
Jollens mål för läsåret 2017/2018, med höstterminens 

utvärdering och tankar om fortsatt arbete under våren.  

 

2.1 Normer och värden 

 

Här har vi valt att fokusera på följande mål: 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och 

omsorg om sin närmiljö. 

 

Hur vi har arbetat under hösten 

 

Anledning till att vi valde målet ovan var just att vi ville arbeta med respekt. 

Respekt dels för våra saker och dels för varandra. Under hösten har vi pratat om 

hur vi är mot varandra och vi har försökt lägga fokus på att förstärka positivt 

beteende och agerande. Andra delar som faller in under målet är trygghet och 

rutiner, och det har vi självklart fokuserat på då gruppen är ny. 

Vi försöker visa de små barnen hur de kan markera och visa med sin kropp om  

något inte känns bra.     

 

Vi har tema Babblarna och Doddo, den blå figuren i Babblarna, står för känslor, 

vänskap och empati. Barnen har visat ett stort intresse för figurerna och de 

genomsyrar nu avdelningen-  dels i fysiska bilder, men också i spel, pussel, böcker, 

mjukisdjur, musik m.m.  

 

Den röd figuren Bobbo symboliserar rörelse och motorik och vi har tillsammans 

med barnen haft bamsegympa, dans och pratat om var de olika kroppsdelarna 

sitter. Diddi symboliserar kreativt skapande och vi har med hjälp av olika material 

utvecklat barnens förmåga att skapa.  

 

 



Vilken utveckling/ intresse kan vi se hos barnen? 

Vi kan nu, efter hösten, se en utveckling i gruppen. Barnen visar glädje för 

varandra och leker tillsammans. Barnen visar med sin stopp-hand, ljud eller ord 

när de inte vill och när något känns fel. Vi ser dem även visa omsorg för varandra 

genom att de klappar på varandra, kramas och hjälpas åt. 

Vad gäller respekt för våra saker ser vi att barnen har blivit bättre på att ställa 

tillbaka sakerna på sin plats och hjälps åt vid städning.  

 

Hur arbetar vi vidare ? 

Under våren tänker vi att vi ska arbeta vidare med normer och värden genom att 

fokusera på målet: 

 

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

och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.  

 

För att arbeta med målet att utveckla förmågan att leva sig in i andra människors 

situation, kommer vi stärka gruppgemenskapen genom samarbetsövningar. Att 

barnen ska lära sig att arbeta tillsammans, att ta hänsyn och respektera varandra 

och framför allt att ha kul ihop. Vi vill få dem att inse att de tillsammans kan nå ett 

gemensamt resultat. Att hjälpa andra är också ett sätt att sätta sig in i andra 

människors situation. Genom att ha en dagens hjälpreda kommer barnen få turas 

om att få ansvar och till exempel dela ut frukten och kalla kompisarna till bords. Vi 

kommer också uppmuntra barnen att hjälpa varandra i hallen, med städning och i 

samarbetsövningar. Barnen får ta ansvar för dels våra saker genom att städa och 

lägga tillbaka saker på sin plats samt att de får försöka med av/påklädning själv 

och lägga sina kläder och skor på sin egen plats. 

 

Vidare vill vi utveckla en inkluderande konflikthantering, i vilket vi pedagoger finns 

med som stöd och vägleder barnen. Vi vill förklara och ge barnen uppmuntran 

samt verktyg för att lösa konflikter på egen hand men också ge en förståelse 

varför en konflikt uppstår. Vi vill att barnen ska se konsekvenserna av sitt 

handlande och det kommer då utveckla barnens förmåga att sätta sig in i andra 

människors situation. Med en inkluderande konflikthantering uppmuntras barnen 



också att uttrycka sina tankar och åsikter, vilket i sin tur utmanar och utvecklar 

språket och kommunikationen. 

 

Vi kommer också fortsätta med vårt Babblartema och det dagliga arbetet kring 

hur man är en bra kompis. Vi har köpt in "Kompismaterialet" för de yngsta barnen 

och kommer arbeta mer med det till våren.  

 

Under våren kommer vi att ta det i barnens takt och efter deras intresse. Vi vill 

inte stressa igenom karaktärerna utan tänkte fortsätta med de babblarna vi redan 

har introducerat under hösten och vidare utveckla dom. Efterhand kommer de 

nya karaktärerna att presenteras.  

 

2.2 Utveckling och lärande  

 

Ïnom utveckling och lärande har vi valt att ha följande fokusmål: 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn... 

 

- utvecklar sin identitet och känner sig trygg i den 

- utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka 

med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera 

med andra 

 

Hur har vi arbetat under hösten  

Vi har under terminen arbetat med ett nytt experiment varje vecka.                

Barnen har hela tiden varit delaktiga i experimentets gång  genom att få testa och 

prova på att experimentera.   

 

Vi har börjat våra förmiddagar med en samling, där vi haft sagor, sångstunder och  

olika matematikövningar. Vi har försökt att använda liknande material för att 



barnen ska känna igen sagor och sånger för att vid upprepning och igenkänning 

blir barnet tryggt och det möjliggör inlärning.  

 

Varje vecka har vi även haft en skapande aktivitet i samband med vårt tema där 

barnen haft fått testa att på olika sätt skapa med olika material. Barnen har målat, 

klistrat, skapat med lera och slime. Utomhus har barnen skapat i sandlådan när de 

gjort sandkakor, lekt med vatten, snö och is.  

 

Tillsammans med barnen har vi utforskat vår närmiljö, det har varit viktigt för oss 

att vara ute en stund varje dag och varje torsdag har vi promenerat lite längre 

efter barnens önskemål. Vi har promenerat till stranden, skogen och lekplatser, 

men även till biblioteket där vi lånat böcker och tittat på musikteatern" Skepp o 

hoj". 

 

På avdelningen har vi har anpassat och varierat vår innemiljö efter barnens 

intresse och önskemål. Allt material och leksaker har funnits  i barnens höjd och 

är lättillgängligt för barnet att plocka ner.  

 

Dagens hjälpreda har barnen inte visat något större intresse för, men vi hoppas 

att det ändras till nästa termin då några av barnen blivit äldre.  

 

Vilken utveckling/ intresse kan vi se hos barnen? 

 

Vi upplever att barnen har visat ett stort intresse varje vecka när vi har haft ett 

nytt experiment. De har visat nyfikenhet och stort engagemang genom att alla har 

velat delta på ett eller annat sätt.   

Barnen visar ett stort intresse när vi läser och introducerar nya böcker, det tycker 

att de nya Babblar- böckerna är så spännande och visar det med hela kroppen. Vi 

märker att de har memorerat orden som sägs i sagan. De kommer också själv med 

boken och vill att vi ska läsa.  

Vi har sett en stor språkutveckling hos alla barnen under hösten. Många av de 

barnen som inte pratade alls eller som sa enstaka ord har nu börjat sätta ihop 



meningar,  har fått en ökat ordförråd och benämner alla vid namn på 

avdelningen.   

Musik är också något som påverkar språkutvecklingen. Här ser vi ett intresse hos 

barnen som gärna vill lyssna på musik och sjunga med, både när vi har sångstund 

eller till musik i ipad. De sjunger även under tiden de leker och busar.   

 

Hur arbetar vi vidare? 

Under våren ser vi en större möjlighet att kunna dela gruppen i smågrupper, både 

i samlingar och i aktiviteter då vi kommer vara ytterligare en pedagog. Detta 

möjliggör att vi kan anpassa aktiviteter  i än större grad efter barnens olika behov 

och intressen. På så sätt blir det en lugnare inlärningsmiljö och lekmiljö för alla.  

 

Under våren kommer vi också lägga till målet ... 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning...(Lpfö 98 , reviderad 2016) 

 

Detta  målet fokuserar vi på eftersom vi ser att många av barnen är nyfikna, vill 

klättra, röra sig och har ett behov av att lära känna sin kropps möjligheter. I 

arbetet med motorik kommer vi använda oss av aktiva sångstunder, hinderbanor, 

samt rörelse i olika former som exempelvis dans. Även musik och rytmik kan med 

fördel användas för att förstärka och göra aktiviteterna roligare. Finmotoriken 

kommer arbetas med genom sorteringsövningar, matematikövningar och andra 

prova på olika musikinstrument och andra estetiska aktiviteter så som att rita, 

måla och pärla, och lägga pussel. Vi kommer ha brickor lättillgängliga för barnen 

med övningar där de kan sortera och pyssla. Exempelvis kan de sätta klädnypor på 

en låda, eller skruva på och av lock på burkar. Flera av dessa aktiviteter kommer 

även med fördel senare under terminen flyttas ut till utemiljön. 

 

Förhoppningen är att barnen ska få känna glädje och lust att röra på sig genom en 

varierande rörelsestund. Olika miljöer kräver också olika motoriska förmågor. 

Därför kommer vi att utforska vår närmiljö genom att gå iväg till olika lekplatser, 

stranden, biblioteket, skogen och utflykter samt kommer vi ha en utedag en gång 



i veckan. I detta mål inkluderas också värnandet om hälsa. Vi kommer till exempel 

testa olika grönsaker och frukter och förklara fördelarna med frukt och grönt 

gentemot godis och sötsaker.  

 

Vi ser att många av de äldre barnen nu börjat prata i meningar och har ett ökat 

ordförråd. De klarar också av att sitta en stund och t ex. lyssna på en bok. Vi 

tänker oss att de spännande flanosagorna om "Bilarna Bruzzo" m.m. skulle kunna 

fånga barnen med tanke på fordonsintresset och börjar då med att introducera 

sagan i bokform. 

 

Språket och ordförrådet kommer fortsättas att utmanas genom läsning, 

flanosagor, konversationer med kompisar och oss pedagoger. Vi kommer 

uppmuntra barnen att använda ”stopphanden”, ljud eller ord när någonting känns 

fel och när de inte vill. Vi kommer att använda oss av 10 små kompisböcker och 

vill på ett lekfullt sätt arbeta med hur man kan göra för att vara en bra kompis. 

Varje saga är kopplad till en artikel ut Barnkonventionen som blir belyst ur ett 

barnperspektiv. Vi pedagoger kommer att använda oss utav handdockor för att 

konkret spela upp situationer som uppstår i verksamheten.  

 

Vi arbetar med igenkänning och upprepning så att barnen kan befästa sina 

kunskaper.  Vi fortsätter med Babblarna som tema och får då in både musik, 

språk, rörelse , naturkunskap, matematik, skapande m.m eftersom varje Babblare 

har ett eget fokusområde. Vi börjar då med att läsa om Babblaren och väljer 

sedan en aktivitet som är knutet till det.  

 

Under våren kommer vi skola in en del nya barn och trygghet kommer av den 

anledningen fortsatt vara ett fokusområde. 

 

 

 

 

 



2.3 Barns inflytande 

 

Följande fokusområde har valts: 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina 

tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation  

 

Hur har vi arbetat under hösten 

Under hela höstens gång har vi utgått från barnens tankar, åsikter och önskemål. 

Vi har bland annat låtit dem påverka på följande sätt: 

-  Genom att fråga och låta dem  själva välja vad dem vill leka med eller vilken  

aktivitet dem vill utföra.  

- De har fått påverka vad vi ska göra på våra samlingar genom att välja 

pedagogiskt material, sagor, sånger och böcker. 

- På vår utedag har barnen fått välja lekplatser eller annan plats att gå till. 

 

Hur arbetar vi vidare 

Vi kommer att fortsätta på samma spår eftersom vi anser att det är viktigt att 

barnen alltid ska få vara med att påverka hur vi har det här på förskolan. I vår 

vardag kommer material och leksaker finnas synligt eller i tillgänglig höjd för 

barnen så att de själva kan välja.  

 

Vi kommer också introducera "dagens hjälpreda". Vi känner att barnen får 

inflytande och tar ansvar för dagen då de hjälper till att dela ut frukten, säger vilka 

som ska sätta sig och får påverka samlingsinnehållet. Vi upplever att barnen  nu 

tycker om att vara hjälpreda. De har då växt med uppgiften och de vågar ta mer 

ansvar. Barnen kommer att uppmuntras till att ta egna initiativ för att bygga upp 

deras självkänsla. Vi vill att de ska kunna lita på sin egen förmåga och känna att 

dem duger som de är. 

 

Vi låter barnens intresse styra valet av tema och aktiviteter på förskolan.  


