
 BARNETS KVALITETSHJUL                                                  

                                      Småbarnspedagogik 1-5 år 

                            Jag är del av en barnvänlig kommun  

 
Jag är delaktig och kan på-

verka min vardag på dag-

hemmet. Jag får delge mina 

åsikter och jag blir tagen i 

beaktande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÅ BRA – Jag vet vad jag behöver för att må bra. 

                    Barnets egenvärde. 

• Jag är unik och värdefull.  

• Jag och mina kamrater behandlas jämlikt. 

VÄNSKAP – Vändagen 14.2. Kamratrelationer och vänskap.   

• Jag lär känna mig själv.  

• Jag lär mig skillnaden mellan rätt och fel.  

• Jag får redskap för att vara en god kamrat. 

LÄRANDE – Jag känner mina styrkor och jag vet hur jag 

lär mig bäst. Mitt lärande märks.  

Min lärare tror att jag kan lära mig allt jag vill.  

Min plan följs upp 

• Min lärprocess synliggörs i lärmiljön. 

• Dokumentationen synliggör förförståelse, 

genomförande och efterförståelse. 

HÄLSOSAM LIVSSTIL 

• Ekologiskt tänkande  

• Hälsosam mat 

• Tillräckligt med vila  

TACKSAMHET – För varandra och naturen 

   SOMMARLOV   

• Det är tryggt och roligt på sommardagvår-

den. 

• Jag får nya kamrater att leka med. 

 

 

JANUARI 

 

 

FEBRUARI  

 

 

APRIL 

 

 

       MAJ, JUNI,      

 JULI  

 

• Vad tyckte jag om det vi gjorde? (Var är vi?) 

• Var det bra, dåligt, svårt eller roligt? 

• Vilka saker kan göras på ett annat sätt?  

• Vad kan förbättras? (Vart ska vi) 

• Hur ska vi göra? (Hur gör vi?) 

• Var ska vi göra det? 

• När ska vi göra det? 

• (Hur blev det?) 

DECEMBER 

 

 

NOVEMBER  

 

 

OKTOBER  

 

 

JULEFRID – HÖGTIDER. 

• Jag får tid att uppleva stillhet och ro. 

 

• Jag och mina vänner delar tradition och 

kultur. 

 

 

HÅLLBARHET.  

• Jag lär mig att ta hand om mig själv och 
min hälsa.  

•  Jag gör val som överensstämmer med  en 
hållbar livsstil.  

• Kompisrelationer och min egen plats i  
gruppen. 

 

 

 

 

FN:S KONVENTION OM BARNENS RÄTTIG-
HETER. 

• Mina vårdnadshavare har deltagit i  

 Utvecklingssamtal. 

• Min personliga plan görs upp 

DELAKTIGHET – Jag kan påverka min vardag.  

• Jag och mina vänner får berätta vad vi tycker.  

• Jag är delaktig i planering, utveckling och  

 utvärdering.  

• Jag själv, trygghet och rutiner. 

Utarbetandet av min plan påbörjas 

 

 

TILLSAMMANS – Jag är del av en god gemenskap        

där det är viktigt att alla mår bra.  

Det är viktigt för mig att det går bra för dig.  

• Jag får en trygg inskolning i gruppen.  

• Jag lär mig sånger, rim och ramsor, munmotorik 
och kommunikationsfärdigheter 

• Mina vårdnadshavare är välkomna på en träff. 

 

 

 

MARS 

 

 

AUGUSTI 

SEPTEM-

BER 

 

BARNENS INTRESSEN OCH GEMENSAMMA MÅL 

 

MÅNGSIDIG 

KOMPETENS 

PEDAGOGISKA ARBETSSÄTT, PEDAGOGISK DOKUMENTATION , UTVÄRDERING AV UNDERVISNINGEN OCH UTVECKLLING 


