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Intryck, uttryck avtryck – barns relation till omvärlden

Vårt syfte är att ge barnen förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar 

utveckling, samt att aktivt delta i samhället

Detta gör vi genom att:

- ha ett demokratiskt förhållningssätt i vår utbildning

- fortsätta utforska vår omvärld och göra avtryck

- vidga kamratkulturerna genom fördjupade relationer till varandra

- erbjuda  kreativt och meningsfullt utforskande för barnen genom

hundraspråklighet med fokus på  fantasi, lek, drama, rörelse och dans

- vi pedagoger vågar prova nya uttryckssätt och är aktivt deltagande i barnens

lek och utforskande och på det sättet hittar varje barns språk

- alla barn ska få möjlighet att bli sitt bästa jag
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Att synas och bli delaktig

Morgonmötet har använts på alla hemvisterna, där har varje barn synliggjorts. Alla barn 
har sett varandra och på så sätt fått möjlighet att knyta band och skapa relationer. 

De små barnen ber om hjälp, vi  ser att personal som varit i gruppen kontinuerligt har 
blivit en trygg punkt, barnen vet att de finns där och säger; -kan du hjälpa mig? 

Lekfullt förhållningssätt och nya strategier

Vi vill inte lyfta fram att vi är mer närvarande, men vi är närvarande på ett nytt och 
annorlunda sätt.

Barnens lek har använts projektet och i utforskandet. Vi har ett lekfullt förhållningssätt 
och visat en lekfull sida hos oss själva. Vi har varit med i barnens lek mer än tidigare. 
Bland de yngre barnen har vi vågat vara med i leken genom att styra och vara drivande. Vi 
har tagit olika roller i leken. Vi kan gå in i leken för att hjälpa andra barn in. Vi leker fram 
undervisningen. Vår roll har förändrats och barnen efterfrågar att vi ska vara med. Det har 
blivit mer naturligt än att smyga in i en lek. Barnen har fått syn på oss att vi är lekfulla och 
vill ha med oss.  Vi använder leken för att locka även när vi ska gå ut. 

Bland de äldre barnen har det varit svårt att vara med i barnens lek det senaste, det har 
varit ett stort jobb att avbryta konflikter. Vi har jobbat med mer rutiner och förändrat 
mycket under det här läsåret. Vi har fått jobba med att uppmuntra och bekräfta barnen i 
deras känslor och berömma det de är i. Vi har blivit inbjudna i barnens lek , de vill att vi 
ska vara med. De stora barnen har kommit till upptäckarnas pedagoger och frågat  om de 
vill vara med i leken. De äldre barnen vill att vi ska vara med och spela fotboll eller skjutsa 
oss på cykeln. När vi har varit tvungna att gå ifrån har leken ibland avbrutits, när vi  kunnat 
vara kvar och med i leken har det känts bra. Vi har hållit allt flytande genom att röra oss 
runt bland barnen. Vi som pedagoger har fått en finkänslighet i hur vi möter barnen när 
de vill leka, där man kanske tidigare har sagt nej har vi hittat andra sätt att möta barnen, 
till exempel uppmärksammat dem på ett material som finns intill som de kan starta en lek 
med. 






