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1. Professionellt bemötande

inom

pedagogisk verksamhet och 

utbildning, 15kp



1. Professionellt bemötande inom pedagogisk verksamhet och

utbildning, 15kp

barnets

rättigheter

lagar

Värdegrund och normer

arbetsplatsens regler och

lagar (tystnadsplikt)rättigheter och

skyldigheter i arbetet

yrkesgrupper på

daghemmet

god sed & 

gott

bemötande

observation

kommunikation

Interaktion 

med barn

Välbefinnande

FHJ1, 

senare

”BARNET” 

i vardagen

Barnledarens 

arbetsområde

handledningsmetoder

utvärdering

hälsofrämjandet

Helhetsmässig växande

grundbehov

planering

Barnledarstudiernas uppbygnad

LIA på 

DAGHEM

3-4 veckor

Utevistelse

olikheter, styrkor

planering

Bemötande socialkompetens



2. Att främja utveckling, välbefinnande

och lärande, 40kp

etiska frågor

Arbetsplaner 

i daghem

barns olika

bakgrund

språkutveckling

sunda levnadsvanor

vila

matvanor

rörelse

leken

barnsjukdomar

arbetsplanering

Främja 

barnets 

välbefinnande 

hygienpass

styrdokument

Barnets 

utveckling 

och hälsa

Arbetsmetoder

fostranstilar

0-1 

1-3

3-6

6→

stöda tal

problemlösning

må bra i arbete

Barnledarens 

verksamhetsområde

ergonomi

arbetstrivsel

Planering av 

rastaktiviteter

LIA på 

DAGHEM, 

5-6 

veckor



3. Genomförande av pedagogisk verksamhet inom

småbarnspedagogik, 30kp

planer och lärmiljö inom

grundskolans pedagogik
olika planer i dagis

inlärningsmodeller

den viktiga planeringen

alternativa pedagogiska

metoder

pedagogisk dokumentation

undervisningen i fokus

barnet lär sig genom lek

barnets

uttryckningsförmåga

LIA på skolan 

eller daghem      

5 -6 veckor

Barnet som 

lär sig

Pedagogisk 

verksamhet

Lärmiljö



4. Arbete med familjer och sektorövergripande

samarbete, 20kp

Samarbete och

kommunikation

med familjen

tjänster och förmåner

(kommun, FPA)

tredje sektorn

nätverksarbete

olika familjetyper i vår

egen kulturtradition

mångkulturella familjer

familjens välbefinnande

föräldraskapet

kriser i vardagen

barnskydd familjerådgivning

stöd & hjälp

familjeevenemang

(delvis LIA)

Samarbete över 

sektorer

Familjen

främja familjens 

välbefinnande



5. Handledning av personer som behöver

stöd, 20kp

lagar
stöd man erhåller

mångprofessionellt samarbete

nätverksarbete

allmänna terapiformer

rehabilitering

fysiska & psykiska

funktionsnedsättningar

inlärningssvårigheter

utvecklingsstörningar

ADHD

specialpedagogik

säkerhet och individuella hjälpmedel

hjälpmedel som stöder kommunikation

AKK

allas möjlighet att delta

LIA på 

DAGHEM

3-4 veckor

Barn som 

behöver stöd

Inkludering

Stödsystemet

Mångsidiga 

stödmetoder
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