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På Snöflingan arbetar vi alltid utifrån läroplanen, den finns med som en röd tråd 

i allt vi gör och planerar. Eftersom vi har en ny grupp med ny personal och många 

nya barn lägger vi detta läsår extra stor vikt vid värdegrundsarbete och 

grupptillhörighet. Alla ska känna sig trygga och delaktiga i gruppen. Våra 

dagsrutiner och veckorutiner är relativt få, detta gör att barnen har möjlighet till 

mer direkt inflytande eftersom vi på det sättet kan vara mer flexibla och lyssna 

på barnen och följa deras idéer och tankar. När vi startar upp ett projekt låter vi 

barnens intressen styra helt och hållet. Vi tar reda på vilka intressen de har 

genom att vara nyfikna på vad barnen leker, pratar om och visar oss.   

 

 

Gruppens sammansättning 

19 barn  

4 barn födda 2013 

10 barn födda 2014 

5 barn födda 2015 

   

Personal 

Carina Addén – Förskollärare 

Åsa Kronborg – Förskollärare 

Moniqa Theander – Barnskötare 

Johanna Dalefalk – Extra resurs 
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Syftet med våra aktiviteter och 

rutinsituationer 
 

Lämning 

Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det 
utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer 
(Lpfö98 rev 2016, s. 13). 

Vi vill att både barn och föräldrar ska känna sig välkomna när de kommer till oss. 
Föräldrar ska känna att de kan lämna över sitt barn till oss och lita på att vi gör 
vårt bästa för att barnet ska känna trygghet och delaktighet.  
 

Hämtning 

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 
stimuleras och utmanas i sin språk-och kommunikationsutveckling (Lpfö98 rev 
2016, s 11). 

 

Föräldrarna ska känna att de får ta del av barnets dag och om det hänt något 
särskilt. Vi uppmuntrar och stöttar barnet i att själv berätta om vad hen varit med 
om under dagen. 
 
 
Måltider 
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt 
och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt 
ta ansvar för gemensamma regler (Lpfö98 rev 2016, s 9). 
 
Vi strävar efter att få en lugn och harmonisk matsituation där barnen får prova 
olika sorters smaker. För oss innebär bordsskick att kunna samtala med sin 
bordsgranne, skicka vidare alla skålar, ta så mycket mat som man kan tänka sig 
att äta och att föra sig på ett sätt som upplevs som trevligt för alla kring bordet.  
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Samling 
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att 
handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av 
samarbete och beslutsfattande (Lpfö98 rev 2016, s. 12) 
 
Syftet med samlingen är att den ska vara rolig och att barnen ska känna 
gemenskap. De får träna på att vänta på sin tur att prata, samt att få vara i 
centrum och att ta olika former av beslut tillsammans. 
 
Lärande lek 
 
Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska 
prägla verksamheten i förskolan (Lpfö98 rev 2016, s. 6). 
 
Vi vill se till så att barnen tränar på att leka i många olika lekkonstellationer, med 
varierade åldrar och kön. Vi uppmuntrar även barnen att leka olika typer av lekar, 
vilket gör att de får träna på att anpassa sig och vara flexibla i sitt lekmönster.  
 
 
Vila 
 
Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 
erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm (Lpfö98 s. 11). 
 
För att barnen ska kunna slappna av under vilan måste de känna sig trygga. Vi 
har valt att alltid ha samma person som ansvarar för vilan, det gör att hen vet 
exakt vilka individuella somnarutiner varje barn har och barnen vet precis vem 
som följer med dem till vilan.  
 
 
På och avklädning 
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn  
utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt 
förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande (Lpfö98 s. 
9). 
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Vid av och påklädningen uppmuntrar vi barnen att försöka så mycket de kan 
själva, dra ner en dragkedja, hänga upp sina kläder, ställa skorna på hyllan – det 
blir mycket motorikträning här. Att kunna klä på sig och klä av sig själva gör också 
barnen självständiga – de fixar själva istället för att behöva vänta på hjälp.  
 

 
 
Så här arbetar vi för att utveckla barnens… 
 

 
Kreativitet 
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin 
förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många 
uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama (Lpfö98 s. 
9). 
 
Vi uppmuntrar barnen att följa sina idéer och det de är intresserade av. De ska 
ha möjlighet att testa nya material och använda saker på nya sätt. 
Skapandeprocessen är det viktiga – inte slutresultatet.  
 
 
Motorik 
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att 
värna om sin hälsa och sitt välbefinnande (Lpfö98 s. 9). 
 
Vi uppmuntrar barnen att använda hela sin kropp på så många olika sätt som 
möjligt. Att vara i skogen på gården och klättra på stockar och stenar utvecklar 
barnens kroppsuppfattning och balans. Barnen ges möjlighet att så långt som 
möjligt försöka själva, klättra upp så sin stol, ta mat själva, klättra upp på 
skötbordet och så vidare.   
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Sociala kompetens 
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt 
och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt 
ta ansvar för gemensamma regler (Lpfö98 s. 9). 
 
Vi anser att social kompetens är att kunna lyssna på andra, känna empati, visa 
hänsyn och att kunna möta olika människor och känna trygghet i det. Detta får 
barnen träna på genom att vara tillsammans i gruppen. Vi uppmuntrar barnen 
att leka tillsammans mer än enskilt eftersom vi tror att det är i mötet med andra 
som lärandet sker.  
 
 
Kultur 
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och 
utvecklar känsla och respekt för andra kulturer (Lpfö98 s. 9). 
 
Barnen får möjlighet att testa olika typer av dans, sånger och lekar för att känna 
delaktighet i sin egen kultur. Vi uppmärksammar också barnens födelsedagar 
med lite extra sång och ljus, vid påsk, jul och midsommar äter vi traditionsenlig 
mat och Lucia firar vi tillsammans med barnens familjer.  
 
 
Språk 
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd 
och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa 
frågor, argumentera och kommunicera med andra (Lpfö98 rev 2016, s. 10).  
 
Vi värdesätter samtal tillsammans med barnens i deras vardag. Detta är 
utvecklande eftersom barnen då blir uppmuntrade att använda språket. I 
samtalet är de vuxnas viktigaste uppgift att lyssna och stötta barnet när hen vill 
förmedla något. Sagor, ramsor och sånger använder vi också som ett 
språkstimulerande material. 
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Matematik 
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, 
uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan 
begrepp (Lpfö98 rev 2016 s. 10).  
 

Vi fokuserar mycket på antalsuppfattning det här läsåret, det är enkelt och 
konkret för barnen och vi kan lätt arbeta med antal på olika sätt flera gånger 
under dagen. För att utmana barnen vidare kan vi lägga till siffror och jämföra 
med antal och visa barnen sambandet mellan antal och siffror.   
 

 

Naturvetenskap 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för 
naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur 
samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen (Lpfö98 rev 2016, s. 10). 
 

Vi inriktar oss detta läsår på olika fysikaliska fenomen genom att testa ljud i 

tunneln, rulla bilar nerför backar och i rör, se hur träden påverkas av vind. Allt 

detta sker genom ett utforskande arbetssätt tillsammans med barnen. 

 

 

Natur och miljö 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för 
naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar 
varandra (Lpfö98 rev 2016, s. 10).  
 

Hur påverkar vi människor naturen? Ett enkelt sätt att ta reda på det är att prata 

om skräp i naturen tillsammans med barnen. Vad händer med skräp som slängs 

i naturen? Vi testar det på olika sätt och samlar skräp tillsammans med barnen.  
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Inflytande och delaktighet 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina 
tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation (Lpfö98 rev 
2016, s. 12). 
 

Vi låter barnen träna på att uttrycka sina tankar och åsikter i många olika 

situationer. Detta lägger grunden till att senare i livet kunna ta gemensamma 

beslut. För de yngsta kan det handla om att berätta om en upplevelse hen varit 

med om och för de äldre att mer kunna framföra en åsikt. Vi gör detta genom att 

lyssna och fråga och strävar efter att talutrymmet i olika sammanhang är rättvist.     

 

Teknik  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik 
i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar (Lpfö98 rev 2016, s. 10) 
 

Barnen får möjlighet att testa olika former av teknik som finns här på förskolan. 

Dammsugare, dator, lärplatta, smartboard, upphissningsbart skötbord, 

lysknappar – förskolemiljön är full av teknik och det som ger mest lärande är att 

låta barnen testa, undersöka och prova sig fram. Pedagogernas största uppgift 

blir därmed att stötta och utmana barnen i sitt undersökande arbete.  

 

 

 
Kommande läsår har vi valt att fördjupa oss 
i följande mål… 
 

 

Normer och värden  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och 

leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra (Lpfö98 rev 

2016 s. 8).  



9 
 

För att kunna lära och utvecklas krävs det att man känner sig trygg i gruppen, för 

att uppnå trygghet i en grupp krävs det att alla hjälps åt och tar hand om 

varandra. Just därför har vi valt att fokusera på ovanstående mål. Detta är också 

ett mål vi kan arbeta väldigt konkret med tillsammans med barnen. Vi 

uppmuntrar helt enkelt när barnen väljer ett beteende som stämmer överens 

med ovanstående mål. 

 

Utveckling och lärande 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin 
egen förmåga (Lpfö98 rev 2016, s. 9). 
 

Något som också behövs för att lära är att man tror på sig själv. Den känslan kan 

vi i förskolan lägga grunden till hos barnen. Vi jobbar med positiv förstärkning för 

att peppa barnen att våga göra nya saker och utmana sig själva. Det kan handla 

om allt från att klättra upp på en sten till att hänga upp sina kläder på kroken.  

  

Inflytande och delaktighet 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina 
tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation (Lpfö98 rev 
2016, s. 12). 
 

För att man ska kunna ha inflytande krävs det att man kan uttrycka vad man 

tycker och tänker. I den yngre förskoleåldern handlar det mycket om att visa, 

peka och försöka argumentera för sin sak. Vi lägger stor vikt vid dialogformen 

och samtalet, eftersom det utvecklar inte bara språket utan även turtagning, att 

försöka lyssna på andra och förstå. En stor del av detta tränar vi på tillsammans 

med barnen vid matsituationerna. Där kan vi både uppmuntra barnen att prata 

med bordsgrannen och att prata med oss vuxna.  

 

Förskola och hem  

Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i 
verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den 
pedagogiska planeringen (Lpfö98 rev 2016, s. 13). 
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Föräldrarna ska få möjlighet att prata om och diskutera hur vi i förskolan kan 

arbeta med läroplanens olika mål. Vi använder läroplansmålen som grund på 

föräldramöten och utvecklingssamtal. Målet är att föräldrarnas ska få en liten 

inblick i läroplansarbetet och därmed kunna ha inflytande i verksamheten.   

 

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 

Arbetslaget ska i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och 
fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar 
(Lpfö98 rev 2016, s. 14). 

 

Eftersom Snöflingan är en avdelning för barn mellan 1 och 4 år blir närmaste 

övergången för dem till Regndroppen som är en 3-5-årsavdelning. Detta gör att 

vi samverkar med Regndroppen, vilket sker under öppning och stängning 

eftersom vi då slår ihop avdelningarna. Det sker också dagligen i målarrummet 

som är vårt gemensamma rum. Barnen lär känna både barn och vuxna på 

Regndroppen och chansen är därför stor att de känner trygghet inför 

övergången.   

 

 

 
 
 
 
 


