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LÄROPLAN  INRIKTNINGS MÅL TILLVÄGAGÅNGSÄTT EFFEKTMÅL 
NORMER  / VÄRDEN Lpfö- ”Utveckla självständighet och 

tillit till sin egen förmåga”  

Vi fortsätter med vårt arbetssätt ”små 

grupper” där barnen får känna 

ansvar, delaktighet och få bekräftelse 

på den nivån där de befinner sig.  

Läsa och samtal kring barn-

konventionens tio ”kompisböcker” är 

också en del i detta. 

Barnen får b la: en god 

självkännedom/självkänsla. Vi vill få barnen 

att gå med känslan ”du duger som du är”.  

LÄRANDE    

Sång och Musik Lpfö- ” Utveckla 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” 

Vi vill att barnen skall få uppleva sina 

sinnen genom musiken. Med hjälp av 

materialet ”Sinnenas spektakel” 

kommer vi dansa, leka och sjunga in 

musiken.  

Barnen får b la: en god kroppsuppfattning, 

skjuts i sin tal och språkutveckling och en 

ökad självkänsla  

Lek Lpfö - ”Utveckla sin identitet och 

känna trygghet i den” 

 

”Utveckla sin nyfikenhet och sin lust 

samt sin förmåga att leka och lära” 

Vi kommer introducera enkla 

gemensamma lekar som ett led i att 

få ihop den ”nya” barngruppen. 

Fortsätta ge mycket tid till 

lekutrymme. ”Barn lär genom lek” – 

vilket vi utgår från i våra små grupper 

där vi presenterar en aktivitet utifrån 

läroplanens mål. 

 

Barnen får b la: känna delaktighet, 

kamratskap, skjuts i sin tal och 

språkutveckling, ökad självkänsla,  

Skapande  Lpfö- ”Utveckla sin skapande 

förmåga och sin förmåga att förmedla 

upplevelser, tankar och erfarenheter i 

många uttrycksformer som lek, bild, 

rörelse, sång och musik, dans, 

drama” 

Vi vill låta barnen skapa genom sång, 

musik och dans. 

Vi skapar också av material som 

naturen ger under årets gång.  

Barnen får b la: god kroppsuppfattning, 

ökad självkänsla, skjuts i sin tal och 

språkutveckling, alternativa 

kommunikationsvägar samt förståelse för 

våra årstider och naturens gång.  
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Matematik Lpfö- ”Utveckla sin förståelse för rum, 

form, läge och riktning och 

grundläggande egenskaper hos 

mängder, antal, ordning och 

talbegrepp samt för mätning, tid och 

förändring” 

Vi kommer använda oss av 

matteburkarna som underlag och 

spela spel för att träna in begrepp, 

antal, mängd och tid.  

Genom dans tränar vi förståelse för 

rum, läge och riktning.  

Barnen får b la: matematiska upplevelser på 

ett lekfullt sätt, ökad förståelse/intresse för 

matematiska samband och en god 

kroppsuppfattning 

Naturvetenskap/Teknik Lpfö- ”Utveckla sin förståelse för 

naturvetenskap och samband i 

naturen, liksom sitt kunnande om 

växter, djur samt enkla kemiska 

processer och fysikaliska fenomen” 

 Vi vill få barnen att uppleva naturen 

med sina sinnen genom att vistas ute 

och få naturupplevelser samt genom 

experiment.  

Barnen får b la: förståelse för naturen och 

en känsla att vilja uppleva naturen, god 

kroppsuppfattning,  

Språk/Kommunikation Lpfö- ” Utveckla nyanserat talspråk, 

ordförråd och begrepp samt sin 

förmåga att leka med ord, berätta, 

uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med 

andra” 

 Vi ger barnen variationsrik läsning 

och mycket sång o. musik. Då 

stimuleras barnen till ett ökat ord och 

begreppsförråd. 

Genom materialet ”Aktivitetskort 

SPRÅK i förskolan” fr Natur och kultur 

kommer vi närma oss språklig 

medvetenhet.    

Barnen får b la: En god självkänsla och ökad 

självkännedom, skjuts i sin tal och 

språkutveckling och lust och nyfikenhet för 

litteracitet.   

BARNS INFLYTANDE Lpfö- ”Utveckla sin förmåga att 

uttrycka tankar och åsikter och 

därmed få möjlighet att påverka sin 

situation” 

Vi vill i största möjliga mån fånga upp 

barnens egna idéer och lyfta fram 

deras tankar. Framförallt låta barnen 

bli sedda, hörda och berörda! 

Barnen får b la: En ökad självkänsla och en 

god självkännedom. Känsla för delaktighet i 

verksamhet och i grupp. 

FÖRSKOLA / HEM Erbjuda barn och föräldrar en trygg 

och glad förskola. Tydliggöra 

läroplanen för alla föräldrar. 

God tamburkontakt! 

Ta tillvara föräldrars synpunkter och 

önskemål – ge utrymme till diskusson 

på föräldramöten och 

utvecklingssamtal.  

Förskolan får b la: Nöjda och glada föräldrar 

och trygga och glada barn (tacksamma 

pedagoger). 

SAMVERKAN  / SKOLAN Besöka förskoleklass tillsammans 

med barnen så sent som möjligt på 

vårterminen. 

Informationsträff med berörda skolor 

och överlämningsrapport om behov 

finns i april/maj.  

Trygg och positiv överlämning för alla 

berörda parter. 
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UPPFÖLJNIG / 
UTVÄRDERING 

Tid till planering och reflektion av 

individuellt och gemensamt arbete.  

Tid till att skapa goda villkor för 

barnens utveckling och lärande. 

Tillsammans gör vi en utvärdering av 

veckan som gått och ny planering inf. 

kommande vecka varje fredag. En 

gång/månad träffas vi för ett 

gemensamt APT. 

 Planeringsdagar och 

utvärderingsdagar sker varje termin. 

 

Förskolan får b la: En förbättrad 

verksamhet, nöjda pedagoger, glada 

positiva barn och föräldrar. 


