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Lokal arbetsplan för  

Bastasjö Språkförskola 

2016/2017 



I den här arbetsplanen presenteras våra utvecklingsområden och hur vi ska arbeta med dem 

under året.  Varje utvecklingsgrupp kommer att arbeta för att utveckla sitt område. På så sätt 

tar vi tillvara varandras kompetenser och ett kollegialt lärande uppstår. Tid för planering ges 

på personalmöten och vid behov vid andra tillfällen. 

Språk: 
Läroplansmål: 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 

försöker förstå andras perspektiv, 

 Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med 

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

 Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 

kommunikativa funktioner 

 Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig 

av, tolka och samtala om dessa” 

Mål: Högläsningen är en planerad aktivitet där man även diskuterar och återberättar det man 

har läst. Böckerna ska väljas med omsorg. (se även under jämställdhet) Till de äldre barnen 

väljs kapitelböcker.  

Mål: Vi fortsätter utveckla firandet av ”Världsbokdagen”.  

Mål: Språkförseningar identifieras tidigt och vi hittar övningar och aktiviteter som är lämpliga 

att använda. Vi stöttar föräldrar att söka logopedhjälp så tidigt som möjligt när behov finns. 

Förskolebarn är i den sensoriska perioden för språk (Maria Montessori) så språkarbete pågår 

hela tiden när man är tillsammans med barn. Genom vårt medvetna förhållningssätt i alla 

situationer ger vi barnen de bästa förutsättningarna för att utveckla sitt språk och sin 

språkliga medvetenhet 

Så här gör vi: 

 Använder olika språkmaterial till exempel Bornholmsmodellen 

 Barnen får återberätta en saga med hjälp av ”Världens bästa väska” 

 ”Berättarstund” om samma bild vid olika tillfällen 

 Rim och ramsor, sånger 

 Tecken som stöd 

 Flanosagor 

 Högläsning planeras in som en aktivitet 

 Använder ipad och datorer 

 Presenterar bokstäver på olika sätt 

 Använder ett rikt och nyanserat språk när vi pratar med barnen 

 Låter barnen komma till tals och verkligen lyssnar på dem 

 Ger barnen möjlighet att samtala med och lyssna på varandra  

 



Jämställdhet 

Läroplansmål: 

”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i 

förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller.” 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

 Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och 

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 

eller funktionsnedsättning” 

”Arbetslaget ska  

 verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i 

verksamheten.” 

Mål: Det är naturlig del i verksamheten att filma olika situationer och sedan analysera och 

reflektera över sitt eget och kollegors förhållningssätt. 

Mål: På varje reflektionsmöte har vi det som en punkt att diskutera. 

Mål: Både ute och innemiljöerna planeras och iordningsställs med ett tydligt perspektiv på 

barn och inte utifrån kön. 

Så här gör vi: 

 Observerar/filmar barnens lekmönster och kommunikation. 

 Observerar/filmar varandra för att synliggöra vårt språk och förhållningssätt gentemot 

barnen.  

 Granskar vår barnlitteratur, rim och ramsor samt sånger. Har boksamtal med barnen. 

 Vi pedagoger tänker på att vi är goda förebilder. ”Barn gör som vi gör, inte som vi 

säger.”   

 Ger barnen och oss pedagoger positiv bekräftelse på egenskaper och förmågor. 

 Vi förändrar och utvecklar olika rum och miljöer för att locka till lek, utmana barnen 

och ge dem fler möjligheter och erfarenheter. 

 Arbetar ned barnens identitetsskapande gällande kropp, självkänsla, självförtroende 

och självtillit. 

 Arbetar för att få föräldrarna delaktiga. Vi ska vara lyhörda och möta eventuellt 

ifrågasättande på ett professionellt sätt. 

 Iordningställer miljöerna med ett barnperspektiv oavsett kön. 

 

 

 

 



Utemiljön  

Läroplansmål: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse 

för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande 

 Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och 

samtala om naturvetenskap 

 Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik 

fungerar 

 Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, 

material och redskap 

Mål: Barnen erbjuds, och kan välja mellan olika stationer 

Mål: Stationerna erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter och blir fler till antalet 

Mål: Vi fortsätter utveckla gårdarna till utmanande och kreativa miljöer 

Mål: Fixardagar arrangeras när vi behöver hjälp av föräldrarna 

Så här gör vi: 

 Vi är ute varje dag 

 Stationerna planeras så att innehållet och aktiviteten kopplas till läroplanens mål 

 Dokumenterar hur utemiljön används, utvärderar och förändrar vid behov 

 

IKT/Digitalt lärande (IKT: Information Kommunikation Teknik) 

Lpfö 98/10  

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer [...] utgör både innehåll och 
metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att 
forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i 
förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.” 

 

Läroplansmål: 

”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

 Ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda 

hela sin förmåga 

 Ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, 

erfarenheter och kunskaper” 

 Stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik” 
 



”Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik 
fungerar 

 Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig 
av, tolka och samtala om dessa” 
 

Mål: Det digitala lärandet utvecklas och barnen använder ipadsen till mer än att spela på 

Mål: Vi använder de digitala hjälpmedlen, Ipads och projektor, till dokumentationer och 

utvärderingar tillsammans med barnen.(samma som under pedagogiska dokumentationer) 

Så här gör vi:  

 

Pedagogiska planeringar 

Det här målet är från föräldraenkäten där påståendena ”Jag får tillräckligt information om 

förskolans uppdrag” och ”Jag får tillräcklig information om hur mitt barn ha det på förskolan” 

är de med lägst poäng. 

Läroplansmål: 

”Förskollärare ska ansvara för 

 Att ge föräldrarna möjlighet till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande 

över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen.” 

”Arbetslaget ska 

 föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling 

och lärande både i och utanför förskolan 

Mål: Vi skriver pedagogiska planeringar om det vi gör i den dagliga verksamheten så att det 
tydligt framgår vilket syfte vi har 

Mål: Pedagogiska planeringar finns för både de dagliga rutinerna och för de mer specifika 
aktiviteter som äger rum på förskolan 

Mål: Planeringarna synliggörs för föräldrarna  

Mål: Vid nästa enkättillfälle har vi ett högre medelvärde på påståendet ”Jag får tillräcklig 
information om förskolans uppdrag av pedagogerna.” 

Så här gör vi: 

 Synliggör de pedagogiska planeringarna för föräldrarna genom att sättas upp på 

väggarna. 

 Mailar de pedagogiska planeringarna till föräldrarna 

 Informerar föräldrarna om att de pedagogiska planeringarna visar att det vi gör har ett 

särskilt syftet och ingår i förskolans uppdrag. Detta kan ske i dagliga samtal men 

också på föräldramöten.  



 Mailar kontinuerligt till föräldrarna och informerar om det vi har planerat och alltid 

koppla till läroplanen. 

 

Pedagogisk dokumentation 

Läroplansmål: 

”Förskollärare ska ansvara för 

 att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, 

följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan 

tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enighet med läroplanens mål 

och intentioner 

 att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen 

integreras med varandra i det pedagogiska arbetet 

 att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande 

kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för 

utveckling och lärande som förskolan bidrar med.” 

  

Mål: Alla pedagoger gör pedagogiska dokumentationer om det som sker i verksamheten 
som en naturlig del i vardagen och inte bara något man gör vid vissa tillfällen för att man 
”ska”. 

Mål: Alla pedagoger följer upp och analyserar de pedagogiska dokumentationerna 
kontinuerligt under läsåret så att det blir ett viktigt inslag i utvecklandet av verksamheten.  

Mål: På varje arbetslagsträff analyserar arbetslaget några dokumentationer, från olika 
pedagoger, för att sedan kunna planera verksamheten utifrån dessa.  

Mål: Vi använder de digitala hjälpmedlen, Ipads och projektor, till dokumentationer och 

utvärderingar tillsammans med barnen.(samma som under IKT) 

Så här gör vi:  

 Har alltid Ipaden lättillgänglig 

 Reflekterar enskilt och i arbetslaget 

 Avsätter tid på arbetslagsträffar  

 Använder dokumentationerna när verksamheten planeras 

  

Med förskollärare menar vi i detta sammanhang alla de som arbetar som pedagoger i 

verksamheten oavsett utbildning. 

 


