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Förskolan inre och yttre miljö

Gillbostubbens förskola ligger i ett villaområde i Rotebro. Förskolan består av fyra stycken 
avdelningar och två större samt tre mindre utegårdar. 
Varje morgon tas barnen emot ute på gården. Barnen ska då vara klädda och redo för dagens 
aktiviteter. På gårdarna har varje avdelning/grupp varsin samlingsplats, det finns även tillgång till 
gungor, olika sandlådor, lekstuga, kiosk och klättermöjligheter. På gården har vi bord där vi äter 
våra måltider de dagar vi inte äter i skogen, vid dessa bord sker också olika typer av aktiviteter så 
som spel, pussel, konstruktionsbygge med mindre delar, rita med mera. 

De äldre barnen har en grillplats på sin gård där det kan tillagas olika maträtter. Vintertid erbjuder 
vi de äldsta barnen som vill, och har utrustning, att delta i skidskola samt skridskoskola. Varje 
vecka går samtliga grupper till skogen, vid olika antal tillfällen, för att bedriva den pedagogiska 
verksamheten där. 

Förskolan öppnar och stänger på den ”lilla” gården. Det gör vi med hänsyn till de yngre barnen 
som ska växa in i tryggheten på sin egen gård. 

Förskolans innelokaler består av fyra avdelningar med rum för olika aktiviteter. Vid vintertid kan vi 
ibland använda oss av hallarna som ”värmestuga” för att värma oss en stund.

Mat

Gillbostubbens förskola följer livsmedelsverkets rekommendationer och förskolan har ett 
mottagningskök där vi tar emot mat från Brasserie Maison. Maten har stora inslag av vegetarisk 
kost, minst 40% är ekologiskt, vi serverar endast svensk kött och kyckling samt MSC märkt fisk. De 
dagar vi äter i skogen får vi matpaket leverade från storköket som vi sedan tillagar på en Murrikka. 
Till varje måltid servers hårt bröd. Till mellanmål erbjuds det ofta hembakat bröd, yougurt, olika 
sorters pålägg och frukt. Varje förmiddag, antingen då vi har kommit fram till skogen eller om vi är 
kvar på gården, serveras det frukt.
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Pedagoger under läsåret h21-vt22

Alen: Upptäckare

Malin förskollärare och grupp-ansvarig  

Carolina  barnskötare 

Nelly pedagog 

Lönnen :Yngre Utforskare

Carolina förskollärare och grupp-ansvarig 

Ivana barnskötare 

Pauline ht-21/Amelia vt-22

Björken: Äldre Utforskare

Agneta förskollärare och grupp-ansvarig 

Yvonne barnskötare 

Jennifer barnskötare 

Eken: Äventyrare och äldre Utforskare

Victoria idrottslärare och grupp-ansvarig 

Linda barnskötare 

Marika pedagog  

Griselda resurs 
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Rektor

Karin Hyden arbetar som rektor på Gillbostubben men även som förskollärare. 50% av arbetet är 
förlagt i barngrupperna fördelat mellan behov från barn, pedagoger eller gruppen i sin helhet. 
Resten av tiden, 50% går till administrativt rektorsarbete samt övergripande utvecklingsarbete av 
förskolan. 

Planering och utvecklingsarbete

Under läsåret har förskolan haft två planeringsdagar, en i augusti och en i januari. Dessa dagar har 
vårdnadshavarna själva löst barnomsorgen för att pedagogerna ska kunna planera och säkerställa 
kvaliteten på förskolan. På planeringsdagen i augusti lägger vi grunden för hela läsårets 
verksamhet med störst fokus på hösten. På planeringsdagen i januari, säkerställer vi höstens 
verksamhet samt fokuserar på vårens planering. Vi tar också beslut om förskolan gemensamma 
mål inom Grönflagg samt planerar årets kalendarium. På planeringsdagarna lyfts även olika 
ämnen för hela Frilufts Förskolor.

Under läsåret 21-22 har hela Frilufts Förskolors organisation gått en digital utbildning i 
”Språkutvecklande arbetsätt” Utbildningen har innefattat fyra olika föreläsningar, läsning av artiklar 
som grundar sig på forskning samt uppgifter att utföra i praktiken. Varje uppgift har haft ett moment 
där vi har arbetat med kollegiala reflektioner för att ta del av varandras erfarenhet, kunskaper och 
tankar. Vi kan se i vår utvärdering att vi har stärkt kvaliteten i vårt arbete med språk och 
kommunikation och vi kan även se i den enkät som vårdnadshavarna har svarat på att arbetet med 
språk och kommunikation har blivit mer synligt. 

Vi har haft två utvecklingsdagar under året  och på dessa dagar har vi arbetat med utbildningen 
Språkutvecklande arbetssätt, kvalitetssäkrat barnens utbildning och teambuilding.

Var tredje vecka under tre timmar, på kvällstid, har vi pedagogmöten. Rektor håller i dessa möten 
och vi tar upp och reflekterar över förskolans grundverksamhet, vi tar också upp gemensamma 
frågor, dilemman, rutiner, förhållningssätt etc för att få en så tydlig samsyn som möjligt. Mötet har 
även givit tid till avdelningsplanering, pedagogisk dokumentation samt att kontinuerligt arbeta, följa 
upp och analysera vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

Varje måndag börjar rektor tillsammans med grupp-ansvariga dagen med gemensamt arbetsmöte 
(GAM), för avstämning, kort information samt gemensam utveckling av förskolan. 

Utbildning

Processutbildning i språkutvecklande arbetssätt för samtliga som arbetar på Frilufts Förskolr

Pedagogerna på förskolan går internutbildning för att utvecklas och få en samsyn kring den natur 
och utomhuspedagogik som ligger till grund för vår verksamhet. Dessa utbildningar är:

”Tryggt, roligt och lärorikt” och ”Veda och Barke i naturen” utbildning för alla nyanställda och 
långtidsvikarier.

Skridsko- och skidutbildning 
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Förskollärarträff för alla förskollärare en heldag under våren, denna dag arbetade vi med 
förskollärarnas ledarskap. 

Barnskötarträff har under vårterminen hållits av vår specialpedagog Tina och vår skolchef Marie

Brandutbildning vt 22

Föräldrasamverkan 

Vi har, på Gillbostubben en samverkans-grupp, som representeras av två vårdnadshavare från 
varje avdelning/grupp. Gruppen, tillsammans med rektor samt ansvarig för respektive barngrupp/
avdelning, träffas en gång per termin. På mötet samtalar vi om förskolan, verksamheten, om det 
har skett några förändringar och vad som sker i närområdet. I detta forum tar vi inte upp enskilda 
fall utan vi pratar generellt om vad som händer och vad som sker i vår verksamhet.

För att vårdnadshavare ska känna sig delaktiga i barnens verksamhet så uppmuntrar vi alltid till att 
vara med under en dag. 

Under höstterminen har vi möte för samtliga vårdnadshavare. Där presenterar vi verksamheten 
samt bjuder in till reflektion över de mål vi kommer att arbeta med under läsåret.  

Under vårterminen har vi ett möte där vårdnadshavarna får följa med ut till skogsplatserna och ta 
del av vårt arbete med läroplanen och få se hur vi bedriver vår undervisning i skogen. 

Vi använder oss av Förskoleappen för att beskriva vår verksamhet kopplat till läroplanen. Det är 
även via Förskoleappen vi förmedlar den information vi vill ska komma fram till vårdnadshavare. 

En gång per termin erbjuder vi er vårdnadshavare ett utvecklingssamtal. På höstens samtal gör vi 
en kartläggning som vi under vårens utvecklingssamtal utvärderar och följer upp. 

 Traditioner på Gillbostubben
• Lucia
• Grön Flaggdagen
• Skördefest
• Förskolansdag
• Veda och Barkes skidlopp/springlopp
• Rocka Socka
• Sommarshow

Verksamheten och styrdokument

Läroplanen, Lpfö18, kommunens styrdokument och Frilufts Förskolors profil är de dokument vi har 
att förhålla oss till i vårt uppdrag. I Frilufts Förskolors profil har vi dokumenten ”Gröna tråden” samt 
” Öva-Pröva-Lär med naturpedgogik” som innehåller lokala riktlinjer för vår verksamhet.
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Vi sätter våra mål för ett helt läsår, vi planerar i början på varje termin och därefter tar barnens 
inflytande vid. Fortlöpande arbetar vi med reflektion och pedagogisk dokumentation för att föra 
arbetet vidare tills vi i slutet på varje termin gör en utvärdering och analys av arbetet. 

Vi har under läsåret arbetat projekterande där vi, utifrån barnens intressen och nyfikenhet, tillför 
material och egen nyfikenhet för att med hjälp av pedagogisk dokumentation driva verksamheten 
framåt. I vissa projekt blir vi kvar längre och i vissa går vi vidare fortare, allt med inflytande från 
barnen. 

Då vi arbetar transdisciplinärt och projekterande går läroplanens mål in i varandra. Vi arbetar med 
ex matematik, språk/kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik, motorisk förmåga, 
socialt samspel, , och alla övriga mål i läroplanen inom ett och samma  projekt. Att tillsammans, 
barn och pedagog, ta reda på ny kunskap genom böcker eller internet och på det sättet driva ett 
projektet vidare ger stort utrymme för arbete utifrån läroplanen med socialt samspel, språk/
kommunikation och eget inflytande. När vi tillsammans med barnen lagar mat i skogen, täljer med 
kniv eller potatisskalare arbetar vi medvetet med teknik och självständighet och identitet. Med ett 
transdisciplinärt arbetssätt  arbetar vi hela tiden med matematik, för de yngre barnen handlar det 
ex om att räkna kompisarna som är närvarande, hämta ”båda” sina skor, sortera tillbaka ”alla” 
klossarna i lådan. Med de äldre barnen pratar vi matematik för att synliggöra den i deras vardag. 
När vi gör det här arbetar vi även med målen i läroplanen som bland annat berör, socialt samspel 
och självständighet och identitet.

Veda och Barke är två figurer som symboliserar vår verksamhet. Dessa dockpar finns med på 
varje avdelning och har en självklar plats i vår verksamhet. Veda och Barke kan användas som 
pedagogiskt  hjälpmedel vid olika dilemman, de är med på samlingen för att presentera olika 
ämnen men är också en symbol för trygghet för de yngre barnen. På vintern åker eller springer vi 
Veda och Barkeloppet och de äldre barnen får gå Veda och Barkes skridskoskola. Varje 
morgonsamling startar vi med att sjunga om Veda och Barke och under dagen finns det möjlighet 
att läsa olika böcker som handlar om Veda och Barke, allt från faktaböcker, böcker om olika 
dilemman eller traditioner. 

Alla pedagoger på förskolan har skrivit under ”Förskolebrevet” och varje avdelning arbetar sedan 
med detta på olika nivå utifrån den barngrupp man har. Vi pratar om integritet och lär i tidig ålder 
att säga ”stopp min kropp” och innebörden med detta. På pedagogmöten arbetar vi kontinuerligt 
med planen mot diskriminering och kränkande särbehandling. Vi går igenom 
diskrimineringsgrunderna och gör en analys utifrån dessa som vi sedan dokumenterar och 
utvärderar. I arbetet med planen kan vi se hur vi ska arbeta proaktivt för att förekomma 
diskriminering och kränkande särbehandling. Varje avdelning arbetar med barnkonventionen på 
olika nivåer och där vävs både arbetet med ”Förskolebrevet” och arbetet med att förebygga 
diskriminering och kränkande särbehandling in. 

Grön Flagg och Gillbostubbens lokala mål

Vi är certifierade inom Grön Flagg vilket är ett pedagogiskt verktyg och en miljöcertifiering utfört av 
föreningen Håll Sverige Rent.
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Gillbostubben har inom Grön Flagg arbetat med tema Global samverkan. Vi har fokuserat på de 
tre under-rubrikerna språk, kultur och jämlikhet.  Vi kan se att dessa tre underrubriker samspelar 
med varandra i det arbetet som vi har gjort tillsammans med barnen.  Alla pedagoger har gått en 
gemensam utbildning   ”Språkutvecklande arbetssätt” som har givit oss ny kunskap och verktyg för 
att lyfta språk i vår verksamhet och i barnens utbildning. Samtliga avdelningar arbetar med en 
kommunikationstavla där vi varje dag presenterar dagen och dess aktiviteter.  På samtliga 
avdelningar arbetar vi med TAKK (tecken som stöd) för att tydliggöra kommunikationen. I delar av 
arbetet med kultur har de äldre barnen först fått ta del av teaterspel för att sedan sätta upp sin 
egen show som de uppträdde med för de yngre barnen på förskolan. Vi har lyft språk, kultur och 
jämlikhet i den normkritiska litteraturen som vi har köpt in till förskolan och sedan haft boksamtal i 
mindre grupp. 

Gillbostubbens lokala fokus område har varit arbetet med digitala verktyg. Pedagogerna har 
använt bland annat Qr koder för att lyfta olika ämnen eller teman som barnen har arbetat med. De 
äldre barnen har arbetat med det digitala mikroskåpet, de har bland annat kunnat utforska de små 
detaljerna på ett barr, en sten eller ett grässtrå. Vi har använt iPad till att dokumentera och sedan 
reflektera tillsammans med barnen över deras eget lärande men också över olika upptäckter.

Miljömål för samtliga Friluftsförskolor ht21-vt22

Frilufts Förskolor har under läsåret haft gemensamma miljömål hållbar konsumtion. 

Vi har dialog med barnen om hur vi tar hand om våra leksaker och vårt material men vi kommer 
även in på att hållbar konsumtion även är att odla potatis från förra årets skörd, att plantera 
tomater från dagens sallad och  fortsätta projektet med solrosen som har givit frön till nya solrosor i 
tre år. 

Gruppernas verksamhetsberättelser 

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande, samt erbjuda 
trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och 
utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” -Lpfö18.

Alen-upptäckare

Självständighet och identitet

På Alen går våra yngsta barn - upptäckarna. Självständighetsarbete med dem yngsta innebär att vi 
arbetar i liten skala med små mål. Det handlar om att vi lär oss äta med bestick, öppna och stänga 
sin ryggsäck, hitta sin hylla, följa enkla instruktioner, av och påklädning etc. 
Att klara av någonting och känna att man lyckas är en viktig del i sitt självständighets och 
identitetsarbete, det hjälper barnen att bygga sitt självförtroende och skapa en bättre självkänsla. 
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Det är vardagligt arbete som sker i alla delar på förskolan. Vi arbetar med att barnen ska känna 
igen sig själva och sina kompisar, sina tillhörigheter och andras och visa respekt mot varandra. Vi 
arbetar mycket med gränssättning och turtagning vid alla vardagliga situationer och rutiner, man 
kan inte alltid vara först eller få den saken man tänker att man vill ha, man måste öva på att vänta 
och se att någon annan också måste få vara först och kunna visa respekt genom att någon annan 
har den saken man helst ville ha just då, vilket är svår utmaning för dem yngre barnen, där blir vi 
pedagoger mycket viktiga. Vi pedagoger är ständigt närvarande för att stötta barnen vid konflikter 
och när dem gör något fint mot sina vänner. Det krävs inte bara en stöttande hand vid en konflikt 
utan man måste också lyftas när man gör något bra; där växer barnens tillit till sin egen förmåga 
och vi kan där också  strävar efter att hjälpa barnen att bygga upp en stark grundtrygghet. Vi vill att 
alla barn ska känna att dem är viktiga, känna sig trygga i att vara den man är och att vi alla är olika, 
fast ändå lika. Vi pedagoger stöttar barnen och strävar efter att arbeta med ett lågaffektivt 
bemötande för att skapa trygga barn.
Socialt samspel

 Det sociala samspelet sker både i den stora gruppen och den lilla gruppen, i undervisningen, i 
aktiviteter, samt när barnen leker fritt på gården. Vi övar turtagning och regler i de flesta situationer 
och aktiviteter när vi väntar på att byta blöja, har samling och väntar på att få frukt eller få välja en 
sång i sångpåsen. Vi övar på att barnen ska låta sina kompisar få samma möjligheter till att öva 
och pröva, som exempelvis att få hjälp att gå balansgång, när vi har skapande och målar/pysslar i 
mindre grupper etc (empati och turtagning). Vi övar och pratar mycket om hur man är en bra 
kompis genom att använda oss av sagor samt dramatisera med Veda & Barke eller våra kompisar 
Räven Päron och Igelkotten Äpple. Vi får där också möjlighet att beröra allemansrätten och hur 
viktigt det är att vara försiktig och värna om allt som lever; växter, djur och medmänniskor. Vi 
pedagoger ser också till att bekräfta barnens känslor, det är okej att vara arg, ledsen och glad - i 
både situationer vid konflikt med en kompis, men också i positiv bemärkelse - när barnen gör något 
snällt mot en kompis etc. Vi övar på att säga stopp och hålla upp handen för att markera sin egen 
gräns. Genom språket föds en stor del av det sociala samspelet, språk är inte bara ord utan även 
kroppsspråk, mimik och gester. Vi stöttar barnen i deras språkliga utveckling genom att vi själva 
har ett språkutvecklande förhållningssätt och hjälper barnen att börja lära sig tolka känslor, att 
bjuda in till lek eller säga ifrån. 

Motorisk förmåga

Genom att vistas mycket utomhus gör att barnen rör på sig mer och där också får stor möjlighet att 
utveckla sin grovmotoriska förmåga. På gården kan vi klättra i klätterställningen, öva balansgång 
på bänkar och stockar, gunga, spela fotboll, etc. Vi bygger också hinderbanor och har 
rörelseövningar till musik. I skogen och i mer kuperad terräng utmanas barnens motoriska förmåga 
ytterligare när marken är ojämn och det kan dyka upp massor av olika hinder på väg mot ”målet”, 
barnen klättrar på stenar, hoppar och tar sig upp och ner för små backar. Barnen övar på sin 
finmotorik när dem målar med penslar, ritar, trär pärlor på snören, plockar upp små stenar, 
undersöker sniglar, letar efter maskar och andra småkryp.

Språk och kommunikation 

På Alen använder vi oss av språk och kommunikation hela tiden och vi pedagoger har gått 
fortbildning för att stärka vårt språkutvecklande arbetssätt. Arbetet med språk har i år också varit 
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ett utav våra mål inom Grön flagg. Då barnen på Alen tillhör den yngsta gruppen på förskolan, så 
ser språkförståelsen och talspråket olika ut hos varje barn, både beroende på deras ålder och var 
dem befinner sig i sin individuella utveckling. Vi arbetar mycket med att använda oss av 
kroppsspråk, TAKK, bildstöd och även mimik, när vi kommunicerar med barnen. Vi använder oss 
av ett genomtänkt och tydligt språk, med dem rätta orden och vi växlar i hur avancerat språk vi 
använder beroende på om vi pratar i grupp eller till enskild individ; även här använder vi oss utav 
TAKK för att förstärka kommunikationen och vi märker tydligt att barnen tidigare på enkla medel 
kan kommunicera genom att exempelvis visa med TAKK vilken frukt de vill ha, vilken typ av 
smörgås dem vill äta osv. Vi vill att barnen hela tiden ska utmanas i sitt språk genom att ställa olika 
frågor och öva på att följa instruktioner. För att öva på språket så läser vi böcker, flanosagor, 
sjunger sånger och använder oss av konkret material så att barnen kan se samband mellan ord 
och ting. Vi uppmuntrar barnen att våga använda sig av sitt egna språk genom att ställa frågor som 
inte går att svara på genom ett ja eller ett nej. Vi har en kommunikationstavla där vi varje dag går 
igenom dagen, våra dagliga rutiner, vad vi ska göra och i vilken ordning dem ska ske i, med hjälp 
av bilder och stödtecken (TAKK). När vi planerar aktiviteter så plockar vi även där in TAKK för att 
förstärka det vi jobbar med, vi lär oss tecken för olika djur och har även som ambition att få med 
det i vår pedagogiska dokumentation samt den dokumentation som vårdnadshavare får ta del av 
för att främja arbetet med ett språkutvecklande arbetssätt ytterligare. På förskolan arbetar vi med 
pedagogisk dokumentation där barnen är delaktiga och är motorn i vår verksamhet, och en viktig 
del i det arbetet är barnens reflektioner. Vi tittar tillbaka på det vi har gjort och reflekterar över vad 
vi gjort vilket sker både genom ord och att barnen visar och pekar. Deras reflektioner och visade 
intresse ligger till grund för hur vi bedriver vårt arbete framåt. 

Matematik

Liksom många andra saker så övar vi på Alen matematik hela tiden. I det vardagliga arbetet så 
arbetar vi pedagoger mycket med språket där vi ställer frågor, utmanar barnen och är närande i 
samtalen och lekarna tillsammans med barnen. Där kommer matematiken in för oss på ett naturligt 
sätt - ”vilken färg har blomman?” ”Hur många stenar har du i hinken?” Och ”kan du hämta 2 kottar 
och lägga i korgen?”. Vi använder oss av sånger med matematiskt innehåll och räknar och tittar på 
färger när vi diskuterar en bild och läser en bok. Även inom matematiken får TAKK och bildstöd en 
viktig roll. Vi tecknar färgerna och räknar genom att visa på fingrarna men också med hjälp av 
bilder. Som ett exempel så har vi arbetat med 6 ballonger och en igelkott, där får vi in antal och 
färger genom både tecken och bildstöd. När det regnar så öser vi och häller vatten från pölar till 
hinkar och från en hink till en annan, där börjar vi öva på volym. Hur mycket vatten får plats? Vi 
häller vatten i rännor och tittar på när vattnet åker ner på marken när vi vinklar det neråt. Varför blir 
det så? Vi övar på prepositioner och räknar våra kompisar på samlingen. Hur många är här idag? 
Även det lilla kan bli en matematisk övning genom att barnen får utforska och vi pedagoger finns 
med för att tydliggöra begrepp och utmana barnen inom vardagsmatematiken. 
Vi övar på begreppen liten och stor i exempelvis skogen; vi visar små kottar och stora kottar, vad 
har du hittat för kotte? Är den liten eller stor? Olika avancerade frågeställningar utifrån barnens 
nivå. 

Naturvetenskap och teknik

Genom att vi på förskolan arbetar med utomhuspedagogik gör att naturvetenskap och teknik faller 
sig naturligt för oss. Vi arbetar aktivt med Grön Flagg och bygger vår verksamhet och arbetar med 
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våra läroplansmål genom olika teman inom Grön Flagg. Vi utforskar olika insekter genom att 
exempelvis utforska gamla stubbar, lyfta på stenar samt ligga på marken och upptäcka insektslivet 
på marken och i jorden. Vi bygger maskhotell och tar reda på vad masken behöver för att leva och 
må bra. Masken är ju fantastisk då den gör jord, vilket vi pratar om när vi går till komposten och 
slänger våra fruktrester. Ibland har Veda&Barke med sig små QRkoder i sina ryggsäckar som 
innehåller små film klipp med fakta och sånger om olika djur, vi har lärt oss mycket om masken 
genom att lyssna på Masken Sigge. Vi upptäcker fjärilar, fåglar och andra djur som vi möter på 
våra äventyr, vi hittar många sniglar, stora som små som vi tittar på för att sedan försiktigt lägga 
tillbaks i busken. Att ta hand om djuren och naturen är något vi jobbar mycket med, då det ingår i 
allemansrätten. Vi värnar om alla djur, stora som små, plockar skräp och lämnar skogen som vi 
fann den. Vi plockar enbart de grenar, kottar och löv som ligger på marken. Vi på förskolan strävar 
också efter att arbeta så miljövänligt vi kan, vi försöker exempelvis att minimera 
pappersförbrukningen på förskolan och att inte använda oss av engångsartiklar och uppmuntrar 
våra föräldrar att göra detsamma. 

Kreativitet och fantasi

På Alen arbetar vi med att stimulera barnens kreativitet och fantasi. Det gör vi bland annat genom 
att låta barnen skapa utefter sin egen förmåga och med olika typer av material, eller det material 
som barnen önskar att få skapa med. Barnen utövar sin kreativitet och fantasi i den livsviktiga 
leken, olika naturmaterial blir i skogen och på gården olika ting - allt från godis till mobiltelefoner. 
Grus och sand blir till olika maträtter, kaffe eller te. Barnens fantasi får flöda när vi läser sagor på 
olika sätt, genom konkreta material har vi byggt upp sagovärldar som barnen får leva sig in i och 
vara delaktiga i. Vi köper in böcker och material till förskolan där vi noggrant tittar på hur materialet 
ska bidra till att stimulera kreativiteten och fantasin. 

Lönnen-yngre utforskar

Socialt samspel

På Lönnen arbetar vi med de yngre utforskarna i åldern 2-3 år. Vid början av terminen så möter vi 
en delvis ny barngrupp som behöver lära känna oss pedagoger. I början så blir det sociala 
samspelet och lyhördhet väldigt viktigt för att alla ska känna sig trygga i den nya miljön. Arbetet 
med barnens samspel är något vi kommer in på naturligt med barnen, i situationer som uppstår 
mellan barnen, konflikter som vi måste hitta lösningar på tillsammans med barnen och i glädjen 
över nya upptäckter. Vårt mål är att alla barn ska kunna uttrycka sin egen vilja och vad som känns 
bra tillsammans med andra, oavsett hur långt barnet kommit i sitt verbala språk. Vi pedagoger 
använder TAKK- tecken och kroppsspråk för att kommunicera med varandra, och vi visar barnen 
att de också kan kommunicera med kroppen. 

Vi har använt oss av delar ur barnkonventionen och spelat upp olika draman som vi upplevt varit 
aktuella i gruppen. Vi har använt oss av böckerna ” Säg stopp” , ” Dela med dig” och ” Alla behövs”. 
Detta år har vi haft tre huvudteman i vårt Grön- Flagg- arbete som varit Kultur, jämlikhet och språk. 
Genom att dramatisera delar ur kompis- böckerna har vi efteråt kunnat reflektera kring jämlikhet 
och alla kompisars lika värde på ett sätt som barnen förstår. Vi har visat bilder från 
kompisböckerna som visar olika dilemman som kaninen och igelkotten har och frågat barnen kring 

�10



hur de tror djuren känner sig. Vi har även tagit upp teman som att kunna säga ” stopp” och hur 
man kan visa att man vill leka med någon. 

Självständighet och identitet

Vi har i det dagliga arbetet uppmuntrat barnen att visa sina känslor för sina kompisar och att vara 
lyhörda inför varandra. När vi har samling så får barnen turas om att ändra på 
kommunikationstavlan, eller komma på egna förslag hur vi ska sätta upp bilderna. Vi tränar på att 
lyssna på varandra och att ge varandra utrymme i dagliga situationer. Ibland har vi använt oss av 
bilder eller föremål för att det ska vara lättare att berätta om något för kompisarna. Vi har ofta låtit 
barnen dela ut frukt, hjälpa till med handtvätt eller andra praktiska moment för att vi märker att de 
blir stärkta i sin identitet och känner att ”jag är en som kan”. På Lönnen får barnen många tillfällen 
att öva sin självständighet i vardagen. Då alla barn har ansvar för sin egen ryggsäck och utrustning 
så övar de på att ta hand om den och målet är att de ska känna att de vill försöka själv så långt det 
är möjligt. Vi uppmuntrar barnen att våga fråga kompisar om hjälp. Vi ser gärna att barnen vid de 
tillfällen då det är möjligt kan vara med och vara delaktiga i gemensamma lösningar och beslut. 
När vi pratade om säkerhet i skogen så fick barnen vara med och samla pinnar och göra flaggor 
runt vår skogsplats så att de på ett tydligare sätt skulle förstå varför de inte kunde springa för långt 
bort från vår gemensamma plats. 

Språk och kommunikation

Språk och kommunikation är tätt sammanhängande med socialt samspel. Vi vill att barnen ska få 
många tillfällen att uttrycka sig tillsammans. Vi har ofta delat in barnen i mindre grupper då vi har 
haft aktiviteter eller lekar. Inomhus så har vi en språkhörna där vi exempelvis haft barnens namn 
och bokstavsmagneter för att få dem nyfikna på bokstäver och att forma ord. Vi har haft 
återkommande lekgrupper med fasta lekar såsom ”restaurang”, ”käpphästar” och ”ambulans”. 
Målet med att vara nära barnen är att få alla att våga uttrycka sig i leken. Ju mer barnen känner 
igen en lek desto mer kan leken utvecklas vidare och ordförrådet stärks av att använda nya ord 
upprepade gånger. Vi på Lönnen har under året gått en utbildning i ” språkutvecklande arbetssätt” 
för att bli mer medvetna kring hur vi använder vårt språk i vardagen. Vi strävar efter att ställa 
öppna frågor för att få barnen att uttrycka sig mer och att vi som pedagoger ska uttrycka oss på ett 
tydligt sätt. Vår kommunikationstavla som vi använder varje dag är ett sätt för oss att vara konkreta 
(och sänka tempot) och barnen uppmärksammar och frågar om bilderna som finns på tavlan och 
det uppmuntrar mer språk och samspel. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation av 
aktiviteter vi gjort, för att tillsammans minnas dessa och ge barnen chans att berätta med egna ord. 
Vi har sedan i höstas haft högläsning i mindre grupper för att stimulera intresset för berättelser och 
att få barnen att reflektera och möta nya ord. 

Kreativitet och fantasi

Vi har under året som gått skapat leksituationer och aktiviteter som ska locka fram lek. Vi brukar 
använda oss av rekvisita som går att skapa fritt med som tyger, barkbitar, pinnar, löv, som kan 
användas lite fritt av barnen och symbolisera olika föremål i leken. Barnen får mycket egna ideér 
av naturmaterial då det kan användas efter egen fantasi. Genom våra lekgrupper så försöker vi 
stimulera fantasin och kreativitet. Vi låtsas att vi är djur, med tyger, svansar, käpphästar osv. Vid 
ambulans- leken så sätts inlevelseförmågan och empatin in och även känslor. I skogen så har vi 
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samlat naturmaterial som vi leker med på olika sätt, eller ibland tar med tillbaka till förskolan. 
Pinnar fick bli till egna pinnhundar som fick namn. Hundarna var stora, små, bruna och svarta, 
busiga och lugna. 

Vi har under året skapat med olika tekniker. Vi har målat med penslar, använt äpplen för att göra 
tryck, målat genom att rulla olika ”mönster-rullar” och tryckt med geometriska stämplar som några 
exempel. Vi på Lönnen försöker att tänka skapande genom att följa utomhussäsongen. Vi skapar 
mycket med is och snö under vintern och med äpplen och löv på hösten. 

Naturvetenskap och teknik

När vi undersöker naturen tillsammans med barnen strävar vi efter att vara lyhörda för vad som 
intresserar dem. De frågor som barnen ställer försöker vi fördjupa och få dem att vilja undersöka 
mer. Vi och barnen fotograferar om vi hittar något spännande i skogen eller på gården så vi kan 
titta på det tillsammans. Många av upptäckterna som barnen gör brukar leda till flera parallella 
teman som brukar komma upp flera gånger under ett år. När det regnar brukar vi upptäcka maskar, 
fundera kring vad de äter, kretslopp, komposten, osv. På vintern har vi gjort många experiment 
med vatten, snö och is. När vi gör samma typ av experiment flera gånger så börjar barnen att 
använda fler och fler begrepp som ”frysa”,”smälta”, ”flyta”,sjunka.  

När vi går till samma plats och utforskar naturen så kan vi följa hur naturen förändras hela tiden. Vi 
har märkt upp en gren som vi sett förändrats från helt ”kal” till att få en knopp för att sedan slå ut 
mer och mer och få lila blommor ( syren). När vi undersöker naturen så har vi använt olika slags 
luppar. Vi pratar om hur luppen fungerar och testar att lägga in föremål som barnen hittar. 

Motorik

Motorik är något som vi utvecklar dagligen då vi tar hand om vår utrustning, öppnar och stänger 
våra ryggsäckar, vattenflaskor och klär på oss. Vi låter barnen pröva själva genom att skruva sina 
egna vattenflaskor, stänga sina galonbyxor mm. medan vi visar och har en dialog och vi 
uppmuntrar att försöka en stund innan vi hjälper till. Vi har haft lekar då vi skruvat fast  lock med 
mjölkkartong och försökt hitta båda med samma bokstav på. I skogen får går vi över rötter och 
stenar, klättrar, hoppar och balanserar och hjälper varandra i leken. 

När vi gjorde halsband av rönnbär så fick vi prova att få in nålen genom bäret, och andra 
finmotoriskt aktiviteter vi gjort är att bygga med geostix, duplo, lägga pärlplattor, rita och när vi haft 
skapande i olika former. På gården så brukar vi använda redskap som rockringar, koner, ärtpåsar, 
pinnar osv för att göra banor som lockar till rörelse, balans och lek. När vi gjorde stafett så fick 
barnen samarbeta och målet var att få ner färgflaskor med ärtpåsar. Vi vill bygga grunden för att 
alla ska tycka att rörelse är något roligt här på Lönnen. 

Matematik

När det handlar om matematik på Lönnen så kommer vi ofta in på problemlösning. Vi räknar 
barnen innan morgonsamlingen och använder oss av våra tio fingrar. Här ställer vi öppna frågor till 
barnen. ”Kommer en hand att räcka om vi är 11 barn”? Vi provar oss fram tillsammans. Vi pratar 
om veckans dagar och benämner måndag som ”den första dagen”. Vi använder Veda och Barke 
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som får komma med roliga inslag som är kopplade till matematik. En morgon hade de med sig 
färgglada knappar som de delade ut till barnen som sedan fick köpa frukt för sina knappar. Vi vill 
visa på vad symboler och siffror har för betydelse i verkliga livet. Vi har skapat ett eget material på 
Lönnen där vi använt tärningens prickar, och istället för prickar lagt ut föremål som barnen känner 
igen och fotat dem. På en bild var det tre svarta och tre bruna hästar. Sen ska barnen hitta lika 
många föremål och lägga ut dem på rätt plats på sin ”tavla”. Det viktigaste är inte att det blir ”rätt” 
utan att barnen får leka med bilderna och att vi kan reflektera samtidigt. 

Veda och Barke har också tagit fram sin trollstav och trollat äpplen i ”hel”,  ”halv” och ”fjärdedel”. 
Sedan satte vi ihop äpplena igen. Barnen fick själva testa att trolla äpplena och sätta ihop dem 
igen. Att ha konkreta material att känna på är ett sätt för våra yngre barn här på Lönnen att lära 
känna matematik. 

Björken-äldre utforskare 
Självständigt och identitet 

Vi har regelbundet arbetat med lekgrupper under läsåret. En liten grupp barn har tillsammans lekt 
en rollek, tex veterinär eller café/affär. Medlekande pedagog har visat hur leken går till och aktivt 
deltagit för att stötta ”leksvaga” barn. Vi har medvetet särat på kompisar och blandat ”lekstarka” 
och ”leksvaga” barn för att ge alla en chans att komma till tals och ta våga/få möjlighet att ta plats i 
leken. Vi har sett en oerhört stark utveckling i alla barns lekkompetens i dessa grupper.

Vi uppmuntrar alla barn till att kunna klä på och av sig alla ytterkläder, att verkligen försöka innan 
de ber om hjälp, allt för att göra dem  mer självständiga.

Socialt samspel

Vi tränar mycket på att lyssna på varandra och att respektera varandras talutrymme i alla 
situationer. Det gäller också när någon säger ”stopp”. Vi samtalar ofta i samlingarna eller om en 
situation uppstår, om vikten av att respektera ett ”stopp” eller ” stopp min kropp”. Vi påminner 
barnen och arbetar i olika konstellationer då behoven, viljorna och önskemål i leken kan vara 
spretig och gå i olika riktningar. På samlingen har vi ibland rollspel med Veda och Barke för att 
förtydliga en situation.

I våra lekgrupper har vi kunnat välja vilka barn som ska leka tillsammans och då har vi kunnat styra 
vilka som leker med varandra och framför allt hur de leker. Det är vi pedagoger som också väljer 
”handkompisar” och var de ska sitta på samlingen. Det måste bli bra för alla barn.

Motorisk förmåga

Årstiderna bjuder på olika aktiviteter. På hösten övar vi på att klippa i löv med sax, vi skär äpplen i 
ringar med (bords)kniv som träs upp på tråd till äppelchips. Hinderbanor och fredagsfys har vi 
under hela året. På vintern har vi haft Veda och Barkes skidskola, då fick barnen öva på att sätta 
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på och ta av skidorna samt att åka förstås. Veda och Barkeloppet genomfördes i februari och i maj 
hade vi Veda och Barkes vårrus. 
Vi har haft pass med yoga och gymnastik både på gården och i skogen och då har vi tränat balans, 
styrka och kroppskontroll. Möjligheten till att rita, pärla eller tälja med potatisskalare erbjuder vi 
efter barnens önskemål och efter väder.

Språk och kommunikation 

Alla pedagoger har under läsåret gått en processutbildning som handlat om språk. Utbildningen 
har inte bara breddat våra kunskaper, den har också bekräftat för oss att tavlan med bilder och 
TAKKtecken är en väldigt bra modell för vårt språkutvecklande arbetssätt. Vi har också blivit mer 
medvetna och noggranna med hur vi pratar med barnen, till exempel ”hämta dina vantar” istället 
för ”hämta dom”. Vi fick lära oss många nya ord på TAKK med Veda och Barkes 
teckenadventskalender som varje dag gav oss ett nytt ord.

I våra lekgrupper är vi mellan 5-7 barn som deltar och då övar vi på ord, på turtagning och att 
lyssna på varandra. Är du tex veterinär måste du lyssna på ”kunden” om vad katten har för 
problem. Att vara i mindre grupper gynnar alla. Vår specialpedagog Tina har haft språkgrupper, där 
hon har arbetat med ord och språk på ett lustfyllt sätt. Lpfö18 skriver att lek kan utmana och 
stimulera barns kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och 
symboler.
På vilan har vi högläsning nästan varje dag. Vi varierar mellan bilderböcker och kapitalböcker. Vi 
har också haft projekt Bokpåsen där barnen i tur och ordning har fått ta hem påsen en dag och ta 
tillbaka den dagen efter med en bok hemifrån. Efter läsningen har vi boksamtal. Även under 
läsningen stannar vi upp, förklarar svåra ord och försäkrar oss om att barnen har förstått 
handlingen. Bokpåsen var tänkt som ett projekt under hösten men väldigt många barn ville 
fortsätta så vi lät barnen få ett tillfälle till under våren.
Under FN-veckan och veckan när vi uppmärksammade samernas nationaldag lyssnade vi på olika 
sagor, jämförde hur barn från olika länder skriver sina namn, hur de bor och så vidare. Vi blev 
också presenterade för Veda och Barkes samiska vän Mika som skrev ett brev till oss om sitt liv. 
Det blev många djupa samtal där vi också bekantade oss med ord som jojk och kolt.

Matematik

På samlingen kl 9 räknar vi varje dag alla närvarande barn. Barnen vet också hur många vi är och 
tillsammans räknar vi ut om/hur många som saknas. Tavlan med våra bildtexten används också på 
samlingen och den fungerar även som en klocka för barnen och hjälper dem att få en översikt av 
dagen.
Grupplekar som ”hur mycket är klockan farbror Lejon” eller hitta par (två lika vantar) är mycket 
populära och ofta efterfrågade. ”Ekorrmatte”, där du bland annat ska hitta en pinne lika lång som 
ekorrens svans eller hoppa lika långt som en ekorre var också uppskattade och vi lekte dessa 
lekar många gånger.  Vi har också frågat barnen hur de kom till förskolan på morgonen och gjort 
stapeldiagram på svaren
Vi gör mönster av naturmaterial som kastanjer, pinnar eller blad, bygger olika sekvenser med 
plusplus eller när vi pärlar.
Vi har övat på olika begrepp och vad de innebär och som ger barnen en förståelse för tid, rum och 
form, matematiska begrepp (Lpfö18).
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Naturvetenskap och teknik

Veda och Barke har under året presenterat olika vänner i Djurens brevlåda. Vi har bland annat fått 
möta ekorren, stann- och flyttfåglar. Veda och Barke visade hur du enkelt gör mat till vinterfåglar 
och tillsammans tillverkade barnen fågelmat av ister, solrosfrön och ekologiska havregryn. När vi 
på vårkanten bytte skogsplats från Tomtebacken till Fröjas kulle svängde barnens intresse snabbt 
till myror och senare andra insekter och fjärilar. Vi har studerat myror i luppburkar, fångat fjärilar 
och andra insekter med håv och verkligen följt hur barnens intresse har utvecklats sig. När vi har 
arbetat med fåglar, myror med mera har vi hela tiden medvetet fyllt på barnens ordförråd, vårt 
språkutvecklande arbetssätt underlättar barnens lärande.
En annan sak som har väckt barnens nyfikenhet är ån som vi går över varje gång vi går till skogen, 
de ville så gärna se vad som bodde där. Vi tog upp vatten i en stor balja så vi kunde titta på nära 
håll, vi lyckades till och med fånga några vattenloppor i en luppburk så vi kunde titta riktigt noga. 
Både med Djurens brevlåda och med håvningen har vi pratat kretslopp och vad konsekvenserna 
blir om till exempel det inte finns mygg och insekter för fåglarna att äta eller om grodan inte kan 
lägga sina ägg någonstans (Lpfö18).
Ett gemensamt projekt mellan Björken och Eken har varit Maskhotellet som vi startade upp tidigt i 
våras. Vi har på samlingarna kunnat följa hur maskarna har gjort gångar mellan lagren av sand och 
jord när de dragit ner sin mat. Det var varit väldigt spännande och det blev en bra inledning till när 
vi drog igång stora maskkomposten ute på gården.
Vi har utforskat is på olika sätt genom att frysa is i olika former, frysa in olika saker och blåsa 
såpbubblor när det var riktigt kallt. Det blev många fina diskussioner om hur såpbubblorna ändrade 
färg när de frös och att när de var helt isiga föll de till marken.
Vi fick en stor mängd olika sorters tomatfrön från en vårdnadshavare och vi drog igång ett 
tomatodlingsprojekt som har pågått från januari till juni. Barnen har fått plantera frön, vattnat, 
kultiverat om plantorna, tagit hem varsin och till slut hjälpt till med att plantera ut de plantor som är 
kvar. Vi har lärt oss om tomatens livscykel från frö till färdig tomat, vi har kunnat studera hur den 
första grodden skiljer från den större plantan och vi har kunnat se hur plantorna hela tiden har vänt 
sig mot fönstret (ljuset).
På gården blir det många olika bygglekar som plusplus och Lego eller vattenbanor. Både i skogen 
och på gården erbjuder vi möjligheter att tälja med potatisskalare. Att tälja har blivit mycket 
populärt, det är många barn som tar med pinnar från skogen för att kunna fortsätta tälja på 
förskolan.

Kreativitet och fantasi

Lekgrupperna har betytt mycket för barnens lekkompetens och samspel med varandra. De har fått 
möjlighet att ”öva lek”  tillsammans med barn de vanligtvis inte leker med. Det har sporrat mångas 
nyfikenhet och kreativitet i leken.
Kojor är ett stort intresse som lockar många barn, de har i skogen byggt allt från riktigt stora kojor 
där många får plats till lite mindre som passar Veda eller Barke. Vi har också byggt myrbon och 
snigelhem.
Vi har skapat på gården både fritt med vattenfärger på asfalten och plattorna och mer styrda 
aktiviteter. Då har vi gjort äppel- och pärontryck, gjort istavlor med infrusen frukt eller naturmaterial, 
blåst såpbubblor i minusgrader, byggt snögubbar, vi har pärlat och gjort fågelmat.
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Vi fick en dag besök av en förälder som är polis. Det inspirerade till många polislekar som tjuv och 
polis. 
Sameveckan med sång, musik och sagor fascinerade hela gruppen. Genom att lyssna på jojk 
försökte vi sätta ord på hur vi kändes. Ord som glad, ledsen eller jag vill dansa kom upp.

Eken-Äventyrare/äldre utforskare 

Självständighet och identitet 

I vårt dagliga arbete och i undervisningen uppmuntrar vi alltid barnen till att ha egna åsikter och att 
göra egna reflektioner. Vi stödjer barnen i detta genom vårt förhållningssätt att vara närvarande, 
lyssna på barnens tankar och att vi pedagoger är medvetna om hur vi ställer frågor till barnen. För 
att få en bild av vad alla barnen tycker och hur dem trivs på förskolan har vi haft inviduella 
barnintervjuer med samtliga barn.
Varje dag går vi tillsammans igenom hur dagen ser ut med bildstöd (TAKK) så att alla ska få en 
god överblick över dagen. Det är också en bra förberedelse för vad som snart händer. Bilderna 
stannar kvar hos barnen längre än det talade ordet vilket gör det lättare för barnen att bearbeta, 
själva kunna navigera och göra sina egna val under sin dag på förskolan med hjälp av denna 
struktur. Vi uppmuntrar i första hand att barnen ska prova och göra saker på egen hand men även 
att barnen ska ta hjälp av varandra. Vi är alla bra på olika saker, om du hjälper mig med det här så 
hjälper jag dig med något annat. Barnen blir bättre på att se och utnyttja varandras kompetenser 
och det ger en möjlighet till att växa och att bli sedd i fler positiva sammanhang. 
Våra äldsta barn har gått utbildningen Hitta Vilse. Där har dem fått varva teori med praktik och vi 
ser att barnen är trygga med det dom fått med sig genom kursen och att dem litar till sin egen 
förmåga när vi är ute men också på sin fritid. 

Socialt samspel

I början av läsåret var det mycket fokus på att arbeta ihop gruppen och få en gemenskap med gott 
gruppklimat. Vi har lekt många olika gruppstärkande lekar där barnen fått öva samarbete, 
turtagning och kommunikation men också att våga ta plats och öva på att vara i centrum. De 
organiserade lekarna har också gett möjlighet till att alla ska få känna delaktighet, att vara i ett 
sammanhang där alla kan vara med på samma villkor samt öva ansvar att följa gemensamma 
regler. För att stärka den sociala förmåga har vi också gjort egna lekgrupper med en liten grupp 
barn som fått samlas kring ett specifikt material ( t ex affär) och ha en gemensam lek med stöd av 
en pedagog. Syftet med lekgruppen har varit att bli stärkt i sin kommunikation i leken men också  
att skapa nya och fler vänskapsrelationer. Barnen på Eken har skapat en egen barnkonvention 
som sitter uppe på väggen där barnen fått komma på egna trivselregler som ska stå med för att få 
en trygg grupp vilket också avspeglas i leken och andra social sammanhang. För många av våra 
barn har Veda och Barke varit en stor trygghet. Att få sitta bredvid eller i knät, ha som gå kompis 
eller bli tröstad av Veda och Barke har varit betydelsefullt då de har stor status i gruppen. Veda och 
Barke hittar på många nya spännande aktiviteter och behöver emellanåt barnens hjälp med olika 
dilemman, funderingar och frågor som kan uppstå i barngruppen. På så sätt har Veda och Barke 
fungerat som en länk mellan oss pedagoger och barngruppen.

Motorisk förmåga 
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Dagligen så utmanas barnen i både sin fin motorik samt grovmotorik. På gården har vi klätterträd, 
gungor och en klättervägg mm. Varje vecka har vi fredagsfys på gården där bamsegympa har varit 
en favorit och olika hinderbanor. I hinderbanorna försöker vi se till att så många som möjligt av 
dem motoriska grundrörelserna är med: hoppa, springa, krypa, åla, rulla/rotera, balansera, kasta/
fånga. Alla dessa grundrörelser får även barnen med sig när vi är i skogen flera gånger i veckan. 
Dels våra långa promenader till skogsplatsen men också att gå/spring i kuperad mark och det finns 
oändligt med möjligheter till klättring och balansgång i alla våra skogsmiljöer. Att packa i och ur sin 
utrustning i ryggsäcken övar vi finmotoriken lika så  med av- och påklädning med dragkedjor och 
knappar. Både ute och inne finns möjlighet att skapa t ex rita/måla, pärla och klippa med sax som 
utmanar koordination, uthållighet och finmotorik.

Språk och kommunikation 

För att påminna oss själva hur vi ställer frågor till barnen har vi satt upp pratbubblor på väggen i 
vår hall med exempel på öppna frågor som t ex ”hur vet du det? ”Vad beror det på?” ” hur känns..?” 
”Berätta mera” osv.  Det har varit ett bra komplement till att stödja barnen i deras kommunikation 
och tankeprocesser. Detta är något vi blivit mer medvetna om då språk och kommunikation varit ett 
av våra Grönflagg mål samt något vi tar med oss från processutbildningen i språkutvecklande 
arbetssätt vi pedagoger gått under året. Vi har fördjupat oss inom TAKK (tecken som stöd) och fått 
in det mer naturligt i vår dagliga verksamheten. Barnen har lärt sig många nya tecken och tycker 
det roligt att få använda sig utav sina nya kunskaper inom språk och kommunikation. 
Att arbeta i små grupper har vi också gjort för att främja barns språkutveckling och ge barnen mer 
talutrymme, bygga på ordförrådet, kunna uttrycka sig och att lyssna till andra. Hur vi fördelar ordet i 
gruppen med handuppräckning, att turas om att både prata och att lyssna på varandra är något vi 
arbetar med och övar på dagligen. 
Varje dag har vi haft en stund med högläsning eller fått lyssna till en ljudbok för att stimulera 
barnens ordförråd, talspråk, berättande och sin föreställningsförmåga. Även att samtala om 
böckernas innehåll, bilder och/eller andra texter har berikat barnens språkutveckling (Lpfö 18). Då 
ett av våra Grönflagg mål varit jämlikhet har vi valt att satsa mycket på litteratur med normkritiskt 
innehåll. I våra reflektioner och boksamtal med barnen har vi försökt utmana barnen i deras 
tankeprocesser och vidga perspektiven. Vi har även lyft fram arbetet med våra olika minoriteter för 
att få möta andra kulturer som också varit ett mål i Grönflagg. 
På samlingar, i projekt med olika teman och inför Ekens sommarshow har barnen sjungit många 
olika sånger och rim/ramsor både med och utan rörelser till. Att bygga språk genom sång är både 
roligt, lekfullt som uppskattats av våra barn. 

Matematik 

Varje dag startar vi upp dagen med att räkna hur många barn vi är på plats och vilken veckodag 
det är för att få en förståelse för tid och grundläggande egenskaper i antal, ordning,  tal och 
mängd. Varje veckodag har sin egna färg och tecken. Även bilderna över hur dagen ser ut fungerar 
som barnens ”klocka”. För att göra det tydligare för barnen har vi satt en linje i mitten på tavlan då 
ena sidan är förmiddag och andra sidan är eftermiddagen.  Datum, månad och vilken årstid det är 
tar vi också upp med barnen under samling. Olika uppdragskort har vi använt med barnen där dem 
får undersöka, urskilja och prova olika matematiska begrepp, se mönster, färg och form t ex ”hitta 
något hårt och något mjukt” ”hitta en pinne som är lika lång som din arm”osv
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I matematikens värld har barnen fått träffa figurerna Maja meter, Dennis decimeter och Cissi 
centimeter och lyssnat till deras egna sång. Barnen har fått mäta och undersöka, hur lång är Maja, 
hur många Dennis går det på en hel Maja och hur många Cissi går det på en Dennis osv. Barnen 
har sedan kunnat använda figurerna för att mäta få en förståelse för olika föremåls längder och 
storlek. I våra projekt har vi också lyft matematiken, när vi arbetat med djur och insekter i naturen 
så räknar vi antal ben och tittar i fakta böcker hur lång masken kan bli. Vi jämför med egna maskar 
som vi hittar i naturen och kopplar ihop det med Maja meter och hennes vänner. 
Varje dag när vi städar gården tillsammans får barnen sortera och kategorisera materialet och på 
så sätt lyfta fram matematiken i vardagen och benämna det med rätt ord. 

Naturvetenskap och teknik 

För att få en förståelse för naturens olika kretslopp och samband har vi arbetat med kompostering 
som en del av hållbar utveckling. Barnen har under dagen sparat fruktavfall som vi sedan hjälpts åt 
till att tömma ner i vår kompost. Vi har sedan följt nedbrytningsprocessen successivt och slutligen 
använt oss av jorden från komposten till våra odlingar med barnen under våren. 
Vi har även arbetat med masken och tagit reda på maskens roll i vårt ekosystem. 
I samband med odlingen har vi även pratat om våra insekter som gör nytta för våra växter som r ex 
våra bin och humlor. Vi har även pratat om olika insekter och smådjurs livscyklar och jämfört de 
med varandra för att se likheter och olikheter. När vi har fördjupat oss i detta så har vi haft 
hjälpmedel som luppar och vårt digitala mikroskop där vi även fick in teknik. 
Även inom bygg och konstruktion så har vi arbetat med teknik. Allt ifrån byggen av olika slag på 
gården som med polydron och lego, till större kojbyggen i skogen. Vi har även täljt med både 
potatisskalare och täljkniv samt använt sax som tekniskt hjälpmedel. Mycket av materialet vi 
använt till aktiviteter eller lek har vi tagit till vara på från naturen, antingen från gården eller det som 
finns i skogen som en del i vårt gemensamma miljöarbete med hållbar konsumtion. Vi har även 
återbrukat material som vi gjort egen rekvisita av till vår sommarshow istället för att köpa in nytt. 
Förbrukat material får på så sätt nytt liv i andra sammanhang. För att återvinna material har vi 
tillsammans gått till miljöstationen för att barnen ska bli medvetna om varför vi sorterar och varför vi 
återvinner (hållbar konsumtion). 

Kreativitet och fantasi
 
Som en del av vårt arbete inom kultur har barnen enligt tradition på förskolan fått sätta ihop en 
egen sommarshow. De fick själva komma med förslag på showens innehåll samt hur vi skulle vara 
klädda, vilka roller osv. Där har barnen fått uttrycka sig i olika uttrycksformer som drama, sång, 
musik och dans. Vi har även dans/rörelse varje fredag där vi blandar fri dans med en viss 
koreografi. Vi har även arbetat med lekgrupper, där barnen har fått mötas i olika små sammanhang 
i tydliga lekar. 
Vi har arbetat med skapande i olika former, där barnen har fått komma med egna intiativ vad det är 
de vill skapa. Vi har låtit barnens egna fantasi och kreativitet fått stort utrymme. (Barns inflytande) 

Vi har arbetat mycket med att tydliggöra fantasin och föreställningsförmågan för barnen, vi har haft 
en ”fantasiknapp” som barnen får vrida på när det är dags att kliva in i sin roll. Vi har en ”portal” 
som barnen får kliva igenom för att skapa magi när vi kliver in i skogen, där läser vi även en ramsa 
innan vi kliver igenom portalen. Med hjälp av lite rekvisita har vi skapat förutsättningar för en stor 
fantasivärld för barnen. Barnen har ex. fått ta på sig sina safari-hattar och åkt iväg på safari, de har 
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varit biologer och undersökt kärret, de har fått ge sig ut på en spännande knopp-jakt, etc.  I skogen 
finns inga färdiga leksaker så här får barnen verkligen använda sin fantasi och vara extra kreativa 
för att bygga upp sina lekar. 

                                          
”Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att 
delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att 
uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysisk aktiva. När fysisk 
aktivitet, näringsrika måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan 
utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande” Lpfö 18      
1:g
GRÖN TRÅD 
Frilufts Förskolors ledord TRYGGT, ROLIGT och LÄRORIKT är alltid 
avgörande vid pedagogernas bedömning av säkerhet, väder och vind.

Upptäckare Utforskare Äventyrare Kommentar

tar emot barnen 
ute senast 8.00

alltid alltid alltid 

morgonsamling på 
gården 

alla dagar alla dagar alla dagar aktivitet avgör
omfattningen

utflykt till 
skogen

1 g/v.
året om

1 g/v.
året om

1 g/v.
året om

anpassat pass för 
respektive grupp

utflykt till annan
plats i naturen 

2 ggr/v. 2 ggr/v. 2 ggr/v. alla barn lämnar 
gården 3 ggr/v.

utflykt till bäck, sjö, 
kärr etc.

enl. öva-, pröva-,
läraplan

enl. öva-, pröva-,
läraplan

året om

medhavd egen 
matsäck (f.m)

1 g/v. 1 g/v. 1 g/v. en dag för alla 
barn (=maxnivå)

äta lunch i skogen 1 g/v. vårtermin
ht. vid 2 tillfäl. *

2 g/v. 2 g/v. * de gamla barnen 
äter vidare

laga lunch på 
utflyktsplatsen

1 g/v. 1 g/v. 
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lunch på gården
el. närmiljön

alltid alltid alltid

vila och sago- 
stund på utfl.pl.

efter lunch efter lunch efter lunch i skogen/
utflyktsplatsen

sova / vila på 
gården

alltid alltid alltid där möjlighet finns

mellanmål på 
utfl.pl.

valfritt valfritt valfritt

mellanmål på
gården el. närmil

alltid alltid alltid 

Veda & Barke på 
skridskor (skola)

enl. öva-, pröva-, 
läraplan

enl. öva-, pröva-, 
läraplan

Veda & Barke på
skidor (skola)

enl. öva-, pröva-, 
läraplan

enl. öva-, pröva-, 
läraplan

Hitta Vilse året om
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