
 

Verksamhetsplan -18/19 

Föräldrakooperativet Kulan 



Inledning 

Föräldrakooperativet Kulan startades 1989 av några familjer som ville skapa en småskalig, trygg 

och bra barnomsorg där alla har möjlighet att utveckla förskolans verksamhet. För närvarande har 

Kulan 21-22 barn inskrivna i åldrarna 1-6 år, fyra pedagoger, ett par husvikarier som arbetar vid 

behov samt vår egen kock som gör hemlagad mat varje dag. Kulan arbetar enligt förskolans 

läroplan, Lpfö 98/16. 

Föräldrakooperativet Kulan är en förskola där föräldrarna har en aktiv roll. Föräldrarna ansvarar för 

städning, jour, lättare reparationer, kolonilotten, en gemensam fest för föräldrar och personal och det 

är styrelsen som är förskolans huvudman. Pedagogerna ansvarar och planerar för den pedagogiska 

verksamheten. Förskolan ligger centralt på Kungsholmen med närhet till flera fina parker och 

vattnet. Det finns bra kommunikationer såsom tunnelbana och bussar. Kulan är placerad på 

bottenvåningen i ett bostadskvarter med tillgång till en fin innergård där det finns gunga, sandlådor 

och cykelmöjligheter.

På förskolan arbetar: 

En förskolechef/förskollärare/dramapedagog  

En förskollärare 
Två barnskötare En kock 
Två vikarier vid behov 



VERKSAMHET 

På Kulan arbetar vi efter förskolans läroplan Lpfö 98/16 och under kommande år kommer vi 

implementera den nya läroplanen. I läroplanen står det: ”Utbildningen i förskolan ska lägga 

grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen 

ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar 

en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, 

kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.” (Lpfö 2018). 

På Kulans förskola tror vi att relationer är viktiga för barnens utveckling och lärande men också för 

deras välbefinnande här och nu. Vi tror att leken och en god lekkultur är grunden för goda, nära 

relationer och givande lärprocesser och att allt lärande är relationellt, det vill säga; att barnen lär i 

samspel mellan varandra, oss vuxna, miljö och material. Genom leken tränar barnen 

kommunikation, turtagande, samarbete och de får hela tiden nya kunskaper via leken och 

upplevelser och erfarenheter barnen gör under dagen. Vi stimulerar och uppmuntrar barnen till lek, 

både inomhus och utomhus. Vi lägger stort fokus på att barnen ska få utveckla de förmågorna som 

lägger grunden för ett livslångt lärande, så som språk, motorik, empati, konflikthantering, social och 

emotionell kompetens.  

Förskolan består av en syskonavdelning/åldersblandad avdelning vilket vi ser som en fördel. De 

yngre barnen kan lära av de äldre barnen medan de äldre barnen får träna empati, hänsynstagande 

och ansvarstagande när de är omhändertagande och visar omsorg om de yngre barnen. Vi anser att 

barnens utveckling och lärande sker under dagens alla moment. De äldre barnen kan också se sin 

egen utveckling med hjälp av de yngre barnen.  Varje moment är en viktig del för att skapa en 

helhet i gruppens och barnens individuella utveckling. 

Verksamheten består av olika moment som: 

• Rutinsituationer så som lämning och hämtning, av- påklädning, hygiensituationer, samling, 

matstunder, vila 

• Sång, musik, rörelse och rytmik

• Uteverksamhet, skogen, kolonilotten 

• Kultur och Skapande 

• Ma/Natur och teknik  

• Lek och lärande 



• Temaarbete/projektarbete

Våra mål är att alla barn, föräldrar och pedagoger ska trivas, känna gemenskap och trygghet. Vi vill 

att förskolan ska erbjuda en kvalitativ verksamhet och vara ett komplement till hemmet. Vi strävar 

efter att alla barn ska komma till sin rätt, känna tillit till sin egen förmåga och känna samhörighet 

och gemenskap.  

Våra utvecklingsområde för detta läsår 18/19 är att: 

• Stärka värdegrundsarbetet genom att arbeta med tema Vänskap, planerade aktiviteter så som 

Stegvis, Kompissagor och kompisdockor, dramalek, känslodockorna Friendy och barnlitteratur. 

• Använda medvetna strategier och metoder för konflikthantering. 

• Stärka lek-kulturen på förskolan och utveckla barnens lekförmågor genom medvetna 

förhållningssätt av oss vuxna, mindre lekgrupper samt förändringar i miljö och material. 

Tillvägagångssätt I vår grundverksamhet har vi förankrade rutiner som skapar sammanhang och 

trygghet för barnen under hela dagen. Vi tänker att de kontinuerligt återkommande dagliga 

momenten skapar en trygghet för barnen. Detta underlättar också för när ny personal, vikarier och 

jourande föräldrar deltar i verksamheten. Vi beskriver mer av vårt tillvägagångssätt för dessa 

utvecklingsmål under rubriken värdegrund, eftersom värdegrundsarbetet utgör grunden i hela vår 

verksamhet. 

Utvärdering Vi utvärderar terminen och dess verksamhet på våra planeringsdagar och under ht 18 
genomfördes en extra planeringsdag för att fokusera på Kulans värdegrundsarbete och 
likabehandlingsarbete. Kontinuerligt på våra utvecklingsmöten ska vi utvärdera hur barnen är 
delaktiga i verksamhetsplaneringen. Lotusdiagram fungerar som ett verktyg som vi ibland använder 
för måluppfyllelse i planeringen och utvärderingen.  

VÄRDEGRUND 

Kulans värdegrund utgår ifrån Lpfö 98/16. Vår vision är att allas lika värde respekteras i en 

trygg och meningsfull tillvaro där alla känner ansvar. Alla barn ska få erfara den 

tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en 

i gruppen. Det handlar om att fostra barn till demokratiska samhällsmedlemmar och vårt uppdrag 



är att översätta det till praktiken. 

Våra mål är att all personal agerar konsekvent efter den värdegrund som förskolan har och att all 

personal arbetar aktivt utifrån värdegrunden och med Kulans Likabehandlingsplan. Alla barn och 

föräldrar ska känna sig helt trygga. Vi vill skapa en trygg atmosfär och positivt kultur på förskolan, 

främja empati, ansvarskänsla, omtanke, hjälpsamhet, oliktänkande och mångfald samt motverka all 

form av kränkande behandling.  

Tillvägagångssätt  

Lekgrupper. Vi observerar barngruppen kontinuerligt och reflekterar över barnens och gruppens 

behov på våra utvecklingsmöten. Utifrån de behov vi ser, syfte och aktivitet delar vi upp barnen i 

olika gruppkonstellationer. Under en vecka får barnen både vara i helgrupp, halvgrupp samt mindre 

grupper med färre barn i varje grupp. Grupperna är både åldersblandade och åldershomogen. Vi 

kallar ofta dessa mindre grupper för lekgrupper. I lekgrupperna vill vi vara aktivt närvarande och 

lekande pedagoger som stödjer och vägleder barnen i deras lek. När barnen väljer egna lekar är vi 

närvarande rent fysiskt genom att vi fördelar oss på de platser barnen väljer för sin lek och genom 

att finnas där för barnen och stödja dem i leken. 

Konflikthantering. Vi vill utveckla vårt arbete med konflikthantering och använda medvetna 

strategier vid konfliktsituationer mellan barnen. Vi lyssnar på barnen och engagerar oss i att förstå 

och se konflikter ur olika perspektiv. Vi uppmuntrar barnen att se och hitta egna lösningar med stöd 

av oss vuxna. Vi vill att barnen ska vara delaktiga och ta ansvar i att kommunicera med varandra på 

ett respektfullt sätt och få förståelse för varandras avsikter med hjälp av stöd ifrån oss vuxna. Vi 

lugnar först ner barnen som är i konflikt med varandra. Tröstar dem som är ledsna och lugna de som 

är arga/upprörda. Det går inte att förhandla med barnen om de är mycket upprörda. Inga VARFÖR-

frågor bara VAD VILLE DU? VAD HÄNDE? Den vuxna frågar ”Vad ville du...?” och låter barnet 

svara. Kan inte barnet formulera sig hjälper den vuxne till att sätta ord på det som vi tror var barnets 

avsikt. Sedan vänder sig den vuxne till nästa part i konflikten med samma fråga. Bekräfta och 

upprepa det barnet har sagt. På detta sätt neutraliseras konflikten. Den vuxne ska vara neutral d v s 

inte ta sida med något barn. Ställ frågan ”Hur ska vi lösa det här så att alla blir nöjda?” Om barnen 

inte har några egna förslag ger den vuxne förslag. 3-stegsmetoden är hämtad från Olika förlag och 

kan användas i konflikthanteringen. 1. Sätt ord på det som händer. 2. Sätt ord på känslan. 3 Tala om 

hur du vill att de ska vara. Vi vill att barnen ska göra förlåt istället för att säga förlåt per automatik 

så det också sker ett långsiktigt lärande och inte bara blir ett inövat förväntat beteende.  Detta 



förhållningssätt är något nytt för arbetslaget och vi tänker att vi behöver träna en längre tid för att 

lära om och komma ihåg att påminna varandra.  

Stegvis. Vi arbetar med ett material som heter Stegvis, som är ett material som tränar barnens 

emotionella och sociala lärande samt konflikthantering, i åldrarna 4-6 år. Ofta i konfliktsituationer 

hänvisar vi barnen till hur de har tränat att lösa konflikter i Stegvis, så att de kan tillämpa det i 

praktiken. Genom samtal och övningar är målet att öka barns förmåga att: identifiera andras 

känslor, ta andras perspektiv, reagera empatiskt gentemot varandra, använda 

problemlösningsstrategier för sociala konflikter, öva sociala färdigheter, känna igen ilska och 

använda avslappningstekniker för att uppnå ökad självkontroll. 

Kompisböcker. Vi arbetar med ”Kompis-böckerna” som utgår ifrån figurerna Igelkott och Kanin 

som är vänner. Barnen får lyssna till och prata om olika områden/problem som är aktuellt i barnens 

vardag på förskolan så som exempelvis att lyssna och komma överens, samarbeta, säga stopp, prata 

med varandra, lugna ner sig, vänta på sin tur, säga förlåt, dela med sig, visa sina känslor och sprida 

glädje.  

Stop. Med dem yngre barnen använder vi oss även av ”Stopp-metoden”, att barn som inte vill kan 

visa stopp med handen när de inte vill eller när en konflikt uppstår, när det verbala språket inte 

riktigt finns där ännu. Vi försöker göra barnen uppmärksamma på varandras ansiktsuttryck och 

därmed känslotillstånd ”Ser du att din kompis rynkar på pannan och håller för ögonen? Det betyder 

nej, att din kompis inte vill”.  Med de yngre barnen använder vi färre ord och kortare meningar och 

trycker på de ord som är viktiga i situationen. Vi vill att barnen ska förstå sina egna och andras 

känslor och anpassa sin kommunikation utifrån det. Vi uppmuntrar barnen att säga vad det vill.  

Integritet. Vi lär alla barnen att min kropp är bara min, vi uppmuntrar barnen att fråga varandra om 

lov när man vill krama osv.  

Kulturen i arbetslaget. I vårt förhållningssätt gentemot varandra inom arbetslaget tänker vi att det 

viktigaste är att vi visar att vi litar på varandra och respekterar varandras beslut. Vi tänker att vi är 

viktiga förebilder för barnen och på hur vi förhåller oss till varandra. Vi har förnyat Kulans 

kulturkontrakt under våren 2018. 



Fortbildning. Personal har gått fortbildning i Musik och normer. Under kursen fick vi en 

gemensam syn om hur normer kan påverka vår värdegrund. Arbetslaget har även gått på föreläsning 

om normkritisk pedagogik som personalen också har ett stort engagemang för. Delar av arbetslaget 

har även gått på kurserna ”Framtidens förskola 2018” och ”Utbildning och undervisning i 

förskolan”. 

Utvärdering Vi diskuterar och reflekterar över frågor som rör värdegrunden och vårt 

förhållningssätt på våra utvecklingssmöten. Arbetet med värdegrunden är ständigt pågående och vi 

är lyhörda för hur gruppen fungerar i nuläget. Vid behov går vi in med punktinsatser för att 

återupprätta trygghet i gruppen. 

LEK 

”För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och 

bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek 

stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, 

kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. 

Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva. Lek 

ska ha en central plats i utbildningen.” Lpfö 2018 

Lekforskaren Birgitta Knutssonsdotter menar att lek är lika komplicerad som livet självt och att 

barnen lär sig att vara människor genom leken. I leken träna barnen viktiga förmågor samt bearbetar 

och inhämtar nya erfarenheter, upplevelser och kunskaper.  

Våra mål är att ge barnen stort utrymme för barnens så kallade fria lek, den lek som de väljer själva 

men också lek som vi vuxna initierar och planerar så som ex. pedagogstyrda lekar. All verksamhet 

och utbildning ska också ske i lekfulla former. Vi vill stimulera och utmana barnens lek, 

lekförmågor och lekkultur.  

Tillvägagångssätt Vi organiserar och ordnar för lek i vår pedagogiska innemiljö med material och 
tänker att vår miljö ska vara inbjudande och tillgänglig. Under året har vi ändrat om i vår innemiljö och 
köpt in nytt material. Varje dag sker en blandning av lek som är initierad av barnen och oss vuxna, så 
kallat fri eller styrd. Vi väljer olika förhållningssätt beroende på syfte och situationen. Ibland är vi en 
aktivt medlekande pedagog, ibland stödjer vi barnens lek med material och befinner oss vid sidan av 
deras lek men alltid tillgänglig. Ibland är vi nära observatörer som observerar barnens lek och samspel 
för att kunna reflektera över vad de behöver i ett senare skede. Vi arbetar med lekgrupper där vi delar in 



barnen i olika konstellationer beroende av syfte. 

Utvärdering Vi diskuterar och reflekterar över frågor som rör leken och vårt förhållningssätt på 

våra utvecklingssmöten och planeringsdagar. Arbetet med leken är ständigt pågående och vi är 

lyhörda för hur gruppen fungerar i nuläget. 

GENUS, JÄMSTÄLLDHET OCH NORM-KRITIK/KREATIVITET 

I Lpfö 98/16 står det: ”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”.  

Människors lika värde är grundläggande i förskolan. Det är en viktig uppgift för förskolan att gå 

utanför traditionella förväntningar på vad stereotypa normer och roller kan innebära. Alla barn har 

rätt till alla intressen och förmågor. Pedagogernas medvetenhet om våra egna attityder är 

grundläggande för att aktivt främja jämställdhet och allas lika värde.   

Våra mål Är att tänka normkritiskt/normkreativt och att utforma miljön så att den skapar 

möjligheter för barnen att ha tillgång till all verksamhet och ge alla samma tid, utrymme och 

valmöjlighet. Vi vill uppmärksamma barnen på att alla människor har olika bakgrund, 

förutsättningar och förmågor. Vi uppmuntrar barnen att se olikheter som en tillgång. Det är viktigt 

för oss som arbetar på förskolan att diskutera vårt förhållningssätt och även observera varandra för 

att motverka stereotypa roller och värderingar.  

Tillvägagångssätt Vi arbetar med vår innemiljö så att den ska var inbjudande och inspirerande för 

barnen, vi har tänkt till så att den stimulerar olika typer av lek och intresseområden. Vi har ändrat 

om i våra miljöer och tagit in varierade material så att det lockar barnen att använda olika typer av 

material tillsammans i alla former av lekar.  

Vi försöker att använda ett medvetet språkbruk. Exempelvis använder vi begreppet kompisar när vi 

pratar med barnen som grupp istället för att säga tjejer och killar. Vi använder begreppen yngre och 

äldre barn, istället för småbarn och stora barn. Vi försöker också att inte använda exempel som har 

med barnets ålder att göra till barnen ”du ska göra såhär för du är stor”. Istället ska vi säga ”jag tror 

att du klarar att göra såhär, det har jag sett förut att du klarar av eller vi kan prova tillsammans”. När 

vi hälsar på barnen kommenterar vi inte barnen utifrån deras kläder, om de är fina eller tuffa utifrån 



könssteriotypa förväntningar. Vid på- och avklädning och matsituationen uppmuntrar vi alla barn att 

ta ansvar och prova själva istället för att ha olika förväntningar på barnen utifrån kön. I dramaleken 

får barnen prova olika sätt att vara på, uttrycka sig fysiskt och verbalt. Där kan de utmanas utifrån 

behov, exempelvis kan ett blygt eller utåtriktat barn prova en helt ny roll som de inte är vana vid att 

ha annars. Vi har en medvetenhet om att det är viktigt att erbjuda barnen en mångfald som 

respresenterar det moderna samhället, exempelvis när vi lånar böcker på biblioteket tänker vi på att 

bilderna och berättelserna ska representera människors olikheter på ett naturligt sätt. Vi har köpt in/

kommer köpa in ny normkreativ litteratur under hösten från Olika förlag.   

Utvärdering Regelbundna diskussioner och reflektioner om vår miljö, våra begrepp, vårt språkbruk 

och värderingar, och hur vi ser till att alla barn ska få synas och få sina behov tillgodosedda. Vi 

diskuterar och utvecklar detta arbete på våra planeringsmöten och planeringsdagar.  

UTVECKLING, LÄRANDE OCH RUTINSITUATIONER  

I Lpfö 98/16 står det: ”Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva 

och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska 

verksamheten”. 

Har vi roligt är det lättare att lära sig och att trivas på förskolan. Lärandet sker under hela dagen 

t.ex. vid lämning/hämtning, av- och påklädning, hygienrutiner, samling, mat, vila, i den fria leken 

och under alla våra olika aktiviteter. Det är viktigt att vi är närvarande och intresserade av vad 

barnen gör för att ge dem förutsättningar och lust till fortsatt lärande. Vi tror på att barnen är 

kompetenta och vi vill ge dem tid att försöka själva istället för att göra allt åt dem. Med det menar 

vi att vi visar barnen hur de kan göra och sedan uppmuntrar vi dem att våga prova själva med hjälp 

av vuxenstöd eller en kompis. Vi anser att barnen lär genom leken och bearbetar vardagen genom 

lek och att leken är viktig för barnens relationer och välbefinnande här och nu.  

Våra mål är att Kulans arbetssätt medvetet ska utmana barnens lärande och stimulera barnen i att 

utveckla förmågor och kunskaper för fortsatt lärande. Vi vill att barnen ska utveckla sin 

självständighet utifrån var barnen befinner sig och att bli trygga som individer. Det ska vara en bra 

variation av lek och aktiviteter som barnen valt själva, av pedagogstyrda lekar och aktiviteter samt 

tema/projekt. Vi vill utmana barnens lekmönster, stärka lek-kulturen på förskolan och utveckla 



barnens lekförmågor  

Tillvägagångssätt Det är viktigt att vara närvarande och finnas där som stöd för barnen för att 

uppmuntra dem att försöka själva och stödja dem i leken. Under den fria leken får barnen möjlighet 

att bearbeta erfarenheter och nyvunna kunskaper. Miljön ska vara inbjudande, öppen och 

stimulerande. Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla den pedagogiska miljön på förskolan för att 

inspirera och uppmuntra barnen till att utvidga och utveckla sina intresseområden. Den fria leken 

har stort utrymme på Kulan. Svårighetsgraden och utmaningar anpassas utifrån barnens individuella 

utveckling. Varje dag har vi samlingar, vid flertalet av de gångerna delar vi upp barnen i äldre och 

yngre barn för att mer kunna tillgodose barnens intressen och utvecklingsbehov. Vi strävar efter att 

ställa öppna frågor till barnen som utmanar de i deras utveckling och lärande. Vi vill utmana 

barnens lekmönster, stärka lek-kulturen på förskolan och utveckla barnens lekförmågor genom 

medvetna förhållningssätt av oss vuxna, mindre lekgrupper samt förändringar i miljö och material. 

Varje fredag använder projektor för att titta på dokumentationer av barnens görande under veckorna 

och tillsammans reflektera över deras lärande. 

Utvärdering Vi diskuterar barns lek/ lärande på våra utvecklingssmöten, planeringsdagarna och vi 

arbetar kontinuerligt med att dokumentera det enskilda barnets utveckling och lärande i den egna 

portfolion. Vi strävar efter att barnen ska ha förståelse för sin individuella utveckling. Vi 

fotograferar ofta och diskuterar/dokumenterar varje barns enskilda utveckling såväl som gruppens. 

SPRÅKUTVECKLING 

I Lpfö 98/16 står det: ”Varje barn ska utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt 

sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera 

med andra”. 

Dagens samhälle ställer stora krav på den kommunikativa förmågan. Arbetet med barns 

språkutveckling ska utgå från det enskilda barnet, men även gruppen som helhet i våra aktiviteter 

och rutinsituationer. Barn lär sig språk och utvecklar begrepp i samspel med andra.  

Våra mål är att varje barn ska utveckla sin kommunikation, språkliga medvetenhet och få ett 

intresse för språk och symboler samt kunna använda det som redskap. Vi lägger stor vikt vid den 



sociala delen av språket och vill ge barnen språkliga redskap för att kunna uttrycka sina känslor, så 

att de blir trygga i sin identitet.   

Tillvägagångssätt På Kulan arbetar vi aktivt med att utveckla barnens språk i alla situationer. 

Exempel på detta är att vi talar med barnen på ett medvetet sätt, benämner saker med dess rätta 

namn, utifrån deras ålder och utveckling. Detta sker vid lek, på- och avklädning, blöjbyten, 

handtvätt, matbordet, samling, skapande, sångsamling, fruktstund, gymnastik, rörelse, sång, 

sagoläsning - med andra ord som en röd tråd genom hela verksamheten. För att barnen ska få 

språklig stimulans på sin egen nivå har vi ofta barnen uppdelade i två olika åldergrupper på 

samlingen.  

Under dramaleken får barnen utveckla sitt sätt att samspela, kommunisera och uttrycka sig på både 

verbalt och fysiskt. I arbetet med kompissagor, stegvis och Friendy får barnen utveckla ett språk 

som är kopplat till deras sociala och emotionella kompetens. Under sångsamlingar får barnen tränas 

i sin språkutveckling.  

Vi läser för barnen vid många olika tillfällen under dagen. På de äldsta barnens vila efter maten får 

barnen lyssna på högläsning av kapitelböcker. På mellanbarnens vila lyssnar vi på olika ljudböcker. 

Innan samlingen tittar barnen i böcker, det har blivit en rutin som barnen tydligt kan. Vi lånar 

regelbundet böcker på biblioteket. Böcker väljs utifrån barnens intressen och eventuella pågående 

teman/projekt. På förskolan finns (normkreativa) böcker alltid lättillgängliga så barnen kan ta själva 

och titta i fritt under dagen.  

Vi har alfabetet och handalfabetet (teckenspråk) på väggen, som vi pratar om med barnen på 

samlingen, vid matsituationerna och vid övrig verksamhet. På det sättet skapas nyfikenhet kring 

bokstäver och tecken samt skapar lärsituationer kring det. Vi har använder Teckenskatten som är en 

app med teckenspråk.  

I lekgrupperna har den vuxne tid att se och bekräfta varje barn samt genom lek och samspel stödja 

barnen språkligt.  

På förskolan uppmärksammar vi barnen på att de finns många olika språk. Vi uppmuntrar barnens 

nyfikenhet för andra språk, speciellt dem språk som finns representerade i barngruppen. Vi ska 

tänka på att leta efter bilderböcker, filmer på lärplattan och musik som berör de språk som finns i 

gruppen. Under våra samlingar på fredagarna med projektorn samtalar vi och reflekterar över vad 

barnen gjort och lärt sig.  

Vår tanke är att lärplattan enbart får användas tillsammans med en vuxen som ett pedagogiskt 



verktyg.  

Utvärdering Vi samtalar om barnens individuella språkutveckling inför och under 
utvecklingssamtalen. På våra utvecklingssmöten pratar vi både om barnens individuella och den 
kollektiva språkutvecklingen i gruppen. Vi samtalar också om vad individen och gruppen behöver 
för utmaningar för vidare språkutveckling, detta gäller alla typer av språk.  

KULTUR OCH SKAPANDE 

I Lpfö 98/16 står det: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 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”.  

Barnen på Kulan ska ha tillgång till kulturella upplevelser och uppmuntra och utveckla sin förmåga 

att skapa och uttrycka sig i olika former. 

Våra smål är att öka barnens kreativitet genom lättillgänglighet och valmöjlighet av olika material. 

Vi strävar efter att alla barnen ska få möjlighet att utveckla sitt eget uttryckssätt och få en förståelse 

för att alla gör och är på olika sätt.  

Tillvägagångssätt I våra samlingar arbetar vi med sång, ramsor, lek, rytmik och rörelse. Vi 

dramatiserar också med olika sagopåsar. Genom att förnya och förändra ateljén så kommer barnen 

att få större tillgång och inspiration till skapande i olika former. Vi vill också att varje barn ska få ta 

del av teater i någon form varje termin. Dels att se på en organiserad teaterverksamhet men även på 

Kulan genom att vi vuxna och barn spelar teater tillsammans för varandra. Denna termin får alla 

barn utom de allra yngsta gå på barnteater. Vi har även besökt moderna museet och naturhistoriska 

museet. 

Utvärdering av barnens skapande, tillgång till kultur och våra aktiviteter sker genom 

dokumentation både med bild och skrift samt diskussioner på våra utvecklingssmöten och på 

planeringsdagarna.  

MATEMATIK, NATUR OCH TEKNIK FÖR ALLA 



I Lpfö 98/16 står det: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, 

form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp 

samt för mätning, tid och förändring”.  

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i 

naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska 

fenomen”.  

Kulan ska erbjuda en verksamhet där barns nyfikenhet och lust att utforska matematik och NTA ska 

tas tillvara och utmanas. 

Våra mål är att göra barnen medvetna om vardagsmatematiken och dess betydelse. Vi vill skapa en 

nyfikenhet hos barnen att utforska naturvetenskapliga fenomen som finns runt omkring oss.  Vi vill 

även lära dem att förstå naturens kretslopp och vikten av att ta hänsyn till djur och natur. Med natur 

menar vi inte bara att vara rädd om naturen runt omkring oss utan vi vill även ge barnen en 

förståelse för hållbar utveckling.  

Tillvägagångssätt Vi använder matematiken i de vardagliga situationerna t ex vid matbordet, 

samlingen, leken, aktiviteterna och egentligen i alla rutinsituationer. Vi sjunger och har olika ramsor 

om former och siffror (antal). Vi använder oss av flera matematiska lekar med hjälp av bl.a. 

tärningar och annat material för att barnen ska konkret få förståelse för siffror, antal, mängder o.s.v. 

När barnen spelar spel tränar dem naturligt på räkneramsan. Vi har flera olika sorteringsmaterial 

som vi använder med barnen. Våra intentioner är att ta vara på barnens matematiska och 

naturvetenskapliga intressen och vidareutveckla med material och passande aktiviteter och lekar. Vi 

vill att barnen ska undersöka teknik genom att vi har material som berör magnetism och olika 

byggmaterial som tränar fin- och grovmotorik. Vi har köpt in en Blue-Bot som är en liten robot som 

barnen får träna programmering med. Naturens kretslopp tar vi del av genom att besöka vår 

kolonilott där barnen får vara med och konkret se hur kretsloppet fungerar. Vi följer maten från frö 

till tallrik. För de blivande skolbarnen arbetar vi med Kapten Rekos material som är ett 

arbetsmaterial som ska minska på matsvinnet i samhället. Vi besöker också skogen regelbundet. Där 

får barnen se hur årstiderna förändras och även möjlighet till att utforska naturen. Vi kommer även 

att arbeta med experiment för att se olika kemiska och fysikaliska processer. När vi sopsorterar är 

barnen alltid delaktiga så att de får en inblick i hållbar utveckling. 



Utvärdering främst genom diskussioner på våra möten och på planeringsdagarna om hur arbetet 

gått till, vad barnen har tagit till sig och hur arbetet kan utvecklas. Vi delar med oss av våra 

dokumentationer med foto, skrift och film.  

KOST, RÖRELSE OCH HÄLSA 

I Lpfö 98/16 står det: ”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”.  

Vi på Kulan tycker det är viktigt att arbeta med barns hälsa och välbefinnande. Vi anser att det är 

viktigt att barnen serveras en god och näringsriktig kost. Kulan är Krav-certifierade, vilket innebär 

att all mat vi köper och äter är 50% kravmärkt. Även utevistelse är en viktig del i helhetssynen för 

att få friska barn och vi ser det som en naturlig del i barnens vardag att få möjlighet att få vara 

fysiskt aktiva i och med planerade rörelseaktiviteter samt i den fria leken. 

Våra mål är att alla barn ska få en näringsrik och allsidig kost på förskolan. Vi arbetar för att 

barnen ska få röra sig och träna sin motorik både på gården, i parker och ute i naturen, så väl som 

genom organiserad rytmik och gymnastik på förskolan. Vi vill uppmuntra barnen till att förstå 

glädjen av att använda sin kropp och känna tillit till vad den kan utföra.  

Tillvägagångssätt På Kulan har vi en kock som lagar all mat själv från grunden, delvis vegetarisk 

kost är en naturlig del av maten på Kulan. Vi vill att matsituationerna varje dag blir en trevlig stund 

där barnen får ta del av olika smaker och god, nyttig mat. Barnen får själva ta mat och lägga upp på 

tallriken, för att träna sin finmotorik och känna trygghet i matsituationen samt för att träna ansvar 

och självständighet. Vi uppmuntrar barnen att smaka på allt. Ibland på fredagar får två barn hjälpa 

kocken i köket, detta gör vi för att vi tror att det finns många vinster med att barnen får en insikt i 

vad maten innehåller för råvaror och en positiv inställning till sund kost. Vi har en kolonilott som vi 

besöker under säsongen som vi odlar och skördar på. Vi åker även till skogen med barnen i olika 

grupper. Gymnastik och rytmik har vi för de äldre barnen under vinterhalvåret i samarbete med 



kooperativet Bäret i brandstationens lokaler. De yngre barnen i gruppen har rörelse o rytmik på 

Kulan, såsom Mini-röris, Bamse-gympa, Yoga m.m. Vårt mål är också att barnen vet vad en god 

hygien innebär, att vi t ex tvättar händerna när vi har varit ute och lekt och efter toalettbesök, och att 

hålla för mun och näsa när man hostar och nyser osv.  

Utvärdering På våra planeringsdagar under våren så utvärderar vi verksamheten, vi planerar och 

utvärderar även löpande på våra möten som sker varannan vecka.  

TEMA 

I Lpfö98/16 står det: ”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation 

och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, 

utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat 

arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande”. 

Våra mål är att temat ska genomsyra alla verksamhetsplanens mål, och att temat ska utgå från 

barnens intressen. Vi strävar efter att barnen ska ha delaktighet och inflytande både i val av tema 

samt i temats arbetsprocess för hur temat utvecklar sig under arbetes gång.  

Tillvägagångssättet är att jobba tematiskt. Vi väljer tema efter att vi observerar barnens intressen 

och förmågor. Ibland väljer vi pedagoger tema och ibland får barnen rösta vilket tema de vill arbeta 

med. Temats längd är beroende av barnens intressen och behov. Vi pedagoger gör en grovplanering 

för temat. Vi vill fortsätta att utveckla vårt arbetssätt genom att ta vara på barnens intressen, behov, 

frågor och tankar under arbetets gång för att utöka barnens inflytande i processen. Vi har infört ett 

reflektionsprotokoll som vi använder oss av för att veta hur vi ska gå vidare i arbetet, utifrån 

barnens tankar och upptäckter. Detta kan också användas i förskolans kvalitetssäkring av 

verksamheten. Vi dokumenterar temats arbete i vårt systematiska kvalitetsarbete och i barnens 

pärmar under en egen flik. Vi vill utveckla vårt projekterande arbetssätt.  

Utvärdering Vi planerar och utvärderar löpande, bl.a. genom reflektionsprotokoll, att ta del av 

varandras dokumentationer på våra utvecklingsmöten som sker varannan vecka och på våra 



planeringsdagar. Ibland använder vi oss av lotusdiagram, som är en metod för planering och 

utvärdering av temaarbetet. 

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 

Vi vill göra barnen delaktiga i vår verksamhet så att de får inflytande och delaktighet i 

verksamheten, där vill vi ta tillvara på deras tankar, idéer och intressen. Vi använder oss också av 

kamera, lärplatta och smartphone för att göra barnen aktiva i den pedagogiska dokumentationen. 

Lärplattan använder vi till att söka reda på fakta, filma barnen och göra dokumentationer 

tillsammans med barnen. Arbetet med den pedagogiska dokumentation fortgår och vårt mål för 

detta år att få den mer som en naturlig del av verksamheten. Vi arbetar med att göra barnen mer 

delaktiga i den pedagogiska dokumentationen genom att filma barnen och låta dem få se filmerna 

och diskutera med dem om vilket lärande som sker. Vi har en projektor som vi ofta använder oss av 

till att se på filmer och bilder och tillsammans reflektera. Vi tar bilder som vi använder i 

dokumentationer och i våra veckobrev. 

FÖRSKOLAN I SAMVERKAN MED GRUNDSKOLAN 

I Lpfö 98/10 står det: ”När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan 

den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden”. 

Förskolan och grundskolan har ett gemensamt ansvar för det livslånga lärandet och barnens utveckling. 
Föräldrarna har ansvaret för att informera skolan om det egna barnet vid övergången. När vi har barn 
som är i behov av särskilt stöd erbjuder vi oss att ha ett överlämningssamtal med skolan enligt 
vårdnadshavarens godkännande.  

Våra mål När det är dags för barnen på Kulan att börja i förskoleklass vill vi att de ska vara rustade 

så att de kan förmedla sina känslor, tankar och behov och känna tillit till sin egen förmåga.  

Tillvägagångssätt Vi har ett bra nätverk och samarbete med andra kooperativ på Kungsholmen. Vi 

har en gemensam 5-årsgrupp som träffas en gång i veckan under två terminer utefter en väl 

genomtänkt planering. Vi följer upp vad vi gör på träffarna i barnets egen 5-årsbok, där tränar barnet 



på att reflektera kring den senaste träffen och de får prova på att skriva själva med hjälp av 

vuxenstöd. I slutet av vårterminen gör pedagogerna en specifik barnintervju gällande deras tid på 

förskolan samt deras tankar kring skolstarten. Intervjun återfinnes i barnens portfoliopärm och kan 

användas vid överlämningssamtal till skolan. Vi gör också en egen liten avslutning (utflykt) för de 

barn som ska börja skolan, för att avrunda tiden på förskolan. Föräldrarna besöker även skolan 

tillsammans med sitt barn om skolan tar initiativ.  

Utvärdering De pedagoger som arbetat med 5-årsgruppen träffas i slutet av höst- och vårtermin för 

att gemensamt utvärdera och dokumentera läsåret. Barnens åsikter och tankar tas även upp vid 

utvärderingarna.  

Styrdokument: Förskolans läroplan Lpfö 98/16 och den nya läroplanen från 2018 


