
- att leka och lära tillsammans
- för en god skolstart

De centrala innehållen i 
FHille-programmet

FHille-materialet



• Att främja barnets välbefinnande, utveckling och 
förutsättningar för lärande. 
• Stärka barnets självkänsla samt den sociala, 

emotionella, kognitiva, motoriska och språkliga
kompetensen.

• Att göra föräldern delaktig i sitt barns lärande 
genom lek och positivt samspel.
• Stärka förälderns upplevelse av att vara en 

resurs för sitt barn.
• Främja inkludering för familjer med 

invandrarbakgrund.

Två huvudmål



Utgångspunkter
• Föräldrarnas delaktighet och lyhördhet, en 

stödjande och uppmuntrande hemmiljö och
lek tillsammans skapar förutsättningar för en 
positiv och trygg anknytning mellan barn och
förälder. 

Rika sociala och språkliga sammanhang, 
samt trygga relationer och trygg

anknytning skapar grogrund för barnets
allsidiga utveckling, lärande och
välbefinnande. (Sainio, Pajulahti, Sajaniemi)



Referensram för den pedagogiska verksamheten   
(Grunderna för planen för småbarnspedagogik, 2016)

HUR lär sig, 
upplever, 

tänker, agerar, 
deltar, leker, 
uttrycker sig 
mitt barn?



FHille handlar alltså om 

• Ömsesidighet, samvaro, gemensamma stunder, glädje, lekfullhet 
och lek – inte prestation

• Stärkande av samspelet i familjen
• Betydelsen av meningsfulla och roliga göromål tillsammans
• Kopplingen mellan lärande och lek 
• De positiva erfarenheternas betydelse 
• Värdet av att se och ta tillvara möjligheter och resurser

• Ett lättillgängligt och begripligt material



FHille i Finland
Jakobstad
Karleby
Kronoby
Larsmo
Nykarleby
Pedersöre

Kristinestad
Korsnäs
Malax
Närpes

Esbo
Hangö
Helsingfors
Hyvinge
Lojo
Kyrkslätt
Nummela
Pargas
Raseborg
S:t Karins

767 FHille-
familjer 

under åren 
2014-2021



FHille, för vem?

F-familjen
H-hemma
i-interaktion
l-lek
l-lärande
e-empowerment

Riktar sig till familjer som
”behöver lite mer för att få tillräckligt”.



FHille i ett nötskal

Förälder och 
barn leker och 

lär
tillsammans

hemma

Material: 
häften med

förslag på lekar, 
bilderböcker, 

rekvisita

Träffar
och fester

FHille-
guiden
stöder

föräldern

Koordi-
natorn
stöder
guiden

Nyckel-
person



Vad gör en FHille-guide?

FHille-
föräldern

Anpassar 
och 

förtydligar

Stöder 
och 

bekräftar

Inspirerar 
och upp-
muntrar

Instruerar 
i 

materialet

Bollar 
tankar 

kring lek 
och 

lärande

Betonar 
sam-

spelet



Verksamhetsprinciper och innehåll

Frivilligt att 
delta

För
familjerna är 

allt gratis, 
sagoböckena

är till låns

Räcker 30 veckor; 
september till maj
10 teman, t.ex. om
barnet, familjen, 

vänner, kost, 
experiment, 

fantasi, närmiljön

Lärområden
från småbarns-
pedagogikens 
styrdokument 

Materialet och innehållet i FHille
programmet stöder bl a:

• Den språkliga, sociala och
emotionella utvecklingen

• Förälderns och barnets
samspel

• Rörelseglädje, kroppskontroll
och – medvetenhet

• Matglädje, kostvanor
• Kännedom om, upplevelser i 

natur och miljö samt hållbarhet
• Kultur, kreativitet, fantasi i olika

former



• V. 1-3 Jag och min kropp: kroppsdelar, sinnen, kläder. 
• V. 4-6 Djur: husdjur, finska skogsdjur och vilda djur
• V. 7-9 Jag och min familj: om barnet i relation till familj och släkt. 
• V. 10-12 Jag och mina vänner: förstå egna och andras känslor och att hantera dem. 

Att leka och ha roligt tillsammans.
• V. 13-15 Här bor jag: om hem och närmiljö, samt natur och miljö. 
• V. 16-18 Sagor och berättande: att lyssna, återberätta och berätta  
• V. 19-21 Jag kockar och smakar: positivt om mat och matvanor i familjen. 

Vardagsmat, sällanmat, kalasmat.
• V. 22-24 Fantasi: leka, föreställa sig och ha roligt tillsammans. 
• V. 25-27 Jag trixar och fixar: utforska, pröva på, upptäcka, förstå
• V. 28-30 Världen omkring mig: om barnets närmiljö, respekt för naturen. 

Erfarenheter och begrepp on tid, årstider och väder.

Teman i FHille-att leka och lära tillsammans



V. 1,11,21Djur: husdjur, sällskapsdjur, vilda djur och insekter, om deras 
levnadsvanor och livsmiljöer. Var kommer maten ifrån. 
V.2,12,22 Här bor jag: barnets hem, närsamhället, Finlands karta.                           
V. 3,13,23 Jag och min kropp: känslor, tankar, fysisk aktivitet och 
kroppskännedom.                                                                                                              
V. 4,14,24 Fantasi: inlevelse, att berätta, formulera sig, föreställa sig att 
vara någon annan, att vara påhittig och ta initiativ.                                                               
V. 5.15,25 Världen omkring mig: närmiljön, miljön och respekt för 
naturen, människor och länder i världen, världskartan.                                                            
V. 6,16,26 Sagor och berättande: skapa och berätta historier, drama, 
kulturella uttrycksformer, traditionella lekar.                                                                              
V. 7,17,27Jag mår bra: levnadsvanor, matglädje, rörelseglädje, 
kroppsmedvetenhet, lek och rörelse, att ta hand om sig själv.                                    
V. 8,18,28 Min familj: mina rötter och hur livet såg ut förr. Arbete, yrken, 
framtidsdrömmar. Känsla av samhörighet.                                                                  
V. 9,19,29 Trixa och fixa: fenomen bl.a. vind, ljud, färger, språklig 
medvetenhet. Att förutspå, experimentera och laborera.                                                                       
V. 10,20,30 Mina vänner: Om att skapa sociala relationer, konfliktlösning, 
känslor, empati och vänskap.

Teman i FHille-för en god skolstart



FHille-materialet



Ett program – tre material



för barn i förskoleålder
• 30 häften med lekar och aktiviteter, 

1 vecka/häfte

 30 veckor, tio teman

för ca 4-5 åringar
• Tillgängligt på både svenska

och finska
• 10 häften med lekar och

aktiviteter, 3 veckor/häfte

30 veckor, tio teman



I FHille-materialet ingår
• FHille-boxen + startpaket
• Barnets FHille-mapp
• Förälderns FHille-mapp
• Barnböcker
• Häften
• Rekvisita och tilläggsmaterial

(+ cirkulerande tygkassar)
• Materiallista för guiderna
• Visuellt stöd



FHille- boxen och ”startpaket”:
- 1 förpackning färgpennor/kritor
- blyertspenna
- pennvässare
- suddgummi
- tejprulle
- limstift/limflaska
- papperssax
- häftmassa i stora FHille
- vattenfärger + pensel
- några pappersark, A4
- Kotte i lilla FHille



Veckohäften



FHille- att 
leka och lära 
tillsammans

FHille-för en god skolstart

Breven och
berättelserna

inlästa på
www.folkhalsan.fi

/fhille





Böckerna 
som ingår i 
materialet 

• Gunilla Bergström: Kalas! Alfons Åberg
• Tove Jansson: Hur gick det sen?/ Mumins lilla 

bok om färger
• Lars Klinting: Castor bakar
• Catarina Kruusval: Fia och djuren går till sjöss 

/Fia och djuren på dagis
• Catarina Kruusval: Ellen
• Hanna Lundström & Maija Hurme: Rassel 

prassel puss/ Rassel prassel poesi
• Åke Löfgren & Egon Möller-Nielsen: Historien 

om någon



Böckerna 
som ingår i 
materialet

• Lena Andersson: Lilla Kotten får besök

• Tove Appelgren & Salla Savolainen: Vesta-Linnéa i månskenet, eller
Sov nu, Vesta-Linnéa!

• Eric Carle: Den mycket hungriga larven  

• Lena Frölander-Ulf & Hannele Mikaela Taivassalo: Sagan om 
prinsessan Bulleribång, eller Christina Björk: Prinsessor och drakar 
eller Per Gustavsson: Prinsessor går på zoo

• Werner Holzwarth & Wolf Erlbruch: Det var det fräckaste  

• Sven Nordqvist: Kackel i grönsakslandet             

• Anna Ribbing & Mia Nilsson: Djurens ABC, en ska inte vara med!
eller Carin Wirsén och Stina Wirsén: Ahmed Anka och Ödlan Örjan, 
eller Sarah Sheppard: Dino-ABC

• Annika Sandelin & Karoliina Pertamo: Råttan Bettan och masken 
Baudelaire eller Lennart Hellsing: Här dansar herr Gurka



Rekvisita: lek- och
pysselmaterial



Tilläggsmaterial





Visuellt stöd
i FHille







www.folkhalsan.fi/fhille

Ta kontakt!
• nina.finnas@folkhalsan.fi

• tfn nr: 044 788 3754

• senada.arnautovic@folkhalsan.fi

Tfn nr: 044 788 3632

• johanna.sallinen@folkhalsan.fi

Tfn nr: 044 788 1053


