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Vad är barnets plan och varför utarbetas den?

Vilka faser ingår i processen med att utarbeta barnets plan och hur
fortskrider processen?

Hur förbereder man sig inför utarbetandet av barnets plan?

Vilka aspekter ska barnets plan innehålla och hur
ska de antecknas i dokumentet? 

Hur ska man göra för att barnets plan ska bli en del av pedagogiken och 
gruppens verksamhet?
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Under videoföreläsningen funderar vi på



Modellblankett för 
barnets plan



Vilken fråga besvarar barnets plan?

Det väsentliga i barnets plan är inte
hurdant barnet är utan hurdan

verksamheten är.

”Hur kommer vi att gå till väga med just 
detta barn i fortsättningen och varför?”
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Man väljer vad man vill förmedla och förstärka i barnets plan
– det man skriver har konsekvenser

”Barnet övar att klä på sig”

”Barnet behöver stöd i att klä på sig”

”Barnet behöver en vuxen när hen klär på sig”

”Påklädningen är svår för barnet”

”Barnets färdigheter att klä på sig är bristfälliga”

”Barnet kan inte klä på sig”

”Barnet är oförmöget att klä på sig”

”Barnet kommer aldrig att klara av att klä på sig
självständigt”



Man kan be att få källorna som använts i översikten av föreläsaren per e-post, adressen är noora.j.heiskanen@jyu.fi 
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Delområde Rekommendationer Utmaningar i nuläget

Delaktighet
Barnets och förälderns åsikter utreds och de har en
betydande roll i planeringen.

Yrkesutbildades synpunkter dominerar
(småbarnspedagogiken och
mångprofessionellt).

Styrkor
En mångsidig förståelse för styrkor, att använda
styrkorna i planeringen.

Uppfattning om att styrkor utgår från
akademiska färdigheter, styrkorna är
inte kopplade till planeringen.

Behov av 
stöd

Medvetenhet om att behovet av stöd är
situationsbundet, de yrkesutbildade personernas
ansvar betonas.

Konstaterandet av behovet av stöd
fokuserar på barnet som problematiskt.

Mål
Exakta, mätbara, utvecklande målsättningar (vid
behov både på kort och lång sikt).

Diffusa, allmängiltiga, oföränderliga
och/eller målsättningar som är svåra att
mäta.

Metoder

Noggrant formulerade och individuella metoder som
är kopplade till målen och som beaktar både det
enskilda barnet och gruppens verksamhetssätt och
omgivning.

Otydliga, slumpmässiga och allmänna
beskrivningar av metoderna eller så
saknas beskrivningarna.

Utvärdering

Regelbunden och systematisk utvärdering som
fokuserar på att utveckla pedagogiken och samla
respons från olika aktörer som stöd för
utvecklingsarbetet.

Avsaknad av eller sporadisk
utvärdering som fokuserar på
problematiken gällande barnets
situation och inte på att utveckla
pedagogiken.

Process

Dokumenten bildar en systematisk kontinuitet där
utarbetandet av ett nytt dokument inleds med en
utvärdering av genomförandet av det föregående
dokumentet. Pedagogiken utvecklas.

Olika dokument saknar en koppling, det
finns ingen systematisk utveckling av
pedagogiken, fokus på problem.

Tabell 1. En forskningsöversikt över rekommendationer beträffande
uppgörandet av pedagogiska dokument och över utmaningar i nuläget



Vad är delaktighet?

Barnet
Vad om jag inte (ännu) talar?

Vad om jag inte tycker om att rita?

Vad om jag inte har lust att svara på 
frågor?

Vad om jag bara är ett år gammal?

Vad om jag inte förstår svenska eller
tal?

Vad om jag har leken på hälft när du 
kommer och frågar min åsikt?

Vad om jag svarar någonting helt
tokigt? 

Vårdnadshavaren
Vad om jag inte hinner komma och 
samtala om barnets plan? 

Vad om jag inte vill delta?

Vad om jag inte talar svenska?

Vad om jag hellre bara vill skriva?

Vad om jag inte kan eller vill skriva
eller läsa? 

Vad om jag bor i ett annat land?

Vad om jag vill lämna all planering åt
professionella?
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05/11/201
9

Opetushallitus 8

Enni har berättat att hon njuter mycket av musik. Vi har bl.a. ordnat det så att 
instrumenten finns tillgängliga så att Enni kan spela självständigt dagligen. (se också
Punkterna 4.1, 4.2 och 4.3 där jag skriver noggrannare också om det här) 

Vi förde ett samtal om barnets plan med pappan på daghemmet. Med mamman utbytte
vi tankar om barnets plan när hon lämnade Enni på dagis. Föräldrarnas önskemål om
att stödja kompisrelationerna skrivs in som ett mål i Ennis plan. 

Enni
Jag tar reda

på och
beaktar



Tabell 1. En forskningsöversikt över rekommendationer beträffande
uppgörandet av pedagogiska dokument och över utmaningar i nuläget

Man kan be att få källorna som använts i översikten av föreläsaren per e-post, adressen är noora.j.heiskanen@jyu.fi 
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Delområde Rekommendationer Utmaningar i nuläget

Delaktighet
Barnets och förälderns åsikter utreds och de har en
betydande roll i planeringen.

Yrkesutbildades synpunkter dominerar
(småbarnspedagogiken och
mångprofessionellt).

Styrkor
En mångsidig förståelse för styrkor, att använda
styrkorna i planeringen.

Uppfattning om att styrkor utgår från
akademiska färdigheter, styrkorna är
inte kopplade till planeringen.

Behov av 
stöd

Medvetenhet om att behovet av stöd är
situationsbundet, de yrkesutbildade personernas
ansvar betonas.

Konstaterandet av behovet av stöd
fokuserar på barnet som problematiskt.

Mål
Exakta, mätbara, utvecklande målsättningar (vid
behov både på kort och lång sikt).

Diffusa, allmängiltiga, oföränderliga
och/eller målsättningar som är svåra att
mäta.

Metoder

Noggrant formulerade och individuella metoder som
är kopplade till målen och som beaktar både det
enskilda barnet och gruppens verksamhetssätt och
omgivning.

Otydliga, slumpmässiga och allmänna
beskrivningar av metoderna eller så
saknas beskrivningarna.

Utvärdering

Regelbunden och systematisk utvärdering som
fokuserar på att utveckla pedagogiken och samla
respons från olika aktörer som stöd för
utvecklingsarbetet.

Avsaknad av eller sporadisk
utvärdering som fokuserar på
problematiken gällande barnets
situation och inte på att utveckla
pedagogiken.

Process

Dokumenten bildar en systematisk kontinuitet där
utarbetandet av ett nytt dokument inleds med en
utvärdering av genomförandet av det föregående
dokumentet. Pedagogiken utvecklas.

Olika dokument saknar en koppling,
det finns ingen systematisk utveckling
av pedagogiken, fokus på problem.

Alla barn har styrkor och alla behöver stöd ibland. 

Det är viktigt att beskriva barnet på ett balanserat
sätt och se barnets olika sidor.



Att känna igen styrkor och beakta
dem i barnets plan05/11/201

9 Opetushallitus 10

Maisa är en snäll och duktig flicka som inte stör de gemensamma aktiviteterna.
Ingen särskild oro för någonting, allt är ok.

Maisa

Maisa är en snäll och duktig flicka som inte stör de gemensamma aktiviteterna.
Ingen särskild oro för någonting, allt är ok.

Maisa är intresserad av siffror och är redan skicklig på att räkna långt. 
Vi beaktar Maisas intresse och ger henne möjligheter att utveckla sina
färdigheter med små räkneövningar i vardagen.

Jag tar reda
på och
beaktar

Att känna igen styrkor och beakta
dem i barnets plan



Att känna igen behoven av stöd 
och anteckna dem i barnets plan
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BarnetOmgivning Beteende

Kompetens

UtvecklingSocial

Fysisk

Värderingar

Socio-
emotionell

Lärande

Verksamhet

Behov
av 

stöd

Verksamhet

Förväntningar

Man får och man ska anteckna behovet av stöd. Det är ändå bra att 
komma ihåg att behovet av stöd inte är en egenskap hos barnet utan en 

situation som uppstår i samverkan mellan barnet och omgivningen.



Att anteckna behovet av stöd och vad barnet
ska lära sig

Ofta är det mer meningsfullt att veta när och i vilka
situationer barnet kan än att veta när hen inte kan. 

Veera kan inte rita bokstäverna i sitt namn. 

Veera ritar bokstäverna i sitt namn när hon har en 
modell. 

Matias klarar inte av att sitta på sin egen plats.

Matias berättar att han inte vill sitta på stolen utan
på golvet. Det hjälper tydligt då han har ett litet
föremål i handen.
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Fundera, när och 

i vilka situationer 

det är utmanande.

Vad har vi 

redan prövat

på?

Vad hjälper

och hur?

Beskriv de 

faktorer som 

anknyter både

till barnet och 

situationen.

Exempel på hur man kan anteckna 
behovet av stöd

”Att klä på sig är svårt för barnet
speciellt då barnet är trött eller

då det finns andra runtomkring
som också klär på sig. Bilder

hjälper barnet att koncentrera sig
på att klä på sig och delar in 

påklädningen i mindre helheter.
Vi har övat påklädningen

tillsammans med barnet på så sätt
att den vuxna handleder

påklädningssituationen med 
bilder och uppmuntrar barnet. 
När vi agerar på detta sätt går
påklädningssituationerna fint.”

Vi strävar efter ett 

positivt slutresultat.
Utred alltså i vilka

situationer och med 

vilket stöd barnet

lyckas med det som är 

utmanande.

Hur påverkar

stödet barnets

sätt att agera?



Exempel 1: barnets diagnos

• En medicinsk diagnos är en beskrivning av barnets sjukdom, 
funktionsnedsättning eller annat tillstånd som ges utgående från vissa
bestämda kriterier. Diagnoserna berättar aldrig direkt hurdant stöd 
barnet behöver i småbarnspedagogiken utan de beskriver sjukdomen, 
funktionsnedsättningen eller tillståndets karaktär på en allmän nivå. 
Diagnoserna är dessutom känsliga personuppgifter.

• Diagnoser antecknas inte i barnets plan för småbarnspedagogik
eftersom syftet är att planera barnets fostran, undervisning och vård.

Till exempel: barnet har en autismdiagnos

I barnets plan antecknas hur behovet av stöd ser ut i småbarnspedagogiken, 
hur behovet av stöd varierar, hurdant stöd barnet behöver, hur stödet 
inverkar på barnets agerande, deltagande, välbefinnande och lärande samt
hurdant samarbete som behövs.
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Exempel 2: barnet mobbar
• Inom småbarnspedagogiken ska man systematiskt ingripa vid

mobbning (Lag om småbarnspedagogik 10 §). I barnets plan ska också
vid behov ingå planering av stöd i anknytning till mobbning. 

• När ett barn mobbar är det ett tecken på att barnet har behov av stöd. 
Man ska alltid ingripa vid mobbning. Det är ändå inte ändamålsenligt
att anteckna i barnets plan att barnet är en mobbare, utan man ska
omformulera det till mål för den pedagogiska verksamheten genom att 
betona personalens ansvar och genom att försöka förstå bakgrunden
till barnets agerande. 

Till exempel: barnet mobbar andra barn i gruppen

I barnets plan kan man konstatera att barnet får stöd i att öva sociala
färdigheter. Det är bra att dela in de färdigheter som behöver övas till så 
konkreta helheter som möjligt. Inom småbarnspedagogiken kan man 
stödja barnet till exempel genom övningar i empati och genom att lära
barnet att känna igen sina egna känslor och uttrycka sig. 
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Exempel 3: allt är bra
• En situation där barnet inte har behov av särskilt stöd, utvecklingen och 

lärandet fortlöper fint och vårdnadshavarna inte har särskilda önskemål
kan kännas utmanande med tanke på utarbetandet av barnets plan.

• Varje barn har styrkor, önskemål och saker att lära sig och med 
pedagogikens hjälp kan man stöda barnet i den riktningen. Man kan 
också planera in mera utmanande aktiviteter i barnets plan, möjligheter
att övervinna sig själv och bejaka barnets önskemål. Barnets plan kan inte 
lämnas tom för att ”allt är bra”. Det på grund av att avsikten inte är att
beskriva enbart problem i barnets plan utan att se barnet som en individ.

Till exempel: en femåring vill lära sig att läsa

Man kan anteckna barnets önskemål om att lära sig läsa i barnets plan och 
komma överens om vilka färdigheter och delområden man tänker stödja
(t.ex. att känna igen bokstäver, uttalsljud eller namnen på barnen i gruppen). 
Den begynnande läsfärdigheten kan man stödja genom att ge barnet
möjlighet att läsa t.ex. matsedeln med hjälp av bilder. Man ska diskutera
målen med barnet.
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Delområde Rekommendationer Utmaningar i nuläget

Delaktighet
Barnets och förälderns åsikter utreds och de har en
betydande roll i planeringen.

Yrkesutbildades synpunkter dominerar
(småbarnspedagogiken och
mångprofessionellt).

Styrkor
En mångsidig förståelse för styrkor, att använda
styrkorna i planeringen.

Uppfattning om att styrkor utgår från
akademiska färdigheter, styrkorna är
inte kopplade till planeringen.

Behov av 
stöd

Medvetenhet om att behovet av stöd är
situationsbundet, de yrkesutbildade personernas
ansvar betonas.

Konstaterandet av behovet av stöd
fokuserar på barnet som problematiskt.

Mål
Exakta, mätbara, utvecklande målsättningar (vid
behov både på kort och lång sikt).

Diffusa, allmängiltiga, oföränderliga
och/eller målsättningar som är svåra att
mäta.

Metoder

Noggrant formulerade och individuella metoder som
är kopplade till målen och som beaktar både det
enskilda barnet och gruppens verksamhetssätt och
omgivning.

Otydliga, slumpmässiga och allmänna
beskrivningar av metoderna eller så
saknas beskrivningarna.

Utvärdering

Regelbunden och systematisk utvärdering som
fokuserar på att utveckla pedagogiken och samla
respons från olika aktörer som stöd för
utvecklingsarbetet.

Avsaknad av eller sporadisk
utvärdering som fokuserar på
problematiken gällande barnets
situation och inte på att utveckla
pedagogiken.

Process

Dokumenten bildar en systematisk kontinuitet där
utarbetandet av ett nytt dokument inleds med en
utvärdering av genomförandet av det föregående
dokumentet. Pedagogiken utvecklas.

Olika dokument saknar en koppling, det
finns ingen systematisk utveckling av
pedagogiken, fokus på problem.

Man kan be att få källorna som använts i översikten av föreläsaren per e-post, adressen är noora.j.heiskanen@jyu.fi 
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Tabell 1. En forskningsöversikt över rekommendationer beträffande
uppgörandet av pedagogiska dokument och över utmaningar i nuläget



Målen beskriver vad vi den här gången särskilt 
fokuserar på när det gäller det här barnet



Grunderna för planen för småbarnspedagogik, den 
lokala planen för småbarnspedagogik och 

barngruppen lägger grunden för barnets plan

Barnets
plan

Språk och
kultur

Intressen

Styrkor Behov av stöd

Verksamhetsform



Kriterierna för målen är att de ska vara:

• detaljerade och entydiga
målet beskrivs noggrant

• mätbara
det är möjligt att utvärdera att målet har uppnåtts

• individuella
målet utgår från det enskilda barnets behov och är 
meningsfullt för barnet

• tidsmässigt begränsade och genomförbara
målet kan uppnås inom kort

• möjliga att utveckla
målet utvärderas och ändras vid behov/preciseras regelbundet

20



Målen för den pedagogiska
verksamheten och stödet

Henna lär sig att inte prata under samlingen.
Vi ger Henna möjligheter att fråga, fundera och
reflektera högt. Vi övar tillsammans att vara stillsamma
under samlingen.

Aino lär sig att använda pekplattan.
Vi lär Aino att använda pekplattan.

Martti lär sig socioemotionella färdigheter.
Vi lär oss att känna igen och sätta ord på känslor samt
behärska ilska utan att skada andra (med ord, på en 
plats där man kan lugna sig).

5.11.2019

En rimlig
mängd mål



Delområde Rekommendationer Utmaningar i nuläget

Delaktighet
Barnets och förälderns åsikter utreds och de har en
betydande roll i planeringen.

Yrkesutbildades synpunkter dominerar
(småbarnspedagogiken och
mångprofessionellt).

Styrkor
En mångsidig förståelse för styrkor, att använda
styrkorna i planeringen.

Uppfattning om att styrkor utgår från
akademiska färdigheter, styrkorna är
inte kopplade till planeringen.

Behov av 
stöd

Medvetenhet om att behovet av stöd är
situationsbundet, de yrkesutbildade personernas
ansvar betonas.

Konstaterandet av behovet av stöd
fokuserar på barnet som problematiskt.

Mål
Exakta, mätbara, utvecklande målsättningar (vid
behov både på kort och lång sikt).

Diffusa, allmängiltiga, oföränderliga
och/eller målsättningar som är svåra att
mäta.

Metoder

Noggrant formulerade och individuella metoder som
är kopplade till målen och som beaktar både det
enskilda barnet och gruppens verksamhetssätt och
omgivning.

Otydliga, slumpmässiga och allmänna
beskrivningar av metoderna eller så
saknas beskrivningarna.

Utvärdering

Regelbunden och systematisk utvärdering som
fokuserar på att utveckla pedagogiken och samla
respons från olika aktörer som stöd för
utvecklingsarbetet.

Avsaknad av eller sporadisk
utvärdering som fokuserar på
problematiken gällande barnets
situation och inte på att utveckla
pedagogiken.

Process

Dokumenten bildar en systematisk kontinuitet där
utarbetandet av ett nytt dokument inleds med en
utvärdering av genomförandet av det föregående
dokumentet. Pedagogiken utvecklas.

Olika dokument saknar en koppling, det
finns ingen systematisk utveckling av
pedagogiken, fokus på problem.

Man kan be att få källorna som använts i översikten av föreläsaren per e-post, adressen är noora.j.heiskanen@jyu.fi 
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Tabell 1. En forskningsöversikt över rekommendationer beträffande
uppgörandet av pedagogiska dokument och över utmaningar i nuläget



23

Samu är mycket intresserad av att bygga. Samus pappa berättar att Samu bygger skickligt 
med Lego hemma. För Samu tar det lång tid att gestalta talbegrepp. Vi börjar använda byggandet 
som stöd för att benämna färger och öva antal. Personalen namnger klossarnas färger och antalet 
våningar av klossar staplade på varandra. 

Samu

Planen ska kunna
genomföras

Vi lär oss att namnge färger Vi namnger saker med olika färg för Samu
(kläder, leksaker, pennor när han ritar…)
Vi spelar varje vecka färglotto-spelet tillsammans
Vi sjunger varje vecka en färgrelaterad sång
Färgövning som en del av S2-planen
(se Separat S2-plan)

Samu får S2-undervisning enligt en separat plan. Specialläraren inom småbarnspedagogik
gör en bedömning av finska språket på hösten och våren. Bilder används i vardagen.



Planering av metoder för stödet för 
barnets utveckling och lärande
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1. Allmänna pedagogiska metoder

G
äl

le
r

al
la

 
b

ar
n

Verksamhets-
sätt

Pedagogisk lyhördhet Rutiner och struktur
Värderingar och

förväntningar

2. Särskilda pedagogiska metoder samt strukturella
lösningar och lösningar som stödjer välbefinnandetV

id
b

eh
o

v

Pedagogisk Stödprogram

Assistent

Bilder, tecken... 

Strukturell

Stöd av 
speciallärare

Minskning av 
gruppstorleken

Individuell
handledning

Personalstruktur
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5.3.2019
Mamma, läraren
och specialläraren

Vi har observerat att det är särskilt viktigt för Anni att miljön är strukturerad 

och att det inte sker förändringar i vardagen
➢ Vi spjälker upp uppgifterna (den mest motiverande sist, de mest utmanande först)

➢ Vi möjliggör aktiviteter, pauser, rörelse

➢ Vi ser till att utrymmet där man arbetar är lugnt (särskilt ljudet)

➢ Vi försöker illustrera utrymmena och aktiviteterna (kanske en pärm med bilder?)

➢ Det skulle vara viktigt att rutinerna är så varaktiga som möjligt och att de vuxna i 

gruppen inte byts ut.

Vuxna i gruppen och föräldrarna har tillsammans kommit överens om att: 
➢ Vi tvingar inte, vi försöker förstå Anni

➢ Vi utgår från det positiva! Vi lägger märke till framsteg!

➢ Det är viktigt att förutse utmanande situationer.

Exempel på hur man kan anteckna 
metoder för stöd

Anni



Exempel 4: att använda sig av 
styrkorna i verksamhetsmiljön
• Barnens planer kan vara olika i olika verksamhetsmiljöer, som till exempel i 

familjedagvården och skiftomsorgen.
Det lönar sig att modigt använda styrkorna och möjligheterna i barnets
småbarnspedagogiska miljö när barnets plan görs upp.

Till exempel: barnet kommer piggt till skiftomsorgsdaghemmet kl. 5 och vill inte mera
sova

Barnet vaknar utvilat på morgnarna och önskar sig någonting att göra, även om de 
övriga ännu sover. I barnets plan kommer man överens om att man spelar med barnet
de spel som man har fått från talterapin och som övar munnens motorik. Föräldrarna 
hämtar spelen till daghemmet. Det är svårt för barnet att koncentrera sig på att spela
hemma på eftermiddagen, men på morgonen spelar hen gärna och fokuserat. 

Till exempel: ett barn i familjedagvården är intresserat av hemarbeten

Familjedagvårdaren kan ta med barnet som kommer tidigt på morgonen till exempel
för att förbereda måltiderna och på så sätt stödja barnets intressen. På samma gång
kan man också stödja till exempel barnets språkliga färdigheter genom att namnge
föremål och livsmedel och ge barnet individuell uppmärksamhet och positiv respons
som stödjer självkänslan. 
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Delområde Rekommendationer Utmaningar i nuläget

Delaktighet
Barnets och förälderns åsikter utreds och de har en
betydande roll i planeringen.

Yrkesutbildades synpunkter dominerar
(småbarnspedagogiken och
mångprofessionellt).

Styrkor
En mångsidig förståelse för styrkor, att använda
styrkorna i planeringen.

Uppfattning om att styrkor utgår från
akademiska färdigheter, styrkorna är
inte kopplade till planeringen.

Behov av 
stöd

Medvetenhet om att behovet av stöd är
situationsbundet, de yrkesutbildade personernas
ansvar betonas.

Konstaterandet av behovet av stöd
fokuserar på barnet som problematiskt.

Mål
Exakta, mätbara, utvecklande målsättningar (vid
behov både på kort och lång sikt).

Diffusa, allmängiltiga, oföränderliga
och/eller målsättningar som är svåra att
mäta.

Metoder

Noggrant formulerade och individuella metoder som
är kopplade till målen och som beaktar både det
enskilda barnet och gruppens verksamhetssätt och
omgivning.

Otydliga, slumpmässiga och allmänna
beskrivningar av metoderna eller så
saknas beskrivningarna.

Utvärdering

Regelbunden och systematisk utvärdering som
fokuserar på att utveckla pedagogiken och samla
respons från olika aktörer som stöd för
utvecklingsarbetet.

Avsaknad av eller sporadisk utvärdering
som fokuserar på problematiken
gällande barnets situation och inte på att
utveckla pedagogiken.

Process

Dokumenten bildar en systematisk kontinuitet där
utarbetandet av ett nytt dokument inleds med en
utvärdering av genomförandet av det föregående
dokumentet. Pedagogiken utvecklas.

Olika dokument saknar en koppling, det
finns ingen systematisk utveckling av
pedagogiken, fokus på problem.

Man kan be att få källorna som använts i översikten av föreläsaren per e-post, adressen är noora.j.heiskanen@jyu.fi 
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Tabell 1. En forskningsöversikt över rekommendationer beträffande
uppgörandet av pedagogiska dokument och över utmaningar i nuläget



Den föregående planen som utgångspunkt

Börja förbereda den nya planen med att granska den föregående
planen.

Besvara följande frågor i den nya planen:

”Har de överenskomna åtgärderna förverkligats?”

”Har de överenskomna metoderna varit fungerande?”

”Har målen uppnåtts eller är de fortfarande aktuella?”

”Finns någonting av det överenskomna som skulle vara bra att ändra
på och varför?”

”Vad förblir oförändrat?”

”Vad kommer vi överens om nu?”
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Kontinuiteten i barnets plan

SAMTAL
Utvärdering av det 

som gjorts, planering
av fortsättningen

Preciseringar
SAMTAL

Utvärdering av det 
som gjorts, planering

av fortsättningen

Preciseringar

Preciseringar

Preciseringar

Placera samtalen om 
barnets plan på ett 
ändamålsenligt sätt

Anteckningar mellan
samtalen (utgående

från diskussioner med 
föräldrarna)

Kontinuiteten över
”läsåren”, från 

småbarnspedagogiken
till förskolan, från 

förskolan till skolanObservera även sommar- och andra dejourtider



Sätt att skapa kontinuitet
- Hänvisningar till tidigare 

anteckningar
- Barnets föregående plan

som utgångspunkt för 
följande diskussion

- Utvärdera tillräckligt ofta och
”i små proportioner”, så att
barnets plan hålls uppdaterad

Anni

Gör en bedömning
av pedagogiken
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Samu är mycket intresserad av att bygga. Samus pappa berättar att Samu bygger skickligt 
med Lego hemma. För Samu tar det lång tid att gestalta talbegrepp. Vi börjar använda byggandet 
som stöd för att benämna färger och öva antal. Personalen namnger klossarnas färger och antalet 
våningar av klossar staplade på varandra. 

Samu

Planen ska kunna
genomföras

Vi lär oss att namnge färger Vi namnger saker med olika färg för Samu
(kläder, leksaker, pennor när han ritar…)
Vi spelar varje vecka färglotto-spelet tillsammans
Vi sjunger varje vecka en färgrelaterad sång
Färgövning som en del av S2-planen
(se Separat S2-plan)

Samu får S2-undervisning enligt en separat plan. Specialläraren inom småbarnspedagogik
gör en bedömning av finska språket på hösten och våren. Bilder används i vardagen.
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Samu

1/2019
Planen har
förverkligats bra
förutom undantagsvis
under några veckor. 
Samu namnger
grundfärgerna, vi 
fokuserar och stöder i 
fortsättningen Samu 
att självmant använda
orden i tal. Vi skapar
situationer där man 
behöver namnge
färger (”Vilken färgs
penna tar du, hämtar
du den röda bilen åt
mig?”) 

3/2019
Diskussion med 
föräldern om att 
göra en bedömning
av finska språket. 
Specialläraren inom
småbarnspedagogik
gör en bedömning
tillsammans med 
Samu.

-> bedömningen
gjord, ordförrådet
har vuxit bra, vi 
fortsätter med att 
namnge föremål i 
vardagen.

5/2019 
Föräldrarna har 
frågat om det skulle 
vara möjligt att få
tillgång till samma
bilder som används
på daghemmet även
hemma, bilder har 
skrivits ut 
tillsammans med 
Samu.



Barnets plan är en helhet, där varje
anteckning har en pedagogisk betydelse
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Kännedom om barnet

Åsikter Intressen

Familjen

Kontinuerlig
utvärdering

Mål

Metoder Allmän
pedagogik

Stöd för 
utveckling och 

lärande

Samarbets-
partner

Barnet

Yrkesutbildade
personer som 
arbetar med 

barnet

Styrkor
Behov
av stöd



Var är vi nu? 

Vart vill vi nå?

Hur når vi dit?

Vart kom vi?

Valokuva Annie Spratt, Unsplash.com



Del 2 slutar


