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Verksamhetsberättelse hösten 2021 och våren 2022 
Frilufts Förskolor Dungen

Dungen är en privat förskola som ägs och drivs av Frilufts Förskolor. Dungens 
lokaler ligger i ett bostadsområde och har närhet till fina naturområden samt 
Mälaren. Vi arbetar efter Förskolans läroplan (Lpfö 18) och Frilufts Förskolors övar 
prövar och lär med naturen.

Vår metod är att arbeta med utomhus- och naturpedagogik och därigenom utgöra 
ett komplement till barnens övriga tid och liv. Barnen följer Veda & Barke under alla 
år på Dungen i olika grupper;

Upptäckare, Utforskare och Äventyrare.

Maten på Dungen får vi från Brasserie Maison. Där lagar kocken maten efter 
Livsmedelsverkets riktlinjer och rekommendationer om mat för små barn. Vår mat 
är minst 30% ekologisk och alla mjölkprodukter och bananer är alltid ekologiska.
Personalgruppen

Vida Förskollärare 40 tim

Susanna Barnskötare 35 tim
Farah Barnskötare 35 tim
Malin Lärare 35 tim
Sandra Barnskötare 35 tim
Bengt Biolog 35 tim
Yann Rektor/Förskollärare 40 tim
Anneli (Slutat 30/5-22) Förskollärare 35 tim 

Åsa Förskollärare
40 tim

Emma   Resurs 15 tim 



I augusti och januari hade vi planeringsdag på förskolan. Vi planerade vår 
verksamhet och skrev våra mål i utbildningsplanen. Vi startade upp projektet 
Språkutvecklande arbetssätt tillsammans med Gothia Kompetens. Arbetet har 
sträckt sig under VT-21 och Ht-22. 

Utbildningar för barnskötare och förskollärna har Tina, specialpedagog samt Marie, 
verksamhetschef haft ansvar för. Alla pedagoger deltog på träffar utomhus under 
hösten som handlade om ledarskapsrollen inom förskolan. Nya förskollärar har haft 
4 st handledningar av Tina och Marie om sin ledarskapsroll i egenskap av 
förskollärare under våren. I oktober och april har vi haft utvecklingsdag. På 
oktobers utvecklingsdagarbetade vi med planen mot diskriminering och kränkande 
behandling samt tittade på en föreläsning om pedagogisk dokumentation, som vi 
sedan arbetat med. Utvecklingsdagen i april lyssnade på en föreläsning om 
språkutvecklande arbetssätt samt arbetade med digitalisering på eftermiddag. 
Pedagoger har haft 1–2 timme enskild planering samt 1 timme gruppvisplanering 
varje vecka. Under hösten har vi också haft öppet hus, där vi bjudit in 
vårdnadshavare för att titta på vår verksamhet. 

Pedagogerna har ansvarsbarn och varje termin erbjuds vårdnadshavarna ett 
utvecklingssamtal. I utvecklingssamtalen har vi använt våra underlag där föräldern 
får en inbjudan med några frågor att fundera kring och som sedan pedagogen och 
föräldrar diskuterar. I samtalet fokuserar vi på Självständighet och Identitet, Socialt 
samspel, Motorisk förmåga, Matematik, Språk och Kommunikation Naturvetenskap 
och Teknik, samt Kreativitet och Fantasi. Vi har haft inskolningssamtal för våra nya 
barn. På slutet av vårterminen erbjuder vi avslutningssamtal för de barn som ska 
vidare till förskoleklass.

I förskoleappen dokumenterar vi barns lärande där barns tankar och ord visas i en 
pedagogisk dokumentation. 

Grön Flagg har vi också haft digital fortbildning i med fokus på hållbar 
konsumtion i februari. 



Barngruppen

Vi har haft mellan 44-55 barn på Dungen under Ht 21 och Vt 22. Under 
höstterminen så var vi 3 pedagoger hos Upptäckarna på 12 barn. 2 pedagoger på 
Utforskarna på 14 barn och 3 pedagoger på Äventyrarna på 18 barn.

Vårterminen har vi varit 3 pedagoger hos upptäckarna med 13 barn. 3 pedagoger 
hos Utforskarna med 20 barn och 3 pedagoger hos äventyrarna med 21 barn.

Föräldrasamverkan

Föräldrarna får veckobrev varje vecka från sin grupp samt kontinuerlig information 
från rektor. På vår anslagstavla i hallen hängs det upp information till föräldrarna. 
Där hänger också Läroplanen Lpfö 18.På väggarna inomhus dokumenteras 
verksamheten med teckningar och fotografier kopplat till de olika målen.

Under hösten hade vi Höstvecka, med olika aktiviteter så som äppeltryck och 
äppelmos med äpplen, hösttavlor m.m.

Under våren hade vi Miljöveckor på förskolan. Hela Dungen hade en gemensam 
planering för veckans olika aktiviteter utifrån ålder och grupp. Under veckan 
genomförde grupperna olika typer av aktiviteter. Vi samlade skräp, skapade 
skräptavlor och en höjdpunkt under veckorna var miljöteatern som anordnades av 
pedagoger från Dungen.

I oktober hade vi ett Föräldramöte digitalt där vi presenterade vårt arbete och 
arbetssätt under terminerna. I har också bjudit in alla samverkansföräldrar på 
Dungen till ett digitalt Samverkansmöte.  vårdnadshavare och de 
ansvarspedagoger samt Rektor deltog på mötet. Alla fysiska möten ställdes in 
under hösten på grund av Covid. Vi ersatte fysiska möten med digitala.  

Verksamheten

Vår skogsverksamhet är förlagd till tisdagar, onsdagar och torsdagar för de olika 
grupperna. Då äter och vilar vi i skogen, beroende på årstid och barngrupp. Vi 
arbetar efter våra ledord, Tryggt, Roligt och Lärorikt och följer årstiderna och 
anpassar aktiviteterna efter vår Öva, pröva, lära plan samt specifika mål för varje 
grupp. De dagar vi inte går till skogen har vi aktiviteter på gården, t.ex. skapande 
eller också leker vi utanför gården eller i närområdet. Äventyrarna åker iväg för att 
åka skridskor under slutet av höstterminen. På vintern åker vi mycket pulka och 
skidor i Hästparken när det finns snö. Avdelningsreflektion sker på måndagar och 
fredagar.

Varje fredag har vi haft sångsamling tillsammans. Åsa har spelat gitarr och vi har 
sjungit sånger utifrån tema och årstid. När förskolan startat ett nytt större tema som 
t.ex. miljöveckan eller Teknikvecka hade vi gemensam samling som uppstart för 



hela förskolan, sedan avslutar vi med en stor samling på fredagen när ”veckan” är 
slut.

Veda & Barke är med oss i skogen, på isen, i skidbacken och vid vattnet. Veda & 
Barke är också med i vår vardag på förskolan och är ett pedagogiskt hjälpmedel 
när vi vill ta upp någon speciell händelse, prata om hur man är som kompis, 
presentera något nytt m.m. Veda & Barke inleder också ofta någon saga, 
presenterar en sång eller aktivitet. 

Vi uppmärksammar barnens födelsedag med sång och anslag på dörren. Barnen 
får också göra sin egen födelsedagsbild med hjälp av Ipad. 

I Grön Flagg har vi arbetat med temat Skräp och avfall under läsåret.

Vi har arbetat med vår Plan för Diskriminering och kränkande särbehandling 
kontinuerligt under året. Planen gjordes grundligt i oktober utifrån vilken barngrupp vi 
hade. Under året har vi sedan på pedagogmöten diskuterat utifrån våra mål och 
därefter fortsatt eller ändrat vår plan. Arbete med Förskolebrevet fortgår i vardagen. 
Barnkonventionen är också något som är återkommande i det dagliga arbetet och som 
från januari 2020 blev lagstadgad och vi har skyldighet att arbeta medvetet med 
barnkonventionen.

Vi pedagoger på Dungen har haft följande utvecklingsmål: 

• Arbeta med Barnkonventionen.
Vi har arbetat med barnkonventionen i våra olika grupper och på barnens 
nivå På väggarna på Dungen sitter planscher om vad barnkonventionen är 
och vi har diskuterat och gjort olika övningar med barnen. Diskussionerna 
har också funnits med på våra pedagogmöten. 

• Utveckla vår utomhuspedagogik.

Vi har utvärderat vår utomhuspedagogik utifrån vår Gröna tråd. Följer vi våra 
riktlinjer? Vad kan vi bli bättre på? osv. Ett utvecklingsmål var att få med 
Veda och Barke ännu mer i verksamheten. Vi har under pedagogmöten 
samtalat om hur, vad och varför vi erbjuder barnen olika aktiviteter och 
utmaningar i vår utomhuspedagogik.

• Fortsätta fördjupa den pedagogiska dokumentationen genom att få med 
barnens reflektioner, tankar och intressen.

•  Arbeta med Grön Flagg, tema: Skräp och avfall (hållbar konsumtion)
Grön Flag temat Skräp och Avfall har varit ett intressant ämne. 



Grupperna har arbetat på olika sätt med det, allt från att panta burkar, 
återbruk av leksaker, laga leksaker, hitta nya användningsområden för 
trasiga saker m.m.. Vi kommer avsluta temat under Vårterminen och 
påbörja något annat spännande ämne inför HT-22.

• Fokusområden: Språk och kommunikation, Naturvetenskap och teknik 
samt kreativitet och Fantasi

• Arbeta med våra 7 rubriker; Självständighet och Identitet, Socialt samspel, 
Matematik, Motorisk förmåga, Språk och Kommunikation, 
Naturvetenskap och Teknik samt Kreativitet och Fantasi

Vi fokuserar på de olika rubrikerna olika månader på året. Syftet med detta 
är att skapa möjlighet till att fördjupa sig mer i ämnet. Vi arbetar med alla 
rubriker i vår verksamhet dagligen enligt läroplanen, men med fokus vissa 
månader på ett specifikt område. Det ger oss möjlighet att diskutera och 
fördjupa oss dels i pedagoggruppen samt att barnen får tid att fördjupa sig 
mera i alla aktiviteter. 



Verksamhetsberättelse för Upptäckarna HT-21/VT-22

Vårt första mål i verksamheten har varit att få alla upptäckare att känna sig trygga i 
gruppen, med pedagogerna och miljön på förskolan. Vi har haft aktiviteter och lekar 
anpassade efter barnens intressen. Ett projekt vi haft har varit att skapa ett kompisträd 
med barnens händer. 
Läroplanen Lpfö 18, Frilufts Förskolors övar, prövar och lär med naturpedagogik samt 
Barnkonventionen har varit våra styrdokument för att arbeta mot målen i verksamheten. 
Det har varit 12 upptäckare under hösten och 13 på vårterminen.

Självständighet och identitet
Ett viktigt arbete under inskolningen och tiden därefter var att alla upptäckare skulle få 
känna trygghet och känna sig som en viktig del i gruppen. Vi startar dagen med en kort 
samling där vi uppmärksammar vilka som är här och inte här. Vi visar full respekt för varje 
individs olika behov så att varje barn blir sedda och får sin chans att känna ”här är jag och 
jag är viktig”.
Vi har haft som mål att stärka känslan av ”jag kan” och barnen har fått prova på saker 
själva på anpassad nivå. Under våra samlingar tar vi fram påsar med sånger eller ramsor 
och barnen får själva prova på materialet - välja sånger, hålla i materialet och visa 
kompisarna.
Ett tema vi haft har varit Babblarna/färger under höstterminen och djurtema under 
vårterminen. Målet har varit att utveckla och stärka barnen med något de har erfarenheter 
av, som tex skatan eller nyckelpigan vi kan se i naturen och bygga vidare på det.
Projektet att skapa ett kompisträd har låtit barnen få prova på att rita av sin hand, välja 
själv vilket färgat papper man vill ha och sedan se sin egen hand på trädet och kunna 
prata om - där är min hand!

Socialt samspel
Upptäckarna har tillsammans lekt på gården eller inne med material och leksaker. På 
utflykterna har vi upptäckt tillsammans i naturen. Tanken har varit att stärka gruppkänslan 
och visa hur vi leker tillsammans och visa hänsyn och respekt mot varandra. I läroplanen 
(Lpfö 18, s 10) står det ”Utbildningen ska stimulera barnen att ta initiativ och ansvar samt 
ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra”. Detta har vi 
haft i åtanke när vi haft olika aktiviteter och genom dem övat på turtagning, att dela med 
sig av material, att ta ansvar, lyssna på varandra och visa empati för alla i gruppen.
Rolllekar vid tex kiosken och sandlådan eller i naturens trädkojor har vi uppmuntrat till och 
sett utveckling hos barnen.
Vi har haft stort fokus på rörelse under året och vi har tillsammans rört oss som olika djur 
eller kanske göra som kompisen gör. Vi uppmärksammar varandra och härmar och lär av 
varandra.
När någon är ledsen har vi uppmuntrat till att trösta kompisen.
Vi har också lagt stort fokus på att barnen får hjälpa varandra med på- och avklädning. 
Kanske hjälpa sin kompis med att dra ned dragkedjan på jackan eller av med skorna. 
Målet har varit att stärka barnens samspel och gemenskap.
Under våra skapandetillfällen sitter barnen tillsammans i mindre grupper och även här tittar 
vi och lär av varandra. På kompisträdet sitter allas händer tillsammmans och vi pratar om 
oss som grupp, skapar gemenskap och ser då tydligt att alla finns med.



Språk och kommunikation 
Under våra samlingar har vi använt oss av olika samlingspåsar som barnen uppskattat 
mycket. Det har varit olika sångpåsar, ramsor eller små sagor i påsarna. Små barn tycker 
om att känna igen innehållet så därför är påsarna lika roliga varje gång.
Vi har under året haft perioder då vi arbetat med en babblare/färg i taget eller ett djur i 
taget under några veckor. Det har gjort att barnen känner igen det vi gör och får den 
viktiga upprepningen som är rolig och bra för små barns inlärning.
Vi har även använt oss mycket av bilder som vi själva tagit. De visar våra vanliga platser i 
naturen, våra leksaker, olika mat och frukt mm. Genom bilderna har vi kunnat prata om 
vad vi ska göra idag, vart vi ska gå eller vilken frukt vi ska äta. Barnen har också haft 
möjlighet att använda bilderna själva och vi har sett hur det leder till samtal både mellan 
pedagoger och barn och mellan barnen själva. Tanken med bilderna har varit att det ska 
stimulera språket och göra det tydligt för barnen. 
Vi har också tydliggjort olika lekstationer som mat, bygg, tågbanan och djuren vilket har 
gjort det lättare för barnen att kommunicera och leka med varandra i de olika stationerna. 
Vi har tagit tillvara på små tillfällen i vardagen för att samtala med barnen om det vi ser och 
känner för att utveckla språket. Måltiden är ett mycket bra tillfälle för att skapa samtal i 
mindre grupper och passande för varje enskilt barn. 
Att lyssna på varje barn och försöka tolka ansiktsuttryck och kroppsspråk har varit viktigt 
för oss pedagoger för att vi ska kunna bygga en trygg relation där barnen känner att de 
vågar kommunicera med oss och blir sedda.

Matematik
Med hjälp av  Babblarna har vi under året övat på färgerna och att sortera efter färger. Att 
koppla ihop en färg med något roligt och välkänt för barnen gör att lärandet blir både roligt 
och lättare. Flera barn har pekat på färger och sagt tex Bibi (för gul) vilket visar att de lärt 
sig färgen men kanske inte ännu kan säga eller kommer ihåg att den heter gul.
Vi har också använt oss av former i vårt färgsorterings-arbete och har då sorterat efter 
både färg och vilken form det var. Samma material har vi använt oss av både utomhus 
under utflykterna och inomhus för att barnen ska få uppleva samma sak i olika miljöer. 
Vi har fixat mindre lådor med leksaker och material som kan delas av fler barn och det blir 
lättare att sortera. Vi har övat oss och sorterat i dessa mindre lådor efter tex veckans tema 
som färger eller djur.
I skogen har vi övat olika matematiska begrepp som lång/kort, stor/liten eller tung/lätt 
genom att jämföra olika naturmaterial såsom stenar, kottar och pinnar. En stor pinne/gren 
eller sten kan vara tung medan en kotte är lätt. Längd är bra att jämföra med hjälp av olika 
pinnar. 
Vi har också använt naturmaterial när vi räknat. Att räkna har vi gjort mycket, vi räknar hur 
många barn vi är på morgonen eller hur många bussar vi ser från bron. Vid fruktstunden 
eller måltiderna finns bra tillfällen då vi övat på hel/halv eller stor/liten frukt eller smörgås.

Motorisk förmåga 
Under våra utflykter har vi haft som mål att låta barnen få gå på olika underlag, uppför och 
nedför backar, rulla, snurra, springa, krypa in under träd eller klättra i träd efter förmåga. Vi 
har övat på att låta barnen själva få bedöma och våga prova på de olika motoriska 
utmaningarna. Att krypa in och ut ur trädkojor har varit populärt och barnen har fått känna 
efter hur man ska röra sig. 
Stort fokus och intresse hos barnen har varit att hoppa. Både att hoppa jämfota och att 



klättra upp på något och sen hoppa ner antingen själv eller med hjälp av en pedagog. De 
barn som inte kan hoppa själva stod och böjde på benen och försökte enligt deras 
förmåga.
Vi har genom att låta barnen få titta på sånger med rörelser till på Ipaden lärt oss många 
nya rörelser tillsammans med kompisarna och pedagogerna. 
Finmotorisk träning har upptäckarna fått när vi plockat bär från buskar eller när vi målat 
och ritat med kritor eller skapat på olika sätt. Vi har haft mycket skapande under vårt 
arbete med de olika djuren och barnen har fått måla, limma och ritat på olika sätt. Tanken 
har varit att låta barnen få många olika erfarenheter.

Naturvetenskap och teknik
För upptäckarna handlar mycket om att uppleva allt här och nu. Vi upplever vädret varje 
dag och över tid hur det förändras. Hur känns regn, blåst, snö? Vi plaskar i pölar och 
uppmärksammar och funderar över varför det inte är något vatten där det igår var en pöl? 
Vi tittar på löven som faller ner, känner på dem och hoppar i lövhögar. Vi kopplar in alla 
våra sinnen och luktar på blommor eller lyssnar till vindens sus.
Barnen har fått se hur insekter som gråsuggor, nyckelpigor och myror vaknar på våren. Vi 
upptäcker att när det är blött efter regnet hittar vi maskar och sniglar men då ser vi istället 
inga myror. Under våren har vi haft djurtema och under några veckor i taget arbetat med 
ett djur i taget. Vi har lärt oss att skator och nyckelpigor kan flyga medan igelkotten går på 
marken. Vi har studerat grodyngel i vårt akvarium och sett hur de kläcks från äggen till 
yngel och sedan blir färdiga grodor. 
I vårt arbete med Grön Flagg-temat ”skräp och avfall” har vi lärt oss att skräp hör inte 
hemma i naturen medan pinnar och stenar gärna får vara kvar i naturen när vi går på 
skräpjakt. 
Vid på- och avklädning har vi fått tillfälle att uppmärksamma tekniken i våra kläder som 
kardborreband, dragkedja och knappar. 
Vi har också övat på att cykla ute på gården, hur fungerar egentligen tramporna?

Kreativitet och fantasi
Barnens kreativitet och fantasi har fått genomsyra allt vi gjort under året. Läroplanen (Lpfö 
18, s.8) beskriver hur otroligt viktig leken är för barnens utveckling och välbefinnande. I 
leken föds fantasi, lust, glädje och nyfikenhet. Det mesta kan stimuleras och utmanas 
genom lek. Vår tanke har varit att ta vara på spontana lektillfällen och även se dem som 
små undervisningstillfällen då det kommer så mycket ur leken. Men även uppmuntrat till 
lek för lekens egen skull.
I både fri lek och aktiviteter vi haft har vi lyssnat in barnens uttryck, tankar och idéer för att 
gå vidare med. Vi har deltagit i deras fantasi och de har kunnat känna sig trygga och 
lyssnade på, att vi tar dem på allvar.
Vi har haft mycket skapande aktiviteter på olika sätt i och med vårt tema djur. Skatan och 
grodan blev målade på, igelkotten och nyckelpigan fick barnen välja och vara kreativa vad 
de skulle limma på. Vad härligt att få välja själv! När vi gjorde kompisträdet av barnens 
händer fick alla välja vilken färg på papper de ville ha. Val som kan kännas viktiga och är 
utvecklande för våra upptäckare. Hur vi sedan tar hand om det färdiga resultatet har varit 
viktigt för oss, nyckelpigorna och skatorna har vi tex hängt från taket för att tydligt kunna 
prata om att dessa djur kan flyga och att vi ser dem utomhus under våra utflykter.

Vida, Anneli och Farah



Verksamhetsberättelse för Utforskarna HT-21/VT-22

Vi har varit 14 Utforskare på hösten och 20 på våren. Vi har haft två inskolningar 
och på våren hade vi åtta överinskolningar. Med två pedagoger på hösten och tre 
pedagoger på våren.
Vi har arbetat utifrån LPfö 18, Frilufts Förskolors övar prövar lär med 
naturpedagogik, Grön Flagg samt blandat från kursen Språkutvecklande arbetssätt 
som vi gått både höst och vårtermin.

Självständighet och identitet
Vi har pratat om min familj och hur min familj ser ut. För att komma i gång har vi 
pratat om och visat bilder på Kråkan och Ekorren och berättat om dem och deras 
familjer. Sedan har vi haft samling i smågrupper och använt oss av tecknade bilder 
på vuxna, stora barn, bebisar, husdjur där barnen fått peka och hjälp att berätta hur 
deras familj ser ut. 
Till Barnkonventionens dag i november gjorde vi en liten utställning med barnens 
teckningar och kommentarer på vad de tyckte var roligt att göra på förskolan. 
Sedan frågade vi barnen om vi fick sätta upp deras teckningar. På ett enkelt sätt 
lyfte vi artiklar som handlar om barnens rättigheter. Vi har haft småsamlingar där vi 
fördelat ordet och talutrymmet. Alla ska bli tillfrågade och få chans att säga något. 
Barnen får enkla frågor som handlar om vad de tycker om; t.ex. Vilket djur är ditt 
favoritdjur? Vilken färg är din favorit färg? Vad tycker du är roligt att leka? Ibland 
har vi använt bildkartor som stöd och barnen har fått peka.

Socialt samspel
Vi har lekt organiserad lek, så som Vad gör du vargen, eller kurragömma. I leken 
tränar vi vänta på sin tur, följa reglerna som finns i leken och sedan har vi bara att 
roligt tillsammans. Vi  har använt oss av Veda och Barke som pedagogiskt 
hjälpmedel vid flera tillfällen. Ibland har vi haft samling i helgrupp och ibland i liten 
grupp. I början på hösten ville vi att barnen skulle släppa in barn i leken och leka 
tre. Då var det Barke som inte hade någon att leka med men blev inte insläppt av 
Vedas kompis. Vad tyckte barnen? Får man bestämma så? Hur kan Veda och 
Barke göra nästa gång?
Vid ett annat tillfälle handlade det om att Barke var ledsen och inte ville gå till 
förskolan därför att barnen hade sprungit iväg när han kom på morgonen. Hur kan 
man säga till Barke på morgonen? Hur tycker ni att Utforskarna ska hälsa på 
varandra på morgonen?
Vi har börjat med lekgrupp efter läsvilan. Istället för två läsgrupper har vi en läsvila 
och en lekgrupp. Vi har speciell leklåda med enkelt skrivna repliker så det lätt ska 
gå att lära sig leken. Det är olika barn i varje lekgrupp. När vi började gå på 
utflykter fortsatte vi med lekgruppens tema Doktor och Frisör i större grupp där de 
vana barnen fick introducera de andra barnen. 



Språk och kommunikation
Vi strävar att jobba med tydliggörande pedagogik. Vi har använt bildstöd på en 
whiteboard tavla där vi har bilder på dagens aktiviteter och under hösten använde 
vi också en laminerad A4 med småbilder att ta med vid utflykt. 
Vi har börjat använda TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande 
Kommunikation) först vid fruktstunden, sedan har vi fortsatt vid mellanmålet. Under 
december öppnade vi en digital TAKK kalender ritadetecken.se 
Vi har tagit bilder på barnens aktiviteter och satt upp dem på vad man kan göra: 
Utklädning, kulbana, måla, bygga banor med stolar bl.a.
Barnens bilder och namn sitter uppe vid alfabetet och månaderna. Vi pratar ofta 
om dem och vilken bokstav alla börjar på: ”- Jag börjar på A som i Anka”. Barnen 
har fått träna på att känna igen sitt namn på små och stora namnlappar vid olika 
aktiviteter. 

Matematik
Vi har haft uppdragskort i skogen med Veda och Barke. Vi turas om med 
uppdragen som till exempel, kan du hämta tre kottar och två pinnar? Eller kan du 
hämta en liten pinne? Vi tränar på lägesord så som framför vagnen, bakom 
kompisen, du sitter mitt emot.
Vi har haft Julkalender med matematik tema, här fick vi pröva att väga och att mäta 
och lära oss de geometriska formerna.

Motorisk förmåga
Vi tränar grovmotorik när vi går balansbanor, klättrar i backar och cyklar utanför på 
gården.
Vi tränar finmotorik när vi klär på oss, leker sandlekar, degar med play doh, målar 
och klipper med sax.

Naturvetenskap och Teknik
Inom vårt Grön Flagg arbete Skräp och Avfall har vi haft teater med Slösa och 
Spara, där Slösa fick kasta och köpa nytt och Spara fick laga och fixa sina saker. 
Slösas pengar tog slut och Spara sparade ihop till en hundvalp. Spara var en bra 
kompis och gav bort en fin leksak hon inte behövde till Slösa och det slutade med 
att båda blev nöjda.
Vi har försökt laga leksaker som gått sönder. Vi har också haft samlingar med 
barnen om vad man kan göra med leksaker och kläder som man inte använder 
längre tillsammans med Veda och Barke. Veda till exempel visade sina leksaksdjur 
som hon inte lekte med längre. Vad skulle hon göra med dem? Barnen fick fundera 
och kom fram till att man kunde sälja eller ge bort dem. 
Vi har plockat skräp i vårt närområde. innan vi började plocka skräp använde vi 
Håll Sverige rents material om skräpplockning. Vi tittade bilden och samtalade om 
frågorna tillsammans med barnen sedan gick vi ut och plockade skräp på väg till 
vår utflyktsplats. 

Vi har pratar om Allemansrätten, om vad man får och inte får göra i naturen. Då har 
barnen fått springa till Ja och Nej träd när de exempelvis får frågan får man bryta 

http://ritadetecken.se


grenar i naturen? Nej! Då springer barnen till nej trädet. Får man plocka grenar från 
marken? JA! Då springer de till Ja trädet. Vi har letat vårtecken på våra utflykter, vi 
ser blommor och fjärilar och andra småkryp som vi inte vet vad de heter. Då prövar 
vi att göra ett bildsök med hjälp av google så kan vi få svar på vad djuret eller 
blommorna heter.

Ett exempel på barns inflytande har varit när barnen fick lyssna på musik och 
dansa. Vi började med Paw Patrol låten och sedan skapade vi en dans 
tillsammans med barnen, en s.k. analog dansprogrammering. Några barn fick visa 
en rörelse som vi härmade. Det blev fyra rörelser som vi satte ihop till musik. 
Dansen har vi fortsatt öva på både på avdelningen och på sångsamlingen 
tillsammans med de andra barnen.

Kreativitet och fantasi
Barnen har själva byggt motorik-banor inne. De har möblerat om och byggt kojor.
De har leket samling där de går igenom vilka barn som är här, lekt läsvila där de 
sitter och läser böcker för varandra vi. I skogen har barnen kommit på att de vill 
leka Gömma nyckeln och pappersloppor med uppdrag.
Det har varit populärt med sinneslekar som Playdoh och färgat ris där barnen 
använt små figurer, leksaker eller bara degat med händerna. 
Ett exempel på barns inflytande är när vi använt oss av Babblarna. Det blev en 
rörelsesamling med stationer där man får smyga dig fram som Bibbi, Hoppa på ett 
ben som Dadda o.s.v.

Utvecklingsområde till hösten
Fortsätta med TAKK och bildstöd.
Lek. Fortsätta arbetet med lekgrupper.
Fortsätta att lyfta barn som är tysta och ge dem uppdrag i gruppen.
Vi har börjat reflektera med barnen i smågrupper efter våra aktiviteter och ställt 
öppna frågor. Sedan har vi gjort en pedagogisk dokumentation av det. Det kommer 
vi att fortsätta med.

Malin, Sandra och Åsa



Verksamhetsberättelse Äventyrarna Ht21/Vt22

Vi har varit 18 Utforskare på hösten och 21 på våren. Vi har arbetat utifrån LPfö 18, 
Frilufts Förskolors övar prövar lär med naturpedagogik, Grön Flagg samt blandat 
från kursen Språkutvecklande arbetssätt som vi gått både höst och vårtermin. 
Digitalisering har varit en stor del i alla våra fokusområden. 

Självständighet och identitet, Socialt samspel
Äventyrarna fick göra självporträtt genom att använda naturmaterial som de hittade 
när vi var på utflykt i skogen. De la delarna på marken, ramade in dem med grenar 
och konstverken förevigades genom att vi fotograferade dem digitalt. Vi 
diskuterade med barnen vad en bra kompis är och på avdelningen satte vi upp 
små citat av vad de hade sagt tillsammans med ett handavtryck på vårt kompisträd 
på väggen. I projektet Vår Värld uppmärksammade vi barnens olika ursprung 
genom att de fick göra en presentation av sig själva och de länder de kommer. 
Deras fantasi stimulerades genom att vi såg på bilder från länderna och även fick 
”flaskpost” därifrån som vi skulle svara på. Ländernas placering på världskartan 
och deras flaggor var också snart bekanta för barnen. Vi kopplade också aktiviteter 
till Barnkonventionen, bland annat när vi pratade om rätten att få uttrycka sig fritt 
då de fick göra en målning om vad de tycker om att göra på Dungen. Vi 
uppmärksammade också allas likheter och olikheter på ”Rockasockorna-dagen”. 
För att träna respekt, hänsyn och turtagning har vi vid våra utflykter lekt s.k. styrda 
lekar som exempelvis Alla fåglar byter bon.

Motorisk förmåga
Våra Äventyrare har verkligen fått tillfälle att träna sina motoriska förmågor både i 
smått och stort. Våra utflykter till skogen ger alltid tillfällen att röra sig och utveckla 
förmågor som att gå balansgång, klättra i träd och bestiga små bergväggar. Under 
vintersäsongen hade vi tur som fick många tillfällen att åka pulka, stjärtlapp och 
skidor. Det blev också skridskoåkning i Grimstahallen där alla barnen efter hand 
gjorde stora framsteg i att röra sig på isen. 

Språk och kommunikation
Vi har lärt oss en del användbara tecken från TAKK-metoden t.ex. de olika frukter 
vi brukar få vid måltiderna. För att även de barn som normalt är ganska tysta ska få 
mer chans att komma till tals har vi delat upp Äventyrarna i två grupper då vi har en 
speciell aktivitet, samling på morgonen eller läsvila efter lunch. Med hjälp av en 
app på våra Ipads har barnen fått chans att uttrycka sig med hjälp av musik då de 
skapat egna verk med sång och instrument och dessutom fått träna på att använda 
ett digitalt hjälpmedel.

Matematik
I alla våra dagliga rutiner och aktiviteter har vi stoppat in olika matematiska 
övningar, t.ex. att räkna antal barn vid de olika matborden, till hur många barn 



räcker köttbullarna i skålen osv. 
I skogen har vi använt oss av uppgiftspåsar och ofta med matematisk inslag. Till 
exempel får barnen ett uppdrag från ett kort då de slagit en tärning ”Hämta fem 
olika sorters blad och ordna dem i storleksordning”. Med hjälp av ”Maja Meter” har 
barnen fått en uppfattning om hur lång en meter är och hur den kan delas upp i 
decimeter och centimeter. Under adventstiden lottade vi varje dag fram ett barn 
som fick hämta en uppgift från vår matte-kalender. Det var olika uppgifter 
relaterade till räkning och geometri. Geniknölarna fick också sitt när vi började 
spela Tre i rad och Fem i rad, spel som blev mycket populära bland barnen. På 
samlingen får barnen hjälpa till att räkna hur många som är här. Vi har även tränat 
på två skutt när vi står i led på väg till utflykt. Vi tränar

Naturvetenskap och teknik samt Grön Flagg
Vi har gått igenom vad man får och inte får göra i vår natur och förklarat att alla 
regler finns samlade i något som kallas Allemansrätten. I Riddervik har vi gjort upp 
eld vid grillplatsen och lagat bananpannkaka på Muurikkan. Till detta åt vi smarrig 
blåbärssylt som vi kokade på stormköket, mums! På Dungen skar vi tunna skivor 
av äpplen och satte upp ringarna på ett snöre i fönstret. Efter några dagar hade de 
torkat och fungerade som ett nyttigt naturchips! Äventyrarna har visat på stor 
kreativitet och uppfinningsrikedom när de skapat på olika sätt. I skogen har det ofta 
handlat om att bygga kojor medan det på förskolan har varit en ständigt populär 
aktivitet att bygga med plus-plus där det ofta med fantasins hjälp skapats tekniskt 
avancerade konstruktioner. I början på höstterminen prövade vi att fiska med 
metspö från klipporna i Riddersvik. En flicka hade tur och lyckades få en liten 
abborre på kroken! Vi satte den i en genomskinlig hink så alla kunde studera den 
innan den fick simma tillbaka i Mälaren. I maj gjorde vi en bussutflykt till ett dike i 
Skälby. Barnen fick iklädda flytväst pröva att håva efter småkryp i diket. Och visst 
fanns det liv där, mest av allt grodyngel! En del hade ännu inte kläckts från sina 
äggsamlingar medan andra låg i stora klungor i vattenytan. Vi kunde titta närmare 
på dem i burkar där vi tömde håvarna. Vi fick också upp mygglarver, dykarbaggar 
och husmaskar. Ett spännande fynd var också en vattensalamander som var svart 
på ovansidan och orange med svarta prickar på undersidan. Vi lånade med oss 
några okläckta grodägg till akvariet på Dungen och kunde sen studera den snabba 
utvecklingen dag för dag när ynglet växte till och utvecklades till en landlevande 
liten minigroda. I Riddersvik fick vi också lära oss hur det kan gå för en groda som 
lyckats uppnå vuxen ålder. Den kan nämligen hamna i magen på en snok! Detta 
fick vi se på riktigt på den snok med en stor bula på magen som fångades in en 
stund så vi kunde titta närmare på den. 
Vid våra morgonsamlingar har temperaturen varit ett genomgående tema genom 
de olika årstiderna. Vi har tittat på vår analoga låtsastermometer som kan ställas in 
på valfri temperatur och barnen har fått gissa på vad det är för temperatur just den 
dagen, något som de efter hand blivit mycket skickliga på. De har också lärt sig 
vad det är för speciellt med temperaturer som 0 och 100 grader, men också 20 
(inomhus) och 37 (kroppstemperatur).
 
Vår inriktning inom Grön Flagg detta läsår har varit ”Skräp och Avfall”. Under 



hösten uppmärksammade vi Hållbarhetsdagen genom att spela en pjäs om Spara 
och Slösa som visade på att genom att vara rädd om sina saker och inte bara köpa 
nytt hela tiden kan vi göra en insats både för miljön och ekonomin. Under våren har 
vi haft skräpplockardag och gjort långtidsexperimentet med skräpsaker på en 
nedgrävd bräda för att se om de påverkas av att vara ute i naturen. Vi har pratat 
om vad Avfallstrappan är, ett sätt att bestämma vad som är bäst för naturen att 
göra om avfall uppstår. När saker har gått sönder på förskolan har vi alltid prövat 
om vi har möjlighet att laga dem istället för att köpa nytt. Ett bra sätt är att 
återanvända saker på ett nytt sätt. Detta har vi gjort till exempel då vi använt 
tomma mjölkförpackningar som planteringskrukor då vi sått frön under våren. 
Materialåtervinning är en annan metod som vi tillämpar på förskolans eget avfall 
när barnen fått följa med och slänga skräp i vårt återvinningsrum i huset bredvid. 
Alla barnen vet att t.ex. pappersavfallet skickas till pappersfabriken och 
metallavfallet till metallfabriken, allt för att kunna göra nya saker i dessa material.

Digitalisering
Barnen har via olika aktiviteter fått stifta bekantskap med aspekter av begreppet 
digitalisering, främst genom användning av våra Ipads. När ett barns födelsedag 
har närmat sig har det tillsammans med en pedagog fått göra en födelsedagsbild 
genom att på plattan samla in foton, komponera ett kollage och lägga till symboler 
och text. Barnen har fått lära sig de kommandon som behövs för att göra detta och 
också prövat på att ”måla” på bilder på skärmen. Vi har också visat på att allt som 
man ser i den digitala världen inte nödvändigtvis är sant t.ex. genom att sätta ihop 
bilder där barnen tycks visa sig tillsammans med exotiska och ibland utdöda djur. 
Vi har visat på att digitala bilder egentligen består av pyttesmå pixlar och vi såg att 
man också kan göra bilder på samma sätt med punkter i den analoga världen.

Susanna, Yann och Bengt

Tack alla barn, vårdnadshavare och pedagoger för ett TRYGGT, ROLIGT OCH 
LÄRORIKT 2021/2022 och vi ser framemot ett fantastiskt 2022/2023


