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ARBETSLAG MUSSLAN 
Musslan: 16 barn mellan 3-6 år. Tre barnskötare och en förskollärare. 

 

 

 

 

 

INLEDNING 

Denna arbetsplan utgår från Lpfö18 och ligger till grund för hur varje arbetslag planerar och 

genomför sin utbildning för läsåret. Det är ett levande dokument som ständigt finns med i 

arbetet, utvärderas regelbundet och revideras en gång per år (oktober/november). 

 

 

 

 

 

 

VÄRDEGRUND 

  

 
 

 

 

 

 

ENHETENS PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN 2021/22 

• Fortsatt fördjupning i språkutvecklande arbetssätt 

• Hållbar utveckling 

• Utepedagogik 
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SPRÅK och KOMMUNIKATION 

Språket är en värdefull resurs för att kunna leka och kommunicera här och nu och för hur den 

framtida livssituationen blir. (Skolverket ”Flerspråkighet i förskolan”) 

Språket är nyckeln till allt lärande och spelar stor roll i barnens empatiska utveckling. 

Vad säger styrdokumenten? 

”Språk, lärande och identitetsutveckling hänger när samman. Förskolan ska därför lägga stor 

vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara 

deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en 

stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till 

högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen 

förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och syften. 

Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i 

samhället behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändigt 

i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring. 

Lpfö-18 

Mer om hur vi arbetar med språkutveckling finns i enhetens vägledningsdokument för 

språkutveckling. 

 

 

 

 

 

SCAFFOLDING – STÖTTAT LÄRANDE 

Att använda sig av ett arbetssätt där vi på olika sätt uppmuntrar, stödjer och vägleder barnen 

så att de ska klara så mycket som möjligt i sin utveckling. Att se hur självkänslan växer och 

hur stolta barnen blir när de klarar en uppgift är det vi pedagoger strävar efter. 

”Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, 

övervinna svårigheter och vara en tillgång i gruppen” 

Lpfö-18 

 

 

Metoder, aktiviteter och förhållningssätt: 

  

Då vi är en mångkulturell förskola så uppmärksammar vi naturligtvis barnens olika 

nationaliteter och språk. 

Högläsning varje dag. Samtal och kommunikation. Vi sjunger och rimramsar. Vi dramatiserar 

sagor och händelser. Digitala verktyg som Ipad och projektor vid sagoläsning. Flanosagor. 

Teckenstöd/bilder. Vi samarbetar med biblioteket, som vi besöker för att låna böcker och se 

på film. Biblioteket kommer även med språkpåsar på olika modersmål.  

Vi uppmuntrar dagligen barnens nyfikenhet för bokstäver och ord. 

Utnyttjar vardagliga situationer och pratar med barnen om vad vi gör/ska göra. Lyssna, 

berätta, fråga, benämna saker vid sitt rätta namn. 

Ha ett innehållsrikt och aktivt språk i alla förekommande rutinsituationer och vid samtliga 

aktiviteter. Sätta ord på handlingar och föremål. 

 

Bearbeta intryck genom olika estetiska uttrycksformer. 

• förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin 

omvärld, 

• förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och 

erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans, 
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• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin 

förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa, 

• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, 

ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda 

syften, 

 förekommer under alla tänkbara situationer under förskole dagen.  

Som pedagog måste det finnas en förkunskap om vad barnet klarar/inte klarar och var man 

ska lägga ribban, att vi anpassar lärandet utifrån barnets nivå. Vi har en medveten tanke kring 

till exempel leken och kring rutin situationer där stöttat lärande ska möjliggöras. 

Smågrupps indelning samt att avsätta tid och anpassa miljön efter barnens behov är viktiga 

faktorer. 

Alla barn är olika och behöver därmed olika typer av stöd. 

Vi kommer att fördjupa oss i ämnet genom att filma varandra och läsa litteratur i ämnet.   

 

 

 

UTEPEDAGOGIK 

Väldigt många aktiviteter som görs inomhus kan också göras ute. 

Vi tänker framförallt på aktiviteter i skogen och på gården, men även utflykter. 

Att vara utomhus främjar hälsan, vi får friskare barn. Barn behöver utrymme till lek och 

rörelse, fin och grovmotoriken stimuleras. Fantasin utvecklas. 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

”motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är 

att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande”. 

Lpfö18 

 

 

Metoder, aktiviteter och förhållningssätt 

Vi plockar ut inomhus saker på gården, detta kan vi utveckla mer. 

Vi vill förmedla en känsla att det är lustfyllt att vara till exempel i naturen. 

Vi behöver fördela pedagoger över hela gården, förslag på stationer och vi vill ha engagerade 

och lekfulla pedagoger. 

Vi tänker oss en brevlåda där alla pedagoger kan lägga i förslag på stationer, men vi vill även 

involvera barnen. 

Vi vill ha mer rejäla lekredskap för att göra det roligare, utmanande och mer spännande på 

gården.  

Vi tycker det är viktigt med en röd tråd när vi går till skogen, som pedagog ska vi veta vad vi 

vill med aktiviteten. Att vara ute är också en pedagogisk handling. 

 

 

 

NORMER OCH VÄRDEN 

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt 

samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig 

handling i olika sammanhang. 

 

 

Mål 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 
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•  öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, 
•  förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att 

hjälpa andra. 
•  förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och 

livsfrågor i vardagen. 
•  respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, 

och 
•  ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.  

 

 

Metoder, aktiviteter och förhållningssätt: 

Vi arbetar med målen genom att: 

• Pedagogerna ska alltid vara goda förebilder genom att lyssna och visa varandra 

respekt i arbetslaget.  

            Ett positivt förhållningssätt är en förutsättning för ett bra arbete i barngruppen. 

• Aktivt arbeta med värdegrundsfrågor och stärka barnens självkänsla, genom att 

uppmärksamma och berömma de bra sakerna de gör, mycket positiv förstärkning 

(tummen upp). Vårt mål är att stärka själva barnet, inte den dåliga handlingen ” Jag 

tycker om dig, men jag tycker inte om det du gjorde” 

• Samtala och visa hur man är en bra kamrat. Lyssna på varandra, respektera varandras 

åsikter och personliga saker. Allas integritet: ”Stopp min kropp” och ”Stopp-handen”. 

Vi arbetar med konfliktlösning genom att lyssna på varandras versioner.   

• Skapa ett öppet och tillåtande klimat genom att prata om känslor med barnen och 

uppmuntra dem att visa känslor men även hur man kan hantera känslor. Till exempel: 

Jag vet att du är jätte arg nu, men du får inte slå din kompis, hur kan vi göra i 

stället?” ”Vill du berätta varför du är ledsen?” ”Hur skulle du känna om inte du fick 

vara med?” 

• Uppmuntrar barnen till hållbar utveckling, genom att vara rädd om både ute- och 

innemiljö och värna om allt levande och varandra. Vi lär barnen att sopsortera, plocka 

skräp, förstå kretsloppet på ett enkelt sätt, samt vara bra kompisar. 

• Vi skapar gemenskap i barngruppen i början på varje termin genom böckerna från:  

Jag till Vi, Vilda säger nej, Trille med is och sol, Tilda med is och sol etc. 

•  Gruppstärkande lekar, kompisregler/kompisord som barnen själva bidragit med. 

• Vi uppmärksammar alla barn varje dag när de kommer till förskolan, vid 

aktiviteter/rutinsituationer, spontana samtal, upprop vid samlingen. 

 

 

 

 

 

 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE 

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin 

omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. 

Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i 

förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de 

visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i 

lärandet. 

 

 

Mål 
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Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sitt JAG. 

 

• sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och 

personliga integritet, 

• självständighet och tillit till sin egen förmåga, 

• förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta och hantera konflikter. Förstå rättigheter 

och skyldigheter, samt ta ansvar för gemensamma regler.  

• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge 

uttryck för egna uppfattningar 

 

 

Metoder, aktiviteter och förhållningssätt: 

• Stopp min kropp, knacka på toalett dörren, säga ifrån när man inte vill. Vi arbetar med 

material som stärker barnens rätt till integritet. När något händer tar vi hand om det 

direkt genom samtal eller korta dramatiseringar. Vi tar tag i dåliga beteenden på en 

gång, inget barn ska känna sig utsatt, exempelvis att inte skratta åt en kompis som 

säger fel. 

• Skapa trygghet i gruppen genom att uppmärksamma varje barn. Alla har rätt att prata 

men är även skyldiga att lyssna, exempelvis att inte svara i stället för en kompis. 

Kunna fråga: ”får jag vara med och leka”, men även kunna hantera ett ”nej det går 

inte just nu, sen”. 

• Uppmuntra och utmana, men också ställa rimliga krav, barnen säger ofta: ”Jag kan 

inte, vi svarar: Jo, försök”.  

• Ibland har vi omröstning och vi pratar om majoritetsbeslut. 

 

 

 

 

 

LEK 

• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.  

• fantasi och föreställningsförmåga. 

 

 

Metoder, aktiviteter och förhållningssätt: 

• Stödja och uppmuntra barnen i deras utforskande lek, där de bearbetar sin omvärld. 

Tillhandahålla material där det behövs. Hjälpa till att vidareutveckla leken.  

• Leka gruppstärkande lekar (mycket regellekar). 

• Skapa en attraktiv, lustfylld och föränderlig lekmiljö. Pedagogerna pratar ihop sig om 

vad som behövs köpas in och vad som ska göras. Ett medvetet tänk om leksaker och 

lekmiljö, men också en förståelse för att lekmiljön är föränderlig. Lekmiljön måste 

anpassas efter barngruppen. 

• Vi pedagoger är delaktiga i barnens lek och stöttar de barn som behöver hjälp med 

detta. Att alltid vara med när barnen frågar och vill bjuda in till lek. Att skapa ett lugn 

och kunna sitta ned med barnen. 

• Förhållningssättet ska vara lekfullt och tillåtande. Så lite nej som möjligt.  

• Lyhördhet för barnens intressen ”Vad vill du göra?” 
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HÄLSA 

Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att 

ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

 

 

Metod och förhållningssätt: 

• Utevistelse varje dag. Varje vecka går vi till skogen och någon lekpark. Dans, 

gymnastik och rörelse både ute och inne. 
•  På samlingen leker vi ofta rörelse/sånglekar. På gården leker vi grupplekar, cyklar, 

springer, klättrar, spelar fotboll… 
• Betonar hygien genom noggrann handtvätt samt uppmuntrar till eget ansvar 

beträffande hygien och toalettbesök.  
• Förskolans kock lagar näringsriktig, sockerfri och ekologisk mat från grunden.  

 

 

 

MATEMATIK 

•  förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika 

lösningar av egna och andras problemställningar,  
•  förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, 

mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om 

detta, 
•  förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och 

samband mellan begrepp,  
 

 

Metoder, aktiviteter och förhållningssätt: 

• Hitta matematiken i vardagssituationer, som till exempel: 
• Utevistelse/skogen och lek, måltider, samlingen, påklädning, gymnastiken, böcker, 

samtal… 
• Sortering- och klassificeringsmaterial. Pussel och spel. Färg och form. Kontinuerligt 

använda matematiska begrepp och uppmuntra till problemlösning. Mängdlära. 
• Experiment i olika former. 
• Digitala verktyg. 

 

 

 

NATURVETENSKAP/TEKNIK 

• förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur 

människor, natur och samhälle påverkar varandra,  
•  förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, 
•  förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska 

processer och fysikaliska fenomen, 
•  förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala 

om naturvetenskap och teknik,  
•  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och  
•  förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och 

redskap. 
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Metoder, aktiviteter och förhållningssätt: 

• Undervisa barnen om växter, djur och kretslopp. Vi arbetar med hållbar utveckling, 

genom att värna om naturen, inte skräpa ner och vara rädd om allt levande. 
• Naturvetenskapliga experiment, där vi forskar och reflekterar tillsammans med barnen. 
• Uppmärksammar och förklarar årstiderna. Vi samlar material i naturen och använder 

det i skapandet.  
• Vi går ut i skogen och förmedlar en positiv känsla av att vistas i naturen. 
• Vi smakar på olika saker och ibland steker vi svamp på Trangian. 
• Skogen är en fantastisk lekplats, där vi bygger kojor, sågar, täljer, eldar, håvar, klättrar 

och använder våra sinnen. 
 

 

 

 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. 

Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna 

handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov 

och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. 

 

 

Mål 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin 

situation, 
•  förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och 
•  förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i 

enlighet med dem. 
 

 

Metoder, aktiviteter och förhållningssätt: 

Vi arbetar med målen genom att:  

• Barnen får rösta om vissa frågor som berör dem (kännedom om demokratiska 

beslutsprocesser m.m.) Till exempel vilken sång, vilken lekpark… 

• Respektera barnens olika intressen och hjälpa dem att utveckla deras tankar och idéer. 

Till exempel att uppmuntra till val men även att hålla sig till det man valt, det handlar 

mycket om koncentration och uthållighet. 

• Skapa en pedagogisk miljö utifrån barnens intressen och behov. Till exempel att 

studera var och vad barnen leker med. 

• Lyssna in barnen och göra barnintervjuer. Upprepning och igenkänning. 

• Att arbeta utifrån demokratiska principer. Förstå att vi är en grupp som tycker olika 

och är olika. Alla kan inte alltid få som de vill. Tålamod, kunna vänta på sin tur, att 

lyssna, inte prata i mun på varandra, respektera beslut. 

 

 

 FÖRSKOLA OCH HEM 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och 

mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.  
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Riktlinjer 

Förskollärare ska ansvara för att 

• Utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de 

nationella målen, och 
• Vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen. 

 

 

Arbetslaget ska 

•  ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen, 
•  vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar 

för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande, 
•  föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och 

lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och 
•  hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens 

integritet. 
 

 

Metoder och förhållningssätt: 

• Bemöta vårdnadshavare på ett vänligt och professionellt sätt 

• Skapa tillit och trygghet för både barn och föräldrar. 

• Vi samverkar genom föräldramöten, utvecklingssamtal, drop -in kaffe, höst/vårfest 

och luciafirande. Daglig kontakt både morgon och eftermiddag. Föräldrar har alltid 

möjlighet att boka tid för samtal och även vi pedagoger. 

• Vi ger tydlig information ex. vis via infomentor, anslagstavlor, dörrar och via den 

dagliga kontakten. 

 

 

 

 


