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Frilufts Förskolor Stormyren



Förskolans yttre och inre miljö

Stormyren ligger i natursköna Skarpäng med skogen bara ett stenkast från 
gården.

I närheten finns Rösjön och Mörtsjön, fotbollsplan, lekpark och öppna ängar.

Vi har många skogsplatser som vi går till tre gånger i veckan. Närhet till skogen ger 
barnen fantastiska möjligheter till att utforska naturens rikedom och uppleva 
spännande äventyr. Förskolan är byggd med två avdelningar I en sluttning med 
naturliga höjdskillnader. Gården delas upp i två delar. På den övre avdelningen 
hade Utforskargruppen sin hemvist och på nedre avdelningen Upptäckarna och 
Äventyrare.


Barn och pedagoger


Övre avdelning


I höstas bestod Utforskargruppen av 18 barn, 3-åringar och 4-åringar. På 
vårterminen hade Utforskarna 20 barn, 1 barn flyttades upp till Utforskargruppen 
från Upptäckarna och 1 nytt barn började.


I höstas arbetade Aliona- barnskötare, Axel- outbildad barnskötare, Natascha, 
förskollärare/Rektor och Ebba, outbildad barnskötare i Utforskargruppen. Under 
våren arbetade Axel, Sahar, Aleks (outbildad barnskötare som hade resurstjänst 
på förskolan) och Natascha hos Utforskarna.


Nedre avdelningen:


Upptäckarna hade 11 barn, 1- och 2-åringar på hösten. På våren utökades 
Upptäckargruppen till 12 barn. Vi skolade in 1 barn under vårterminen.


I Upptäckargruppen under höstterminen arbetade Olivia, förskollärare, tillsammans 
med Sahar, utbildad barnskötare. Under vårterminen jobbade Olivia tillsammans med 
Ebba.


Äventyrare hade 11 barn 4- och 5-åringar. Under hela läsåret arbetade Johanna, 
förskollärare och Camilla, barnskötare i gruppen. 


Maten på Stormyren

Maten på Stormyren lagas nu på vår moderna storkök i Bromma. Maten lagas 
enligt livsmedelsverkets rekommendationer för yngre barn. Vi serverar också 
ekologiska mejeriprodukter varje dag. Minst 30% av all mat som serveras är 
ekologisk. Matlagningen sker utifrån Livsmedels rekommendationer för mat till små 
barn. Vi har under vårterminen vid flera tillfällen lagat mat på utflyktsplatserna eller 
på garden tillsammans med alla grupper. Vi har även ätit mat som vi har hämtat 
från förskolan i skogen eller i närmiljön.




Höstterminen och vårterminen började vi med en planeringsdag på förskolan.

Där arbetade vi fram Utbildningssplan inför terminerna som skrevs utifrån 
utvärderingar av verksamheten och som presenterade våra mål för utbildningen 
på Stormyren. I planen berättade vi hur vi skulle arbeta med Läroplansmål, 
gemensamma mål för Frilufts Förskolor samt våra egna förskolespecifika mål. 


På vår utvecklingsdag i höstas fokuserade vi på arbete med vår Plan mot 
kränkande behandling och diskriminering. På vår utvecklingsdag i våras hade vi 
fokus på Språkutvecklande arbetssätt, jämnlikhet och språkmiljö. Höstterminens  
förskollärarträffar handlade om förskollärarens ansvar för undervisning och 
ledarskap. Under våren träffades förskollärarna en dag för att arbeta kring deras 
roll som ledare.


Vi har under året haft 14 pedagogmöten där vi har diskuterat bl.a. 
värdegrundsfrågor, pedagogisk dokumentation och samarbete med föräldrar.


Föräldrasamverkan


Stormyren har idag en samverkansgrupp som består av 6 föräldrar. Gruppen har 
tillsammans med rektor och avdelningsansvariga träffats en gång på 
höstterminen och en gång på våren för att diskutera aktuella frågor. På 
höstterminen hade vi informationsmöte för nya föräldrar. Föräldramötet för alla 
föräldrar hölls digitalt i februari. 


Under höstterminen har pedagogerna i alla grupper haft samtal med föräldrarna 
för att diskutera barnens utveckling. På våren erbjöds uppföljning av 
utvecklingssamtal. Föräldrarna till äventyrarna har haft avslutningssamtal i juni där 
barnens tid på förskolan summerades och barnen fick berätta om sina 
förväntningar inför skolan. 


Alla barn som skolades in under året har blivit erbjudna inskolningssamtal.

Under året har föräldrarna informerats om utbildningen via Förskoleappen, bl.a. i 
våra veckobrev. 


Förskolans traditioner

Vi är stolta över våra traditioner som Skördesfest, Veda och Barkeloppet och 
Nobelfest för Äventyrarna. Förskolans dag firades i maj med Maskerad kring Tema 
Astrid Lindgren sagor. Vår sommarfest hölls på gården. Barnen sjöng 
sommarsånger och sedan var det fika med egen matsäck tillsammans med 
föräldrarna.


Gemensamma mål och styrdokument

Förskolan styrs av Läroplan för förskolan. Frilufts Förskolors metod är utomhus- 
och naturpedagogik. Vi strävar efter att flytta ut verksamheten på gården och i 
skog och mark så länge det är Tryggt, Roligt och Lärorikt. Frilufts Förskolor har 
även ett eget dokument -“Gröna Tråden” som vi har som riktlinjer.


På Stormyren har vi under året arbetat med följande utvecklingsområden:




 Språkmiljö


Målet med arbete med Språkmiljö var att utveckla språkmiljö på gården för att stimulera 
barnens språk.  

Äventyrarna har satt upp dokumentationsbilder på väggarna inomhus samt 
utomhus. Bilderna bjöd in till samtal och reflektion kring lärandet. 
Dokumentationerna och barnens bilder från våra olika Nobelpris sitter uppe så att 
barnen kan prata om dem hela tiden och i samtalen om det vi gjort stimulerar 
barnens språk. De gjorde även en egen saga om Veda och Barke som finns 
tillgänglig för alla barn ute på gården.


Upptäckarna har satt upp de nya orden som de jobbat under terminerna och 
reflekterat kring dem. Utforskarna har satt upp sagobilder, rim och ramsor samt 
QR-koder bl.a. vid grinden och matställen. 


Utomhuspedagogik  

Vi hade som mål att synliggöra det vi jobbar med i skogen på gården och i 
förskolansmiljö. På vår dokumentationstavla, väggar, staket, kring matbord ute på gården 
samt på olika ställen inomhus presenterar vi vår skogsverksamhet i bilder.  Vi har odlat 
inomhus och utomhus och har haft mycket djur och naturbilder uppsatta i olika miljöer. 
Pinnar, kottar, naturmaterial finns ständigt i vårt skapande och vi pyntar vår gård med det 
vi  skapar. 


Jämställdhet


Våra mål under året var att utmana barnen i val av aktiviteterna och skapa 
lärmiljöerna som utmanar. Vi har även haft som mål att utveckla vårt eget 
förhållningssätt samt att jobba normbrytande med barnen.


Barnen utmanades att hitta nya aktiviteter, som inte är styrda av traditionella 
könsroller. Vi har erbjudit olika typer av skapande, som ska locka olika typer av 
barn, och vi har även erbjudit en del olika idrotter, för att fler barn ska hitta till vår 
idrottsplan. På vårens utvecklingsdag har vi arbetat extra mycket med 
Jämställdhets frågor och funderat på hur vi kan arbeta normbrytande. 


Processutbildning i språkutvecklande arbetssätt:  

Under läsåret har pedagogerna på Stormyren fått nya kunskaper genom en 
processutbildning i språkutvecklande arbetssätt. Vi har under kursen fått verktyg som 
hjälper oss att identifiera vilka barn som kan behöva extra stöd och vilket typ av språklig 
sårbarhet som finns hos barnen. Vi har gått genom uppgifter och tagit del av föreläsningar 
som är förankrade i forskning av logopeder, språkutvecklare och författare. Vi har fått 



prova på att själva använda olika språkövningar och fått ta del av den kunskap som olika 
forskare kommit fram till.


Så här har vi jobbat med våra andra gemensamma mål:


Miljömål


Under året jobbade vi med Hållbar Konsumtion.


Vi har gemensamt i dialog med föräldrarna jobbat mot att minska matsvinnet 
genom att meddela frånvaron till köket i tid. Barnen har fått öva på att ta lagom 
med mat. Minska energiutsläpp gjorde vi genom att stänga utedörrar efter oss och 
inte använda torkskåp för enstaka plagg, även det i dialog med föräldrarna.


Med Hållbar Konsumtion arbetade vi på hela förskolan genom att tänka till vid våra 
inköp, samarbeta med föräldrarna för att få in återbruksmaterial till förskolan och 
använda det mycket vid skapande. Vi samlade ihop trasiga leksaker och pratade 
om saker som går sönder och att man måste vara rädd om sakerna så man inte 
behöver köpa nytt.


Upptäckarna fokuserat på att ta hand om leksaker och även låna ut och se vilka 
leksaker barnen ville leka med. Vid pyssel har de skapat med återbruksmaterial och 
fokuserade på gemensamt skapande.


Äventyrarna har pratat mycket om att det vi konsumerar påverkar miljön. Vi har infört 
ritböcker för att minska på pappersåtgången. Vi involverade hemmen och bad barnen ta 
med sig förpackningar hemifrån som vi sen använde för att uppfinna maskiner.


Utforskarna har fokuserat på att skapa med återbruksmaterial och måla/skapa 
gemensamt för att minimera pappersåtgången. Vi har tillsammans haft samlingar kring 
trasiga böcker och lagat dem. Vi har pratat mycket om att spara energi och tänkte lite 
extra på att släcka lampor när vi lämnade förskolan.


Barnkonvention


Under året har vi jobbat kring §12; Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den 
respekterad och §3; Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.


I  alla grupper har vi läst böcker som handlar om Barnkonventionen och jobbat med 
Barnkonventionsmaterial Kompisböcker. Pedagogerna beskriver lite mer om hur de har 
jobbat med sina mål inom Barnkonvention i sina gruppredovisningar.


Förskolebrevet


Målet under året var att barnen ska förstå att de äger rätten till sin egen kropp, att 
den är deras och ingen annan bestämmer över den.




Upptäckarna arbetat med att sätta gränser, säga stopp och att fråga innan vi ger en kram. 
Barnen bestämde vem som ska hjälpa till vid blöjbyten och toalettbesök. Vid 
toalettbesöken har vi arbetat med att hjälpa barnen göra det mer självständigt. 


Utforskarna har under året gjort integritetsövningar, som Häxleken och Stopp-leken. Vi har 
kontinuerligt pratat om Integritetsregler och övat på att säga stopp. Barnen är vana att 
använda stoppskylt på toadörren när de går på toa. Vi läste Barnkonventionsbok ” Egen 
plats” som handlar om integritet.


Äventyrarna har läst boken ”Vilda säger nej” och även ”Barnen i Kramdalen”. I samband 
med det har de pratat om integritet, om bra och dåliga hemligheter och om vad man bör 
berätta för andra. I gruppen pratade man ofta om ”Stopp min kropp”, att alla har privata 
delar som man har rätt att bestämma helt själv över.


Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling


Vi har under arbetat fram en ny plan mot diskriminering och kränkande behandling. 
Utgångspunkten är att alla barn ska kunna delta i verksamhet på likvärdiga villkor 
oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Dialog med 
föräldrarna när olika dilemma uppstår har varit viktig. Vår plan är ett levande 
dokument och omarbetas kontinuerligt, vi diskuterar planen löpande på våra 
pedagogmöten.


Grön Flagg 

På Stormyrens förskola har vi arbetat aktivt med att väcka ett positivt 
miljötänkande hos våra barn. Vi är certifierade inom Grön Flagg, som är ett 
pedagogiskt verktyg och en miljöcertifiering utvecklat av föreningen Håll Sverige 
Rent.


Under året har vi arbetat med 4 tema:Djur och Natur,Stad och Samhället,Livsstil och 
hälsa,Kompost och Återvinning. I gruppredogörelser kan man läsa om hur vi jobbade med 
dessa områden.


Upptäckarnas berättelse 

Socialt samspel 

Vi har arbetat mycket med delaktighet i lekarna. Vi som pedagoger har varit närvarande 
och kunnat hjälpa till att stötta i leken och vid konflikter. Som grupp har vi pratat mycket 
om hur vi är mot varandra samt känslor som uppkommer i möten med varandra. Veda 
och Barke har varit med oss och tagit upp olika problem och konflikter som kan uppstå i 
barngruppen. 




Språk och kommunikation 
Under terminerna har vi arbetat mycket med sånger och vår sångpåse. För att främja 
barnens språkmiljö har vi satt upp bildserier av barnens favoritsånger i inomhusmiljön.

På vårterminen har gruppen främst arbetat med Bockarna Bruse i form av sång, 
berättelse och dramatisering. 

Upptäckarna har även arbetat med ”nya ord” som vi har satt upp på gården som har varit 
utefter årstiderna och aktiviteterna vi har haft i gruppen. Upptäckarna har testat på att 
använda tecken som stöd, TAKK, där vi har testat på tecknen för frukter, lyssna, titta och 
sitta. 


Matematik  
Som fokus under verksamhetsåret har upptäckarna haft siffror där vi har räknat, 
observerat formerna på siffrorna och pratat om antal. Under höstterminen arbetade 
gruppen med vikt och begreppen lätt och tungt.

På vårterminen introducerade Veda lägesord för gruppen och barnen lärde sig om 
begreppen ovanpå, bakom, framför, under och på sidan. 


Naturvetenskap och teknik 

Under upptäckaråret har vi uppmärksammat skiftningar i årstiderna och 
temperaturförändringar. Vi har känt på is, observerat snöflingor och känt solens värme. Vi 
har även pratat om kläderna som vi behöver vid olika väderlekar. 

Stormyren har haft odlingsvecka under vårterminen och upptäckarna odlade ärtor och 
gräs som de sedan följde under några veckor i växtprocessen. Barnen hjälptes åt att 
vattna och vi pratade om att växter behöver- sol och vatten för att kunna växa. Inom 
Grönflagg har gruppen arbetat med skräp och avfall och hjälpt till att hitta skräp i naturen 
som vi sedan har sorterat och återvunnit.

Upptäckarna har även arbetat med kompost. De diskuterade vad matavfallet används till, 
och att vi sparar och tar bort de från de andra för att tanka biogasbussar eller återvinna.


Motorisk förmåga 
Inom grovmotoriken har vi utmanat gruppen med hinderbanor, klättring, balansgång och 
promenader. På våra promenader har vi både tagit oss ut på gångvägar och på kuperad 
mark samt olika underlag i olika väderförhållanden. 


Vi har även testat på att hoppa och balansera från olika ställen, på träd och stenar i 
skogen till bänkar och lekutrustningen på gården. De har tagit sig fram genom att gå på 
styltor och testat på hopprep.


Inom finmotoriken har vi testat på att måla, lägga pussel, plocka blåbär och pärla. I de 
aktiviteterna har barnen övat på öga- och handkoordination och att greppa och släppa 
olika föremål.


Självständighet och identitet 

Under terminerna har vi arbetat med barnens namn på samlingarna där vi har bekräftat 
närvaro och uppmärksammat våra egna och varandras namn. Upptäckarna har även tittat 
på utformningen av ens namn och introducerat formen på bokstäverna. I gruppen har vi 



pratat om våra familjer och vilka som ingår i dem, om barnen har syskon och vad namnen 
är på barnets familjemedlemmar.

I rutinsituationer har barnen tränat på att göra saker mer självständigt genom att ta av och 
på kläder, hänga upp på sin krok, tvätta händerna och äta med bestick. 


Kreativitet och fantasi 
Upptäckarna har läst sagor och haft framförallt två stycken i fokus, Bockarna Bruse och 
Petter och hans fyra getter. Dessa två sagor har vi arbetat med både genom lässtunder, 
berättande bildserier, sångsamlingar, dramatisering av berättelsen både på gården och i 
skogen samt haft boksamtal. 

Under vårterminen har vi arbetat med färger på olika sätt. På våra samlingar har vi pratat 
om färger med barnen och haft med oss bilder av färgerna i vår utflyktskorg. Bilderna har 
vi bland annat satt upp bland träden i skogen och gått på färgpromenad och letat efter 
saker som har färgerna i skogen. Veda och Barke har varit med oss och introducerat nya 
aktiviter och skapande material.


Olivia/Ebba


Utforskarnas berättelse: 

Socialt samspel 

Under året arbetade vi med projektet från Jag till Vi där vi  fokuserade vi på hur man blir 
en bra kompis. Vi jobbade kring våra Kompisböcker och barnen fick i uppgift att reflektera 
över vilka saker som är bäst att göra enskilt (som att gå på toaletten, snyta sig, etc) och 
vilka saker som är bäst att göra i grupp (leka kurragömma, kull, etc) 


För att skapa en grupp där alla känner sig trygga har Utforskarna delats i mindre grupper 
och fått göra diverse aktiviteter/projekt tillsammans en pedagog som stöttade barnen i 
deras kamratskap.


Språk och kommunikation  

 Vi har arbetat utefter Bornholmsmodellens koncept med mycket språklekar, ramsor, 
sånger. Vi har läst flanosagor och böcker dagligen och upprepade samma saga/bok i ett 
antal veckor. Vi har ökat barnens språkliga medvetenhet genom att göra dem 
uppmärksamma på språket - vi har lekt med sammansatta ord, lyssnat efter språkljud och 
pratat om idiom. Vi har använt drama och teater när vi arbetade med språk

Vi har även haft extra insatta språkstunder för barnen med språkliga svårigheter där vi 
övat kategorisering av ord, uttal, meningens byggnad och ordförande. 


Matematik 


Under läsåret har vi arbetat med matematik i skogen genom uppdragskort och uppgifter.

På förskolan har vi använt oss av balansvågen. Vi har efter samlingarna haft aktiviter med 
matematikkort och hade fokus på antal. Vi har övat veckodagar och ord som idag/
imorgon före/efter. Veda och Barke hjälpte oss att arbeta med enkel programmering 
genom att vara med i ”robotleken”.




 
Naturkunskap och teknik 

Vi har under året undersökt stora myrstackar och lärt oss om de olika typer av myror som 
finns i vår skog. Vi har besökt närliggande vattendrag, prövat på att fiska och håva och 
lärt oss om grodans metamorfos. Att se insekter och djur på nära håll ger en helhet och 
skapar intresset för lärandet. Genom våra utflykter till olika närliggande skogsplatser och 
vattendrag jobbade vi med vårt Tema Stad och Samhället och utforskade den biologiska 
mångfalden i Skarpäng.


Vi har läst Veda och Barkes böcker kring mossa, blommor och fåglar och haft olika 
aktiviteter kring det. Vi har alltid med sig faktaböcker som barnen har tittat i. I höstas har 
vi arbetat kring extra kring svampsorter, undersökt och ritat svamparna vi hittat i skogen. 
Detta var en del av arbete med våra mål inom Grön Flagg/Tema Djur och Natur. 


 
Under året har vi experimenterat i Veda och Barkes laboratorium - både inomhus och 
utomhus - bl.a. med vatten, sand, luftbubblor och magneter. Under våra experiment har 
barnen fått öva sitt logiskt tänkande genom att först lämna en hypotes och sedan efteråt 
komma fram till en slutsats.


Vi jobbade med olika verktyg som såg, hammare och spik och vi lärde oss även om vad 
som kan finnas i verktygslådan. När vi odlade och planerade prövade barnen på att 
använda spaden och kratta. När vi gjorde experiment med smörtillverkning testade vi på 
att använda en elektrisk visp. 


Under året arbetade vi med digitala hjälpmedel på olika sätt bla. genom använda QR-
koder, mikroskop, arbeta med Emojis, fågel -och djurappar på våra Ipads. Vi arbetade 
även med Green Screen med hjälp av ett speciellt program i våra Ipads som även berörde 
frågor om källkritik och vi har ställt frågor om det barnen ser i appar är på riktigt eller 
låtsas. Barnen har fått testa vara Dagens Fotograf och ta bilder på det de vill. 


Grön Flagg: 

Vi har under våren besökt återvinningsstationen, plockat skräp i skogen och haft besök av 
Skräphäxan. Vi har pantat våra burkar och använt de pengarna för att köpa en 
vattenmelon som vi åt till mellanmålet. Genom att ha samlingar kring kost och motion så 
har barnen lärt sig om varför det viktigt att leva ett hälsosamt liv, vilken mat man kan äta 
varje dag och vilka saker man endast får ska äta ibland. Utforskarna har odlat olika växter 
i återbruksmaterial samt varit delaktiga i komposteringen. 


Motoriska förmågor 

Under läsåret har barnen stärkt sina motoriska förmågor genom våra utflykter till skogen 
flera gånger i veckan. Vi har övat koordinationsförmågan genom att erbjuda barnen ett 
brett utbud av sporter som pingis, volleyboll, basket och i vintras hade vi skid- och 
skridskoskola både på gården och utanför. Under våren har vi använt vår fotbollsplan i 
närheten där vi hade fotbollslek. 




Barnens finmotoriska förmågor har vi stärkt när vi har pysslat, hamrat spikat och sågat i 
Veda och Barkes verkstad. Vi har alltid skapande material tillgängligt och barnen fått rita/
måla/skapa/limma och övat finmotorik. Vi har även prövat på att använda nål och tråd. 

Fantasi och kreativitet 
 
Genom att pedagogerna har varit aktiva och deltog i fantasilekarna har barnen fått 
utveckla fantasin och utmana sina lekar mot nya möjligheter.  Vi har använt oss av 
sagotärningar, sagoteman och utklädningskläder. Barnen har fått träna på att skapa/rita/
måla utifrån olika teman som vi har haft.  
 
 
Självständighet och identitet  
 
Utforskarna har utvecklats mycket i sin förmåga ta vara på sina egna saker och 
förskolans. Barnen packar upp och ner i sina egna ryggsäckar, hjälper till vid måltiderna 
och dukar av sitt eget porslin. Barnen klarar självständigt avklädning och påklädning. De 
äldre utforskarna har övat sin självständighet när de åkte skridskor och skidor. 


För att barnen med andra modersmål och kulturer skall känna att detta är en del av deras 
identitet har vi även jobbat kring likheter och olikheter i de olika kulturerna som finns i 
gruppen. Vi har mest pratat om mat, språk och djur som bor i de länderna samt hur 
flaggan ser ut. Vi har under hösten bjudit in barnens föräldrar för att berätta kort kring sina 
hem länder och hålla i en samling vilket var uppskattat i hela gruppen.


 
Barnen har fått möjlighet att innan varje samlingen tala inför hela gruppen och berätta om 
något dem vart med om. Detta var en del av arbete med barns inflytande. Vi har fokuserat 
på barnens positiva egenskaper och haft samlingar med ”kottemikrofon” där barnen 
berättade om vad de är bra på. 

Axel,Natascha,Sahar,Aleks


Äventyrarnas berättelse: 

Socialt samspel 

Vi startade året med att arbeta med Nobels fredspris. I det priset fokuserade vi mycket på 
hur man är en bra kamrat. Vi skrev kompisregler tillsammans, som vi sen illustrerade och 
spelade teater kring. Vi hade även en ”Snällburk” där barnen fick lägga en kula när de 
gjorde någonting snällt för en kompis.


Vi arbetade mycket med ”Kompisböckerna” med fokus på Barnkonventionen. De 
behandlar olika aspekter på barns rättigheter och vi gjorde olika övningar kring detta, som 
att rita pusselbitar med våra självporträtt för att visa att alla är vi delar i ett pussel som 
kräver att alla är med för att det ska bli komplett.




Språk och kommunikation 

Vi har arbetat med Bornholmsmodellen och även andra typer av språklekar. Vi har gjort 
olika övningar för att ge en ökad förståelse för hur språket är uppbyggt, som till exempel 
knasiga meningar där barnen tränade på att lyssna på vad som var fel.


Under vårt arbete med Nobelpriset i litteratur fokuserade vi mycket på språk. Vi arbetade 
mycket med att hitta på sagor. Vi hade sagokort och sagotärningar som hjälpte barnen i 
sitt berättande. Vi skrev även en helt egen saga om Veda och Barke, som vi sen 
illustrerade och gav ut som bok.


Under vårterminen ägnade vi våra vilor åt att läsa ”Musse och Helium”, en saga som 
väckte stort intresse hos barnen, vilket vi hoppas ska ge dem en ökad läshunger. Vi 
avslutade även terminen med att skriva en egen teater om Musse och Helium, som 
barnen sen spelade upp för de yngre barnen.


Matematik 

Vårt arbete med Ekonomipriset fokuserade mycket kring matematik. Vi arbetade med 
enkel matematik, bland annat tränade vi på olika matematiska tecken, som ”lika med” 
och ”plus”. Vi tränade även på siffror och antal. Barnen fick använda sig av olika föremål, 
men även av varandra för att förstå mängder och antal.


Under vårt arbete med Kemipriset arbetade vi även med volym och olika volymmått. Vi 
bakade tillsammans och barnen tränade på deciliter och liter.


Motoriska förmågor 

Finmotoriken har vi tränat genom att erbjuda olika typer av skapande. Vi har även täljt, 
först med täljare och nu på slutet även med kniv.


Vi har tränat att skriva bokstäver i de fall som barnen visat intresse för det.


Under vårt arbete med medicinpriset fokuserade vi extra mycket på grovmotoriken. Vi 
tränade olika sporter och vi gjorde hinderbana. 


Vi har även besökt olika platser i skogen och olika lekplatser, för att hitta nya sätt att 
utmana barnens grovmotorik.


Naturvetenskap och teknik 

Vi har under året arbetat med Nobelprisen i kemi och fysik. Under dessa veckor har vi 
gjort många olika naturvetenskapliga experiment. Barnen har även fått träna på att 
dokumentera och berätta om experimenten.




Under våren har vi fokuserat lite mer på djur och natur. Vi har haft ett ”vårbingo” där vi 
letat efter vårtecken. Vi har även, efter att barnen önskat det, haft ett ”fågelbingo” där vi 
letat efter olika fåglar. Vi har följt några olika träd från innan knopparna kom till dess att de 
hade löv. Vi har varit vid vattnet och håvat, och då hittat olika spännande insekter. Precis 
innan sommaren tog vi hand om ett antal nässellarver som vi sen följde till puppor och till 
färdiga fjärilar. 


Vi har arbetat en hel del med digital teknik. Vi har bland annat testat green screen och 
barnen har även fått dokumentera mycket av våra aktiviteter med hjälp av iPad. Vi har 
även testat analog programmering. När i arbetade med Green screen använde vi oss av 
Veda och Barke, de hamnade i alla möjliga konstiga miljöer.


Grön Flagg: Vi arbetade med Medicinpriset och hade stort fokus på vad som är bra för 
Kroppen, vilken mat som kroppar mår bra av och vad vi bara bör äta varje dag och ibland. 
Vi pratade om rörelsens betydelse för hälsan och testade olika sätt att röra på sig. Detta 
var en del av arbete med Tema Livstil och Hälsa.


Äventyrarna har under året tagit hand om Stormyrens kompost och hjälpt till att röra om i 
den. Under våren hjälptes vi åt att gräva ur komposten och sen har vi använt jorden i våra 
odlingslådor. Vi pratade även om hur lång tid det tar för olika saker att brytas ner i 
naturen.


En del av Äventyrarnas arbete med Ekonomi-priset var att de samlade in pantburkar och 
pantflaskor. De gick sen tillsammans till pantstationen och pratade samtidigt om att man 
hjälpte naturen genom att använda förpackningarna igen. Dessa aktiviteter gjorde vi inom 
vår Tema Kompost och Återvinning.


Fantasi och kreativitet 

Vi har tränat mycket på att hitta på egna sagor, både i arbetet med litteraturpriset och 
även i andra sammanhang. Vi har spelat en del teater tillsammans, ofta utifrån någon bok 
vi läst.


Vi har använt oss av sagokort och sagotärningar för att hjälpa barnen att använda sin 
fantasi. 


Barnen har även fått träna på att rita och måla och skapa utifrån olika teman, till exempel 
utifrån en bok vi läst, för att träna upp sin förmåga att se bilder i huvudet och även att 
kunna visa sina tankar genom att rita.


Självständighet och identitet  

Äventyrarna är stora och har kommit långt i sin förmåga att ta hand om sig själva, sina 
kläder och sina saker. Vi har fortsatt att öva på detta och gett dem större utmaningar. Vi 
har gått på längre utflykter, och även åkt iväg med buss flera gånger, för att att stärka 
deras självkänsla och tro på att de klarar av saker.


Under vårt arbete med Nobelpriset fick barnen fundera över och rita vad de själva mår 
bra av och hur de själva vill bli behandlade. Detta fick barnen att tänka till lite extra på 
sina egna behov.




Barnen har vid några tillfällen fått träna på att prata inför gruppen. De har bland annat 
tagit med en sak hemifrån som de berättat om. De har även fått återberätta för varandra 
om olika experiment de gjort i små grupper. Detta har vi gjort dels som en förberedelse 
inför skolstarten, dels som ett sätt att utveckla barnens självständighet.


Vi har en del barn med andra modersmål än svenska och dessa har vi uppmärksammat 
genom att de tillsammans med sina familjer skrivit på en lapp hur man säger olika ord på 
sina hemspråk. Sen har vi haft veckans ord, där vi tillsammans pratat om och lärt oss hur 
man säger på de olika språken.


Vårt Nobeltema har legat som en grovplanering under större delen av året, men sen har vi 
gjort vår finplanering utifrån barnens intressen och vad de önskat sig. När vi märkt att 
barnen har stort intresse för något har vi arbetat mer med det och utvecklat det mer.


Som en annan del i att ge barnen inflytande har vi vid upprepade tillfällen låtit dem rösta 
om olika saker, som till exempel vilken skog vi ska gå till eller vilka typ av vila vi ska ha. 
Detta har även varit ett sätt att träna på demokrati.


Johanna/Camilla



