Tilläggsuppgifter

UF LP -stigen
UF LP-stigen är tänkt som stöd för planering av det
egna undervisningsarbetet. På stigen ser du hur programmet Jag + du = vi sammankopplas med läroplanen, och du kan komplettera stigen så att den passar
dina behov. UF-program stöder uppbyggandet av en
enhetlig inlärningsstig samt planeringen av mångsidiga
kompetenser och mångvetenskapliga lärområden.

LP, förskoleundervisning

Eleverna bekantar sig med sina egna styrkor och
olika människor, och stärker den vägen sin interaktionsförmåga. Försök, misstag och kreativa idéer hör
till livet. Genom att högakta och stöda dem utvecklar eleven en sund självkänsla. Genom uppgifter som
lämpar sig för åldern bekantar man sig med framtidens färdigheter, närmiljön och dess mångfald.

Utvecklande av en sund självkänsla

Interaktion och att ta hänsyn till andra

Lek, glädjen i att lära sig och inse saker, en miljö som
stöder uppväxten, att göra saker själv, att pröva på
och uppleva saker, försök och misstag, uppmuntran
och stöd, högaktande av barndomen, närmiljön och
dess mångfald

Sociala färdigheter, att agera i olika situationer,
utvecklande av fantasin och förmåga till empati

LP, förskoleundervisning
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Jag

LP, årskurserna 1–3,
nybörjarundervisning

Du

K1 Förmåga att tänka och lära sig
Vi förstår betydelsen av vår egen erfarenhet, vi ställer
frågor, lyssnar på andra, undrar och ifrågasätter vårt
eget och andras tänkande.
K3 Vardagskompetens
Vi övar på att agera i grupp, på att känna igen
känslor och egna styrkor. Lär oss att värdesätta andra.
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Jag + du = vi

Att göra tillsammans, lyssna på andra och
fördelning av roller

Vi lär oss gemensamma regler, skapar förtroende för varandra och agerar som en grupp där
allas insats är viktig för att nå ett gemensamt mål
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LP, årskurserna 1–3,
nybörjarundervisning

K2 Kulturell och kommunikativ kompetens
Vi samverkar med olika människor, framför egna
åsikter, blir bekanta med att respektera andra och
godkänna olikhet.

Avslutningstillfället

Läroämnen:
Till exempel modersmål, omgivningslära, matematik
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till
en hållbar framtid

Till exempel modersmål, bildkonst
Till exempel modersmål, gymnastik, bildkonst
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Ansvarstagande och målinriktad verksamhet
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Att växa till samverkan

Vi funderar på begreppen rättvisa, likvärdighet och
ömsesidighet och betydelsen av dem i utvecklingen
av sociala färdigheter.
K5 Digital kompetens
Vi tränar på att använda apparater, program och
tjänster och lär oss deras användnings- och
funktionsprinciper tillsammans genom att
pröva på saker.

Läroämnen:
Till exempel modersmål, gymnastik,
bildkonst, musik
K6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap
Vi samverkar i grupp, tränar på lämpligt
åldersanpassat ansvarstagande, får erfarenheter
av att planera ett evenemang tillsammans och blir
medvetna om vad vi själva är bra på.
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en
hållbar framtid
Vi planerar en verksamhet och stöder
gruppens mål som individer.

K4 Multilitteracitet
Vi producerar olika texter, prövar på att
uttrycka oss genom bilder och skaffar oss
information från olika källor.
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UF LP -sammanfattningen
finns på adressen: nyohjelmat.fi

Jag + du = vi

17

