
2018-05-25 

Utvärdering 

FÖRSKOLAN 

BLÅKLINTEN 

PROJEKT SAGOR OCH BERÄTTELSER     

HT17-VT18 
 



Projekt sagor och berättelser 
ht17-vt18 

1 
 

  

 

 

Vi vill med projektet stimulera och utmana barnen till ett lustfyllt lärande. Vi 

kommer tillsammans med barnen utforska språk, kommunikation, matematik, 

naturvetenskap och skapande verksamhet.  

Vi kommer att delta i Lilla Bokbryggan. Bokbryggan är ett språkfrämjande 

arbete för att öka barns intresse för böcker. Varje år utser en arbetsgrupp av 

pedagoger en ny bok som förskolorna och skolorna ska arbeta med. I år är det 

boken Mix jobbar som valts ut. 

Tanken med Bokbryggans arbete är att stimulera barn och elevers 

språkutveckling genom att öka intresset för böcker, det skrivna språket och det 

egna läsandet. 

Bokbussen kommer till oss tre gånger varje termin då barnen är med och lånar 

böcker. Vi kommer också att arbeta med ett material som heter Språkgympa 

med Babblarna. 
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Normer och värden 
 

Mål: 

 förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation 

samt vilja att hjälpa andra, 

 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, 

Hur ska det göras? 

 Delta i Lilla Bokbryggan 

 Läsa och berätta 

 Låna böcker som är normkritiska av bokbussen 

 Samarbetslekar 

 Närvarande pedagoger 

 Ge barnen verktyg i konflikthantering 

 Samtal med vårdnadshavare om barnets trivsel och relationer på 

förskolan 

 Uppmuntra till att hjälpa varandra och vara en bra kompis 

 Omsätta nya läroplansmålen 2018 om digitalisering så att digitaliseringen 

blir en del av verksamheten. 

 Pedagogerna är medforskande tillsammans med barnen och tar tillvara 

på undervisningstillfällen. 

 Arbeta kring värdegrundsfrågor och diskrimineringsgrunderna. 
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Vad har vi gjort? 

Yngregruppen och äldregruppen har genomfört de olika aktivitetspunkterna 

ovan och utvecklat aktiviteterna som i sin tur har inspirerat till fler aktiviteter.  

För att ta del av gruppernas planering Ht-17 Vt-18, läs i respektive 

projektplanering. 

Hur ser vi det vi gjorde? 

 Barnen tycker om när vi läser.  

 Vi läser mycket böcker varje dag.  

 Vi ser att barnen använder stopphanden.  

 De kommer till oss och berättar om någon behöver hjälp.  

 Barnen hjälper varandra i rutinsituationer.  

 Gruppkänslan i gruppen har stärkts.  

 Vi har sett att samarbete genom Bluebot leder till problemlösning. 

 En del har blivit bättre på turordning. 

 Barnen pratar om hur man är en bra kompis. 

 Barnen gör ingen skillnad på varandras olikheter. 

 Barnen kompromissar mer. 

Hur går vi vidare? 

 Ett fortsatt arbete hur man är en bra kompis. 

 Fortsätta arbeta med Bluebot. 

 Skapa mer stunder för läsande och berättande. 

 Arbeta med Snick och Snack på nedervåningen. 

 Arbeta med Babblarna på övervåningen.  
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Utveckling lärande 

 

Mål: 

 utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 

 utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt 

förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, 

 utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att 

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

kommunicera med andra, 

 utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och 

grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp 

samt för mätning, tid och förändring, 

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

tekniker, material och redskap. 

Hur ska det göras? 

 Delta i Lilla Bokbryggan. 

 Läsa och berätta 

 Dramatisera 

 Språkgympa med Babblarna 

 Ge barnen olika ord som har samma betydelse 

 Rimma 

 Sångprata 

 Ritprata 

 Utmana det matematiska tänkandet i vardagen och i målstyrda processer 

 Gruppverksamhet i mindre grupper 

 Sjunga  
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 Rörelsesånger/lekar 

 Gå till skogen 

 Samtal i vardagssituationer 

 Erbjuda olika material för att skapa och konstruera 

 Omsätta nya läroplansmålen 2018 om digitalisering så att digitaliseringen 

blir en del av verksamheten. 

 Pedagogerna är medforskande tillsammans med barnen och tar tillvara 

på undervisningstillfällen. 

Vad har vi gjort? 

Yngregruppen och äldregruppen har genomfört de olika aktivitetspunkterna 

ovan och utvecklat aktiviteterna som i sin tur har inspirerat till fler aktiviteter.  

För att ta del av gruppernas planering Ht-17 Vt-18, läs i respektive 

projektplanering. 

Hur ser vi det vi gjorde? 

 Barnen vill att vi ska läsa och sjunga varje dag.  

 Barnen samspelar mer och mer.  

 Barnen kan mer regellekar och kan lekkoderna.  

 Leken har utvecklats, de ger och tar och har börjat leka rollekar. 

 Ökat intresse för digitalisering. 
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Hur går vi vidare: 

 Utveckla lekmiljöerna både ute och inne för att ta till vara på deras 

intressen. 

 Erbjuda mer/olika material att bygga och skapa med. 

 Fortsätta med gruppverksamhet i mindre grupper. 

 Aktivt vara med barnen med spel/appar, språk, matte, teknik. 

 Digitalisering 

 Arbeta med Snick och Snack på nedervåningen. 

 Arbeta med Babblarna på övervåningen. 
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Barns inflytande 
 

Mål: 

 Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få 

möjlighet att påverka sin situation, 

 Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska 

principer genom att få delta i olika former av samarbete och 

beslutsfattande. 

Hur ska det göras? 

 Delta i Lilla Bokbryggan 

 Läsa och berätta 

 Leda samlingar 

 Omröstning i barngruppen vid val av aktivitet mm 

 Att barnen kan påverka val av aktivitet 

 Att pedagogerna är lyhörda för barns intresse och behov 

 Omsätta nya läroplansmålen 2018 om digitalisering så att digitaliseringen 

blir en del av verksamheten 

 Pedagogerna är medforskande tillsammans med barnen och tar tillvara 

på undervisningstillfällen 

 Att barnen är delaktiga i FA 

Vad har vi gjort? 

Yngregruppen och äldregruppen har genomfört de olika aktivitetspunkterna 

ovan och utvecklat aktiviteterna som i sin tur har inspirerat till fler aktiviteter.  

För att ta del av gruppernas planering Ht-17 Vt-18, läs i respektive 

projektplanering. 
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Hur ser vi det vi gjorde? 

 Utifrån boken ”Mix jobbar” har barnen fått ett stort intresse för fordon.  

 Barnen är bra på att sjunga och väljer ofta vad vi ska sjunga. 

 De kan ta ett aktivt beslut i vilka aktiviteter de vill göra. 

Hur går vi vidare? 

 Lyssna in barnens intresse och behov. 

 Ge barnen möjlighet att välja aktiviteter.  

 Arbeta med Snick och Snack på nedervåningen. 

 Arbeta med Babblarna på övervåningen. 
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Förskola hem 

 

Mål:  

 Varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i 

förskolan, 

 Kontinuerlig information om verksamhetens mål och styrdokument, ge 

möjlighet för vårdnadshavare till delaktighet. 

Hur ska det göras? 

 Delta i Lilla Bokbryggan, alla får låna med sig boken Mix jobbar, för att 

läsa hemma. En bok för att skriva i följer också med. 

 Introduktion två veckor barn/föräldrar 

 Uppföljningssamtal 

 Utvecklingssamtal 

 Daglig kontakt vid hämtning och lämning 

 Att kontinuerligt ge info om verksamheten och det enskilda barnet via FA 

 Föräldramöte 

 Föräldraråd 

 Hemsidan 

 Omsätta nya läroplansmålen 2018 om digitalisering så att digitaliseringen 

blir en del av verksamheten. 

Vad har vi gjort? 

Yngregruppen och äldregruppen har genomfört de olika aktivitetspunkterna 

ovan och utvecklat aktiviteterna som i sin tur har inspirerat till fler aktiviteter.  

För att ta del av gruppernas planering Ht-17 Vt-18, läs i respektive 

projektplanering. 
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Hur ser vi det vi gjorde? 

 Alla barn har lånat med Mix jobbar boken hem. Barnen vill gärna läsa i 

skrivboken vad kompisarna skrivit och titta på korten. Ofta har 

föräldrarna sett på FA vad vi gjort under dagen och kan prata med 

barnen. 

 En del föräldrar har köpt hem egna Bluebotar.  

 De har laddad hem QR-läsare för att barnen vill scanna hemma. 

Hur går vi vidare? 

 Ett fortsatt gott samarbete med hemmen. 

 Prova föräldraaktiv introducering på nedervåningen. 

 Arbeta med Snick och Snack på nedervåningen. 

 Arbeta med Babblarna på övervåningen. 

 

 

 

 

 


