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RÄKANS ARBETSPLAN 

 

• Räkans avdelning har: 18 barn mellan 3-5 år.  

      Arbetsgruppen består av en förskollärare och en barnskötare, samt två 

vikarier. 

 

 

 

INLEDNING 

 

Denna arbetsplan utgår från Lpfö18 och ligger till grund för hur Räkans arbetsgrupp planerar 

barnens undervisning och utbildning för läsåret. Det är ett levande dokument som ständigt 

finns med i vårt arbete. Arbetet utvärderas regelbundet och revideras en gång per år 

(oktober/november). 

 

 

 

VÄRDEGRUND 

 
 

 

Vår värdegrund är utformad utifrån förskolans läroplan Lpfö 18 och FN:s Barnkonvention. 

Vårt förhållningssätt som pedagoger är att vara stöttande, närvarande och uppmuntrande i alla 

situationer, tillsammans med barnen. På så sätt skapar vi trygghet och tillit för våra barn, så att 

de utvecklas till självständiga individer, som tror på sin egen förmåga.   

Vi ser varje barn på Räkan som kompetenta och nyfikna i sitt eget lärande.Varje barn bär med 

sig förmågor och en medfödd vilja att utforska och förstå sin omvärld.  
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RÄKANS PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN 2020/2021 

• Språk och kommunikation, med TAKK och bildstöd som komplement 

• scaffolding- stöttat lärande 

• utepedagogik 

 

 

 

SCAFFOLDING- stöttat lärande finns med i allt vi gör på Räkan: 

 

SPRÅK och KOMMUNIKATION 

 

Vi pedagoger pratar svenska med barnen i alla situationer på förskolan.  Undervisningsmiljön 

på Räkan är inspirerande och lustfylld. Barnen omfamnas av bokstäver och ord, som 

inspirerar till dialog och kommunikation i samspel med andra. Språket är värdefullt för att 

kunna leka och kommunicera med sin omgivning och att göra sig förstådd. I våra mindre 

lekgrupper skapas språkstimulerande miljöer för barnen. Vi ger barnen stöd och utrymme för 

att göra ”sin röst hörd”, tex att berätta egna sagor eller sjunga för oss andra. Vi använder även 

TAKK i vår undervisning.  

Vi sätter ord och bild på det vi gör i undervisningen. Böcker och högläsning, bokstäver, 

bildstöd, sång, musik och rörelseglädje finns med i barnens utbildning dagligen.  

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

Då vi är en flerspråkig förskola, uppmuntrar vi vårdnadshavare till att prata det språk som 

pratas hemma, om man inte har svenska som huvudspråk. 

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

språkutveckling.  

 

 

 

2.1 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 

Räkan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

• 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. 

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

 

Metoder, aktiviteter och förhållningssätt: 

Vi arbetar med målen genom att: 
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• pedagogerna är alltid goda förebilder genom ett respektfullt förhållningssätt. 

• aktivt arbeta med värdegrunden, som är levande varje dag i vår undervisning. Vi 

stärker barnens självkänsla, genom att stötta och ge beröm. 

• i vårt förhållningssätt gentemot barnen fokuserar vi på allas likavärde. Vi tränar och 

lär med barnen att 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 varandra och hitta problemlösningar tillsammans.   
• sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse 

för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala 

kulturlivet, 

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

man hanterar dem. 

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

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

kretsloppet på ett enkelt sätt. 

• Skapa gemenskap i barngruppen genom: roliga gruppstärkande lekar, 

kompisregler/kompisjord, vi pedagoger uppmärksammar och stöttar alla barn varje 

dag- i alla situationer på Räkan! 

 

  

 

 

2.2 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  

Räkans pedagoger 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  

• både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en 

nationell minoritet, 

• både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska, 

• svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov 

av teckenspråk. 
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Metoder, aktiviteter och förhållningssätt: 

Vi skapar trygghet i gruppen, genom att uppmärksamma varje barn, samt stöttar och 

uppmuntrar i alla situationer. Vi ställer rimliga krav på barnen, ex. att de ska lära sig var de 

har sin egen plats för sina saker. 

Vi arbetar med material som stärker barnens rätt till integritet. 

När något händer tar vi hand om det genom dialog i samspel tillsammans barnen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

LEK 

 

• nyfikenhet, kreativitet, samt lust att leka och lära. Barnen får möjlighet att träna sin fantasi 

och föreställningsförmåga. Livskunskap!  

 

 

 

Metoder, aktiviteter och förhållningssätt:  

Att leka gruppstärkande lekar där vi pedagoger är delaktiga och stöttande. Leken är en viktig 

del i varje barns utveckling. 

Vår lärmiljö är attraktiv, lustfylld och föränderlig, utifrån barngruppens behov. 

Vårt förhållningssätt ska vara lekfullt och tillåtande. 

Vi är lyhörda för barnens intressen. 

 

 

HÄLSA 

 

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

att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

 

Metod och förhållningssätt: 

Vi uppmuntrar barnen till utevistelse i flera timmar (oavsett väder), varje dag. Varje vecka går 

vi till skogen, där barnen får möjlighet till att träna sin grovmotorik i naturlig miljö. I 

samband med våra utflykter finns utrymme för gruppstärkande lekar. 

Barnen får dagligen utevistelse, med möjlighet till lek och rörelse.    

Förskolans kock lagar näringsriktig, sockerfri och ekologisk mat från grunden.  

Barnen får möjlighet till att vila och koppla av, till rofylld musik. 

 

 

MATEMATIK 

 

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

av egna och andras problemställningar,  
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• förståelse för rum, tid och form.  Grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, 

ordning, tal, mätning och förändring. Samt att prata om olika begrepp som kort, lång, liten 

och stor etc. 

  

Metoder, aktiviteter och förhållningssätt: 

Hitta matematiken i vardagssituationer, som till exempel: 

Utevistelse/skogen och i olika leksituationer. 

Sortering- och klassificeringsmaterial, används dagligen i barnens undervisning. Pussel och 

spel. Färg och form. Vi använder matematiska begrepp när vi räknar och ramsar bl.a. Vi 

uppmuntrar till problemlösning. 

Experiment i olika former. 

 

 

 

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. 

 

Metoder, aktiviteter och förhållningssätt: 

Vi undervisar 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 ger barnen kunskaper om växter, djur och kretslopp. 

Skogen är en fantastisk lekplats, där vi bygger kojor bl.a. 

 

 

2.3 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. 
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Metoder, aktiviteter och förhållningssätt: 

Vi arbetar med målen genom att:  

• respektera barnens olika intressen och hjälpa dem att utveckla deras tankar och ideer. 

• skapa en pedagogisk miljö utifrån barnens intressen och behov. 

• lyssna in barnen i olika forum. 

• att vara stöttande och lyhörd tillsammans med barnen. 

 

 

 

 

2.4 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.  

 

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. 

 

 

 

 

Räkans pedagoger 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 vårdnadshavare. 

• vi samverkar genom föräldramöten, utvecklingssamtal och i andra mötesformer, samt i 

den dagliga kontakten med barnets vårdnadshavare. 

• vi ger tydlig information ex. vis via infomentor och våra anslagstavlor. 

 

 

 

 


