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ARBETSLAG 1 AVDELNING SNÄCKAN 

Arbetslag 1 består av avdelningarna Snäckan och Kräftan med barn i åldrarna 1–3,5 år. 

Barngrupperna består av barn med många olika nationaliteter och de talar många olika språk. 

I vårt arbete följer vi vår pedagogiska årsplan.  

 

 

INLEDNING 
Denna arbetsplan utgår från Lpfö18 och ligger till grund för hur varje avdelning 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 
 

 
  

 

Vi ser barn som kompetenta, sociala, nyfikna, kunskapssökande och aktiva i sitt eget lärande. 

Varje barn bär med sig förmågor och en medfödd vilja att utforska och förstå sin omvärld.  

Vårt förhållningssätt är medforskande, medupptäckande, lyssnande, respektfullt och 

reflekterande. 

 

 

 

ENHETENS PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN 2021/2022 
• Hållbar utveckling- social, ekologisk och ekonomisk. I år med focus på 

      - specialpedagogik -där den ‘vanliga’ pedagogiken inte räcker till 

      - hållbara måltider  
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SPRÅKUTVECKLING 
 

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”) 

 

Att kunna förstå sin omgivning och kunna uttrycka sina behov, åsikter och känslor är 

grundläggande för barnets delaktighet och trygghet. 

Den språkliga medvetenheten hos pedagogerna ska finnas med under hela dagen. Metoder, 

förhållningssätt och verktyg som passar det 

enskilda barnet eller gruppen skapas och följs därefter upp vid avdelningarnas 

reflektionstillfällen. 

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

språkutvecklande arbetssätt. 

 

 

 

 

 

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 

Förskolan 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, 

och 

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

 

 
 

 

Metoder, aktiviteter och förhållningssätt: 

Vi på Snäckan arbetar med målen genom att 
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• Pedagogerna använder sig som goda förebilder genom att visa varandra respekt och att 

ta hänsyn till varandra. 

• Vi har en plan mot diskriminering och kränkande behandling som vi återkommande 

reflekterar över.  

• Pedagogerna möter alla på ett professionellt sätt med respekt och öppenhet 

• Pedagogerna uppmärksammar och berömmer när barnen gör positiva saker (t.ex. 

hjälpa och trösta varandra). Stödjer barnen i konfliktsituationer med tolkning och att 

hitta lösningar. Jobbar med bra kamratskap och allas integritet (“Stopp min kropp och 

Stop-handen) 

• Stärker barnens självkänsla, genom att uppmärksamma och berömma de bra sakerna 

samt att uppmuntra barnen att våga prova sig fram i olika situationer och ett verktyg 

kan vara genom att dokumentera barns lärande 

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

man hanterar dem.  

• Skapa planerade samt spontana undervisningstillfällen  

• Hållbar utveckling: Vi uppmuntrar barnen att ta hand om förskolans leksaker, material 

samt att vi betonar ansvarstagandet vid matsituationen. En positiv framtidstro präglar 

barnens utbildning. Barnen får förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga 

genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.  

• Vi stärker gruppkänslan genom pedagogiskt ledda aktiviteter, lekar vid till exempel 

möten/samling, skogsutflykter och promenader i vårt närområde. 

• Scaffolding – stöttat lärande 

 

 

  

 

 

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  

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, hantera konflikter och förstå 

rättigheter och skyldigheter samt att 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: 

Vi på Snäckan arbetar med målen genom att: 

Pedagogerna uppmuntrar och utmanar barnen till självständighet, samt att våga prova sig fram 

i olika situationer. Vi skapar en miljö där alla barn känner sig sedda och lyssnade på.  
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Pedagogerna skapar trygghet i gruppen genom att svara på barnens emotionella, sociala och 

fysiska behov med en omsorgsfull utbildning där rutinerna är en stor och viktig pusselbit 

vilket främjar alla barn oavsett ålder och funktionsvariationer 

Vi stärker barnens rätt till integritet. 

Pedagogerna uppmärksammar och berömmer när barnen gör positiva saker (till exempel med 

att hjälpa och trösta varandra). Stödjer barnen i konfliktsituationer med tolkning och att hittar 

lösningar vid behov. Jobbar med bra kamratskap och allas integritet (“Stopp min kropp och 

Stop-handen).  

Med till exempel sagor och dramatisering där pedagogerna ger möjlighet för barnen att känna 

sig delaktiga i aktiviteten. Sagor och dramatisering är ett bra material att reflektera och 

samtala kring där man kan lyfta och uppmärksamma det vi precis sett eller har läst 

Pedagogerna jobbar medvetet med konkret material som främjar språkutvecklingen. I 

vardagliga situationer stimuleras barnens språk genom att vi skapar en rik språkmiljö.   

• Scaffolding – stöttat lärande 

 

 

 

 

 

 

LEK 

 
• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, 

• fantasi och föreställningsförmåga, 

 

 

 

 

Metoder, aktiviteter och förhållningssätt: 

Vi på Snäckan arbetar med målen genom att: 

Pedagogerna stödjer barnen i deras utforskande lek för att kunna upptäcka och bearbeta sin 

omvärld. Vi leker gruppstärkande lekar, samt skapar en stimulerande och lustfylld lekmiljö. 

Skapandet av den lustfyllda lekmiljön är under ständig process vi pedagoger lägger medvetet 

stor vikt vid detta. Vi pedagoger försöker skapa de bästa förutsättningarna för lekro, ett ex är 

att leka i mindre grupper, att inte vara så många i samma rum. 

Pedagogerna är närvarande i barnens lek och stöttar de barn som behöver hjälp med detta. 

Förhållningssättet ska vara lekfullt och tillåtande. Vi är lyhörda för barnens intressen. 

• Scaffolding – stöttat lärande 

 

 

 

 

 

HÄLSA 
 

• motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt 

det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande, 
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Metoder, aktiviteter och förhållningssätt: 

Vi på Snäckan arbetar med målen genom att: 

 

Barnen får möjlighet till utevistelse varje dag, till skogen och slänten går vi så ofta 

verksamheten tillåter. Vi har rörelse med dans och rytmik både inne och ute varje vecka.  

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

• Scaffolding – stöttat lärande 

 

 

 

 

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION 
 

• 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, 

• 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,  

• intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla 

budskap, 

• 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, 

• 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 teckenstöd,  

 

 

 

 

Metoder, aktiviteter och förhållningssätt: 

Vi på Snäckan arbetar med målen genom att: 

• Samtala och kommunicera 

• Högläsning varje dag – samarbete mellan förskola och hem. Vi har uppmuntrat barnen 

att ta med sig en favoritbok/saga hemifrån 

• Vi sjunger 

• Sago och sång påsar med rekvisita 

• Flanosagor och sagoberättande med rekvisita 

• Dramatiserar sagor och händelser med eller utan rekvisita 

• Digitala verktyg som Ipad och projektor vid sagoläsning 

• Teckenstöd 

• Bildstöd 

• Samarbeta med biblioteket – samarbete genom att vi lånar böcker, tyvärr har vi ej 

kunnat gå ner och låna på grund av covid 19 
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• Språkstimulerande arbetssätt i vardagliga situationer  

• Bearbeta intryck genom olika estetiska uttrycksformer såsom dans och rytmik med 

musik och instrument 

• Scaffolding – stöttat lärande 

 

 

 

 

 

 

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: 

Vi på Snäckan arbetar med målen genom att: 

Konkretiserar enkla matematiska begrepp (till exempel prepositioner, färg, form, antal, rum, 

mönster).  

Vi hittar matematiken i vardagssituationerna som till exempel vid av och påklädning, 

matsituation samt vid utevistelsen, samlingar,  

Matematiska sagor, sånger och ramsor (fem fina fåglar, fem små apor, tio indianer, spökena).  

• Scaffolding – stöttat lärande 

 

 

 

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: 

Vi på Snäckan arbetar med målen genom att: 

• Naturmaterial på avdelningen – barnen utforskar med hjälp av förstoringsglas  

• Undervisar barnen om växter och djur – med hjälp av dator, förstoringsglas, ipad och 

litteratur 

• Vi arbetar med hållbar utveckling, genom att värna om naturen, inte skräpa ner och 

vara rädd om allt levande. 

•  Experiment - där vi forskar och reflekterar tillsammans med barnen. Just nu visar 

barnen stort intresse med bubblor 

• Webbägget har vi möjlighet att utforska med 

• Uppmärksammar och förklarar årstiderna. Vi samlar material i naturen och använder 

det i skapandet. 

• Vi gör utflykter i vår närmiljö  

• Scaffolding – stöttat lärande 

 

 

 

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. 

 

 

Metoder, aktiviteter och förhållningssätt: 

Vi på Snäckan arbetar med målen genom att:  

• Utforma miljön så att barnen inspireras till lek och själva kan se och ta för sig av olika 

material. Allt för att främja barnets möjlighet till att känna sig delaktig i beslut. 

• Pedagogerna ger inte färdiga svar, utan ger frågan tillbaka ”Vad tror du?”) Själv 

känslan kan då växa hos barnet när vi tar tillvara hens intresse, åsikter och tankar. Hon 

ska veta och känna att hon blir lyssnad på, att bli uppmärksammad för de signaler hon 

sänder, att få göra saker i sin egen takt, att få välja rum och material att undersöka.  

• Det är viktigt för oss pedagoger att försöka förstå hur barnen tänker och känner, läsa 

av barnets gester, blickar, kroppsspråk eller förflyttningar.  

•  Pedagogisk dokumentation är ett bra underlag för reflektion både för barn och 

pedagoger. Detta är ett verktyg som synliggör vad barnen upplevt, lärt och hjälper oss 

pedagoger att vidareutveckla aktiviteter och lärandet. 
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• Scaffolding – stöttat lärande 

 

 

 

 


