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

Barn och pedagoger
 
Under läsåret som gått har vi varit mellan 51-55 barn på Äventyret fördelat på fyra olika 
barngrupper. Våra allra yngsta 1-3åringarna kallas för Upptäckare, våra 3-4åringar kallas 
Utforskare, våra 4-5åringar för Yngre Äventyrare samt våra allra äldsta, 5-6åringarna kallas för 
Äldre Äventyrare. Hos upptäckarna har vi haft 3 pedagoger medans Utforskarna haft 2 
pedagoger och de Yngre Äventyrarna samt Äldre Äventyrarna  har varit 2 pedagoger plus 1 
extra resurs per grupp.
 
Under hösten och våren har följande pedagoger arbetat hos oss. 
Oskar förskollärare samt Rektor 40 tim 
Magdalena barnskötare 40 tim 
Camilla förskollärare 40 tim  
Cajsa barnskötare 40 tim 
Åsa förskollärare 36 tim  
Tilda förskollärare 30 tim 
Maggan barnskötare 32 tim 
GunBritt barnskötare 12 tim
Federico barnskötare 34 tim
Gabija barnskötare 40 tim
Lova vik föräldraledig 36 tim 
Indre resurs 30 tim
Alma resurs 30 tim

Planering och utveckling
 
Under läsåret har vi sammanlagt haft 14 pedagogmöten på tre timmar styck under kvällstid  samt 
två heldagar med planeringsdagar och två heldagar med utvecklingsdagar där vi fått en möjlighet 
till att planera och utveckla vår verksamhet. Under dessa tillfällen har vi bland annat arbetat fram 
och haft diskussioner kring vår plan mot diskriminering och kränkande behandling, haft 
diskussioner och praktiskt arbete kring vår utomhuspedagogik som varit hela Frilufts Förskolors 
utvecklingsområde under 2020/2021. Vi har under dessa möten diskuterat och planerat utifrån 
Frilufts Förskolors miljömål för 2020/2021. Vi gör utvärdering av vår verksamhet löpande under 
terminen när vi haft speciella aktiviteter och traditioner samt en stor utvärdering i slutet av varje 
termin. I början av varje termin har vi utformat vår utbildningsplan med förskolans mål, dels för hela 
förskolan men även en specifik för varje barngrupp som fungerar som en grovplanering för oss.
Vi har även haft  en punkt på våra pedagogmöten där våra förskollärare har ordet. De planerar 
denna punkt utifrån olika ämnen som vi behöver lyfta lite extra för tillfället. Under läsåret 2021 hade 
vi fokus på vårt gemensamma förhållningssätt genom arbete med boken ”Beteendeproblem i 
förskolan” där vi inför varje p-möte läst olika kapitel/cases i boken som vi sedan lyft i små och 
helgrupppsdiskussioner på våra pedagogmöten. 
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Våra förskollärare har deltagit på Frilufts Förskolors förskollärarträffar tillsammans med Frilufts 
Förskolors specialpedagog Tina. Fokus under höstens digitala träffar har varit högläsning medans 
vårens träffar var en utbildning från spam som heter ”Att möta barn med samspelssvårigheter i 
förskolan”. Det har också varit  digitala träffar för samtliga pedagoger med fokus på pedagogiskt 
förhållningssätt.

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

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

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

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

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

Vi på Frilufts Förskolor Äventyret är med i Grön Flagg och har under läsåret som gått arbetat med 
samt lämnat in en rapport  utifrån tre arbetsområden inom Grön Flagg, ”Hav och vatten”, ”Stad och 
samhälle” samt ”livsstil och hälsa”. Detta har sett olika ut i de olika ut på samtliga avdelningar men 
något centralt för samtliga att koppla detta till vårt övergripande tema ”Miljöhjältar”. Vi har även 
medverkat i skräpplockarveckorna som blir en påminnelse för barnen om vikten av att plocka skräp 
och hålla rent i vår närmiljö. 

En stor del av vår verksamhet väljer vi att bedriva utanför vår gård när vi går på utflykter. Samtliga 
barngrupper har under läsåret lämnat vår gård flera gånger i veckan, både korta utflykter i vår 
närmiljö samt heldagsutflykter då vi bland annat gått till skogen, vattnet och besökt museum. Vi 
arbetar efter Frilufts Förskolors ledord, Tryggt, Roligt och Lärorikt och följer årstiderna och 
anpassar aktiviteterna efter vår Övar-Pröva-Lär med Naturpedagogiken samt specifika mål för 
varje grupp. Vi ser naturen som vårt uterum och lärande rum, vi använder den som vårt 
arbetsmaterial och upplever den året om med alla våra sinnen. Vi har under läsåret lärt barnen allt 
från allemansrätten till hur man sätter upp en repbana i skogen och använder sin motorik till att 
behärska den samt vilka knoppar och träd som finns i just vår närmiljö. De dagar vi inte gått till 
skogen har vi haft aktiviteter på gården kopplat till våra aktuella teman utifrån läroplanen. Under 
vintern genomförde vi olika vinteraktiviteter såsom skidor, stjärtlappsåkning och byggde is- och 
snöskulpturer. 
 
Under läsåret som gått har vi haft olika traditioner som varit viktiga för oss på vår förskola. Vi har 
haft vår skördefest där vi tillsammans med barnen skördade de morötter, potatisar och andra 
grönsaker vi sådde under våren för att sedan göra sen stor pyttipanna över elden som vi sedan åt 
till lunch den dagen. Vi har haft vårt lövlopp där vi firar in att hösten har kommit och springer ett 
lopp nere på banvallen nedanför vår förskolegård. Vårt luciafirande hade vi ute på vår gård, barnen 
tågade fram till vår samlingsplats runt elden där vi sedan hade en sångsamling med Luciasånger 
som filmades och visades upp digitalt för alla vårdnadshavare. Förskolans dag var något vi 
uppmärksammade tillsammans med barnen, dagen till ära valde vi att ha en maskerad samt olika 
stationer runtom på gården såsom disco, skapande och såpbubblor. Vår sommaravslutning hade vi 
på vår gård där vi i år inte kunde bjuda in samtliga föräldrar och syskon på grund av Corona-viruset 
utan hade den istället endast med och för barnen. Vi hade en storsamling tillsammans där varje 
avdelning fått välja 1-2 sånger som vi gemensamt sjöng och alltsammans filmades så att 
föräldrarna kunde vara delaktiga på något sätt. Efter sångsamlingen hade varje avdelning valt 
varsin aktivitet att bjuda in övriga avdelningar till. 
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Under läsåret som gått har vi på Äventyret haft flera olika utvecklingsområden och mål för vår 
verksamhet. Både långsiktiga utvecklingsarbeten som sträcker sig under en lång tid samt kortare 
områden och mål för enstaka terminer. Som man kan läsa här ovan har vi arbetat med och uppnått 
målen både genom vårt arbete på våra utvecklings- och planeringsdagar men även på våra 
pedagogmöten vi haft utspridda under hela läsåret. Sedan har varje avdelning arbetat utifrån våra 
mål och utvecklingsområden i det dagliga arbetet med barnen vilket man kommer kunna läsa om i 
varje avdelnings verksamhetsberättelse här nedan. Under nästkommande läsår kommer vi 
fortsätta arbeta utifrån våra övergripande mål för verksamhet som vi haft det senast läsåret men 
kommer fokusera lite extra på att fortsätta utveckla vår pedagogiska dokumentation för att hjälpa 
oss att utveckla vår verksamhet ännu mer samt fortsätta vårt arbete kring pedagogiskt 
förhållningssätt. Vi har under läsåret haft följande mål för hela verksamheten:

Övergripande mål för verksamheten på Äventyret HT2020-VT2021

• Aktivt arbeta efter Frilufts Förskolors miljömål 2020, minska matsvinn, 
pappersförbrukning och energiförbrukning och få barn, pedagoger samt föräldrar 
aktiva och informerade om dessa mål.

• Utveckla vår utomhuspedagogik och tydliggöra den även inomhus.

• Fortsätta utveckla vårt arbete med pedagogisk dokumentation.

• Stärka barnens självständighet och identitet.

• Utveckla barnens sociala samspel, skapa en Vi-känsla över hela förskolan samt ge 
dem ett utökat omvärldsperspektiv.

• Synliggöra lärandet i leken.

• Vi vill skapa förutsättningar så barnen kan lära sig ta ansvar för vårt lekmaterial och 
pedagogiska material, inne som ute samt göra den så tillgänglig som möjligt.

• Aktivt arbeta efter Frilufts Förskolors miljömål 2021, hållbar konsumtion 

Verksamhetsberättelse Upptäckare Ht-20/Vt-21 

Hela förskolan har under detta läsår haft Miljöhjältar som tema och för Upptäckarna har miljöhjältar 
dels handlat om hållbar utveckling och att vi tar hand om och lär oss om naturen runtomkring oss. 
Det har också handlat om miljön på förskolan, hur vi är mot varandra och att vi tar hand om det 
material vi har tillgång till. Under året har vi valt att fokusera på ett läroplansområde i taget och 
arbetat med det under en längre period.

Självständighet och identitet 
Grundläggande i vårt arbete har varit att erbjuda barnen en trygg omsorg för att alla barn ska trivas 
på förskolan. Vi har arbetat för att möta varje barn där de befinner sig för att de ska utveckla tillit till 
sin egen förmåga och utveckla en positiv uppfattning om sig själva. Vi har uppmuntrat barnen till 
att de klarar av olika saker själva. Barnen får exempelvis träna på att ta på och av sig skor och 
ytterkläder, öppna ryggsäckarna och ta hand om sin ryggsäck efter utflykterna. Vår gård ger 
massvis med möjligheter för barnen att träna sin motoriska förmåga och även i dessa fall 
uppmuntrar vi barnen att klara utmaningar de stöter på själva. Vi har delat barnen i två olika 
grupper vid samlingarna för att skapa ro samt för att kunna möta alla barn. Vi har också delat in 
barnen i smågrupper vid olika aktiviteter. Har barnen inte velat vara med på en aktivitet har vi 
erbjudit det vid ett annat tillfälle. Under året har barnen fått öva på att stå i centrum när de tagit 
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med en sak och en bok hemifrån som de presenterat på en gemensam samling. Under året har vi 
tillsammans firat olika traditioner vi har på förskolan som exempelvis vår maskerad, Veda och 
Barke-loppet, julgransplundring och sommarfesten och på det sättet både överfört ett kulturarv 
samt skapat gemensamma traditioner med barnen. 

Socialt samspel
Vi pedagoger har varit närvarande i leken och vid olika aktiviteter då vi anser att det är en viktig 
förutsättning för att kunna hjälpa och stödja barnen vid konflikter men också för att hjälpa dem att 
utveckla leken. Under hösten har vi tillsammans med barnen skapat ett kompisträd där vi pratat om 
hur vi är bra kompisar mot varandra. För att synliggöra för barnen har vi satt upp bilder på trädet 
som symboliserar detta. Vi har lekt flera organiserade lekar som björnen sover och gubben i lådan 
där barnen får träna på att turas om, gemensamma regler och att vara i centrum. Utifrån böcker 
och händelser i dem har vi reflekterat med barnen över olika dilemman som kan uppstå och pratat 
om hur vi kan agera i olika situationer. 

Motorisk förmåga
Vi har gett barnen förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom rörelseträning som 
Bamsegympa, hinderbana, balansgång, bollek och dans till musik. Vi har vistats i olika 
naturmiljöer, både på vår gård och i närområdet. Där har barnen fått möjlighet att träna sin 
grovmotoriska förmåga. De promenerar, klättrar, cyklar, åker kana, balanserar, springer och rullar. 
Vi har haft stationer med såg och hammare där barnen fått prova på att använda verktygen. 
På samlingar, promenader och på gården har vi tränat på att hantera ryggsäckar, hålla i hand, gå i 
led, lekt lekar där man kryper, ålar, hoppar, snurrar m.m.

För att utmana finmotoriken har vi haft aktiviteter där barnen fått pärla, klippa, limma, rita, måla 
med pensel och med maskrosor, lägga pussel och bygga. Vi uppmanar och stödjer dagligen 
barnen i att klä av och på sig, äta med bestick och att de själva får klättra uppför bänken när vi ska 
äta och ha samlingar. I våra skapande aktiviteter har vi haft som mål att utmana barnens 
finmotorik. I sången och musiken, samt våra ramsor har vi använt oss av hela kroppen.

Språk och kommunikation
Barnen har fått lyssna till böcker och vi har också använt sagopåsar med konkret material. Vi har 
kontinuerligt lånat nya böcker på biblioteket för att stimulera barnens intresse för läsning. Vi märker 
att läslusten ökar när vi tillför nya spännande böcker. I böcker används ofta andra begrepp än vi 
gör i dagligt tal och vi kan tillsammans prata om vad nya ord betyder och innehållet i böckerna. 
Även bilderna ger tillfällen att samtala tillsammans med barnen om vad som händer. Vi har också 
dramatiserat en historia från boken ”Jakten” som vi sedan skapat en egen bok av.

I smågrupper har barnen fått spela olika språkutvecklande spel. Babblarnaspelet, fånga 
ballongerna, memory, rimfiskar och ett årstidsspel har vi använt. Här stimuleras dels språket men 
också andra förmågor som samarbete och turtagning. Barnen har också fått prova på olika 
munmotoriska övningar. Varje dag har vi också sjungit sånger, ramsat och rimmat.

För att väcka intresse för skriftspråket har vi har introducerat bokstäver och barnen har fått 
dekorera sin egen begynnelsebokstav som hänger uppe i rummet där vi äter. Det har gett många 
tillfällen till reflektion kring bokstäver och symboler och vi har hittat bokstäver på många andra 
ställen som på olika förpackningar vid måltiden och på barnens kläder. Vi har tagit in 
magnetbokstäver och laminerat bokstäver som vi ofta tar fram vid samlingen. Vi har också arbetat 
med hela namnbilder där barnen fått möjlighet att lära sig känna igen sitt namn.

Utifrån barnens intresse har vi skapat en affär och en sjukhusmiljö där de kunnat leka att de 
handlar av varandra och att de är på sjukhus. Här har barnen fått träna kommunikation och 
samspel på ett lekfullt sätt. Vi pedagoger har varit ett stöd för barnen i denna lek. 

I slutet av terminen har alla barn på hela förskolan fått ta med en bok hemifrån som de fått 
presentera inför varandra på en samling. Syftet är dels att barnen ska få inflytande över 
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verksamhetens innehåll och dels att väcka barnens läslust och ge de ännu fler möjligheter att 
berika sitt språk samt att de ska få möjlighet att vara i centrum. 

Matematik
Matematik har för upptäckarna under året inneburit att vi fokuserat på olika matematiska begrepp. 
För att förstå innebörden har vi kopplat de till praktiska föremål och aktiviteter som t.ex. att jämföra 
långa och korta pinnar, tunga och lätta föremål. 

Vi har använt räkneramsan ofta för att barnen ska ges förutsättningar att lära sig den. Vi har t.ex. 
räknat hur många som är här, hur många klyftor vi äter när vi åter frukt och i leken. I sagor vi läst 
har vi fått in ordningstal när vi pratar om första, andra, tredje. Barnen visade en period ett stort 
intresse för bajs och när vi arbetade med det fick barnen para ihop bilder som är lika och bilder 
som hör ihop med varandra. Vi har pratat om att stora djur har större bajs och små djur bajsar 
mindre. Barnen har gått på matematikpromenad där vi räknat pumpor, på tomtejakt där vi skulle 
hitta lika och på sifferjakt där barnen skulle hitta siffror. Barnen har fått göra egen trolldeg där vi 
följt recept och spelat spel som memory och babblarna där matematiska förmågor också tränas. Vi 
har också använt stora tärningar med former och prickar på kopplat till olika aktiviteter. 

Vi har sorterat utifrån färg med hjälp av babblarna och sorterat skräp utifrån material. När barnen 
får sortera tränar de på att uppfatta likheter och skillnader vilket är en baskunskap inom matematik. 
Med hjälp av denna färdighet kan de sedan jämföra olika föremål med varandra vilket sen ligger 
som grund när de ska förstå skillnader mellan olika tal och mängder. Denna färdighet tränas också 
när vi jämför föremål utifrån storlek.

Geometriska former har vi arbetat med genom att introducera ett formmonster. Formmonstret vill 
äta olika geometriska former och barnen har fått mata monstret. Vi har också hängt upp former 
både inomhus och utomhus. För att förtydliga begreppet längd har vi tagit reda på och mätt upp 
hur långt olika djur och en människa kan hoppa och barnen har fått mäta med olika mätinstrument. 

Sagor har vi särskilt tagit fram med fokus på matematik. De sånger och ramsor vi sjungit och 
ramsat tillsammans har utgått från olika matematiska begrepp. Vi har gjort en affär med pengar där 
barnen fått leka att de handlar.

Naturvetenskap och teknik
Barnen har fått möjlighet att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker och material. 
På vintern har vi använt snö och is till att bygga och konstruera med och barnen har även fått 
prova att såga i is. För att prova på olika målningstekniker har vi använt oss av material som kulor, 
bilar, borstar, svampar och salt. Barnen har också provat att blåsa färg med munnen med hjälp av 
sugrör.
När vi tagit fram vår tekniklåda har barnen fått träna på vardagstekniken som att dra upp 
dragkedjor, öppna/skruva på lock, hänglås, skruva med mejsel och dra åt muttrar osv. Detta har vi 
även uppmärksammat i vardagen, när vi drar igen dragkedjan på vår ryggsäck eller när vi tänder 
och släcker lampor. Vi har använt oss av olika återvinningsmaterial och naturmaterial för att bygga 
och konstruera med som tex kartonger till en robot och pinnar som vi gjort en stege av. De har 
också fått bygga med byggklossar i olika material. Bilder föreställande olika kända byggnader 
världen över har vi satt upp på väggen som barnen har inspirerats av. Barnen har också fått 
använda hammare och såg utomhus.
Qr-koder kopplat till sånger och sagor har vi satt upp på väggen som barnen själva har fått scanna 
med ipaden som verktyg. 
På vår naturskola har vi delat in oss i två grupper. De äldsta har gått iväg på promenader och fått 
brev från olika djur som de också fått träffa i form av gosedjur i skogen utifrån boken om lille Lustig 
och skogens vänner. Vi har gått på småkrypsjakt och bland annat hittat maskar, gråsuggor, 
snäckor och spindlar. På biblioteket har vi lånat flera böcker med koppling till djur och natur för att 
kunna lära oss mer. Blommor har barnen visat ett intresse för och vi har tagit reda på vad några av 
de blommor vi hittat heter. De yngre barnen har varit kvar på gården och fokuserat på att bära sina 
ryggsäckar och ha en kort samling. På den har vi träffat våra vänner masken, ekorren, Kalle 
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koltrast och igelkotten som vi sjungit sånger och lärt oss ramsor om.

Kreativitet och fantasi
Vi har lekt mycket tillsammans med barnen, både genom att vara delaktiga i deras lek och genom 
att introducera organiserade lekar. Barnen har upptäckt nya lekområden som slänten och baksidan 
utomhus och de har även lekt nya lekar inomhus. Vi har gett barnen tid och rum att utveckla sin lek 
och ändrat i vår miljö för att uppmuntra till ännu mer lek. Sagorna vi har läst har bidragit till barnens 
fantasi och även vår tomtenisse som flyttade in runt jul. Barnen tycker mycket om att måla och de 
har får utforska sin kreativitet genom att vi gett många möjligheter till att skapa. Sång och musik 
har varit en stor del hos upptäckarna. Vi sjunger varje dag i olika samlingar och lyssnar ofta på 
musik.

Barns inflytande
Vi har följt barnen i leken och uppmärksammat vad de visat intresse för, som t.ex. sjukhuslek, och 
utifrån det ändrat i miljön. Bajs har vi utforskat mer då barnen pratade mycket om det en period. Vi 
har också sett att skapande varit ett stort intresse hos barnen och därför gett många tillfällen för 
barnen att skapa. Barnen har fått vara med och bestämma vad vi ska göra för aktiviteter vissa 
dagar och även när vi varit på utflykt. Sagor har varit ett stort intresse i barngruppen och vi har 
utifrån det skapat många sagopåsar och lånat böcker på biblioteket. Bilder finns uppe på väggen 
så även de yngsta barnen har möjlighet att peka och visa vilken saga de önskar höra. 

Grön Flagg
De områden vi fokuserat på det här läsåret är livsstil och hälsa, hav och vatten samt stad och 
samhälle. Vi har haft bamsegympa där barnen fått röra på sig och uppmuntrat barnen att prova 
olika grönsaker och frukter för att grundlägga en hälsosam livsstil. Barnen har fått vara med i 
odlingsprocessen genom att vi planterat frön från olika grönsaker vi har på förskolan, både tomat, 
melon och paprika. Vi har också planterat solrosor och krasse. Vatten har vi utforskat genom att 
göra experiment utifrån begreppen flyta och sjunka. Vi har också lekt med vatten när det regnat. 
Barnen har öst och hällt med vattnet, bland annat i vår vattenbana. För att synas i vår närmiljö har 
vi skapat nyckelpigor och lagt ut vid banvallen dit vi ofta går på utflykt. Vi har också plockat skräp 
när vi lämnat gården som en del av håll Sverige rent. För att få kunskap om hur vi kan bidra till en 
hållbar utveckling har vi grävt ner en planka med olika föremål på. En plastbit, en metallbit, ett 
bananskal samt pappersbitar. Här får barnen möjlighet att upptäcka hur olika material påverkar 
naturen på olika sätt. 

Veda och Barke
Barke har varit med oss som en i gruppen vilket vi uppmärksammat främst på samlingarna. Där 
har han presenterat aktiviteter, varit miljöhjälte, problematiserat och haft lösningar på olika 
vardagsdilemman och händelser. Veda har tillhört andra grupper men kommit på besök då och då 
även till vår grupp. 

Tilda, Maggan och Federico

Verksamhetsberättelse Utforskare Ht-20/Vt-21

Identitet och social kompetens
Tidigt på höstterminen startade vi arbetet med identitet och social kompetens. Vi höll i styrda 
aktiviteter så som grupplekar och fallskärmslek där alla hunnit turas om att vara i centrum och del i 
gruppen. Då vi såg att många i gruppen lekte affär så startade vi ett projekt för att med olika 
byggtekniker skapa en egen butik och lekmaterial för gemensamma lekar.
Som ett steg till i identitetsutveckling har vi gått på hembesök till alla barn som bott nära nog att vi 
kunnat förhålla oss till rådande restriktioner, barnen har då fått träna både lyssnande och att tala 
inför grupp och känna trygghet i sig själva.
Barnen har även gjort självporträtt framför speglar och fått analysera sina styrkor för att bygga 
självkänsla. I skogen har de lekt mycket grupplekar. Vi har allt eftersom terminerna gått arbetat 
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mer med smågrupper för att barnen ska få umgås i olika konstellationer och vi valde att 
uppmärksamma alla hjärtans dag med en ”Kompisvecka” där vi talat om hur vi visar respekt, 
solidaritet att vistas i demokratiska sammanhang och olikheter som styrkor.
Barnen har även fått arbeta med temat ”min bok” där de får ta med en bok hemifrån för att öka sin 
självkänsla, och språk- samt symbolförståelse.

Grön flagg
Vi har arbetat med förskolans valda fördjupningsområden på olika vis under hela året. Hälsa och  
livsstil har vi belyst med aktiviteter som ”Äppelvecka” där vi själva tillagat olika rätter med äpplen. 
Vi har under vårterminen planterat och drivit upp en mängd olika grönsaker och frukter och i 
samband med detta pratat om hälsosam kost, och då även startat upp maskkomposten på 
förskolans gård. Vi har arbetat mycket med att hålla rent i naturen och använt termen ”miljöhjältar” 
när vi hjälper skogen och miljön att vara ren och må bra. Detta både till vardags och under 
skräpplockarveckor. Under arbetet med affärsbygge och plantering har vi också återbrukat material 
och talat om återvinning. I samband med utflykt till Germaniaviken har vi haft ett projekt där vi 
arbetat fördjupat med hav och vatten då vi undersökt regn, vattnet i viken och även skapat 
akvarium i skokartonger och läst sagor samt talat om vår kunskap kring vatten och nerskräpning.

Pedagogisk dokumentation 
Vi har arbetat med att dokumentera aktiviteter främst i förskoleappen, ofta 
barngruppsdokumentationer för hela gruppen. Speciellt i samband med utvecklingssamtal och  
uppmärksammade milstolpar eller särskild problematik i vardagen har vi talat om individuella barn 
under vår planeringstid. Vi har försökt återkoppla dokumentationerna till barnen med bilder på 
väggar, att titta i appen och i samtal om aktiviteter. Det skapande som gjorts i planerade grupper 
har ofta sparats och exponerats i våran innemiljö under perioden där materialet varit aktuellt. Vi 
återkopplat till barnen både verbalt och i bild hur deras intressen leder verksamheten och deras 
inflytande är reellt.

Miljöomsorg
Vi har under den kallare perioden av året varit inne mer och då skapat tydliga miljöer och regler 
kring material och miljö. Barnen får ta ansvar i städningen, har fått vetskap eller uppmuntras att 
fråga vart vi ska lägga saker. Vi deltar tillsammans i städningen och har tränat mycket på att visa 
omsorg för materialen. Vi har haft introduktion med ”städsamlingar” och tydliga bilder samt ett 
förhållningssätt där alla hjälper till att ta ansvar för miljön. På gården pågår försök att tydligare 
implementera tillfällen för städning i övergångar.

Allemansrätten 
Vi har arbetat med sagan om Allemansråttan för att lära barnen om allemansrättens skyldigheter 
och rättigheter. Termen ”inte störa och förstöra” har blivit interna ledord i gruppen och är djupt 
befäst.

Utflykter
Vi har gått till Altorpsskogen eftersom Eddaskogen haft mycket fästingar. Vägen till Altorpsskogen 
har mer och svårare utmaningar då man går längst bilväg. 
Vi arbetade under hösten mycket med att bli bekväma med regler och enklare projekt i skogen; 
promenader, vad får man plocka/blåbärsplockning, skräpplockning, frilek och att bygga kojor har 
varit i fokus. 
Under våren har vi kunnat arbeta med att vara på olika platser i skogen där många barn har 
arbetat med motoriskt krävande trädklättring och avancerat kojbygge. Vi har strävat efter att bygga 
en fördjupad relation till skogen för att öka intresset för hållbar utveckling, Sedan har vi även 
arbetat med ritgrupper, täljning och vid vattnet, håvande. Gruppernas syfte har även varit att 
fördjupa barnens förståelse för naturvetenskapliga processer så som kretslopp, människans 
naturpåverkan och ekologi.
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Vi har på våren även börjat ha matvärdar och de som visat stort intresse har hunnit pröva vara 
delaktiga i matlagningen i skogsmiljö.

Gröna tråden
Pandemin har gjort att vissa delar av Frilufts Förskolors gröna tråd fått vänta. Vi har inte haft 
möjlighet för skridskoskola eller andra utflykter som kräver bussresor. Barnen har fått skidskola för 
dem som haft skidor med, vi har kunnat arbeta mycket med utevistelse i vardagen och vi har 
kunnat äta och leka ute relativt mycket. Vi har utgått ifrån att utevistelsen ska vara trygg i första 
hand och därmed ibland fått ändra om till innevistelse där vi önskat vara ute på grund av väder. 
Heldagsutflykter har kunnat ske som planerat och barnen har fått pröva att gå till Germaniaviken 
för vattennära utforskande.

Miljöhjältar
Vi har brutit ner temat i mindre projekt. De huvudprojekt vi arbetat med på hösten har varit ”Affär” 
och ”superhjältar”. Under tema affär som vi hade i terminsstarten har vi arbetat mycket med 
skapande, återbruk och hållbarhet samt jag- och social utveckling. Vi har lekt butik, skapat en affär, 
kontokort med namn och självporträtt. Vi har pratat om att när man tar hand om miljön och inte 
köper onödigt utan återbrukar är man en miljöhjälte.
Under tema superhjältar har vi pratat om hur man är en hjälte, att man är snäll, vårdar och tar hand 
om, räddar och är modig, vi har talat om att hjälpa andra och olikheter kan vara superkrafter. 
Barnen är väldigt öppna för jämställdhetsprinciper olika typer av hjältar oavsett kön eller olikheter. 
Hjältar gör och kan olika saker och barnen har sett olika former av hjälteskap. Allt från att rädda 
miljön, rädda varandra eller vara en förälder, barnen har arbetat med temat med olika estetiska 
tekniker som utvecklat deras fantasi och kreativa förmåga..
Vi har även haft små miljöprojekt så som skördeveckan då vi arbetat med att ta vara på äpplen på 
olika vis och FN veckan där vi pratat om att vara välkomnande mot människor över hela jorden.

Under våren har vi efter barnens önskemål arbetat med plantering som löpande projekt under hela 
terminen. Vi har planterat, vårdat och drivit upp olika typer av växter för att sedan plantera ut på 
förskolans gård och även ta hem, barnen har inte bara utökat förståelse för växter utan även för 
tid, mätning och andra matematiska principer.. Vi har arbetat med kompost där vi utökat 
förståelsen för jordens kretslopp, maskarnas vikt för naturen och även hållbarheten i att återvinna 
matsvinnet. 
Barnen har gått från att se miljöhjältar som ett temaarbete till en term för hur en god medmänniska 
förhåller sig till naturen och andra levande varelser. Vi har under våren även fortsatt med miljövård 
i naturen och deltagit i håll Sverige rents skräpplockarveckor. Vi har även talat och läst om 
nedskräpning i hav och sjö för att fördjupa förståelsen om människans påverkan på alla naturens 
kretslopp.

Camilla och Gabija

Verksamhetsberättelse Yngre Äventyrare Ht-20/Vt-21	

Miljöhjältar
Vi inledde med att presentera temat för barnen och se vart de tar oss. Vi känner att vi snabbt fick 
med barnen på själva begreppet Miljöhjältar. Fokus till en början var utifrån barnen mestadels att 
städa på gården såsom sopa och göra fint vid våra samlingsplatser, plocka skräp både på gården 
och i vår närmiljö. Själva begreppet miljöhjältar har satt sig som ett mantra i vår grupp, och känns 
som något stort att leva efter, ”titta, jag plockar skräp, nu är jag en miljöhjälte!

Att vara en miljöhjälte har vi även kopplat mycket till vårt arbete inom Grön Flagg som främst 
under hösten arbetat väldigt aktivt med tillsammans med de Äldre Äventyrarna. Varje onsdag 
under hela hösten samlades vi tillsammans med dem och hade ett Grön Flagg-råd. Vi inledde med 
en stor, eller två mindre samlingar med att presentera och arbeta med våra olika arbetsområden. 
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Efter samlingarna erbjöds det olika aktiviteter direkt kopplade till områdena. Under våren höll vi 
kvar våra Grön Flagg aktiviteter men inte för alla barn varje vecka utan mer som en stående 
aktivitet en dag i veckan som barnen kunde välja. Allt i från stad och samhälle med att gå till 
återvinningscentral, plocka skräp i närmiljö till hav & vatten då vi pratat om kretslopp och vikten av 
att vi tar hand om våra stränder och miljön nära hav och sjö. 

Som en del av temat Miljöhjältar ville vi även lyfta demokratiska principer och barnens chans till att 
påverka deras vardag på förskolan vilket varit ett genomgående tankesätt under hela läsåret. 
Tillsammans med de äldre Äventyrarna har vi kunnat erbjuda fler olika aktiviteter dagligen och på 
så sätt kunna se till att fler barn får just sin önskan och vilja igenom.

Vi har följt barnens intresse i planeringen av aktiviteter samt varit lyhörda här och nu och inte varit 
rädda för att ändra/hållt kvar i vår planering. En utflykt till pinnparken med syfte att klättra i träden 
har lätt kunnat sluta i att vi stannar kvar halvvägs och undersöker maskar, sniglar och andra 
insekter vi hittar.

Självständighet och identitet
Det enskilda barnet har utmanats i egna reflektioner till våra dokumentationer. Stärkts i att ta eget 
ansvar samt synliggjort deras möjlighet till att påverka deras tillvaro. De har fått lära sig om 
demokratiska principer i och med röstning om vart vi ska gå på utflykt osv. Mycket dialog och 
reflektioner med det enskilda barnet, både i samtal och vid pedagogisk dokumentation.
Vi har under terminen stärkt dem mycket i deras självständighet och uppmanat och stöttat dem i att 
prova själva först, men att vi varit nära dem och hjälpt dem när det verkligen behövts. 

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

Med deras identitet har vi bland annat gjort självporträtt vilket skapade fina diskussioner om hur vi 
ser ut och hur vi alla är olika men lika bra för det.

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

Sociala samspelet
Vi har lagt stort fokus på att hålla ihop gruppen men samtidigt hitta ett nytt samarbete med de 
Äldre Äventyrarna. Vi tror att samarbetet med de äldre har gynnat gruppen i att hitta nya lekar och 
konstellationer. Ett samarbete som till en början främst var att vi delade lunchbord och satt i 
blandade grupper när vi åt lunch till att ha både samlingar, vilor och aktiviteter i olika tvärgrupper. 
Barnen har utmanats i att lära känna nya kamrater och samtidigt haft en större valmöjlighet då de 
dagligen fått fler val i allt från vilket lunchbord de ska sitta vid till vilken av de för dagen planerade 
aktiviteterna de vill välja på. Men samtidigt har vi pedagoger varit noggranna med att erbjuda 
samma aktiviteter flera veckor i rad så inget barn känner att de missat något, men att alla ändå får 
göra något de verkligen vill, speciellt då barnens inflytande och pedagogiska dokumentationer varit 
drivande i planering av aktiviteterna. 

Frilufts Förskolors miljömål
Vi har fått med barnen i vårt arbete kring miljömålen bland annat genom att prata och diskutera, 
samt påminna om att släcka lampor i rum vi inte använder, ta ett papper i taget och rita på båda 
sidor och ha igång ett torkskåp i gång i taget. Vi har pratat med barnen kring materiella ting och 
vikten av att vara rädda om det. Benämnt begreppet hållbar konsumtion för barnen och sått ett litet 
frö kring att saker kostar pengar och att vi måste vårda om det vi har och inte kan förvänta oss att 
få nya saker hela tiden.
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Vi har även vävt in vårt gemensamma mål kring att ge barnen förutsättningar för att ta ansvar för 
vårt lek- och pedagogiska material. Vi har skapat tydliga rutiner för att vi plockar i ordning en 
lekstation innan vi går vidare till nästa, oavsett om vi är ute eller inne.

Pedagogisk dokumentation
Vi har under läsåret fått in en bra rutin på att göra enskilda dokumentationer med ett barn i taget. 
Att sitta ner med det enskilda barnet och skriva ner dess tankar, reflektioner och att de mer aktivt 
får välja vilka bilder som hör till dokumentationen. Både dokumentationer som skrivs ut och tas 
hem, eller som samlats i deras egna bok de fick göra under slutet av läsåret samt i 
dokumentationer på förskoleappen.

Matematik  
Vi känner att vi varit bra på att få in matematiken i vardagen/våra rutiner såsom när vi räknar 
barnen vid samling, vid skapande, i grupplekar och att vi då har ett medvetet matematiskt språk 
och påpekar för barnen att vi nu lär oss om matematik. Att vi tänker på vilka ord och begrepp 
kopplat till matematiken som vi använder oss utav i det vardagliga språket. 

Vi har under hösten sett ett större intresse för plus och minus vilket vi vill fortsätta fokusera på 
under våren.

Vi har genom hela läsåret aktivt arbetat för att få in matematiken i vardagen och samtidigt fortsatt 
utveckla och utmana deras matematiska tänkande.Inte bara räknat hur många som är här utan 
även vilka är inte här och således komma in på addition och subtraktion. Vi benämner veckodagar 
och månader även med siffror såsom att Sjätte juni kan skrivas som 6/6. De som varit dukvärdar 
har fått räkna antal platser och barn och duka utifrån rätt siffror. 

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

Våra samlingar har också varit ett centralt forum för att språkutveckling då vi under hela läsåret 
tryckt på vikten av samlingar, att vi tränas i att få prata, stå i centrum och berätta något. Både om 
det handlat om enkla frågor såsom vad de gjort i helgen eller vad de tyckte var roligast under en 
viss utflykt till frågor om vad de vill lära sig om härnäst. Vi har också tryckt på att de som inte pratar 
under en samling i sin tur tränar i att lyssna och vikten av att ge varandra den respekten och visa 
intresse för sina medmänniskor. Våra samlingar kulminerade i att vi nu i slutet av läsåret hade 
projekt ”Bokpåsen” som helt enkelt gick ut på att barnen fick med sig en påse hem där de skulle 
välja en favoritbok hemifrån som de sedan fick presentera och bli intervjuad kring under en 
samling. 

Motorisk förmåga  
Grovmotoriken känner vi att vi får mycket på köpet i och med våra långa utflykter i närmiljön och 
skogen. Mycket klättring och repbanor och andra motoriska utmaningar. Då många av barnen 
uttryckt ett önskemål om att klättra ännu mer har merparten av våra utflykter tagit oss till 
utflyktsmål där vi har goda klättringsmöjligheter, främst i det vi kallar pinnparken som har gått om 
klättringsvänliga träd.

Inom finmotoriken har vi mestadels haft fokus på klippa och penngreppet. Men även  många olika 
skapandetekniker, och ett stort intresse för pärlande. Vi har då utmanat barnen i ett göra pärlplattor 
utifrån färdiga bilder och olika mönster/färger. 
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Fantasi & kreativitet 
Vi har lekt mycket tillsammans med barnen, både genom att vara delaktiga i deras ”fria" lek och 
genom att introducera nya organiserade lekar för att ständigt utmana lusten till att leka och tillföra 
något nytt och spännande. Barnen har överlag varit väldigt intresserade av olika typer av skapande 
och vi har testat på många olika tekniker såsom att måla/rita med olika typer av penslar och 
pennor/kritor. Gjort egna penslar av toarullar, klippt, klistrat och skapat allt ifrån egendesignade 
papperskorgar till mosaik-rävar. 

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

Naturvetenskap och teknik  
Vi har under hösten sett ett stort intresse för naturen på våra heldagsutflykter. Våra barn väljer ofta 
”skogspromenader” som dagens aktivitet i skogen. Promenader där vi fortsatt lärt oss om 
allemansrätten genom vår kompis Allemansråttan som vi lärde känna redan som Utforskare. Vid 
dessa promenader har vi plockat blåbär, letat svamp, lärt oss om olika knoppar genom 
knoppfigurer såsom Lilla Björk, Vasse Aspe med mera. 

Oskar, Magda och Indre

Verksamhetsberättelse Äldre Äventyrare Ht-20/Vt-21

Självständighet och identitet 
 Hela detta läsår har ett samarbete med den yngre Äventyrargruppen utvecklats. Till en början på 
utflyktsdagar och luncher till samling och aktivitetsgrupper, ända fram till april månad för att där 
efter dela upp oss gruppvis igen och förbereda de äldsta för avslutning och skolförberedelser. 
Genom samarbetet och den tydliga strukturen har barnen blivit mer självständiga och fått större 
inflytande, att påverka och göra egna val inför till exempel lunchplaceringar eller val av 
aktivitetsstationer. Att stärka barnen i att uttrycka sina tankar och åsikter för att påverka sin 
utbildning har varit ett av målen att uppnå.  I åldersblandade grupper har  vi skapat ett tryggare 
klimat där konkurrens och prestation har minskat då flera barn visat känslighet och tävlingsinstinkt. 
Samarbetet har utvecklat barnen i sin identitet, inflytande och sociala kompetens.

Socialt samspel 
Utifrån förskolans gemensamma tema ”Miljöhjältarhar” arbetade vi under höstterminen med den 
fysiska miljön, även ett av teman från Grön Flagg, ”Närmiljö”. Tillsammans skapade vi en ny 
lekmiljö utomhus som vi döpte till akvariet samt att vi även rustade upp lekstugan. Båda projekten 
fångade upp samarbete, engagemang och delaktighet till exempel när vi planerade vilka färger 
som skulle användas. Barnen fick erfarenheter av att delta i demokratiska beslut och där alla 
sedan hittade något som passade just dem att arbeta med. Intresse för konstruktion och teknik 
skapades när de fick arbeta med verktyg. Verktygen i sig gav möjlighet att öva turtagande. Under 
vårterminen övergick Miljöhjälte temat i att arbeta med att vår sociala miljö, ”Livsstil och Hälsa”, 
Grön Flagg.  I samband med ”Alla hjärtans dag” och ”Rocka sockorna dagen” uppmärksammade 
vi goda kompis egenskaper och varandras olikheter och likheter. En kompistavla med kompisord 
skapades har använts återkommande för att påminna oss om hur vi vill att vi ska behandla 
varandra. I små grupper målade alla ett självporträtt där resonemanget runt målandet var 
betydelsefullt för att synliggöra hur olika vi ser ut eller målar och det är ändå lika bra! Genom detta 
har barnen erfarenheter i ”jag gör så gott jag kan, du gör så gott du kan vi gör det på olika sätt fast 
lika bra! Och stärkt sin identitet och social förmåga.

Motorisk förmåga  
För att nå målen i den Gröna tråden har vi varje vecka året runt gått på en kortare 
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förmiddagsutflykt i närmiljön och en under höst och vår gått på heldagsutflykt till en bestämd plats i 
Altorpskogen samt vattnet, Germaniaviken. Vid den kortare utflykten har utflyktsmålet varierat allt 
ifrån natur eller lekparksmijö. Barnen har varit delaktiga i beslutsprocessen för val av utflyktsmål. 
De har önskat att gå till platser där det funnits möjlighet till klättring, balans eller gunga vilket 
fungerat bra i parkmiljö likaså i skogsdungen. 

Under heldagsutflykterna har det funnits mer tid att ge barnen ytterligare motorisk utmaning genom 
att vi har tagit med rep och satt upp repbanor.

Denna snörika vinter gav goda förutsättningar till grovmotoriska aktiviteter som skapade 
rörelseglädje i form av stjärtlappsåkning, bygga snökojor, längdåkning mm. Pedagogerna fick ett 
par längdskidor av Frilufts Förskolor vilka kom till användning både till att inspirera och lära ut 
längdåkningsteknik.

Finmotorik  
Har övats dagligen genom att barnen visat ett stort intresse för att rita fylla-i-teckningar med tusch 
eller smala färgpennor. Pennfattning har även stärkts genom aktiviteter där skriftspråket har 
uppmuntrats. Till exempel när de skrivit sitt namn och frösorter i samband med planteringar. Under 
den sista terminen önskade barnen att få läxor. Därav skapade vi projektet ”Läxan” där varje barn 
skapade en bok genom att använda finmotorik när de skrev ord eller ritade bilder.

Barnen har visat stort intresse för det fortsatta arbetet med att skapa egna dokumentationer och 
kollage på Ipad. Vi såg att barnen hade lättare att arbeta finmotoriskt på Ipad. Att skriva bokstäver 
och ord var enklare med tangenter än med penna.

Språk och kommunikation: Att fortlöpande ha fokus på att stärka barnen i språk och 
kommunikation och varit ett mål som vi kunnat uppnå genom de olika språkprojekt, stora som små, 
vi gjort. Att alltid uppmuntra barnen i skriftspråket. Till exempel skriva sitt namn på planteringar till 
att göra kollage eller dokumentera sin bokpresentation har lockat fram intresse för bokstäver och 
att texta. För att stärka förståelsen för att barnen kan vara med och påverka sin utbildning, 
inflytande, fick barnen uttrycka sina intressen och vi skrev ner en lista på allas förslag. 
Önskemålen som handlade om språk och kommunikation fångade vi upp som att lära sig fler 
språk, spanska och engelska, göra fler kollage på Ipad, eller att få läxa mm. I ”Min bok”-projektet, 
där barnen tog med en bok hemifrån och presenterade skapade förståelse för lyssnande, att 
uttryck sig så alla hör och ställa frågor till presentatören. Flera av barnen lärde sig läskoden, ljuda, 
där av lånades lättlästa böcker från biblioteket att tillgå. Den nya digitala bibliotekstjänsten 
”Polyglutt” som kommunen köpt in har funnits med flitigt under vilorna. Språkprojekten har även 
stärkt barnen identitet och digital kompetens.

Matematik: För att uppnå vårt uppsatta mål ”att matematiken ska ha en central roll”, har vi arbetat 
med att synliggöra och ta tillvara på matematiken som finns i vardagen och skapat olika 
lärotillfällen med fokus på matematik, allt i från organiserade lekar som till exempel ”Snöhjulet”. En 
kull-lek som innehöll antal och addition när vi trampade upp en cirkel i snön och delade in cirkeln 
hälften, fjärdedelar och åttondelar likt pizzabitar. Vid lunchdukningar har vi använt ett 
stapeldiagram för att synliggöra och föra resonemang i antal gånger barnen har varit dukvärdar. I 
samband med Pi-dagen uppmärksammades matematikaktiviteter vilket satte i gång ett större 
intresse för addition och subtraktion.  Detta ledde oss vidare till lekfulla övningar med 
arbetsmaterialet ”10 små matteburkar”, som stärkte barnens matematiska begrepp, siffror, 
klockan, talraden, former och antal mm. Både barnens språk och tänkande har utvecklats när vi 
har använt matematiska begrepp till exempel under utflykterna där mycket av resonemanget har 
handlat om antal, ordning, läge och riktning, vem som går förts, i mitten och sist i ledet. Vid 
plantering och skördefest skapades tillfälle att räkna antal frön och skördade morötter lika så 
sortera storleksordning.
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Naturvetenskap och teknik: Vi har haft 10 Heldags utflykter per termin till skog och vatten och 
tagit tillvara naturupplevelser för att skapa aktiviteter. Många olika lärotillfällen har uppmuntrat till 
att undersöka och experimentera. Tillexempel när vi studerade trädens knoppar med läromaterialet 
”knoppisar” eller målade av vitsippor efter att studerat dem i en lupp. Vid vattnet testades 
flytförmågan med en livboj och apelsin med och utan skal. Med hjälp av en snöriksäsong 
genomfördes olika snöexperiment. Fascination för tyngd och volym uppstod och barnens frågor 
fångades upp för att utveckla undersökandet, ”vad händer om vatten tillförs i sön?”. Vi använde en 
våg och hinkar för att göra mätbara undersökningar.  Lpfö-18 ”att arbeta efter ett utforskande 
arbetssätt”. 

Kreativitet och fantasi: I samling och aktiviteter har vi haft som mål att stärka inflytandet och 
lyssnat in barnens kreativa och innovativa förslag med resultat som att testa barnens lekar vilka 
utvecklats eller skruvats till från lekens ursprungs regler. Färg och form har tagit plats i på utflykten, 
i snön, vid staffliet på gården så väl inomhus. Vi har introducerat täljning med kniv. Utomhus har 
snickarboden använts till att utforska verktyg till att konstruera flygplan. Veda och Barke har 
funnits med främst vid utflykter och samtal om hur levande de egentligen är triggar fantasin!

Åsa, Lova och Alma
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