplaner, barnens trafikstad m.m. som har en koppling 

till det aktuella temat. 

 

Familjernas delaktighet: 

Familjerna får information om det pågående temat via månadsbrev. De får vara delaktiga i 

temat med att följa med oss på instagram, där vi lägger upp bilder och berättar vad vi gjort 

och varför. Även dagliga diskussioner, bilder och barnens alster synliggörs i våra 

utrymmen för att föräldrarna har möjlighet att bidra med egna idéer och förslag till temat.  

 

Samarbete: 

Vi samarbetar med nybörjarundervisningen i Degerö lågstadieskola med att ha tre 

gemensamma temahelheter med dem under verksamhetsåret 2018-2019. Vi har 

gemensamma stunder med nybörjarundervisningen i mån av möjlighet en gång i 

månaden. 

 

Förväntat resultat: 

Efter förskoleåret 2018-2019 förväntas barnen uppnå målen som är att; 

 

1) Klara av att återberätta vad de gjort 

2) Veta hur de går tillväga för att söka information 

 

Tidsplan: 

Verksamhetsåret 2018- 2019. 

 

 

Plan för uppföljning: 

Utvärdering våren 2019. 

 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: 
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Igelkottarnas övergripande mål  

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Lärare inom småbarnspedagogik Emma Andersson, lärare inom 

småbarnspedagogik Heidi Hämäläinen, barnskötare inom småbarnspedagogik Micaela 

Nordström, barnskötare inom småbarnspedagogik Eva-Lotta Hämäläinen 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål: 

Det svenska språket. Att utveckla barnens hörförståelse och återberättande. 

Vi har valt som mål att utveckla barnens förmåga att lyssna och återberätta sagor och 

händelser. Barn vid 5-års ålder skall kunna återberätta en händelse de varit med om eller 

en saga de hört med en början, en mitt och ett slut. Denna förmåga underlättar 

konfliktlösning och bidrar till ett rikare språkbruk. 

Barnens delaktighet: 

Barnens intressen och åsikter kommer fram vid val av teman. Barnen har visat stort 

intresse för sagor och vill gärna diskutera sagors innehåll (Hur? var? när? varför?). 

De har också visat intresse för att göra egna sagor och skådespel. 

Barnen får hämta egna sagor hemifrån som de vill att vi skall läsa på daghemmet. 

 

Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens 

 
Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att delta 
och påverka 

Stöda och väcka 
intresse för det 
svenska språket. 

Utveckla 
språkliga 
kunskaper och 
färdigheter. 
Berika 
ordförrådet. 

Utveckla förmågan att 
be om hjälp vid 
behov. 
 
Att kunna återberätta 
en händelse och göra 
sig förstådd. 

Förmågan att 
kommunicera med 
andra och uttrycka 
sig mångsidigt. 
 
Återberätta 
händelser med 
hjälp av bilder. 
 
Bekanta sig med 
barnlitteratur på ett 
mångsidigt sätt. 

Utveckla förmågan 
att uttrycka sig 
verbalt. 

 

Arbetssätt: 

Vi läser mycket sagor och diskuterar dem i mindre grupper. Vi jobbar kring olika teman 

som barnen är intresserade av. Barnen lagar egna sagor och återberättar hörda sagor 

genom bl.a. bilder, ritningar och skådespel. 

Vi uppmuntrar barnen till diskussion och till att lyssna på varandra vid alla situationer 

under dagen. 
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Vuxna använder frågorna: Var? Hur? Varför? Hur tänker du? 

Pedagogisk dokumentation: 

Via teckningar, fotografier, videosnuttar, lyhördhet och observationer. 

Lärmiljö: Bilder som stöd, sagor och böcker tillgängliga för barnen i 2 olika sagohörn. 

Lekstationer och smågruppsverksamhet som inspirerar till diskussion och lek. 

Familjernas delaktighet:  

Uppmuntra att läsa och samtala med sina barn hemma. Att välja tillsammans böcker som 

de kan hämta till daghemmet. 

Samarbete (t.ex. bibliotek, museer, teater, mm):  

Vi besöker biblioteket regelbundet. Vid mån av möjlighet går vi på teater, museer och 

konserter som erbjuds på svenska inom Helsingfors.  

Vi tar också del av konserter och teatrar som besöker daghemmet. 

Förväntat resultat:  

Att barnens hörförståelse och ordförråd förbättras. Att kunna återberätta en händelse. Att 

använda språket som redskap vid konflikter. 

Tidsplan:  

Hösten 2018 och våren 2019 

Plan för uppföljning: 

Våren 2019 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: 
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Igelkottarnas övergripande mål  

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Lärare inom småbarnspedagogik Emma Andersson, lärare inom 

småbarnspedagogik Heidi Hämäläinen, barnskötare inom småbarnspedagogik Micaela 

Nordström, barnskötare inom småbarnspedagogik Eva-Lotta Hämäläinen 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål: 

Konfliktlösning och kamratrelationer. Att barnen skall kunna lösa konflikter på ett 

ändamålsenligt sätt. Att utvidga sin kamratkrets. 

Vi har valt som mål att ge barnen verktyg att självständigt lösa sina konflikter för att göra 

vardagen mer positiv. Barnen behöver lära sig respektera varandra och varandras åsikter. 

Barnen behöver utvidga sina kamratkretsar så att de inte alltid leker med samma kamrater 

och lär sig att man kan leka med alla.  

Barnens delaktighet: 

Barnen tar själv initiativ till att lösa sina egna konflikter vid mån av möjlighet. Barnen får 

några dagar i veckan välja lekstationer samt vem de leker med.  

Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens 

 
Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att delta 
och påverka 

Kunna tolka och 
förstå känslornas 
innebörd. 

Känna respekt 
för varandra. 
 
Använda språket 
vid 
konfliktlösning. 

Ta hand om sina 
egna saker och hjälpa 
varandra. 
 
Barnen lär sig förstå 
och beakta andras 
känslor i vardagen. 

Uppmuntra barnen 
till att upptäcka 
sina egna och 
andras känslor 
genom att förstå 
ansiktsuttryck. 

Utveckla förmågan 
att bilda nya 
kompisrelationer 
och gradvis lösa 
konflikter 
självständigt. 

 

Arbetssätt: 

Vi använder oss av lekstationer, smågruppsverksamhet och Stegen. Vuxna väljer några 

gånger i veckan lekstationer och går med i lekarna.  

Vuxna är med och stöder/handleder och framför allt lyssnar på barnen vid konflikt 

situationer. 

 

Pedagogisk dokumentation: 

Observationer, nedskrivna anteckningar. 

Sociogram. 

Lärmiljö:  
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Barnen får tillsammans inreda de olika lekstationerna och grupprummen så de känns mera 

trivsamt och inbjudande för lek. Barnen uppmuntras och ges möjlighet att lyckas i 

vardagen och då utvecklas barnens positiva självbild. 

 

Familjernas delaktighet: 

Föräldrarna får länkar till stegen programmet så de kan diskutera samma ämnen hemma. 

Vi uppmuntrar föräldrarna diskutera hemma med barnen om att man kan leka med alla. 

Samarbete: 

Specialbarnträdgårdslärare Susanne Helisten. Vi gör utfärder och upplever tillsammans 

olika museer, parker m.m. för att stärka gruppandan. Vi samarbetar med föräldrarna för att 

utvidga barnens kamratkretsar och uppmuntrar dem att hemma tala om kamratrelationer. 

Förväntat resultat: 

Att barnen får redskap till att lösa konflikter genom diskussion, turtagning och förmåga att 

kompromissa.  

Kamratkretsen blir större.  

Tidsplan: 

hösten 2018-våren 2019 

Plan för uppföljning: 

Våren 2019 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: 
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Ekorrarnas övergripande mål  

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Barnskötare inom småbarnspedagogik Camilla Eklund,  

Lärare inom småbarnspedagogik Linda Fagerholm Wu  

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål: 

Stärka barnens sociala samspel. 

Vi vill ha en bättre atmosfär i gruppen för att öka trivseln bland barnen. 

Vi stärker barnens förståelse för att visa mera hänsyn till varandra genom att kunna avläsa 

sina egnas och kompisens känslor på ett mer konstruktivt sätt för att förebygga barnens 

sociala samspel i gruppen. 

Barnens delaktighet: 

Barnen har visat intresse för ansikten med olika känslor och ansiktsuttryck och börjat rita 

sådana. Genom att barnen får öva känslor och kunna berätta hur de känner sig till 

varandra kan de lättare förstå varandra i t.ex. leken. Utmanande situationer blir mindre 

utmanande och barnen kommer att känna sig accepterade och mera delaktiga i sin 

vardag. Barnen skall få benämna och berätta om hur de känner sig via emojier och öva 

känna igen sina egna och kompisens känslor via ansiktsuttryck. Vi övar de grundläggande 

känslorna: GLAD, ARG, LEDSEN, NÖJD och BESVIKEN. 

Barnen får vara mathjälpare, bädda sina sängar. 

Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens 

 
Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att 
delta och 
påverka 

För och 
efterförståelse av 
känsloemojierna. 
 
Vi övar på att 
uppmuntra 
varandra. 
 
 
Vi övar förmågan 
att lära för livet 
och att vara 
medmänniska 
 
Öva självständigt 
tänkande. 
 
 

Barnen lär sig att 
lyssna på varandra 
samt förstå egna 
och andras känslor 
i gruppen. 
 
Vi läser sagor om, 
sjunger sånger om 
känslor som stöder 
barnens förståelse 
för varandra.  
 
Vi övar upp 
gruppgemenskapen 
genom utfärder vi 
gör tillsammans. 

Barnen får öva 
uttrycka sina känslor 
samt att bli förstådda 
av både barn och 
vuxna. 
 
Öva på att sätta ord 
på sina känslor. 
 
Vi övar även genom 
START programmet 
hur vi tillsammans 
har det bra. 
 
 
 
 
 

Via emojier övar vi 
att känna igen 
känslor och 
barnen 
videofilmas med 
lärplattan en gång 
på höstterminen 
och en gång på 
vårterminen.  
Senare kan de se 
sin egen 
utvevckling. 
 
Vi övar att rita 
emoijer. Fota 
varann. 
Vi övar att söka 
emojier med 
lärplattan. 
 

En inre glädje 
tänds då barnet 
märker att någon 
blivit glad för att 
jag hjälpte/sade 
något 
uppbyggande 
som var till glädje 
för kompisen. 
 
 
 
 

Arbetssätt: Som grund för vårt arbetssätt har vi Planen för småbarnspedagogik i Helsingfors.  
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Utöver den planen jobbar vi genom START, Emojier, sociogram kartläggning av kompisrelationer, 

vi övar ”att kunna dela med sig”, samarbetsövningar, observationer, videodokumentationer, 

lekstationer där vuxna också är med och stöder och utvecklar barnens lekglädje och fantasi och 

framtid. Vi har smågruppsverksamhet, sjunger sånger om känslor och vänskap, läser sagoböcker 

som stöder vänskap och tar upp känslor och hur vi skall gå vidare för att lösa konflikter. Vi 

uppmuntrar barnen att visa vänlighet. Genom att berömma dem då de orkar t.ex. vänta på sin tur 

eller då barnen kan trösta någon som är ledsen, ta med en kompis i leken, osv. ”Den goda 

gärningen”. 

Pedagogisk dokumentation:  

Under höstterminen månad kommer vi att öva på de nämnda känslorna ovan. 

Vi Dokumentera barnens förförståelse av emojier och egna ansiktsuttryck genom 

videofilmning och interjuver i början. På våren filmar vi barnen igen för att kunna visa dem 

vad de har lärt sig och de själva också kan förstå att de kommit framåt med att förstå 

varandra i gruppen via känsloemojierna. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation 

för att kunna utvärdera verksamheten. 

Lärmiljö: Vi vill poängtera den sociala lärmiljön där barn i en gemenskap skall få känna 

sig accepterad trots olikheter. De skall få känna sig trygga och ha bra kamratrelationer. 

Genom att öva dessa färdigheter hoppas vi sätta ribban lite högre så att barnen hamnar 

att gå ut ur sin bekvämlighetszon där de utmanas till att lära sig tänka i nya banor d.v.s. 

tänka på allas bästa i gruppen. Vi vill stöda och hjälpa dem att bli skickligare samarbetare i 

framtiden.  

Familjernas delaktighet: 

Det har varit i familjens intresse att stärka gruppgemenskapen bland familjerna i 

Ekorrgruppen. De vill vara en sammansvetsad grupp – som då lättare kan tala om svåra 

saker med varandra i framtiden. Bra att tala om känslor och hur vi behandlar varandra 

hemma – detta stärker barnens förståelse för att vi strävar alla mot samma mål!  

Samarbete (t.ex. bibliotek, museer, teater, mm):  

Vi samarbetar inom huset på fester och evenemang T.ex. FN dagen. 

Piff- Piltens föräldraförening 

Special lärare inom småbarnspedagogik, Susanne Helistén ger oss verktyg för 

barngruppens förfogande. 

Förväntat resultat: 

Barnen lär sig förstå hur de själva och andra känner sig, ökad förståelse och empati för 

varandra! Mer harmonisk stämning i gruppen. 

Tidsplan: Under hela hösten 2018 och våren 2019 

Plan för uppföljning: Våren 2019 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: 
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Rävarnas övergripande mål  

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Barnskötare inom småbarnspedagogik Mari Marjoneva och lärare inom 

småbarnspedagogik Minna Lodman  

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål:  

Vi har många barn som är tvåspråkiga och som använder mycket finska i leken på dagis. 

Vårt mål är att barnen lär sig återberätta en saga med hjälp av bilder från en saga. Vi vill 

att barnen ska använda och uttrycka sig på svenska. För barnen är det lättare att använda 

svenska vid återberättande av en saga som de hört på svenska. Vi vill också att barnen 

ska kunna använda längre än två ordssatser vid sagotering (barnen får berätta om bilder 

och vi vuxna dokumenterar ordagrant vad barnen säger). 

 

Barnens delaktighet: 

Barnen får vara med och välja sagor som de vill återberätta. Barnen sagoterar kring bilder 

som hör ihop med vårt tema vilket väljs utifrån deras intressen. 

 

Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens 

 
Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att delta 
och påverka 

När barnen får 
lyssna på sagor 
får de öva att ge 
uppmärksamhet 
för att sen klara 
av att återberätta. 
 
När barnen får 
sagotera övar de 
att benämna och 
beskriva, 
samtidigt som de 
får ge utlopp för 
sin kreativitet och 
fantasi. 
 

När vi vuxna 
läser sagor för 
barnen övar de 
på att lyssna. När 
barnen får 
återberätta sagan 
övar de på att 
kommunicera 
samt identifiera 
och förstå olika 
synsätt.  
 
När barnen 
sagoterar övar de 
på att utrycka sig 
och berätta sina 
egna åsikter.  

Barnen blir mer 
självständiga då de 
kan uttrycka sig 
muntligt. 

Via interaktiva 
tavlan lär sig 
barnen 
läsriktningen då 
bilderna och 
berättelsen går 
från vänster till 
höger.  
 
Barnen ser bilder 
som beskriver det 
de hör vid 
sagoläsning. 
Barnen ser också 
texter i böckerna 
och lär sig att text 
hör ihop med 
läsning. Via 
återberättande 
övar de att verbalt 
uttrycka sig. 
 
När barnen får 
sagotera övar de 
att tolka bilder 
samt verbalt 
uttrycka sig. 

När barnen får 
vara delaktiga i 
valet av saga som 
de vill återberätta 
får de uppleva att 
de är med och 
påverka.   
 
När barnen får 
berätta om bilder 
enskilt för en 
vuxen får barnen 
uppleva att de blir 
både sedda och 
hörda. 
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Arbetssätt:  
Läsa sagor, öva återberätta sagor med bilder.  

Läsa in en saga med bilder på interaktiva tavlan, där barnen själva kan spela upp en saga.  

Barnen får berätta om bilder (sagotera). 

Vi vuxna är aktivt med i barnens vardag och deltar i diskussioner och ger rätta språkmodeller via 

våra svar.  

Vi arbetar i små grupper så att alla har möjlighet att komma till tals och bli hörda. 

 

Pedagogisk dokumentation:  

Vi låter barnen återberätta en saga med hjälp av bilder under hösten och bandar in deras 

berättelse på lärplattan. Barnen får fler gånger under året återberätta en saga de hört. Mot 

slutet av verksamhetsåret bandar vi igen in en saga på lärplattan som barnen återberättar 

och jämför om de har blivit mer vana att kunna återberätta sagor. 

Barnen får berätta om en bild och vi vuxna dokumenterar ordagrant deras berättelse under 

åtminstone tre tillfällen under verksamhetsåret (höst, vinter och vår). Vi ser om barnen 

klarar av att berätta med längre än tvåordssatser vad som sker på bilden. 

 

Lärmiljö: Vi har verksamhet i små grupper så att alla har möjlighet att komma till tals och 

bli hörda. Vi vill ha en miljö som uppmuntrar barnen att titta i böcker och att barnen kan 

också tillsammans sitta och titta i böcker och diskutera bilder i böcker. Böcker ska finnas 

tillgängligt i vardagen för barnen. 

Vi vill ha en trygg miljö där barnen vågar använda svenska och ge tid åt barnen att 

uttrycka sig på svenska. Vi ska berömma barnen då de kliver utanför sina 

bekvämlighetzoner så att de vill fortsätta att utmana sig själva och komma vidare i sin 

språkliga utveckling. 

 

Familjernas delaktighet: 

Barnen får turvis ta med böcker hemifrån som vi kan läsa på dagis. Vi informerar också 

hemmet hur vi jobbar med sagor och uppmuntrar familjerna att också hemma låta barnen 

återberätta sagor de läst.  

 

Samarbete: Vi lånar böcker på biblioteket som vi läser på dagiset. Vi deltar i 

teaterföreställningar som är lämpliga åldersmässigt till barnen i vår grupp. T.ex. tar vi del 

av Svenska teaters föreställning Vem?  

Vi får stöd och idéer av spec.btl Susanne Helistén och språkstödsbarnträdgårdslärare Pia 

Riihimäki med bl.a. hur vi kan utveckla vår inlärningsmiljö och arbetssätt. 

 

Förväntat resultat: Barnen kan återberätta en saga innehållsmässigt korrekt med hjälp av 

bilder från böcker. 

Barnen använder längre än tvåordssatser när de berättar om bilder. 

 

Tidsplan: Verksamhetsåret 2018-2019 

Plan för uppföljning: Under hela verksamhetsåret 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret:  
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Rävarnas övergripande mål  

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Barnskötare inom småbarnspedagogik Mari Marjoneva och lärare inom 

småbarnspedagogik Minna Lodman 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål: 

Låta barnens intresse styra val av temaområde. Vi vill arbeta med det som intresserar 

barnen för då är de mer motiverade att lära sig mer. 

Barnens delaktighet: 

Vi observerar barnen i vardagen och diskuterar med dem för att ta reda på vad de är 

intresserade av. 

 

Förmåga att 
tänka och lära 
sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompetens 

 
Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att delta 
och påverka 

När barnen visar 
intresse för något 
är de också 
nyfikna för att ta 
reda på mer.  
Barnen får känna 
glädje då de lär 
sig nya saker.  
 
När barnen får 
berätta sina 
förkunskaper 
kring ett ämne 
övar de att 
benämna, 
beskriva och 
fantisera. 
Under själva 
temat får barnen 
prova sina idéer 
för att se om det 
var som de 
trodde. De får 
också öva på att 
hitta svar på 
frågor och märka 
att man inte 
behöver kunna 
allt från förut. 
Barnen lär sig hur 
man kan ta reda 
på kunskap som 
man inte hade 
tidigare. 

När vi jobbar 
med tema får 
barnen öva på att 
berätta om sina 
egna åsikter och 
lyssna på andras 
idéer. Då ser de 
att det finns olika 
sätt att tänka 
kring saker. 

När vi går på utfärder 
så övar barnen att 
tryggt röra sig i 
trafiken och naturen. 

Vi dokumenterar 
för- och 
efterförståelse via 
anteckningar och 
synliggör det med 
hjälp av bilder för 
barnen. 
Vi 
fotograferar/filmar 
själva processen. 
Vi söker reda på 
information via 
böcker (barnen får 
titta i böcker och 
lyssna på sagor), 
vi söker reda på 
information via 
lärplattan och 
intervjuer.  

Barnen känner att 
de är aktiva då vi 
jobbar kring deras 
intressen. 

I smågrupps-
verksamhet 
upplever barnen 
att de blir både 
sedda och hörda. 
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Arbetssätt: Vi arbetar lite längre tid kring samma ämne. Barnen lär sig med alla sinnen och alla 

lär sig lite på olika sätt. Därför genomsyrar temahelheten vår verksamhet och vi arbetar med det 

valda temat via olika lärområden under smågruppsverksamheten, i gymnsatiken, när vi gör 

utfärder, läser sagor och under musikstunderna.  

Pedagogisk dokumentation: 

Vi dokumenterar barnets förförståelse och efterförståelse. Vi synliggör för barnet att hen är 

aktiv i sitt eget lärande och hur hen har lärt sig. Vi sätter upp bilder på väggen kring vad vi 

gjort för att ta reda på ny kunskap.  

 

Lärmiljö:  

Den fysiska miljön ska stöda det ämne vi arbetar kring och det är viktigt att barnen får vara 

med själva och göra saker och upptäcka. 

Vi vill ha en positiv, respektfull och uppmuntrande miljö i gruppen så att barnen vågar 

komma fram med sina tankar, idéer och frågor. Barnen ska känna att de blir bemötta 

respektfullt och att de får tid till att bli både sedda och hörda. 

 

Familjernas delaktighet:  

Familjerna får information via månadsmail om vad vi kommer att jobba med. De kan följa 

vårt temaprojekt på rävarnas instagramsidor där de också får tips om hur de kan jobba 

med temat i hemmet i vardagen. Vi berättar också på eftermiddagen om vad vi gjort under 

dagen så kan föräldrarna diskutera kring temat hemma med barnet. Familjerna får gärna 

delge dagis om de märker på barnet hemma vad vi jobbar med för tema och på vilket sätt. 

 

Samarbete: Vi går till biblioteket och lånar böcker som berör vårt temaområde. Vi 

samarbetar med de aktörer som finns i barnets närmiljö som hör ihop med temat. t.ex. när 

vi jobba med vatten var vi till Marita i köket och fråga vad hon använder vatten till.  

 

Förväntat resultat: Barnen är aktiva kunskapssökare. Barnen upptäcker att de är aktiva i 

sin egen läroprocess.  

Tidsplan: Verksamhetsåret 2018-2019. Vi arbetar med fler teman under året. Ett tema tar 

så lång tid som det behöver, sen börjar vi med ett nytt. 

Plan för uppföljning: Vi arbetar med ett tema i gången och sen utvärderar vi hur det 

temat har gått och tar de erfarenheterna med oss till nästa tema och bygger upp ett nytt 

tema. Vi är hela tiden lyhörda för barnens intressen så att vi jobbar med det som 

intresserar dem. 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: 
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Myrorna övergripande mål  

Under verksamhetsåret kommer alla kompetenser att utvecklas, här presenteras gruppens 

verksamhetsmål, som särskilt uppmärksammas, utgående ifrån barngruppens intressen och 

behov. 

Personal: Barnskötare inom småbarnspedagogik Linda Schmidt, barnskötare inom 

småbarnspedagogik Jenna Metsänkivi och lärare inom småbarnspedagogik Elin Liljeberg 

Övergripande verksamhetsmål och motivering av val av mål:  

Vårt mål är att barnen skall bli mer självständiga i på- och avklädningssituationerna samt 

utveckla barnens kroppskännedom. Vi har valt på- och avklädning som mål eftersom detta 

är någonting som denna ålders barn behöver träna på. Kroppskännedom går hand i hand 

med på- och avklädning då barnen behöver vara medvetna om sin kropp, kunna motoriskt 

hantera sin kropp samt kunna benämna sina olika kroppsdelar för att kunna klä på- och av 

sig.  

Alla behöver kunna ta hand om sig själva, värna om sin hälsa och trygghet. Barnen ska 

stödjas att gradvis bli mera självständiga. 

Barnens delaktighet: Vi väcker barnens intresse för att klä på- och av sig själva med 

hjälp av Muminfigurer. Barnen är intresserade av Mumin och därför har vi valt detta som 

tema. 

 

Förmåga att tänka och 
lära sig 

Kulturell och 
kommunikativ 
kompetens 

Vardagskompeten
s 

 

Multilitteracitet 
och digital 
kompetens 

Förmåga att delta 
och påverka 

Vi glädjer oss tillsammans 
med barnen då de lyckas 
och uppmuntrar dem att 
försöka och inte ge upp 
t.ex. vid på- och 
avklädningssituationerna. 

Vi utvecklar barnens 
språk samt 
kommunikationsförmåga 
genom att benämna 
kroppsdelar och 
klädesplagg tillsammans 
med barnen. Vi läser 
böcker, spelar spel och 
sjunger och rör oss till 
musik/sånger som 
tangerar klädesplagg 
och kroppen.  

Vi övar med barnen 
att be om hjälp vid 
behov då det är 
svårt. Barnen stöds 
att gradvis bli mera 
självständiga. 
 

Barnen tolkar 
bilder och 
symboler 
(klädesplagg, 
kroppsdelar) då 
vi använder 
bilder som stöd 
och spelar spel. 
Räknar 
klädesplagg 
(t.ex. två 
strumpor) 

Barnen är 
intresserade av 
mumin och därför 
har vi detta som 
tema. Vi videofilmar 
och observerar 
barnen i på- och 
avklädnings 
situationerna och 
barnen får 
benämna/visa var 
de olika 
kroppsdelarna 
sitter/heter i början 
och i slutet av 
dokumentationen 
och sedan 
utvärderar vi 
tillsammans med 
barnen hur det gick. 

 

Arbetssätt: Videosnuttar, observationer, anteckningar, läsa böcker som har att göra med på- och 

avklädning och kroppen, spel, sång. 
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Pedagogisk dokumentation: Vi videofilmar och observerar barnen i på- och avklädnings 

situationer och barnen får benämna/visa var de olika kroppsdelarna sitter/heter i början och i slutet 

av dokumentationen och sedan utvärderar vi tillsammans med barnen hur det gick. 

Lärmiljö: För att inlärningsmiljön ska bli så optimal som möjligt strävar vi till att barnen ska 

få ha lugn och ro i på- och av klädningssituationerna. Då kan barnen koncentrera sig 

bättre. Vi använder bilder som stöd för att konkretisera uppgiften. 

Familjernas delaktighet: Familjerna får hem mumin - påklädnings bilder som föräldrarna 

kan använda som ett stöd vid på- och avklädnings situationer tillsammans med barnen. 

Samarbete (t.ex. bibliotek, museer, teater mm): 

Degerö bibliotek, spec. barnträdgårdslärare Susanne Helisten.  

Förväntat resultat:  

2017 födda: Vårt mål är att barnens intresse för klädesplagg/på- och avklädning väcks, vi 

strävar efter att barnen känner igen de vanligaste klädesplaggen/kroppsdelarna och att 

barnen kan koppla ihop rätt klädesplagg med rätt kroppsdel. 

2016 födda: Vi strävar till att barnen kan känna igen och benämna klädesplagg och 

kroppsdelar samt att de självständigt kan klä på sig lättare plagg så som mjuka byxor, 

strumpor och tossor.  

Tidsplan: Hösten och våren 2019 

Plan för uppföljning: våren 2019 

Utvärdering och utveckling under verksamhetsåret: 

 

 

 


