
Tema Pippi 

Vi har valt ut några karaktärer ur pippi. Varje karaktär har en koppling till olika delar ur läroplanen. 
Figurerna kopplas till följande mål: 

Prusiluskan - som värnar om miljön. Hon vill väcka barnens intresse, nyfikenhet, lust att lära allt 
som har med vår natur och hur man värnar om den. Lära dem vad som är rätt och fel när det 
kommer till källsortering. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskapen om hur de olika 
val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. Hon kommer att samarbeta med 
materialarna som är ett material från FTI. 

 Pippi - gillar musik och rytmik. Barnen ska ges möjlighet att delta i fysiska och vistas i olika 
naturmiljöer. Pippi vill även att barnen ska få möjlighet att uppleva rörelseglädje och där igenom 
att utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. 

 Herr nilsson - kommer att lära oss om it. Digitaliseringen har blivit ett stort hjälpmedel samt 
verktyg herr nilsson kommer hjälpa barnen att upptäcka och utforska teknik i vardagen. Samt få 
använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande. 

 Kling och klang - hjälper till med konflikthantering. Att aktivt arbeta med att främja alla barns lika 
rättigheter och möjligheter oberoende av könstillhörigheter. Dem kommer att utbilda barnen på 
olika nivåer om hur man ska ta sig ur en konflikt men även hur man ska gå till väga för att lösa 
den så alla barnen känner sig hörda samt sedda.  

 Dunderkarlsson och blom - Det behövs lek och bus. Leken ska ha en central plats i utbildningen. 
Barnen skall ges förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till och som någon i 
arbetslaget introducerar. Genom en aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen 
mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter. 

 Pippis pappa - kommer ta upp de olika avsnitten ur barnkonventionen. vi kommer att använda 
oss av vår Bokserie  "kompisboken barnkonventionen" 

Våra mål med temat: 

Ge barnen ökad förståelse och bra redskap till att hantera konflikter. Vi vill även med temat ge 
barnen grundläggande kunskap kring återvinning. Med hjälp av rytmik och musik vill vi öka 
koordinationsförmågan och ge glädje till rörelse och musik. Vi har även material från 
barnkonventionen där barnen får höra samt lära om rättigheter och skyldigheter. 

Syftet med temat: 

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande i linje med 
läroplanens intentioner. 

 


