
 

 

Skutans mål för läsåret 2017/2018, med höstterminens 

utvärdering och tankar om fortsatt arbete under våren. 

Under läsåret har vi valt att arbeta extra med följande tre prioriterade mål 

från läroplanen Lpfö 98 (reviderad 2016). Självklart arbetar vi med alla målen 

i läroplanen, men nedan mål har vi lagt tyngd på under detta läsår. 

 

2.1 Normer och värden  

Inom normer och värden har vi valt att fokusera på följande mål: 

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. 

Hur har vi arbetat med målet? 

I början av terminen var gruppen ny, och tillsammans satte vi regler som vi ville 

skulle gälla under hösten.  

Med många nya barn i gruppen har det varit mycket fokus på att leka 

gemensamma lekar såsom Katten är lat och ligger och sover, Ormen, Fjäril 

genom grinden m.m. för att stärka gruppen och få barnen att känna sig trygga. 

Varje lek gick ut på att kunna samarbeta och hjälpas åt. Vi har också haft "gå-

kompisar" när vi lämnat gården. I början parades yngre ihop med äldre, men nu 

mot slutet har vi lottat vem som är gå-kompis. Nu mot slutet av terminen har vi 

också börjat ha mer gemensamma uppdragskort som kräver samarbete.  

I denna grupp har vi arbetat mycket med trygghet och med många olika 

individer med olika intressen har mycket anpassningar gjorts för att alla barnen 

ska få sina behov tillgodosedda.  

Vi har läst många kompisböcker med olika teman, som samarbeta, lyssna, säg 

förlåt m.m.  I arbetet med kompisböckerna har känslor, relationer och  

diskussioner kring kompissituationer blivit en naturlig del.  Vi försöker vara 

närvarande och hjälpa barnen i sin kommunikation och sätta ord på hur de 

känner och upplever saker. Mycket konflikter beror på missförstånd och brist i 

kommunikationen.  



 

 

Vi försöker att lägga fokus och förstärka positivt agerande, då detta stärker 

barnen och leder till fler positiva handlingar. Ett sätt att göra det på är att skriva 

solstrålar till barnen som vi sedan läser upp för alla i samlingen.  

Vilken utveckling kan vi se hos barnen? 

Vi märker på barnen att de använder begrepp som samarbeta, vara en bra 

kompis m.m. och att de vet vad orden innebär. De kan själva säga att de måste 

prata om saker och försöka bli vänner igen.  Kan de inte lösa situationen 

kommer de och ber om hjälp. 

Barnen är alltid måna om att hjälpa varandra. Det spelar ingen roll om det är en 

liten "Jolle" eller en kompis från avdelningen.   Även när vi är utomhus tar 

barnen mer initiativ till att hjälpas åt, både i leken och vid rutiner såsom 

städning.  

De visar respekt för varandra och varandras olikheter och är med på att vi alla 

behöver olika saker för att må bra.  Vi ser barn som till och med noterar vad 

kompisar behöver för att må bra och ibland kan de fråga varandra om de får 

massera eller klappa på ryggen.  När vi samlar oss innan mat m.m. så sitter vi i 

samlingsringen,  uppmuntrar till några djupa andetag och möter fingrarna mot 

tummen i en ramsa. I början av hösten var det en utmaning att få alla att sitta i 

"San ta ma na"- ramsan men nu ser vi att barnen själva gärna väljer att sitta så 

för att hitta ett lugn.   

Hur arbetar vi vidare? 

Vi tänker fortsätta ha detta som ett prioriterat mål under våren. Då är tanken 

att vi arbetar vidare med fortsättningsmaterialet på kompisböckerna som 

handlar om barns rättigheter kopplat till FN(Barnkonventionen). Vi kommer 

dramatisera olika händelser och barnen ska också ges tillfälle till att aktivt delta 

i föreställningen med att säga stopp och sen förklara hur det ska vara 

egentligen och även vara med som skådespelare.  

Under hela läsåret har vi också tema världen på avdelningen och när vi nu till 

våren lämnar Sverige och ger oss ut i världen så kommer vi diskutera vidare hur 

barn i olika delar av världen lever. 



 

 

Vi kommer självklart fortsätta diskutera med barnen kring varför vissa 

handlingar känns på ett visst sätt och hjälpa dem förstå konsekvenser av sitt 

agerande. Kompissolen kommer vara en del av detta arbete även framöver. 

 

2.2 Utveckling lärande 

Här har vi valt att prioritera följande mål under året: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och 

utvecklar känsla och respekt för andra kulturer. 

Hur har vi arbetat med målet? 

Vi började med att låta barnen fundera över vem de är, vilka som finns i deras 

familj och var de bor. De ritade teckningar över familj och hus och sedan tog vi 

oss ut i Rydebäck för att ta avstamp på vårt världen-tema.  Vi tittade på vad 

som finns i Rydebäck, lärde oss om hur det såg ut här förr och vad som finns i 

vårt samhälle nu. Därefter åkte vi in till Helsingborg och gick på biblioteket, tog 

en promenad på söder och lekte på lekplatser. Vi tittade på marknaden, 

lyssnade på gatumusiken och upplevde en annan miljö än den som finns i 

samhället där förskolan ligger och barnen bor. 

Efter att vi varit på utflykt i Helsingborg, reste vi fiktivt vidare till Skåne. Här 

tittade vi på kända platser och personer. Barnens intresse styrde en stor del av 

vad vi pratade om och Zlatan och annan sport blev ett viktigt inslag. Vi spelade 

Skåne-spel, sjöng Skåne-sånger och lekte Skåneinspirerade lekar utomhus.  

Efter Skåne gav vi oss ut till Sverige. Vi tittade på kartan över alla landskap och 

hur Sverige såg ut. Sedan gjorde vi alla en flygtur till Stockholm och där pratade 

vi om svenska uppfinningar, svenska författare och provsmakade svensk mat. 

Vi såg också på en film om de 15 häftigaste djuren i Sverige och här såg vi ett 

väldigt stort intresse. Detta fick därför ta mer tid än vad vi från början tänkt och 

barnen klippte, ritade och målade olika djur som de klistrade in i passet. Barnen 

har fått vars ett pass som de ritar och klipper ut saker till som de sedan samlar i 

passet.   

Nu till jul har vi pratat om våra traditioner och också besökt kyrkan i Rydebäck. 

Där har vi fått en rundvandring och hört om Jesus födelse. Även här var 



 

 

intresset stort hos barnen och de har bett om att få se Jesus fler gånger efter 

besöket. Självklart har vi nämnt andra religioner och kommer också göra så 

framöver i vårt världen-tema. 

Vilken utveckling kan vi se hos barnen? 

Förutom det ökade intresset kan vi se att barnen minns saker både från 

Rydebäck, Skåne och Sverige. Flera veckor efter kommer barnen och säger 

saker som" Kommer du ihåg den stora fisken du visade som liknade en haj som 

det finns bara några kvar av?" " Helena, skulle du vilja bo på den där 

Herrgården här i Rydebäck som vi var och tittade på?". I stort sett dagligen 

kommer något från barnen som visar på att de har ett intresse och har snappat 

upp fakta. 

Utöver intresset för det vi läst ser vi en stor utveckling hos barnen vad gäller 

intresset för bokstäver och läsning. I samband med temat och då barnen gör 

sina pass (där de såklart väljer innehåll själv), ser vi att barnen har börjat skriva 

mer och mer och läs- och skrivutvecklingen har varit stor hos många. 

Hur arbetar vi vidare målet? 

Till våren fortsätter vi och ger oss vidare ut i världen. Där tänker vi att vi börjar 

med Europa och de nordiska länderna innan vi reser vidare.  Vi pratar om de 

olika kulturerna  och testar mat, upplever musik, pratar om djur och natur, 

flaggor, geografi och tittar på filmer från olika delar av världen. Vad gör barnen 

i de delar av världen?  Vi pratar också om olika religioner och vi tänker att vi till 

sommaren har en föreställning för familjerna i samband med avslutningen som 

sammanfattar vad vi lärt oss och undersökt.  Barnens intresse får styra och om 

de fortsätter att visa ett stort intresse för djur, så kommer fokus vara på det. 

Vi börjar terminen med Norden. Sedan ger vi oss ut i Europa och upplever det. 

Vi tar del av musik, kultur, mat, språk, geografi, djur, klimat och dylikt genom 

att vi anordnar tex mat och musik-marknader. Därefter åker vi till Asien, Afrika, 

Oceanien, Sydamerika, Nordamerika och Antarktis. Vi kommer jobba liknande 

med alla världsdelar och länder.  Vi kommer att visa levnadsstandaren i de 

länder som skiljer sig från oss och belysa skillnaden mellan fattiga och rika och 

barnens situationer i de olika länderna. 



 

 

Barnen kommer också gå till biblioteket och låna böcker relaterade till de 

områden de är intresserade av.  På biblioteket kommer vi även gå på 

föreställningen "Panda resan" som handlar om en panda som reser runt i 

världen. 

Vi har också kvar vårt fadderbarn, Young, som bor i Kambodja. Vi tänker att vi 

skriver till henne och läser om henne- vilket ger barnen en viss insyn i hur man 

kan leva i andra länder. 

   

2.3 Barns inflytande 

Inom Barns inflytande har vi valt följande fokusområde: 

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 med målet?  

Den här hösten har vi börjat på tema världen. Vi bestämde oss för att inte 

stressa temat utan att vi låter barnen få bestämma hur lång tid vi ska lägga på 

varje världsdel/ område.  Barnens intressen är det som styr och de och deras 

föräldrar får gärna ta med saker och berätta om för alla. Någon förälder 

kommer gärna och berättar om när de bodde i Kina m.m.   

På avdelningen har barnen varit med och satt regler och barnen har varit 

delaktiga i utformandet av Skutans aktiviteter. Vi har pratat med barnen om 

vad de bestämt själva under dagen och gett förslag enligt deras intressen så att 

de själva kan påverka sin dag. Barnen har röstat var de vill gå under utevistelse 

m.m. och vi har tagit fram och presenterat mycket olika material efter deras 

intressen som de sedan väljer mellan. 

 

Vilken utveckling har vi sett hos barnen? 

Under hösten har vi uppmuntrat barnen till att våga prata. De flesta barnen 

kommer med förslag på saker som de vill göra och de vågar ta plats i 



 

 

samlingsringen på t ex. visardagen. Med stöttning och ledfrågor från oss 

pedagoger så vågade alla berätta om sina saker.  

En annan sak som de vågat visa och berätta för alla, är deras uppfinningar som 

de gjorde i samband med Nobelfirandet. Alla barnen hade en ide, skapade fritt 

från material de valde och de visade stolt upp sin sak och berättade vad de 

gjort. Det var allt från "juicemaskiner"  till symaskiner och flygplan som de 

visade upp och förklarade hur de fungerade.   

 

Hur arbetar vi vidare med målet? 

En tanke som inte riktigt tagit fart än, är att barnet som är hjälpreda också ska 

få välja aktivitet efter maten. Barnen kan välja mellan yogasagor, 

massagesagor,  olika böcker, massage, lugn musik m.m. Här tänker vi under 

våren hjälpa barnen att inspireras genom att presentera olika material. 

Vi kommer att fortsätta med att arbeta med våra kompisböcker, då vi vill 

fortsätta hjälpa barnen att leva sig in i kompisars situationer och hjälpa 

varandra.  Vi kommer dramatisera och spela teater där barnen har möjlighet 

att påverka utfallet/ fortsättningen på handlingen.  

Vi  planerar också att  fortsätta använda vårt pratägg till olika 

kommunikationslekar, där barnen får beskriva sina känslor och vad de tycker 

om olika saker. Hittills har det mest handlat om att de berättar om sin 

favoritfärg eller säger var de bor- men förhoppningsvis kan de mot slutet av 

terminen även sätta ord på vad som gör dem glada/ledsna. 

 

Vi låter barnens intresse styra valet av aktiviteter på förskolan och 
går fram i den takt/ tar den vinklingen på temat som känns rimlig 

för barngruppen.  

 

 


