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Förskolans yttre och inre miljö
 
Frilufts Förskolor Äventyret är beläget i en sekelskiftsvilla med en stor trädgårds- och naturtomt 
med närhet till fantastisk natur inom promenadavstånd till Altorpskogen, Germaniaviken och inte 
minst promenadstigen på gamla banvallen. Vår gård är utformad för att barnen ska känna trygghet 
och där miljön lockar barnen till olika slags lekar. Vi använder oss av olika stationer där materialet 
förändras efter väder och barnens intressen. Barnen har tillgång till samlingsplatser och matbord 
både inomhus som utomhus. 
Maten på Äventyret levereras från Brasserie Maison i Bromma. Maten lagas efter 
Livsmedelsverkets riktlinjer och rekommendationer om mat för små barn samt med mål att minst 
30% av all mat är ekologisk. Alla mejeriprodukter och bananer är dagligen ekologiska.

Barn och pedagoger
 
Under läsåret som gått har vi varit mellan 51-54 barn på Äventyret fördelat på fyra olika 
barngrupper. Våra allra yngsta 1-3åringarna kallas för Upptäckare, våra 3-4åringar kallas 
Utforskare, våra 4-5åringar för Yngre Äventyrare samt våra allra äldsta, 5-6åringarna kallas för 
Äldre Äventyrare. Hos upptäckarna har vi haft 2 pedagoger medans Utforskarna haft 3 
pedagoger och de Yngre Äventyrarna har varit 2 samt Äldre Äventyrarna  har varit 2 pedagoger 
plus 1 resurs.
 
Under hösten och våren har följande pedagoger arbetat hos oss. 
Oskar förskollärare samt Rektor 40 tim 
Magdalena barnskötare 40 tim 
Camilla förskollärare 40 tim  
Emma barnskötare 40 tim 
Åsa förskollärare 36 tim  
Tilda förskollärare 30 tim 
Maggan barnskötare 32 tim
Federico barnskötare 34 tim
Gabija barnskötare 40 tim 
Indre resurs 30 tim

Planering och utveckling
 
Under läsåret har vi sammanlagt haft 11 pedagogmöten på tre timmar styck under kvällstid  samt 
två heldagar med planeringsdagar och två heldagar med utvecklingsdagar där vi fått en möjlighet 
till att planera och utveckla vår verksamhet. Under dessa tillfällen har vi bland annat arbetat fram 
och haft diskussioner kring vår plan mot diskriminering och kränkande behandling, haft 
diskussioner och praktiskt arbete kring vår fortbildning inom språkutveckling som varit hela Frilufts 
Förskolors utvecklingsområde under 2021/2022. Vi har under dessa möten diskuterat och planerat 
utifrån Frilufts Förskolors miljömål för 2020/2021. Vi gör utvärdering av vår verksamhet löpande 
under terminen när vi haft speciella aktiviteter och traditioner samt en stor utvärdering i slutet av 
varje termin. I början av varje termin har vi utformat vår utbildningsplan med förskolans mål, dels 
för hela förskolan men även en specifik för varje barngrupp som fungerar som en grovplanering för 
oss.
Vi har även haft  en punkt på våra pedagogmöten där våra förskollärare har ordet. De planerar 
denna punkt utifrån olika ämnen som vi behöver lyfta lite extra för tillfället. Under läsåret 21/22 
hade vi förutom utbildningen inom språkutveckling fokus på hur vi utvecklar den digitala 
kompetensen på vår förskola. Vi har under p-möten haft olika workshops som hur vi använder vårt 
digitala mikroskop, har högläsning med hjälp av projektor samt använder ipaden i den pedagogiska 
dokumentationen. 
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Våra förskollärare har deltagit på Frilufts Förskolors förskollärarträffar tillsammans med Frilufts 
Förskolors specialpedagog Tina. Fokus under läsårets träffar har varit förskollärarens ledarskap i 
arbetslaget. Alla pedagoger har utöver det haft flera träffar med andra pedagoger från Frilufts 
Förskolor med olika gruppdiskussioner kopplat till Frilufts Förskolors gemensamma 
språkutbildning. 

För att dokumentera barnen och göra våra pedagogiska dokumentationer använder vi oss utav 
iPad för att fota, filma och anteckna samt papper och penna, barnens alster och förskoleappen. I 
förskoleappen gör vi dokumentationer både på de enskilda barnen och hela barngruppen där 
föräldrarna på ett tydligt sätt kan följa barnens utveckling.  
 
Alla pedagoger har haft 1 timme enskild planering samt 1 timme planering gruppvis varje vecka. 
Utöver detta har förskollärarna även 2 timmar planering där de ser till att hela Äventyret utvecklas 
och att vi arbetar aktivt med läroplanen. Förskollärarna finns också som stöd och hjälp till hela 
pedagoggruppen. 
Pedagogerna har ansvarsbarn och varje termin erbjöds vårdnadshavarna ett utvecklingssamtal. I 
utvecklingssamtalen har vi använt våra underlag där vårdnadshavarna fått en inbjudan med några 
frågor att fundera kring och som sedan pedagogen och föräldrar diskuterar kring för att gemensamt 
sätta en utvecklingsplan. I samtalet fokuserar vi främst på sju olika områden från Lpfö 18: 
Självständighet och Identitet, Socialt samspel, Motorisk förmåga, Språk och kommunikation, 
Matematik, Naturvetenskap och teknik samt Kreativitet och fantasi. Vi har även haft 
inskolningssamtal för våra nya barn och under slutet av terminen erbjuder vi avslutningssamtal för 
de barn som ska vidare till förskoleklass.

Föräldrasamverkan
 
Utöver utvecklingssamtalen som vi erbjuder en gång per termin har vi  samverkat med föräldrarna 
på flera olika sätt. I början av höstterminen bjöd vi in samtliga föräldrar till föräldramöte. Mötet 
fokuserade på att lära känna och välkomna nya familjer men även att varje avdelning fick en chans 
att presentera och beskriva vilken typ av verksamhet de kommer bedriva under terminerna. Under 
föräldramötet valde vi delvis nya samverksansföräldrar som består av två föräldrar från varje 
avdelning, rektor samt en av pedagogerna. Samverkansföräldrarna har möte en gång per termin 
och ska fungera som en länk mellan föräldragruppen och förskolan. Detta läsår har vi, tack vare 
pandemin erbjudit digitalmöten både vid utvecklingssamtalen samt samverkansmöte.

Föräldrarna har även fått information dagligen direkt från oss pedagoger vid hämtning och lämning 
samt att vi använt oss utav förskoleappen för att komma i kontakt med föräldrarna. Utöver ovan 
nämnda möten och samtal har vi haft övriga aktiviteter där vi  fysiskt velat bjuda in samtliga 
vårdnadshavare till förskolan såsom lucia, vernissage, fixarkväll samt sommarfest. Men detta läsår 
som likt föregående var märkt av pandemin har vi självklart fått tänka om och istället haft Lucia och 
andra aktiviteter utan fysiskt närvarande vårdnadshavare utan de fick istället delta digitalt i form av 
filmsnuttar från barnens sångsamlingar. Vårens vernissage löste vi utomhus genom att de fick gå 
igenom barnens utställda alster och dokumentationer i samband med hämtning samt att vi fick till 
en fysisk sommaravslutning för alla barn och föräldrar.

Verksamheten och styrdokument 
 
Under läsåret som gått har vi  på Äventyret arbetat efter och följt Lpfö 18 samt Frilufts Förskolors 
dokument ”Gröna tråden” och ”övar-prövar och lär med Naturpedagogiken”. Vi har använt oss av 
ett tematiskt arbetssätt där vi med hjälp av pedagogisk dokumentation och demokratiska principer  
har följt barnens intressen och ideér. 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Utifrån läroplanen har vi delat in den i sju olika huvudrubriker för att känna att vi får med och följer 
allt som står i den. De rubrikerna vi valt att uppmärksamma är,  Självständighet och Identitet, 
Socialt samspel, Motorisk förmåga, Språk och kommunikation, Matematik, Naturvetenskap och 
teknik samt Kreativitet och fantasi. Självklart går de flesta områden in i varandra och vi arbetar 
ständigt utifrån dessa olika områden men med rubrikerna hoppas vi att vi tydliggjort för oss 
pedagoger och för barnen när vi exempelvis lärt oss något kopplat till matematik.

Under höstens utvecklingsdag arbetade vi pedagoger gemensamt fram en plan mot diskriminering 
och kränkande behandling. De områden och situationer vi alla kände att vi skulle vara ha lite extra 
koll på var vid toalettbesök samt vid lek på undangömda platser på gården och när det blir 
ensamarbete på grund av att ens kollega är på rast. Under läsårets pedagogmöten har vi haft vår 
plan mot diskriminering och kränkande behandling som en återkommande punkt på dagordningen 
för att ge tid till diskussioner och hur vi kan förbättra vårt arbete kring planen. Vi har främst pratat 
om vikten av att sprida oss på gården och tänka på hur våra toalettsituationer ser ut för att det ska 
bli så bra som möjligt för barn och vuxna som vistas på vår förskola. I samband med både 
utförandet och hur vi bibehåller planen lyfter vi självklart in Barnkonventionen och diskussioner 
kring jämställdhet samt lyfter Förskolebrevet.

Vi på Frilufts Förskolor Äventyret är med i Grön Flagg och har under läsåret som gått arbetat med 
samt lämnat in en rapport utifrån arbetsområden inom Grön Flagg, ”Hållbar konsumtion” och ”Djur 
och natur”. Detta har sett olika ut i de olika ut på samtliga avdelningar men något vi alla gjort 
tillsammans har varit att samla ihop pant, tillsammans med alla familjer och efter det haft ett Grön 
Flagg-råd där barnen fick vara med och bestämma vad pengarna skulle gå till. Vi har även 
medverkat i skräpplockarveckorna som blir en påminnelse för barnen om vikten av att plocka skräp 
och hålla rent i vår närmiljö. 

En stor del av vår verksamhet väljer vi att bedriva utanför vår gård när vi går på utflykter. Samtliga 
barngrupper har under läsåret lämnat vår gård flera gånger i veckan, både korta utflykter i vår 
närmiljö samt heldagsutflykter då vi bland annat gått till skogen, vattnet och besökt museum. Vi 
arbetar efter Frilufts Förskolors ledord, Tryggt, Roligt och Lärorikt och följer årstiderna och 
anpassar aktiviteterna efter vår Övar-Pröva-Lär med Naturpedagogiken samt specifika mål för 
varje grupp. Vi ser naturen som vårt uterum och lärande rum, vi använder den som vårt 
arbetsmaterial och upplever den året om med alla våra sinnen. Vi har under läsåret lärt barnen allt 
från allemansrätten till hur man sätter upp en repbana i skogen och använder sin motorik till att 
behärska den samt vilka knoppar och träd som finns i just vår närmiljö. De dagar vi inte gått till 
skogen har vi haft aktiviteter på gården kopplat till våra aktuella teman utifrån läroplanen. Under 
vintern genomförde vi olika vinteraktiviteter såsom skidor, stjärtlappsåkning och byggde is- och 
snöskulpturer. 
 
Under läsåret som gått har vi haft olika traditioner som varit viktiga för oss på vår förskola. Vi har 
haft vår skördefest där vi tillsammans med barnen skördade de morötter, potatisar och andra 
grönsaker vi sådde under våren för att sedan göra sen stor pyttipanna över elden som vi sedan åt 
till lunch den dagen. Vi har haft vårt lövlopp där vi firar in att hösten har kommit och springer ett 
lopp nere på banvallen nedanför vår förskolegård. Vårt luciafirande hade vi ute på vår gård, barnen 
tågade fram till vår samlingsplats runt elden där vi sedan hade en sångsamling med Luciasånger 
som filmades och visades upp digitalt för alla vårdnadshavare. Förskolans dag var något vi 
uppmärksammade tillsammans med barnen, dagen till ära valde vi att ha en maskerad samt olika 
stationer runtom på gården såsom disco, skapande och såpbubblor. Vår sommaravslutning hade vi 
på vår gård där vi i äntligen kunde bjuda in samtliga föräldrar och syskon för första gången sedan 
Corona-viruset kom. Vi hade där varsin aktivitet från de olika avdelningarna som familjerna fick 
prova på för att sedan ha en 

Under läsåret som gått har vi på Äventyret haft flera olika utvecklingsområden och mål för vår 
verksamhet. Både långsiktiga utvecklingsarbeten som sträcker sig under en lång tid samt kortare 
områden och mål för enstaka terminer. Som man kan läsa här ovan har vi arbetat med och uppnått 
målen både genom vårt arbete på våra utvecklings- och planeringsdagar men även på våra 
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pedagogmöten vi haft utspridda under hela läsåret. Sedan har varje avdelning arbetat utifrån våra 
mål och utvecklingsområden i det dagliga arbetet med barnen vilket man kommer kunna läsa om i 
varje avdelnings verksamhetsberättelse här nedan. Under nästkommande läsår kommer vi 
fortsätta arbeta utifrån våra övergripande mål för verksamhet som vi haft det senast läsåret men 
kommer fokusera lite extra på att fortsätta utveckla vår pedagogiska dokumentation för att hjälpa 
oss att utveckla vår verksamhet ännu mer samt fortsätta vårt arbete kring pedagogiskt 
förhållningssätt. Vi har under läsåret haft följande mål för hela verksamheten:

Övergripande mål för verksamheten på Äventyret HT2021-VT2022

• Aktivt arbeta efter Frilufts Förskolors miljömål 2022, hållbar konsumtion vilket även kommer 
synas inom vårt arbete inom Grön Flagg  

• Utveckla den digitala kompetensen  

• Fortbildning inom språkutveckling 

• Ge barnen ett utökat omvärldsperspektiv och allas lika värde  

• Synliggöra och utöka barnens inflytande

Verksamhetsberättelse Upptäckare Ht-21/Vt-22 

Självständighet och identitet
Under hela året har vi arbetat med skapa och behålla trygghet. Genom aktivt arbeta med att skapa 
förutsättning för trygg lek, socialtutforskande har lärande och utveckling skett hos varje barn. Vi har 
kunnat uppnå detta genom att så ofta det fungerat dela upp oss i mindre grupper och haft 
återkommande gruppstärkande aktiviteter. 
Under året har vi haft 10 inskolningar och 4 överflyttningar till den äldre Utforskargruppen- detta är 
för att gruppen ska hållas om 10 barn. Vi har även haft ett utbyte och samarbete med övriga 
pedagoger på förskolan särskilt av Utforskargruppen. Därav har mycket av verksamheten handlat 
mycket om att stärka individ och grupp. Samlingar har haft en tydlig struktur där vi har använt 
namnsånger och sagor i ämnet kroppen, kompis och familj. Vi har haft ett längre projekt om våra 
sinnen där vi bland annat lyssnat på olika ljud eller använt känsel och smak.
Vi har gjort flera ”kompistavlor” med barnens foton och tavlan har målats om allt eftersom gruppen 
har förändrats.  
Vi har hela tiden strävat efter att varje barn ska få tid att klara av rutiner som kläder och 
toalettbesök, dock har vi fått anpassa tid efter väderlek och logistik i trånga hall och 
toalettutrymmen. 
Det har varit en utmaning att dela oss i grupper under själva inskolningsperioderna då vi endast är 
två pedagoger. Genom ett väl fungerande samarbete har trygghet har etablerats mellan barn, 
pedagoger och föräldrar. Vi kan även se att barnens tillit till sin egna förmåga har utvecklats.
En del av höstens identitetsstärkande arbete har varit tema ”familj”. Vi har använt vår 
egentillverkade ”Knacka på bok”, (en av barnens favorit bok av Anna Clara Tidholm), där varje 
barns familj finns representerade i. på detta sätt har vi försökt nå målet med att introducera olika 
familjekonstellationer och ge barnen ett första omvärldsperspektiv. Under utflykter och i möten med 
djur har djurfamiljer lyfts fram i samma syfte. Barnen visade stort intresse och igenkänning i tema 
familj.  Ett viktigt och roligt tema som vi fortsätter med.
Vi ser ett resultat av att vi pedagoger har stöttat barnens sociala utforskande genom att vi har varit 
medhjälpare som aktivt stöttat barnen och använder empatin i stället för fördömanden i samspelen. 
Vi har haft som mål att varje barn ska få möjlighet att utveckla sina sociala förmågor, i spontan lek 
såväl organiserad lektillfällen, att turas om och vänta på sin tur. Ny utmaning ligger framför oss att 
arbeta med integritet. Vi har introducerat ”stopphanden” och nu stöttar vi förmågan att lyssna aktivt 
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och hantera känslor. Att få mottagaren att förstå stopphanden, lyssna och hejda sig själv. Vi 
kommer fortsätta ta hjälp av TAKK- bilder som tydliggör känslor lika så använda djur och sagor.
 Vi har sett att TAKK har fått stor betydelse för att skapa kommunikation mellan barnen och riktat 
fokus på känslor och dess betydelse. Detta har genererat att leken, tryggheten har stärkts.

Språk och kommunikation
Upptäckarna är inne i sin mest språkutvecklande period och detta läsår har hela förskolan haft som 
mål att vi ska utveckla en stimulerande språkmiljö. Vi har nått målet bland annat genom att vi aktivt 
arbetat med målstyrda samtal. Till exempel vi vid lunchbordet eller vid av och påklädning förstärkt 
och använt utvalda ord och begrepp. Sätta ord på det barnet visar intresse för, lyssna och 
observerar vad barnet visar med ljud eller sitt kroppsspråk. Vi har introducerat och arbetat TAKK, 
tecken som alternativ och komplimenterande kommunikation. För att ytterligare stärka språk och 
samspel har vi skapat kommunicerande aktivitetsstunder. Där färre barn samlats, där alla blir 
lyssnade till och där alla får möjlighet att uttrycka sig.
Vi ser ett stort gensvar av vi pedagoger medvetet aktivt arbetat med att skapa positiva språkliga 
sammanhang. Barnens språk har utvecklats mycket. Flertalet av barnen har stor förmåga att 
uttrycka sig och förstå samspelet i kommunikationen.
Barnens intresse för färger och bokstäver har stärkts genom TAKK, vi såg ett intresse för 
bokstäver  växa fram där av  ett litet projekt med barnens ”begynnelsebokstav”.  vilket resulterade i 
ett större intresse för bokstäver och alfabetet. vi genomförde aktivitetsstunder med bokstäver och 
alfabet där vi  fokuserat på bokstävernas ljud och samtidigt använt TAKK bilder och 
bokstavstecknet. Barnen har lärt sig att känna igen bokstäver sin egna namn såväl kompisars och 
föräldrars. 

Matematik och barnens inflytande
Vi har uppnått vår målsättning att arbetar med grundläggande matematik dels i rutinstunder som i 
planerade tillfällen. Vi har tagit oss tid till och att uppmuntra barnen sortera och klassificera 
material och leksaker på avdelningen eller utomhus var gång vi plockar undan och ska byta 
aktivitet.  Vi har öva på att se likheter och skillnader till exempel när vi under skördefesten 
sorterade frukter och grönsaker.  Under projektet ”min kropp” promenerade vi i färg och barnen 
upptäckte mönster av skoavtrycken där av skapade vi ett litet hitta olika mönster i omgivningen 
projekt.  Vilket ledd oss vidare in på att använda olika mönster och färger i barnes egentillverkade 
”Knacka på” bok.
 Barnen har visat intresse för att räkna antal när mängd har varit stor eller i samband med rörelse 
när vi kastar boll, hoppar eller gå i trappan, har de satt i gång att rabbelräkna detta vill vi 
uppmuntra och ta vara på.
Vi tog vara på barens intresse för i leken utforska vad som var lätt och tungt. Under ett längre 
matteprojekt hade vi aktivitetsstunder där barnen med våg fick möjlighet att utforska viktbrepp, som 
lätt, lättare och tung, tyngst samt känna och uppleva volym och tyngd med hjälp av plastdunkar 
fyllda med olika mycket vatten.
Vi genomförde ett projekt med geometriska figurer utifrån barnens egna upptäckt av former 
uppsatta på ”Lustigahuset”. Under perioden introducerade vi och fokuserade på fyra olika former. 
Barnen fick skapa former av kartong och måla dem. I samlingar användes sånger och sagor för att 
förstärka begrepp. Efter projektet återkopplar barnen sina egna upptäckter av former och säger: ”-
Triangel! Cirkel!

Naturvetenskap, inflytande och dokumentation:
Barnens intressen ska ligga till grund för deras utbildning och där av har vi följt årstiden och 
använder naturfenomen i aktiviteter. Vi har tillsammans gjort upptäcker av vattnets olika 
aggregationstillstånd, vintertid snö, is och sommartid densiteten, flyta och sjunka. Målsättningen 
med experiment har varit att skapa farsination och få använda så många sinnen som möjligt och är 
som vi anser har gjort. Vi har haft ett längre projekt som utgick från snögubben, där barnen fick 
uppleva is och snö i lek, experiment och skapande.
Under våren genomfördes ett projekt med vårblommor och plantering. Där vi tog vara på 
förskolans egna naturtomt som badade i färgsprakande vårblommor. Barnen fick sitta i blomhavet 
och måla med färg vårblommor. Ett experiment med pappersblomma i vatten blev genast en favorit 
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sysselsättning. Vi sådde små frön i jord som sedan växte och utvecklades till en liten, liten solros. 
Under projektet fick barnen möjlighet att svara på hypotesen, En blommor behöver dricka vatten 
annars vissnar de, Hur dricker blommor vatten? En tvååring konstaterade; -Den har ingen mun!
Vi kan se att barnen har fått en första förförståelse av vad experiment är, att det sker något 
spännande och något där man får delta.
Med detta arbetssätt ser vi möjligheten att nå målet stärka barnens inflytande i sin utbildning. 
Dokumentation har funnits tillgänglig för barnen att titta på väggen och skapa reflekterande samtal 
kring. Vilket har varit ett av målen för att göra barnen delaktiga i deras läroprocesser. 

Grön Flagg
”Hållbar konsumtion” har varit mål som vi arbetat med under hela året särskilt i alla skapande 
tillfällen. Även i vardags sammanhang som i alla stunder på toaletten där vi har vi introducerat 
barnen i förståelse för använda vattenförbrukning på ett mer hållbart sätt. Barnen uttrycker nu 
själva att de ska minska, stänga av och spara på vattnet för det ska inte ta slut och räcka till alla 
barn som ska tvätta sina händer .
Vi har använt oss mycket av återbruk och på så sätt givit barnen erfarenheter att skapa och leka 
med naturmaterial utan att skada natur och djur.  När vi skapade skoavtryck på ett 4 meter långt 
papper använde vi samma papper flera gånger på båda sidor och lät det torka i mellan 
användningarna. vilket resulterade i ett härligt potpurri av mönster och färger.  Vi har skapat med 
naturmaterial så som, is, sand, blommor samt tagit vara på wellpapp från matleveranser för att 
tillverka stora kompistavlor.
Vi har planterat i återvunna mjölkförpackning, toarullar och plastaskar. Föräldrarna har bidragit 
med återbruk av material vilket har skapat meduppled känsla för hållbar konsumtion.

Motorik
Vi har haft som mål att ge barnen möjligheter att utveckla sin grovmotoriska förmåga genom 
planerade rörelselekaktiviteter och utflykter på vår gård med skogsmiljö. detta har resulterat i ett 
intresse för dans till musik och bollar. En utmaning har varit att hinna ta fram material i stunden 
med små barn som själva behöver hjälp att förflytta sig. 
Barnen har deltagit med stort engagemang under de planerade rörelseleken. Vi har använt en 
sittbänk till att utmana barnens motorik. Bänken har ställts fram i slutning till att åka kana på, rulla 
bollar med, balansera och krypa under. Vi har haft musik till rörelsen som matchat det aktuella 
temat, så som färg, former och bokstäver.
 Finmotorik har främst av allt utmanas i alla självständighets tillfällen till exempel att uppmuntra att 
äta med bestick, använda dragkedjan, trycka på tvålflaskan vid tvättningen till alla skapande 
aktiviteter, måla med pensel, rita med tunnpenna eller pärla. Vi har även planerat in och genomfört 
aktivitetsstunder med pussel, pärlor och pennor som extra fokus på öva finmotorik.

Teknik
 Vi har haft som mål att låta barnen undersöka hur saker och ting fungerar genom att ha ett 
förhållningssätt som bara en pedagog kan ha; ett stort tålamod och fascination för att barnen just 
”undersöker”. Till exempel alla dagar då de undersöker hur dörren eller lampan till toaletten stängs. 
vid flera tillfällen har vi använt en låda full med olika material där baren har kunnat utforska 
tekniska funktioner och uppfinningar som magnetism, vrida, stänga eller öppna.

Naturskolor
Vi har uppfyllt målet med att naturskolor ska ge barnen en positiv grund för att i framtiden kunna gå 
på längre utflykter. barnen har fått möjlighet att ta ansvar för ryggsäck, packning samt väckt 
nyfikenhet att upptäcka småkryp och utforska naturen. 
Barnen har fått träffa familjen Ekorre, igelkott och fågel under samlingarna under granen, vilket har 
uppskattats av barnen då de visat glädje och hittat vägen själva till platsen.  
 Det har varit en stor utmaning att kunna genomföra det planerade samarbetet med utforskarna vid 
utflykter. Planering och upplägg ändrats med hänsyn till förändringar i pedagog gruppen samt 6 
inskolningar under pågående verksamhet. Vid några till fällen har vi slagit oss i hop med 
Utforskarnas yngsta barn till en större grupp för utflykt bakom muren. Övriga tillfällen har vi delat 
oss så att de äldsta upptäckarna följt med utforskarna till muren och de yngsta barnen har fortsatt 
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att gå till den stora granen vid gungorna. Promenad och gå i väg utanför förskolan lyckades vi 
genomföra under höstterminen då barn antalet var färre i gruppen. Under vårterminen har vi istället 
gått på promenad på baksidan av gården. Vilket har skapat möjlighet att klättra i slänten, på berget 
samt hitta insekter och blommor. 

Veda och Barke:
De pedagogiska dockorna har funnits med under samlingar och utflykt. Flera av barnen har gärna 
”tagit hand om” dockorna. några av Veda och Barke sångerna har används. Dockorna har fått 
presentera väderlek då de ändrat kläder efter väder och även visat upp ryggsäckens 
användningsområden. Under det traditionsenliga aktiviteter på förskolan som pyjamas partyt och 
förskolansDag, maskerad var de delaktiga.

Verksamhetsberättelse Utforskare Ht-21/Vt-22

Självständighet och identitet
Under hösten startade vi tidigt med att arbeta med varje barns familj. Barnen fick bygga egna hus 
av naturmaterial och måla och limma detta. Sen fick familjerna flytta in och husen har vi hängt vid 
borden vi sitter vid under måltiderna, vilket lett till många samtal om barnens familjer. Under 
arbetets gång har vi uppmärksammat hur olika familjer och boenden kan se ut i olika delar av 
världen genom att låna böcker och titta på bilder som visar detta. För att koppla till karaktärer som 
barnen känner igen har vi pratat om Alfons och Pippi och hur deras familjer ser ut. Barnen har 
reflekterat över frågor som var Alfons mamma är och hur Pippi kan bo utan en vuxen. Utifrån 
boken Stjärnfamiljer har vi också uppmärksammat barnen på att familjekonstellationer kan se 
väldigt olika ut. Vårterminen inleddes med att vi avslutade projektet ”Min familj”. Barnen fick 
presentera familjerna för varandra och för att barnen skulle få möjlighet att lära sig mer om olika 
kulturer och människors olika levnadsförhållanden världen över har vi tagit del av barns vardag i 
några olika länder. Vi har smakat på mat, lyssnat på musik, lekt lekar, tittat på flaggor och bilder 
från olika länder och lärt oss att hälsa på olika språk under projektets gång. Under denna tid fick 
barnen också lära sig om djurens familjer, vad ungarna och föräldrarna kallas till olika djur som att 
fårhonan kallas tacka, hanen bagge och ungarna lamm. 

Vid rutinsituationer har vi funnits nära för att stödja barnen utifrån deras behov. Vi har uppmuntrat 
barnen att själva ta ansvar för sina kläder och gett barnen tid genom att gå in med några i taget, 
vilket sakta men säkert börjar ge resultat i deras ökade självständighet. När vi gått på utflykter med 
ryggsäckar har de själva fått ansvara för sin ryggsäck och att packa i och ur denna. 

Socialt samspel och barns inflytande
På våra samlingar på förmiddagen har vi uppmärksammat vilka barn som är en del av gruppen. Är 
några barn frånvarande har vi även pratat om dem och vi har sjungit olika sånger med barnens 
namn. Vi har delat in barnen i mindre grupper, både vid olika aktiviteter, i leken, vid utflykter, vid 
samlingar och vid vilan. Det har gjort att varje barn har fått mer utrymme att ta plats och få 
möjlighet till inflytande. Under en period arbetade vi intensivare med materialet stopp min kropp 
och barns rättigheter. Det är ett arbete som ständigt pågått under året. 

Leken har varit central i vårt arbete i barngruppen. För att stimulera och vidareutveckla leken har vi 
berikat miljön och tillfört material. Vi har sett att leken har utvecklats och barnen har lekt lekar som 
sjukhuslekar, att de lagar mat, att de packar och reser iväg, djurlekar, bygg- och konstruktion. 
Rolleken har tagit en mer central plats. Vi pedagoger har också introducerat organiserade lekar 
som katten är lat, kom alla mina utforskare, pomperipossa och gubben i lådan. 

Språk och kommunikation
Under terminen har vi kontinuerligt lånat böcker på biblioteket och dagligen erbjudit barnen 
högläsningsstunder. Intresset för läsning har varit stort hos barnen och vi har märkt att det ökat när 
utbudet varierats. Under några veckor hade vi sagan om Rödluvan och vargen som projekt. Vi har 
dramatiserat sagan, läst olika varianter av Rödluvan som ”Blinda Rödluvan och vargen” och ”Söta 
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Salma”. Vi har utifrån sagan arbetat med våra sinnen smak, lukt och syn i lekar och aktiviteter. 
Aktiviteterna vi gjort har vi dels kopplat till de olika sagorna och dels till målen i läroplanen. I våra 
rutinsituationer har vi använt oss av tecken som kompletterande kommunikation för att stärka 
barnens språk. Vi har dessutom sjungit mycket sånger, jobbat med rim och ramsor och dagligen 
tagit fram våra sagopåsar som varit mycket uppskattade av barnen. Barnen har visat stort intresse 
för bokstäver, särskilt kopplat till deras eget namn och vi har pratat om både vad bokstäverna heter 
och hur de låter. De har också fått skapa sin bokstav eller sitt namn… 

Många av barnen i gruppen har visat stort intresse för figuren ”sommarskuggan”. Samtidigt var den 
lite läskig för några och därför föddes figuren ”kärleksskuggan”. Den symboliserar hur vi är bra 
vänner mot varandra och barnen har fått turas om att ta med vår kompis hem. De har fått skicka 
bilder från besöket som vi samlat i en pärm som barnen kan titta tillbaka på. De har också fått 
berätta om besöket på en samling för de andra kompisarna. 

Grön Flagg: 
Gemensamt på förskolan har vi samlat in pant i samarbete med föräldrarna. Barnen har sedan 
genom vårt Grön Flagg-råd fått bestämma vad pengarna ska användas till utifrån olika 
förutsättningar som vi pedagoger i förhand bestämt. Det skulle vara något alla barn på förskolan 
har glädje av och något som är hållbart även ur miljösynpunkt. Ett annat mål inom grön flagg har 
varit återbruk. När vi skapat tillsammans med barnen har vi använt mycket naturmaterial och 
återbrukat material som annars skulle slängts som kartonger och gamla mjölkförpackningar. Vi har 
dessutom lärt oss om djur som finns i vår närhet, främst småkryp som vi undersökt med luppar och 
lärt oss mer om från olika böcker. 

Naturvetenskap och teknik: 
De äldsta utforskarna var under hösten iväg till Eddaskogen vid ett par tillfällen. Där upptäckte vi 
vår plats i skogen och barnen fick lära sig hur vi förhåller oss i skogen. De dagar vi inte har kunnat 
gå iväg på heldagsutflykter har vi gått i närområdet eller haft naturskola på gården. De yngre 
utforskarna har varit iväg på förmiddagarna i vårt närområde. Under våren har vi varit iväg på 
utflykt två gånger per vecka. Barnen har delats i två grupper vid båda utflykterna. Under våra 
halvdagsutflykter har vi upptäckt närområdet, klättrat, besökt nya platser, samarbetat och spanat 
efter vad som hänt i naturen. Halva gruppen har gått på heldagsutflykt där vi lärt oss om 
allemansrätten och upptäckt en spännande myrstack i vår skog. Lunchen har vi både lagat och ätit 
tillsammans i skogen. Den andra halvan har varit iväg halva dagen och läst om ”lille Lustig” som 
träffar olika djur som bor i skogen.

Årstidsväxlingarna har vi följt under årets gång. Under hösten lärde vi oss om djuren och naturen 
som förbereder sig inför vinterns vila. När det var snö och kallt gjorde vi en snövulkan, skapade 
iskonst som vi hängde upp ute i träden, vi gjorde snögubbar och undersökte vad som hände när vi 
tar in snö och såg hur smutsig den kan vara, trots att den ser ren ut. Barnen har också fått måla i 
snön. Under våren när småkrypen vaknat har barnen fått undersöka dessa med luppar. Vi har 
utifrån böcker lärt oss om de olika krypen. Mest har vi lärt oss om fjärilens livscykel och de olika 
stadier den genomgår. Vidare har vi lärt oss om olika växter som också vaknar till liv på våren. 
Barnen har fått lära sig om skillnaden mellan barr- och lövträd och vi har letat efter blommor som 
växer i vår närhet. När granarna började få sina skott plockade vi dem och gjorde egen 
granskottsdricka som barnen fick avnjuta vid en samling. För att följa odlingsprocessen sparade vi 
frön från paprika, äpple och gurkor som vi åt till mellanmål och satte i jorden. Även potatis har vi 
satt i vårt potatisland vilket vi ser fram emot att skörda i höst. 

Området teknik introducerades för barnen genom att visa olika föremål som plåster och lego och 
vilken person som uppfunnit dessa. Syftet var att barnen skulle få kunskap om att många 
uppfinningar skapats för att underlätta i vår vardag. Vi undersökte samtidigt vad vi omgavs av som 
är tekniska hjälpmedel. Vi hittade massor av saker, exempelvis dragkedjor, kardborreband, 
knappar, hänglås med mera. I slutet av terminen har barnen fått bygga ett hus till vår kompis 
kärleksskuggan som följt oss under terminen. Barnen har fått prova att använda olika verktyg som 
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såg, hammare och skruvdragare och inte minst har de fått visa omsorg genom att skapa ett hem till 
kärleksskuggan.

Vi har under året introducerat olika digitala verktyg i vårt arbete med barnen. De har i grupper fått 
skapa egna filmer med hjälp av iMotion och iMovie. Vi har också använt vår projektor när vi under 
FN-veckan åkte ut på en resa i världen. De digitala verktygen tillförde leken en annan dimension 
när vi på stor bild kunde uppleva att vi både åkte tåg och flög och sen också landade i en helt 
annan del av världen. Qr-koder har barnen fått scanna och vi har läst sagor via vårt digitala 
bibliotek Polyglutt. Som årets adventskalender skapade vi en tomtevärld på en stor kartong med 
flera hus på. På husen finns det siffror som symboliserar dagens datum. Barnen fick i uppdrag att 
hjälpa tomten ta sig till rätt hus genom analog programmering. Vi räknade hur många steg tomten 
behövde gå framåt och när den behövde svänga och använde oss av pilar för att steg för steg 
programmera tomten analogt. Barnen fick träna på att ge instruktioner i flera steg som tomten sen 
fick följa. När tomten väl kom fram fick vi olika uppdrag. Dessa var kopplade till läroplanens olika 
mål med fokus främst på matematik, naturvetenskap och teknik. 

Matematik: 
Matematik har vi arbetat med genom att bekanta oss med Rutan och Randan som är ett 
pedagogiskt läromedel anpassat för barn. Utifrån de olika böckerna har barnen fått lära sig om 
olika matematiska områden. Vi har introducerat mönster och geometriska former och gått på 
mönster- och formjakt. Vi har dessutom haft besök av formmonstret som barnen fått mata med 
former i olika färger. Vi har sorterat efter olika kategorier, tränat på räkneramsan och övat på 
antalsuppfattning, vi har vägt föremål och mätt hur långa barnen är. 

Motorik: 
Vår gård har gett barnen många möjligheter att utvecklas motoriskt. Här kan de balansera, gunga, 
klättra, springa, hoppa vilket vi ser att de gör dagligen. Vi har också erbjudit många former av 
aktiviteter där barnen får träna sin motorik, som hinderbana, gympapass, yogapass, dans, bollekar 
samt stationer med finmotoriska aktiviteter som att klippa, rita, pärla, lägga pussel och skapa med 
deg. 
 
Kreativitet och fantasi: 
En dag i veckan har vi ägnat oss åt olika skapandeaktiviteter. För att introducera ett nytt material 
har barnen fått skapa i lera. Vi har även lagt stor vikt vid att återbruka det material som finns 
tillgängligt i naturen och sådant som annars skulle återvinnas som exempelvis kartong för att spara 
på våra resurser och konsumera hållbart. 

Veda och Barke: 
Barke har fortsatt följa med oss i gruppen och Veda har varit på besök då och då. Barke har vi 
använt som pedagogiskt hjälpmedel, han har ofta varit med och presenterat för barnen vad vi ska 
göra och vi har också använt figurerna till olika rollspel.

Verksamhetsberättelse Yngre Äventyrare Ht-21/Vt-22	

Naturvetenskap och teknik samt grön flagg  
Vi arbetar mot att barnen får förståelse för innebörden av Grön Flagg och hållbar utveckling. Detta 
genom bland annat plantering, arbete kring pollinering och allemansrätt som gett barnen strategier 
för en mer hållbar konsumtion både privat och i förskolan. Vi ser att barnen har ett starkt 
engagemang för naturen, närmiljön och dessutom visar stor förståelse för många av naturens 
processer. Tydligast har vi sett att barnen fastnat för och velat utveckla sin förståelse kring är 
”växtkraft” över olika säsonger då deras grundförståelse för ämnet är stor då detta är något 
gruppen länge arbetat kring.

Vi har genom plantering kunnat arbeta med matlagning från grunden med egen odlade grönsaker 
och att göra bland annat sallad, vi har även arbetat med brödbakning och delta i matlagningen i 
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skogen. Vi har även arbetat en del med muskler och kroppen, detta genom litteratur och att se på 
individer i gruppen, dess likheter, olikheter och fysiska förmågor. Vi har strävat efter att utveckla 
avdelningens arbete med digitala medier och källkritiskt tänkande.

I vårt digitala utforskande har vi primärt estetiska och en del vetenskapliga uppgifter och med olika 
typer program och verktyg för att utöka vår kunskap och förmåga. Bland annat har barnen dansat 
till projicerad film, skapat digitala kollage och arbetat med digital informationssökning. Under våren 
har vi haft extra fokus på kemi och formulerandet av hypoterser med utförandet av flera 
experiment.

Självständighet och identitet samt socialt samspel och barns inflytande  
Vi anser att vi kan se en stark tilltro och självkänsla i barnen på avdelningen och att gruppen som 
helhet är skickliga på att ge varandra plats att både tala och lyssna till vandra. Verksamheten på 
hela förskolan genomsyras av en tilltro till barnen och ett aktivt bemötande där barnen bemöts av 
vuxna som lyssnar och tydligt visar att vi ser deras förmågor och kompetens, men att hjälp finns att 
tillgå när den väl behövs. Barnen får träna på att tala inför andra, bli tagna på allvar och lyssnas till 
av både vuxna och andra barn. Det finns en tydlig återkoppling till barnen där pedagogerna är 
noga med att berätta för barnen hur deras intressen och förmågor formar verksamheten. 

Vi kan se att det finns naturliga grupperingar inom barngruppen, men också att gemenskapen är 
stark när större samvaro krävs eller naturligt uppstår. några av de mest uppskattade aktiviteterna 
under läsåret är de samarbetes-övningar vi haft så som fallskärm, gemensamma uppdragskort och 
helgruppslekar. Vi har även arbetat intensivt under perioder med spelgrupper där barnen tränat 
turtagning, regler, att klara förluster och tålamod. Vi ser att alla barn anskrivs goda egenskaper av 
gruppen och släpper in varandra väl i leken.

Motorisk förmåga  
Vi har arbetat med kroppen löpande under alla våra teman och planerade aktiviteter, 
grovmotoriken har haft central plats i mycket av vardagen, vi har arbetat med dans både för att 
tolka växters sätt att utvecklas och på friare vis som disco. Skogen erbjuder många utvecklande 
aktiviteter vi tagit vara på så som repbanor och klättring eller mer oplanerat som att springa i dess 
kuperade terräng. vi arbetar med finmotoriskt pyssel som tränar olika tekniker så som täljning, 
pincettgreppet för pärlplattor eller klippning och pennfattning.

Språk och kommunikation 
Återkommande i alla fokusområden vi arbetat med har varit att tydligt hitta och befästa nya 
begrepp rörande det aktuella ämnet. detta genom upprepad och förtydligad användning av de nya 
orden, oftast ihop med visuella exempel. Barnen har haft ett stort intresse för litteratur under året 
som gått och vi har arbetat med det genom att besöka bibliotek och ha mycket högläsning. Barnen 
har tagit med egna böcker att presentera och få upplästa i temat vi kallar ”min bok” där de tränas i 
både att tala inför gruppen och att lyssna till varandra. Vi har läst både enklare bilderböcker med 
barnen och utmanat med bokserier där bilder varit få. Flera av barnen har haft ett intresse av 
skriftspråk som vi starkt uppmanat med både att träna på att själva skriva namn eller 
begynnelsebokstav och svårare ord beroende på förmåga och engagemangsnivå. Vi har även 
arbetat en del med Engelska och TAKK efter barnens egna kunskap och intresse.

Matematik  
Matematiken har varit integrerad i både vardagssituationer; som räkning av närvarande, datum och 
år på samling, diskutera delar av en frukt, förstå tidens gång i timmar och minuter under dagen och  
haft vardagliga samtal och koncept som addition och subtraktion och i våra teman; i speltemat har 
barnen fått bland annat räkna steg på tärningar och addera paren i memory. De har undersökt 
vikten av vatten i olika kärl, undersökt längden av fallna träd i relation till den egna kroppen, mätt 
upp bakningsingredienser i deciliter, liter och matskedar och fortsatt utveckla sin matematiska 
grundförståelse utifrån sin individuella intresse och kompetensnivå.
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Fantasi och kreativitet  
Ofta har vi använt estetiska medel för att förstärka andra mer abstrakta läroplansområden. Vi har 
skapat egna växter för att hunna uppfatta naturvetenskapliga begrepp, ritat naturvetenskapliga 
hypoteser, tränat finmotoriken med olika estetiska medium och förtydligat det skrivna språket med 
tilltalande bilder. I undervisningen skapar vi mycket utan förlagor vilket kräver ett stort mått fantasi 
och tilltro till sin förmåga av barnen. Vi har arbetat med att uttrycka oss i både visuella medium och 
fysiskt i exempelvis dans. Barngruppen har varit mycket stark i sina fantasilekar både med och 
utan pedagogers inblandning. Lekarna utgår ofta ifrån TV och litteratur barnen uppskattar vilket 
avkrävt noga inlyssning och ibland även efterforskningar för vuxendeltagande som berikar leken. 
Vi har även fått utmana och delta nära i leken så att alla barn ges samma möjlighet att utveckla 
förmåga.

Verksamhetsberättelse Äldre Äventyrare Ht-21/Vt-22

Självständighet och identitet samt barns inflytande
Vi har följt barnens intresse i planeringen av aktiviteter samt varit lyhörda här och nu och inte varit 
rädda för att ändra/hållt kvar i vår planering. Barnens inflytande och chans att påverka sin vardag 
hos oss på förskolan har varit centralt för oss Äldre Äventyrare.
Det enskilda barnet har utmanats i egna reflektioner till våra dokumentationer. Stärkts i att ta eget 
ansvar samt synliggjort deras möjlighet till att påverka deras tillvaro. De har fått lära sig om 
demokratiska principer i och med röstning om vart vi ska gå på utflykt osv. Mycket dialog och 
reflektioner med det enskilda barnet, både i samtal och vid pedagogisk dokumentation.
Vi har under terminen stärkt dem mycket i deras självständighet och uppmanat och stöttat dem i att 
prova själva först, men att vi varit nära dem och hjälpt dem när det verkligen behövts. 

Barnen har även fått ett större ansvar genom att vara dukvärdar under läsåret. Två barn per dag 
har fått hjälpa till med dukningen, räkna ut hur många bestick, glas och tallrikar vi ska ha för dagen, 
hur många personer per bord och så vidare. 

Med deras identitet har alla barn fått göra en egen bok under hela läsåret. Till denna boken fick de 
bland annat bli intervjuade till en faktaruta om sig själva, rita och beskriv sin familj och sitt hus samt 
gjort självporträtt vilket skapade fina diskussioner om hur vi ser ut och hur vi alla är olika men lika 
bra för det. Denna bok fylldes även med olika teckningar, bilder och uppgifter från läsåret, barnen 
fick själva bestämma vad de ville skulle finnas i boken.

I prat och diskussioner, både i helgrupp och med de enskilda barnet kring olika känslor har vi haft 
stor hjälp av våra pedagogiska dockor Veda & Barke. De har kunnat fungera som en tröstande 
hand som gå-kompis till utflykten eller vara de vi pratar om när vi pratar om känslor, exempelvis 
Veda kände sig ledsen idag när hon skulle bli lämnad av sin mamma. 

Sociala samspelet
Vi har lagt stort fokus på att hålla ihop gruppen men samtidigt hitta ett nytt samarbete med de 
Yngree Äventyrarna. Vi tror att samarbetet med de äldre har gynnat gruppen i att hitta nya lekar 
och konstellationer. Ett samarbete som till en början främst var att vi delade lunchbord och satt i 
blandade grupper när vi åt lunch till att ha både samlingar, vilor och aktiviteter i olika tvärgrupper 
vid behov och önskemål. Barnen har utmanats i att lära känna nya kamrater och samtidigt haft en 
större valmöjlighet då de dagligen fått fler val i allt från vilket lunchbord de ska sitta vid till vilken av 
de för dagen planerade aktiviteterna de vill välja på. Men samtidigt har vi pedagoger varit 
noggranna med att erbjuda samma aktiviteter flera veckor i rad så inget barn känner att de missat 
något, men att alla ändå får göra något de verkligen vill, speciellt då barnens inflytande och 
pedagogiska dokumentationer varit drivande i planering av aktiviteterna. 
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Frilufts Förskolors miljömål
Vi har fått med barnen i vårt arbete kring miljömålen bland annat genom att prata och diskutera, 
samt påminna om att släcka lampor i rum vi inte använder, ta ett papper i taget och rita på båda 
sidor och ha igång ett torkskåp i gång i taget. Vi har pratat med barnen kring materiella ting och 
vikten av att vara rädda om det. Benämnt begreppet hållbar konsumtion för barnen och sått ett litet 
frö kring att saker kostar pengar och att vi måste vårda om det vi har och inte kan förvänta oss att 
få nya saker hela tiden.

Vi har även vävt in vårt gemensamma mål kring att ge barnen förutsättningar för att ta ansvar för 
vårt lek- och pedagogiska material. Vi har skapat tydliga rutiner för att vi plockar i ordning en 
lekstation innan vi går vidare till nästa, oavsett om vi är ute eller inne.

Pedagogisk dokumentation
Vi har under läsåret fått in en bra rutin på att göra enskilda dokumentationer med ett barn i taget. 
Att sitta ner med det enskilda barnet och skriva ner dess tankar, reflektioner och att de mer aktivt 
får välja vilka bilder som hör till dokumentationen. Både dokumentationer som skrivs ut och tas 
hem, eller som samlats i deras egna bok de fick göra under slutet av läsåret samt i 
dokumentationer på förskoleappen.
 
Matematik  
För att uppnå vårt uppsatta mål ”att matematiken ska ha en central roll”, har vi arbetat med att 
synliggöra och ta tillvara på matematiken som finns i vardagen och skapat olika lärotillfällen med 
fokus på matematik.Vid lunchdukningar har vi använt ett stapeldiagram för att synliggöra och föra 
resonemang i antal gånger barnen har varit dukvärdar. I samband med Pi-dagen 
uppmärksammades matematikaktiviteter vilket satte i gång ett större intresse för addition och 
subtraktion.  Detta ledde oss vidare till lekfulla övningar med arbetsmaterialet ”10 små 
matteburkar”, som stärkte barnens matematiska begrepp, siffror, klockan, talraden, former och 
antal mm. Både barnens språk och tänkande har utvecklats när vi har använt matematiska 
begrepp till exempel under utflykterna där mycket av resonemanget har handlat om antal, ordning, 
läge och riktning, vem som går förts, i mitten och sist i ledet. Vid plantering och skördefest 
skapades tillfälle att räkna antal frön och skördade morötter lika så sortera storleksordning. Barnen 
har även önskat att få ”läxor”, helt enkelt mattestenciler med olika enklare tal, både addition och 
subtraktion. 

Språk och kommunikation 
Vi pedagoger är språkligt medvetna om vad och hur vi tilltalar barnen. Vi använder gärna svåra ord 
och de korrekta orden, inte att vi förenklar för barnen. Vi uppmuntrar barnen till att skriva sina egna 
namn, ord och leka med bokstäver. Utöver att skriva namn och enkla ord på papper har vi kunnat 
använda oss utav vår Ipad för att ge barnen ytterligare ett verktyg att använda sig utav när de 
skriver. 

Våra samlingar har också varit ett centralt forum för att språkutveckling då vi under hela läsåret 
tryckt på vikten av samlingar, att vi tränas i att få prata, stå i centrum och berätta något. Både om 
det handlat om enkla frågor såsom vad de gjort i helgen eller vad de tyckte var roligast under en 
viss utflykt till frågor om vad de vill lära sig om härnäst. Vi har också tryckt på att de som inte pratar 
under en samling i sin tur tränar i att lyssna och vikten av att ge varandra den respekten och visa 
intresse för sina medmänniskor. Vid skapande och kreativa stunder när barnen målat och ritat har 
vi ständigt uppmuntrat de att skriva sitt namn, skria beskrivning till vad de ritat. Barnen har under 
läsåret lärt sig mer och mer att ljuda och på så sätt lärt varandra hur de ska skriva snarare än 
frågat oss vuxna flera gånger. Som en lek vid samlingar har vi kört ”gissa ordet” där pedagogen 
gör ett streck för varje bokstav i ordet hen tänker på och sen få barnen i turordning gissa på varsin 
bokstav. Gissar de rätt skrivs bokstaven in på strecket och gissar de fel börjar ett ansikte ritas, vid 
nästa felgissning ritas ett öga, ett till öga, sen ett öra osv tills barnen antingen klurat ut ordet eller 
ansiktet blivit färdigritat. 
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Motorisk förmåga  
Grovmotoriken känner vi att vi får mycket på köpet i och med våra långa utflykter i närmiljön och 
skogen. Mycket klättring och repbanor och andra motoriska utmaningar. Då många av barnen 
uttryckt ett önskemål om att klättra ännu mer har merparten av våra utflykter tagit oss till 
utflyktsmål där vi har goda klättringsmöjligheter, främst i det vi kallar pinnparken som har gått om 
klättringsvänliga träd.

Inom finmotoriken har vi mestadels haft fokus på klippa och penngreppet. Men även  många olika 
skapandetekniker, och ett stort intresse för pärlande. Vi har då utmanat barnen i ett göra pärlplattor 
utifrån färdiga bilder och olika mönster/färger. 

Fantasi & kreativitet 
Vi har lekt mycket tillsammans med barnen, både genom att vara delaktiga i deras ”fria" lek och 
genom att introducera nya organiserade lekar för att ständigt utmana lusten till att leka och tillföra 
något nytt och spännande. Barnen har överlag varit väldigt intresserade av olika typer av skapande 
och vi har testat på många olika tekniker såsom att måla/rita med olika typer av penslar och 
pennor/kritor. Gjort egna penslar av toarullar, klippt, klistrat och skapat allt ifrån egendesignade 
papperskorgar till mosaik-rävar. 

Vi har även kombinerat intresset för lek och skapande genom att under våren ha en dramaleks-
grupp som både lekt olika dramalekar såsom Bockarna Bruse och Guldlock och även skapat egna 
sagomiljöer till dessa lekar.

Naturvetenskap och teknik  
Vi har under hösten sett ett stort intresse för naturen på våra heldagsutflykter. Våra barn väljer ofta 
”skogspromenader” som dagens aktivitet i skogen. Promenader där vi fortsatt lärt oss om 
allemansrätten genom vår kompis Allemansråttan som vi lärde känna redan som Utforskare. Vid 
dessa promenader har vi plockat blåbär, letat svamp, lärt oss om olika knoppar genom 
knoppfigurer såsom Lilla Björk, Vasse Aspe med mera. Vi har även nyttjat ”Hitta Vilse-spåret” som 
finns i Altorpskogen som tillsammans med ett arbetsmaterial lärt barnen om vad de ska göra om de 
går vilse. 
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