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Vår verksamhet:  
Vattendroppen är en I Ur och Skur-förskola och har sin verksamhet i en villa i 
Sticklinge, Lidingö. På Vattendroppen är vi 25 barn och 5 pedagoger. Det är två 
förskollärare och tre barnskötare. Det finns två hemvister där barnen är 
uppdelade utifrån ålder. De yngsta, 1–3 år, har sin hemvist på nedervåningen och 
de äldsta, 4–6 år, har sin på övervåningen. I äldre gruppen är det 13 barn och i den 
yngre gruppen 12 barn. Det kommer att finnas olika gruppkonstellationer i 
verksamheten beroende på aktiviteter och projekt. Det är två pedagoger som 
arbetar med de äldsta barnen, och tre pedagoger med de yngre. Förskolan har 
egen kock som lagar maten, till stor del ekologisk, från grunden. Varma delen av 
året lagar han mat i skogen en dag i veckan. Vid eldningsförbud lagas maten i 
förskolans kök. Vi äter ofta lunchen ute på gården, och ca en gång i veckan tar vi 
med mat och äter i skogen.  

Detta läsår kommer vi att arbeta med temat ”Lära Nära” i båda grupperna. Vi lär 
genom vår närmiljö.  

 

Vårt uppdrag: 
Vi arbetar utifrån styrdokumenten Skollagen, Lpfö18, vår trygghetsplan samt FN:s 
Barnkonvention. 

I Ur och Skurs mål utifrån Läroplanen, Utbildningen ska ge varje barn: 

Förutsättningar att utveckla intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar 
en naturkänsla 

• Förutsättningar att utveckla kunskap om en hållbar livsstil 

• Förutsättningar att utveckla kunskap om och praktiskt handlande efter 
allemansrätten 

• Stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen 

• Möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen 

• Förutsättningar att utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv 
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Identifierade utvecklingsområden  

• 1. Utifrån 2021 års BRUK-undersökning har vi kommit fram till att vi behöver vara mer 
tydliga på till exempel föräldramöten, utvecklingssamtal och i vår blogg på hur vi arbetar 
med vår trygghetsplan och värdegrund. Det vi främst lade märke till på resultatet från 
BRUK var hur några vårdnadshavare inte tyckte att deras barn kände sig trygga på 
förskolan.  
 

• 2. Vi behöver arbeta mer med att ge barnen adekvat digital kompetens, utifrån 
Skolverkets fyra aspekter kring detta: 
 

- Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt. 
- Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling. 
- Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier. 
- Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället. 

 

Våra prioriterade mål 

 

 

Önskad effekt:  

En barngrupp där barnen accepterar varandras olikheter och ser dem som styrkor.  

Att alla barn känner sig trygga under hela dagen på förskolan.  

Att barnen kommer till oss med sina funderingar, och pratar med oss om de 
känner sig, eller upplever att någon annan blir kränkt eller orättvist behandlad. 

 

Planerade aktiviteter:  

- ”Vänliga veckan” i februari kring alla hjärtans dag. Vi samtalar kring hur man 
kan göra för att vara schyssta med varandra, diskuterar kring vad barnen 
tycker är okej eller inte att säga/göra till varandra. Vi använder ordet 
integritet när vi pratar om var våra gränser går, till exempel att man har rätt 
att få vara ifred, att man kan tala om på olika sätt att man vill vara ifred, till 
exempel med en ”upptaget”-skylt på toaletten. Vi arbetar extra med 

1. Att i vårt värdegrundsarbete tydliggöra barnkonventionen för 
barnen, och lägga fokus på alla människors lika rätt och värde. 
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barnkonventionen denna veckan, går igenom de mest grundläggande 
artiklarna och barnen får välja en eller några att arbeta mera med.  

- Kontinuerliga barnråd, med vissa fasta punkter men med barnens egna 
funderingar i fokus.  

- Trygghetsvandring sker minst en gång/termin. Vi går tillsammans igenom 
våra miljöer, både inomhus och utomhus, med barnen där de får möjlighet 
att tala om hur det känns vid varje station/lekaktivitet. Detta görs i mindre 
grupper för att alla barn ska få chans att komma till tals. Här görs 
återkoppling till barnkonventionen.  

- Samarbetsövningar för att öka gruppkänslan och lära känna varandra ännu 
mer.  

- Minst en dag i veckan delar vi gruppen i två mindre grupper, där barnen får 
tillfällen att leka/utforska/undersöka/arbeta tillsammans i nya 
konstellationer för att ytterligare lära känna varandra och upptäcka 
varandras styrkor. Vi arbetar med olika projekt inom vårt tema ”Lära Nära”, 
men ger även tid för spel, lägga pussel, bygglek m.m. med en pedagog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önskad effekt: 

- Att väcka diskussion hos barnen om huruvida allt vi ser och hör är sanning, 
och öppna upp för deras ifrågasättande och kritiskt tänkande kring det vi 
upplever i vardagen.  

2.  

  Arbeta med källkritik. 

        Arbeta med programmering, både analogt och digitalt.  

        Att visa på hur man kan använda digitala verktyg i sin vardag, och som 
ett komplement till andra redskap.  

         Arbeta med barnens integritet, ansvar, respekt, kommunikation, 
möjlighet att påverka, och att ta ställning i olika frågor. Visa på vilka 
tekniska lösningar som finns i samhället och hur de kan underlätta vår 
vardag.  
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- Att barnens logiska tänkande och initiativförmåga att lösa problem 
utmanas. 

- Att barnen utvecklar en förståelse för att man kan göra så mycket mer med 
digitala verktyg, förutom att spela på appar eller titta på sociala medier.  

- Barnen talar om huruvida de vill bli fotade/filmade eller inte i en situation. 
De säger till en vuxen eller säger ifrån själva när någon gör/säger något 
kränkande. De kan ta beslut utifrån information de fått. De hittar själva 
teknik och tekniska lösningar under sin dag på förskolan.  

 

Planerade aktiviteter: 

En dag i veckan är vikt specifikt för tema/projektarbete och där använder vi oss 
ofta av digitala verktyg och medier. 

- Arbeta med green screen där barnen väljer bild och situation att fota. Som 
fortsättning klipper vi ihop alla bilderna (om barnen godkänner att deras 
bild ska vara med) till en film där de själva får berätta handlingen. Leta 
andra manipulerade och icke-manipulerade bilder att samtala kring, med 
öppna frågor om kritiskt tänkande, värdegrund, lika/olika förhållanden etc.  
 

- Banor i skogen där barnen får förklara väg för varandra (”programmera 
varandra”).  
Mönsterbildning, vi övar på att se vad kommer härnäst i mönstret, med 
kottar, pinnar, löv och annat naturmaterial. Barnen gör pärlhalsband utifrån 
ett i förväg bestämt mönster. 
Oplanerade aktiviteter: när situation uppstår uppmuntrar vi barnen att i 
första hand själva komma på en lösning på problemet, sedan kan vi ta hjälp 
av en kompis och i tredje en pedagog.   
 

- Vi har ca hälften av våra lässtunder digitala i den stora gruppen, genom 
projicering av boken på stor vägg så att alla ser bilder och text. Dock ska 
detta ske som ett komplement till fysiska böcker.  
Vi producerar film, inte bara konsumerar.  
Som ett komplement till våra förstoringsglas så har vi ett ”webbägg” vi 
använder oss av för att ännu tydligare se detaljer i naturen och i vår vardag. 
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Detta används framförallt på våra ”Mullepass” (I Ur och Skurs naturskola) 
ute i naturen.  

- När vi arbetar med green screen för vi dialog med barnen om hur vi ska 
använda bilderna. Samt att när vi väljer bakgrund samtalar vi kring hur man 
får använda andras bilder. Ordet integritet används även här med barnen 
för att befästa det ytterligare i deras ordförråd.  
Vid varje annat fototillfälle ges barnen möjlighet att välja vad som ska göras 
med bilden.  
Vi har barnråd ca en gång i månaden där alla ges möjlighet att få komma till 
tals. Här nämns alltid att de kan komma när som helst till oss om de har 
något de vill berätta.  

- Värdegrundsövningar, som bygger på att tala om vad man tycker, tror, 
gillar. Det handlar om att kunna och våga uttrycka sig, att fatta beslut och 
hålla fast det.  
Vi har röda och gröna kort för att tydliggöra en fråga eller ett påstående, till 
exempel ”Jag gillar glass”. Rött kort betyder nej och grönt kort betyder ja.  
Vi måste här vara väldigt noga med att påpeka för barnen att det är okej att 
inte svara om man inte vill (integritet).  

- Vi har planerade lekstunder där barnen väljer bland några aktiviteter, och 
där tränar vi att stanna kvar i leken en längre stund (att stå vid sitt beslut, 
att inte följa grupptryck). Barnen tillfrågas en och en för att det verkligen 
ska vara deras egna beslut.  

- Teknik i vardagen: Vi väcker barnens utforskandelust genom att i vardagen 
ställa frågor kring vår teknik. Till exempel vid handtvätten, vad har de för 
hypotes kring hur vattnet kommer fram? 
 
 

 

 

 

 

 


