
	
Mössebos vision 
 
På Mössebo arbetar vi utifrån vår pedagogiska vision kring omsorg, lek och lärande. Visionen 
har sin bas i förskolans läroplan. 
 
Omsorg 
Omsorg handlar om att visa respekt, ge stöd och tydligt visa sin förståelse för barnet, både 
individuellt och i grupp. Det är viktigt att både vuxna och barn visar att man bryr sig om 
varandra och att man är intresserade av varandra. Små barn har ett extra stort behov av närhet, 
stöd och omsorg. Omsorgen har en stor betydelse för barns utveckling av självuppfattning, 
och därmed också för utvecklingen av lust till aktiviteter och lärande. 
 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och 
ansvar, förmåga att upptäcka och reflektera över olika etiska dilemman och livsfrågor. 
Varje barn ska få sina behov respekterade och tillgodosedda och få uppleva sitt eget 
värde. 
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Lek 
I leken tillägnar sig barnen kompetens inom en rad områden och utvecklar ett starkt 
engagemang. I leken utvecklas vänskapsrelationer och en känsla av social och kulturell 
tillhörighet som är viktig för lärandet. Vi måste tänka på att inte låta lärandeaspekten 
framhävas så starkt att det går ut över barnens lekglädje och lekupplevelse. 
 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt 
förmåga att leka och lära. 
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Lärande 
Motivation och socialt samspel mellan personer är centralt för lärandet. Vi vet att barnet lär 
sig under hela dagen – med hela kroppen – om det är meningsfullt för barnet. Vi utgår från 
barnets perspektiv och det som barnet bidrar med till lärandesituationen. Det är viktigt att 
barnet får stöd i att känna tillhörighet, att barnet kan och vet mycket och att barnet själv kan 
klara många saker. Vi ska stärka barns självuppfattning och stärka barns sociala kompetens 
och sist men inte minst stödja barn i att utveckla omsorg för sig själv och andra. 
 

Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. 
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