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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



Barnets plan som ett pedagogiskt verktyg



Nr. PROCESSENS SKEDEN KONKRETISERING

1 Förberedelser
Barnet iakttas och iakttagelserna dokumenteras, diskussioner förs med föräldrarna och de yrkesutbildade

personerna som arbetar med barnet samt med samarbetspartner. 

2 Planen utarbetas En plan för barnets småbarnspedagogik görs upp.

3
Att bekanta sig med planen

och förbinda sig

Alla som arbetar med barnet ska bekanta sig med planen och förbinda sig till den. 

De yrkesutbildade personerna som arbetar med barnet för gemensamma diskussioner om innehållet i 

barnets plan samt om överenskomna verksamhetssätt och metoder. Man planerar hurdana förändringar

och överenskommelser man behöver i gruppen för att målen i barnets plan ska uppnås. 

4 Planen genomförs
Alla yrkesutbildade personer som arbetar med barnet ska systematiskt följa de gemensamt planerade

verksamhetssätten och genomföra eventuellt stöd. 

5 Kontinuerlig utvärdering

Den utarbetade planen utvärderas utgående från de iakttagelser som de yrkesutbildade personerna som

arbetar med barnet gör i vardagen. Barnets perspektiv får man genom att fråga barnet, genom

regelbundna iakttagelser och diskussioner med vårdnadshavarna. Barnets styrkor, behov av stöd och

intressen observeras och dokumenteras. 

6 Små ändringar

På basen av iakttagelser gör man vid behov små ändringar och uppdateringar i barnets plan. Man håller

barnets plan för småbarnspedagogik uppdaterad när det gäller förändrade verksamhetssätt i den mån det

behövs mellan samtalen om barnets plan/större ändringar. 

7 Regelbunden uppdatering
Barnets plan för småbarnspedagogik granskas minst en gång per år. Man utgår från den tidigare planen

och utvärderar hur den har fungerat, varpå den utarbetade planen utvecklas vidare. 
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Tabell 2. Barnets plan för småbarnspedagogik som process



Barnens planer väcks till liv i gruppens
pedagogiska verksamhet
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Barnets
plan

En plan
om gruppens

verksamhetssätt



Barnens planer för småbarnspedagogik som en 
del av planeringen av gruppens verksamhetssätt

SMÅBARNSPEDAGOGIKENS ALLMÄNNA MÅL

Barnets välbefinnande, uppväxt, utveckling, lärande och delaktighet

BARNENS INDIVIDUELLA BEHOV, STYRKOR OCH MÅL

EN KONTINUERLIG UTVÄRDERING OCH UTVECKLING AV 

PEDAGOGIKEN

1. Verksamhetssätten baserar sig på småbarnspedagogikens mål och

främjar att de uppnås

2. Verksamhetssätten stödjer och beaktar barnens individuella behov

och svarar mot behovet av stöd

3. Verksamhetssätten beaktar förändringar som sker hos barnen och i 

barngruppen och verksamhetssätten utvecklas aktivt



Exempel 5: barnens planer som en del 
av gruppens verksamhet

Till exempel: att tala om barnens planer inleder teammötet

I teamet har man kommit överens om att teammöten inleds
med diskussion om två eller tre barns planer och observationer
som gäller dessa barn. Samtidigt utvärderar man hur barnets
plan har genomförts och reflekterar kring verksamhetssätten. 

Till exempel: att varje vecka läsa en plan

Familjedagvårdaren läser en plan per vecka och gör vid behov
små uppdateringar. På det sättet blir alla planer lästa ca en 
gång per månad. 
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Exempel 5: barnens planer som en del 
av gruppens verksamhet

Till exempel: en skriftlig överenskommelse om gruppens
verksamhetssätt

I kommunen har man gett anvisningar om att en skriftlig överensskommelse om
gruppens verksamhetssätt ska göras i början av verksamhetsåret. I dokumentet
antecknas aktuella intressen i gruppen, behov av stöd och verksamhetssätt utgående
från dessa på en allmän nivå, utan att personifiera barnen. Planen uppdateras varje
månad i samband med teammötet.

Till exempel: barnets blivande lärare deltar i samtalet om
barnets plan

När barnet övergår till förskolan håller man barnets sista samtal om barnets plan så att
barnets blivande förskolelärare kan delta i diskussionen. På plats är läraren från småbarns-
pedagogiken och assistenten som fortsätter med barnet till förskolan. I diskussionen över-
förs information från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen och man kommer
genast i början av förskoleundervisningen överens om verksamhetssätt som beaktar
erfarenheterna från småbarnspedagogiken. 8
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