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Frilufts Förskolor Gläntan  

Gläntan är en privat förskola som ägs och drivs av Frilufts Förskolor i Stockholm AB. 
Gläntans lokaler ligger i ett bostadsområde och har närhet till fina naturområden, så som 
Riddersvik som ligger naturskönt vid Mälaren. Vi arbetar efter Lpfö 98:16 samt Frilufts 
Förskolors egna styrdokument: Gröna tråden och övar prövar och lär med 
naturpedagogiken. Vår metod är att arbeta med utomhus- och naturpedagogik. Veda & 
Barke är ett pedagogiskt hjälpmedel som vi använder tillsammans med barnen och de 
följer barnen i våra olika grupper: Upptäckare, Utforskare och Äventyrare.


Maten på Gläntan 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 ekologiska. 

Barn och pedagoger 

Vi har haft mellan 50-54 barn på Gläntan under HT 18 och VT 19. Upptäckarna har varit 
12-15 barn och tre pedagoger. Utforskare 1 har varit 12-13 barn, två pedagoger och en 
resurs. Utforskare 2 har varit 12-13 barn och två pedagoger. Äventyrarna har varit 14 
barn, två pedagoger och en resurs.


Under hösten och våren har följande pedagoger arbetat hos oss. 


Mia 	 	 	 Förskollärare samt Förskolechef	 40 tim 
Hanin 	 	 	 Barnskötare		 	 40 tim 
Maria 	 	 	 Barnskötare		 	 40 tim 
Andrea	 	 	 Förskollärare	 	 37 tim 
Josefin	 	 	 Barnskötare		 	 35 tim 
Daiying	 	 	 Barnskötare		 	 34 tim 
Linda	 	 	 Förskollärare	 	 33 tim 
Jenny	 	 	 Barnskötare 	 	 35 tim 
Therese	 	 	 Barnskötare		 	 35 tim 
Daniel	 	 	 Barnskötare		 	 32 tim 
Peter 	 	 	 Barnskötare		 	 25 tim 
Sanna	 	 	 Barnskötare		 	 30 tim 
Yurin (Linn)	 	 	 Resurs 	 	 	 15 tim 
Maja	 	 	 Resurs 	 	 	 15 tim


Planering och utveckling 

I januari och augusti hade vi planeringsdagar där vi planerade och skrev in målen för 
verksamheten samt varje grupps enskilda mål. Dessa skrev vi in i våra verksamhetsplaner 
för Höstterminen -18 och Vårterminen-19.




Läsåret 18/19 har Gläntan haft 14 personalmöten som alla varit tre timmar långa där vi 
bland annat arbetat med vårt systematiska kvalitetsarbete, diskuterat pedagogiska 
dilemman och utvecklingsområden samt löpande utvärderat pedagogiska miljöer och 
aktiviteter. Vårt arbete med Gläntans plan mot diskriminering och kränkande 
särbehandling har vi tagit upp på samtliga personalmöten för att hela tiden ha en aktuell 
lägesrapport att utgå ifrån i vårt dagliga arbete. Det är också en viktig del av vår vardag 
och något som diskuteras på den gemensamma reflektionstiden i arbetslaget.  

Under våra utvecklingsdagar har vi arbetat med fokus på utomhuspedagogik och 
pedagogisk dokumentation. Mot slutet av våren har vi diskuterat och sett över förskolans 
organisation inför nästa läsår samt utvärderat vår verksamhetsplan för förskolan och 
respektive barngrupp.


Våra förskollärare har deltagit på Frilufts Förskolors förskollärarträffar på naturskolan där 
de arbetade tillsammans med Frilufts Förskolors specialpedagog. Fokus har varit på 
barngrupper, ”från jag till vi” samt pedagogisk dokumentation. Barnskötarna har haft 
barnskötarträffar där de tillsammans med vår specialpedagog diskuterat sin yrkesroll 
samt föräldrasamverkan. Alla pedagoger har, under våren, deltagit i Frilufts Förskolors 
egna temautbildningar. De flesta pedagoger har haft en timme enskild reflektionstid samt 
en timme gruppvis reflektionstid varje vecka. Utöver detta har förskollärarna även haft två 
timmar planering per vecka där de sett till att hela Gläntan utvecklas och att vi arbetar 
aktivt med läroplanen. Förskollärarna har också funnits som stöd och hjälp till hela 
pedagoggruppen under sin förskollärartid. 


Utvecklingsmål för pedagoger HT18/ VT19 

Arbeta med Grön Flagg, där vi i år gemensamt arbetar med temat ”Global 
samverkan”.

Genomföra en uppstartsvecka inför varje nytt fokusområde: 
Socialkompetens, Jagutveckling, Matematik, Teknik, Språk- och 
kommunikation, Motorik och Naturvetenskap.

Arbeta mer i tvärgupper där vi lär av varandra i åldersblandade grupper 
vilket ger ett lärande för både barn och pedagoger. 

Fördjupa oss i arbetet med pedagogisk dokumentation via Förskoleappen.

Utveckla vårt arbete med utomhuspedagogik där vi vill få in mer forskning 
och fördjupad kunskap.


Frilufts förskolors miljömål under 2019:  
Minska matsvinnet

Minska energiförbrukningen

Minska pappersvinnet


Dessa mål har vi arbetat med genom att skapa teman som är anpassade efter barnens 
intressen och kunskaper. Uppstartsveckorna har varit väldigt givande då de utmanat 



pedagogerna att tänka ut aktiviteter för alla åldrar samt att barnen har uppskattat dessa 
veckor. De olika temaveckorna har haft olika pedagoger som ansvariga för planerandet 
medan grupperna själva stått för genomförandet.


I och med att vi nu arbetat med Förskoleappen i lite drygt ett år så har vi under året haft 
möjlighet att prova på och diskutera hur vi vill att våra pedagogiska dokumentationer i 
appen ska genomföras. 

Vi har under året läst artiklar och ny forskning gällande utomhuspedagogik och 
uterummets påverkan på barns lärande. 


Miljömålen har vi arbetat med tillsammans med Brasserie Maison då vi varje dag 
rapporterat in hur många barn som är på plats för att säkerställa att det inte lagas för 
många portioner till oss. Vi  har också varit noga med att släcka rum som vi inte använder 
samt använda torkskåpen endast då de är fulla. Papperssvinnet har minskat genom att vi 
lär barnen att bara använda en pappershandduk vid handtvätt samt att de teckningar vi 
gör är på A5 papper. 


Föräldrasamverkan 

Föräldrarna har fått veckobrev varje vecka från sin grupp samt påminnelser och övrig 
information via Förskoleappen.  På väggarna inomhus har verksamheten dokumenterats 
med teckningar och fotografier kopplat till de olika målen. 

Under året har vi haft olika temaveckor utifrån läroplanens mål, matematik, språk, social 
kompetens etc. Hela Gläntan har under dessa veckor haft en gemensam planering för 
veckans olika aktiviteter anpassade efter barnens ålder och grupp. 


Pedagogerna har haft ansvarsbarn och varje termin erbjuds vårdnadshavarna ett 
utvecklingssamtal. I utvecklingssamtalen har vi utgått från ett underlag där 
vårdnadshavaren fått en inbjudan med några frågor att fundera kring och som sedan 
pedagogen och vårdnadshavare diskuterar. I samtalet fokuserar vi på Jagutveckling, 
Socialkompetens, Motorik, Matematik, Språk och Kommunikation samt Naturvetenskap 
och Teknik. Vi har även haft inskolningssamtal för våra nya barn och under slutet av 
terminen erbjöd vi avslutningssamtal för de barn som ska vidare till förskoleklass. Vi 
dokumenterade barnens lärande på väggarna på avdelningarna och i Förskoleappen där 
barns tankar och ord visas med hjälp av pedagogisk dokumentation.


I november och april bjöd vi in alla samverkansföräldrar på Gläntan till ett 
Samverkansmöte på Gläntan. Föräldrar, förskolechef och pedagoger deltog. Ämnen som 
kom upp under mötet var föräldrasamverkan/ aktiviteter, beslut som tas på 
samverkansmötet, maten och förskoleappen. Under höstterminen blev alla föräldrar 
inbjudna till ett föräldramöte där verksamheten presenterades. 




Verksamheten 

Vår skogsverksamhet har till största delen varit förlagd till tisdagar, onsdagar och 
torsdagar för de olika grupperna. Då äter och vilar vi i skogen, beroende på årstid och 
barngrupp. Vi arbetar efter Tryggt, Roligt och Lärorikt och följer årstiderna och anpassar 
aktiviteterna samt specifika mål för varje grupp. De dagar vi inte gått till skogen har vi haft 
aktiviteter på gården eller i närområdet, t.ex. skapande, pussel, böcker, fotboll, cykling. 
Äventyrarna åkte iväg för att åka skridskor under slutet av höstterminen och i början på 
vårterminen. På vintern åkte vi mycket pulka och skidor i Hästparken när vädret tillåter. 
Pedagogernas gruppvisa reflektionstid låg under läsåret på måndagar och fredagar.


Veda och Barke har varit med oss i skogen, på isen, i skidbacken och vid vattnet. Veda 
och Barke har också varit med i vår vardag på förskolan och varit ett pedagogiskt 
hjälpmedel när vi vill ta upp någon speciell händelse, prata om hur man är som kompis 
m.m. Veda & Barke har också inlett sagor, presenterat sånger, teman eller aktiviteter.


På fredagar har vi haft gemensam samling. Pedagogerna och grupperna turas om att 
hålla i samlingen. När förskolan startade ett nytt större tema som t.ex. miljövecka eller 
matematikvecka hade vi gemensam samling som uppstart för hela förskolan, sedan 
avslutade vi med en stor samling på fredagen när temaveckan är slut.


Vi har uppmärksammat barnens födelsedagar med sång och anslag på dörren. Ni kan 
läsa mer om verksamheten i respektive grupps verksamhetsberättelse.


Grön Flagg 

I Grön Flagg temat ”Global samverkan” har barnen fått arbeta med fokus på demokrati, 
barnkonventionen samt språklig utveckling som grund för att skapa en förståelse för vad 
global samverkan är. Alla grupper har valt teman utifrån barnens intressen och planerat 
och genomfört aktiviteter utifrån det. 


Verksamhetsberättelse Upptäckare HT18-VT19 

Jagutveckling  
Under hela läsåret har vi arbetat mycket med barnens trygghet, både i grupp och 
individuellt. Fasta rutiner vid många av dagens olika situationer är en stor del i vårt arbete 
med barnens trygghet och självkänsla. Vi uppmuntrar att prova och att kunna själva vid 
många olika situationer, exempelvis att äta med bestick och dricka med glas, att klä på 
och av sig själva men även att klara gå längre sträckor och i utmanande terräng. Vi 
uppmuntrar och förstärker barnens positiva känslor när de klarar av något nytt genom att 
sätta ord på det de gör, som ”Titta vad du kan!”

Under vårterminen när barnen blir större, blir mer självständiga och fler känslor kommer 
fram har vi jobbat mycket med de olika känslorna. Vi visar och pratar om när någon är 



glad, när en kompis blir ledsen och när man exempelvis inte vill vara med, då pratar vi om 
stopp-handen och när man använder den.  

Social kompetens 
Vi arbetar med barnens sociala kompetens på många olika sätt. Först och främst ska 
barnen känna sig sedda och lyssnade på av varandra och oss pedagoger och känna att 
de har en viktig roll i gruppen. 
Under promenaderna mot våra utflyktsmål övar vi på att lyssna på vart man ska hålla i 
vagnen, vi övar även på att hålla varann i handen när vi går och att gå på sin plats man får 
av pedagogerna.  
Vid samlingar tränar vi på turtagning, man väntar på sin tur att få exempelvis välja sång ur 
lådan och att lära sig lyssna när någon pratar med en. Vi pratar om hur man är en bra 
kompis och hur man visar respekt genom att dela med sig och lyssna på varandra. Vi 
lyssnar på barnens känslor och tankar och tar tillvara på deras önskemål för att få in 
barnens inflytande i gruppen och verksamheten.  
 
Språk och kommunikation 
Språket arbetar vi med naturligt dagligen. Vi benämner allting vi gör, allt från vad vi ska 
göra under dagen till när vi byter blöjor. Tidigt under höstterminen visade många av 
barnen stort intresse för böcker och sånger, detta har vi tagit tillvara på under hela läsåret 
och gått till biblioteket för att låna olika böcker för olika situationer. Vårens tema i vårt 
arbete med Grön flagg som var just språk och kommunikation har vi fokuserat mer på 
sagor och sånger, dagligen sjunger vi olika sånger där vi använder både talat språk och 
kroppsspråk, men även vissa tecken. 


Vi har arbetat med ett fåtal sagor där vi har sjungit och berättat samma sagor flera gånger, 
där barnen får bekanta sig med de olika sångerna och sagorna så att de känner igen sig 
när det är dags för sagostund. När vi kommer till vår utflyktsplats har vi även börjat med 
att tillsammans ”knacka på dörren” i form av ett träd och även sjunga ”vi knackar på” 
sången för att sedan låsa upp dörren och få komma in och leka, detta har barnen visat 
stor intresse för och vill gärna turas om för att låsa upp dörren.


Matematik 
Matematik för upptäckarna ser ut på många olika sätt. Vi arbetar mycket med 
prepositioner om att förstå var vi befinner oss, att gå bakom och bredvid vagnen osv. När 
vi är på utflykt och i skogen pratar vi mycket om storlekar, vi samlar kottar och pratar om 
stora och små. Siffror förekommer i många av barnens favoritsånger och att räkna på 
fingrarna tycker många av barnen om. När vi städar efter en lekstund har många av 
barnen visat stort intresse för sortering, då har vi gjort städstunden till en rolig stund där vi 
får sortera olika material i olika lådor.


Naturvetenskap 
Tillsammans upptäcker vi vad vår natur har att erbjuda, vi samlar naturmaterial som vi tar 



med oss till förskolan och skapar med. Vi pratar även om hur naturen ser olika under olika 
årstider, under hösten märkte vi hur löven började ramla av träden men när vi gått till 
samma skog under våren märkte vi att skogen blev grönare och att löven börjar växa 
tillbaka på träden. I skogen ser vi olika djur och barnen vill då gärna sjunga om djuren vi 
ser och att leta efter andra djur att sjunga om. 


Teknik  
Vi arbetar mycket med vardagsteknik tillsammans med barnen. När barnen börjar på 
förskolan är det mycket fokus på att börja äta själv med bestick, dricka ur mugg själv, 
klättra upp och ner från stolen och skötbordet. När barnen blir större och större ger vi 
barnen större utmaningar och introducerar nytt och mer utmanande material att arbeta 
med, både vardagsteknik men även material i form av mer utmanande leksaker och 
övningar.


Motorik grov/fin 
Under hela läsåret övar vi på grovmotoriken och utmanar barnen i takt med att de blir 
större. Under hösten var det svårt att gå i ojämn terräng och underlag, vi utmanar barnen 
ständigt med nya utmaningar, med utmanande utflyktsmål och uppmuntringar till att 
prova själv och göra framsteg i sin grovmotoriska utveckling. I början av hösten höll vi oss 
i närområdet men i takt med barnens utveckling har vi tagit oss längre och längre bort och 
barnen visar stora framsteg i att klara att gå långt själva och att röra sig i mer utmanande 
terräng. Våra utflyktsplatser bjuder på naturliga utmaningar och barnen visar stort intresse 
att utmana sig själva och klättra, hoppa och ta sig över och under hinder. 
 
Under våra matsäcksutflykter uppmuntrar vi barnen att öva på sin finmotorik genom att 
plocka i och ur sina ryggsäckar. Vi övar även genom att rita, ”pluppa”, måla, dega. Vi 
använder både händer och penslar när vi målar och använder olika tekniker. I skogen 
plockar gärna barnen små kottar och stenar med små grepp och vi uppmuntrar och 
utmanar barnen att använda sig av nya tekniker och grepp.


/Josefin, Hanin och Daniel


Verksamhetsberättelse Utforskare 1 HT18- VT19 

Jagutveckling 
Under läsåret har vi arbetat med barnens självkänsla, ”jag kan”. Vi har uppmuntrat barnen 
till att de kan själva, vid exempelvis av- och påklädnad, hantera sin ryggsäck och 
matsäck och kunna rutinerna vid toalettbesök. Vi pedagoger har funnits med som en 
hjälpande hand, men barnen har fått försöka själva, där de får känna att de lyckas och 
kan. Vi har också arbetat mycket med att barnen ska hjälpa varandra då vi ser att de 
växer som individer när de får lära andra och känna att man själv är den som kan.  




Social kompetens/EQ 
Vi vill skapa en gruppkänsla hos barnen där alla ska känna sig välkomna, sedda och 
respekterade för den de är, vilket vi kopplar till förskolans plan mot diskriminering och 
kränkande särbehandling. För att skapa en trygghet hos barnen har vi haft tydliga regler 
och rutiner. Under hösten lekte vi många för barnen nya regellekar som de sedan fortsatte 
med under hela läsåret. Vi har gjort många pedagogstyrda aktiviteter där barnen har fått 
vänta på sin tur och respektera varandra. Vi har pratat om vikten av att lyssna på varandra 
och gjort aktiviteter där ett barn i taget får göra eller berätta vid samlingen. Till hjälp har vi 
använt oss av Veda och Barke som ibland har introducerat något nytt.


Språk och kommunikation 
Språket är något vi jobbar med i alla situationer. Vi samtalar med barnen hela dagarna 
och vi har även utmanat barnen i att återberätta händelser som de har vart med om. Vid 
matsituationer har vi utmanat barnen till att berätta vad vi gjort under dagen, vilken skog 
har vi vart i, vad lekte just du? Varje dag har vi läsvila, där vi ibland har berättat sagor för 
varandra istället för att läsa ur en bok. Under vår fokusvecka inom Språk och 
kommunikation introducerade vi ritsagor som blev väldigt populärt i gruppen. De var 
stolta när de själva kunde berätta hela sagor medan en pedagog ritade och de ritade 
också egna sagor.


Matematik 
Matematik är något som kommer in i många situationer på förskolan. När vi städar på 
avdelningen behöver vi klassificera och sortera så att rätt sak hamnar i rätt låda, i skogen 
jämför barnen pinnar och annat naturmaterial där de använder sig av olika begrepp som 
lång, kort, stor och liten.


När barnen får smörgås eller frukt frågar vi om de vill ha en hel eller halv. Under hösten 
och vintern introducerade vi olika geometriska formen och under de kallaste månaderna 
gick vi på ”formjakt” i närområdet. 


Naturvetenskap och teknik 
Barnen har under hela läsåret visat ett stort intresse för sniglar och snäckor vilket vi har 
tagit vara på. Vi har byggt snigelhus, tittat på film om sniglar och studerat deras skal och 
olika utseenden. Under miljöveckan hade vi en skräpplockardag där många barn blev 
väldigt engagerade. Vi har pratat om varför vi inte får kasta skräp i naturen. Under året har 
vi kontinuerligt källsorterat. 


Barnen övar varje dag på vardagstekniken så som att dra upp- och ner dragkedjan. 
Barnen har utmanats i att skapa och konstruera med olika tekniker. Vi har använt oss av 
olika material när vi målat och ritat. Att hantera en sax kräver en teknik det med. Vi har 
även tagit med oss olika verktyg till skogen som barnen har fått provat på att använda sig 
av, bland annat hammare och såg. 




Grov- och finmotorik

I skogens terräng utvecklar barnen sin grovmotorik. Skogarna har haft stor variation som 
utmanat barnen till att klättra, hoppa och springa och att röra sig fysiskt. I skogen har vi 
bland annat byggt repbanor och gungor. Vi har också under nästan hela läsåret repellerat 
ner i olika terräng vilket har varit både utmanande och roligt. 


Under året har vi använt oss av olika material för att utmana barnens finmotorik. Vi har 
haft material lättillgängligt för barnen så att de själva kan välja vad de vill göra. Det har 
vart allt ifrån pennor och papper, pärlor, noppor, saxar och stundtals har vi haft trolldeg. Vi 
har även plockat med oss material till skogen som stimulerar och utmanar barnens 
finmotorik, så som griffeltavlor, pennor, saxar och stansar. 


/Mia, Daiying och Maria


Verksamhetsberättelse Utforskare 2 HT18-VT19 

Jagutveckling 
VI har under terminen arbetat med inställningen att barnen stärks och får en bra 
självkänsla av att klara saker själva. Pepp och uppmuntran från oss pedagoger stödjer 
barnen i deras utveckling och lärande. Barnen har fått öva på att ta mat själva, bre 
smörgåsar, hälla upp dryck vilket har ökat deras tro på sin egna förmåga och givit dom en 
känsla för hur mycket som är ”lagom”. Vi har stöttat barnen i att våga prova nya saker, 
prata inför grupp, klättra i träd och så vidare. 


Social kompetens 
Vi har under hela året arbetat mycket med kompistema där barnen för vara med och 
berätta hur man är en bra kompis och vilka regler som gäller i gruppen. De har 
tillsammans gjort ett kompisträd och regler för leken inne och ute där barnen själva kan 
gå tillbaka till om konflikter uppstår. Under läsvilan har vi läst 10 små kompisböcker som 
handlar om barnkonventionen. Vi har lekt många organiserade lekar där vi övar på 
turordning, regler i lekarna, att vinna och förlora att inte bara tänka på sig själv. Vi har 
försökt att lära dom vikten av att kunna lösa problem själva. Tillsammans övar barnen på 
att säga förlåt och tack och vara bra vänner med varandra. 


Språk och kommunikation 
Vi har gått till biblioteket regelbundet och under året sjungit lite längre sånger med mer 
text. Efter lunchen har vi varje dag haft läsvila varje dag där barnen dels fått ta med 
böcker hemifrån men också att vi läst böcker vi lånat. Under språktemat arbetade vi med 
klassiska sagor där vi läste både orginalsagor men också moderna tappningar på 
sagorna.

Barnen har haft många tankar och frågor och det har uppstått många diskussioner där 
barnen får tillfälle och utrymme att komma till tals men också argumentera för sin sak. Vi 
har hela året övat på att skriva våra namn men även kompisars och familjemedlemmars 



namn. Vi har haft många samlingar där vi har låtit barnen vara med att berätta sagor – en 
börjar och nästa fortsätter osv.


Matematik 
I matematiken arbetade vi med geometriska former, att kunna se dom i vardagen ute i 
närmiljön. Under vintern var det roligt att leta efter former när vi gick på promenader i 
närområdet och det blev ett tillfället att både kunna lyfte blicken och se vår närmiljö men 
också ett tillfälle för diskussioner. Vi arbetade även med mönster och att göra mönster av 
naturmaterial. Barnen har tyckt att det varit väldigt roligt att räkna olika föremål och djur.

Vi har även använt oss av matematiska begrepp i vardagen så som hel och halv, olika 
prepositioner osv. 


Naturvetenskap och Teknik 
Vi har pratat mycket om vad som händer i naturen vid alla olika årstider. De miljöer vi 
vistas i förändras under årstiderna och det är intressant för barnen att prata om de platser 
vi besöker. Vi har rört oss över stora områden i Hässelby och barnen finner stor lekglädje i 
skogen. Vi har eldat i skogen och pratat mycket om säkerheten kring eldning. Vi har 
också vid flera tillfällen haft med oss rep för att göra gungor och repbanor. 


I skogen har vi haft med oss luppar, kikare och förstoringsglas och spanat efter småkryp.


Barnen övar varje dag på vardagstekniken så som att dra upp- och ner dragkedjan. 
Barnen har utmanats i att skapa och konstruera med olika tekniker. Vi har använt oss av 
olika material när vi målat och ritat. Att hantera en sax kräver teknik och vi har övat på att 
klippa efter mönster. Vi har även tagit med oss olika verktyg till skogen som barnen har 
fått provat på att använda sig av, bland annat hammare och såg. 


Grov- och finmotorik 
I skogen får vi mycket gratis, det klättras i träd, på berg och byggs kojor. Barnen har 
under läsåret visat en stor kreativitet i skogen där de utmanat sig själva och varandra till 
att prova på nya grovmotoriskt utmanande aktiviteter och lekar. Vi har även vid flera 
tillfället tillsammans med barnen byggt hinderbanor i skogen av naturmaterial. 

När vi promenerar till olika ställen gör vi det på lekfullt sätt med bra motoriska övningar t. 
ex hoppar, stora steg, små steg och indianhopp. Vi övar dagligen på finmotorik i av och 
påklädning, klippa med sax  och färglägga innanför linjer.


/Sanna och Therese 


Verksamhetsberättelse Äventyrarna HT18-VT19 

Jagutveckling & Social kompetens/EQ 
I början av läsåret är alltid mycket aktuellt att ge ytterligare förutsättningar för att trygghet 



skapas i förskolan där barnens trygghet och självkänsla grundläggs. Äventyrarna började 
läsåret med två nya kompisar och sammanlagt 14 barn i gruppen. För att barnen ska lära 
känna varandra igen efter sommarlovet och för att ge möjlighet för att kunna skapa en 
tillitsfull och trygg relation mellan alla barn och pedagoger i gruppen satsade vi mycket tid 
för grupplekar och gruppstärkande aktiviteter med närvarande pedagoger. Vi tog till oss 
barns åsikter och tankar samt visat intresse för barns vilja redan i vårt första projekt som 
handlade om Valet. Under projektet barnen har visat prov på mycket samarbete i 
smågrupper.  De diskuterade och röstade fram olika förslag om vad ska göras för att 
förbättras för gläntans barn. Affischer skapades, sedan berätta de olika partierna på 
scenen sina förslag till alla gläntans barn. Sedan blev det val.


För att ge möjligheter för rika möten och positiv samspel mellan barnen skapades 
varierande gruppkonstellationer. Veda och Barke grupper var aktiva framförallt i 
rutinsituationer tex. vid på och avklädning eller matsituationer. Marsvinsleopardgruppen 
och Hamstergruppen var aktiva på läsvilan. Läsgrupperna skapades utifrån barnens 
behov och intresse för böcker. Barnen blev trygga och kunde känna sig bekräftade i 
dessa läsgrupper och de på ett lättare sätt tagit kontakt med varandra. Genom 
relationerna i dessa grupper och med hjälp av böcker och berättelser lärde sig barnen 
även om sig själva samt de kunde bilda och utveckla sin identitet. Efter läsvilan deltog 
barnen på aktivitet stationerna. Den första 15 minuter på dessa stationer var deltagarna 
aktivt indelade och placerade vid de olika aktiviteter. Barnen kunde möta här och skapa 
erfarenheter och relation med barn som annars inte brukar leka med, medan andra 
gången på samma station kunde de fördjupa samspelet och trygga sig i en välkänd 
relation. Fixargruppen, Småkrypsgruppen och Superhjältegruppen skapades utifrån 
barnens gemensamma intresse. Barnen entusiasmerade varandra, de bytte och tog in 
nya kunskaper från sina kompisar. 


Med hjälp av kompisböckerna fick barnen samla kompismärken. Syftet med aktiviteten 
var att barnen ska få stöd och verktyg för att se varandra och trivas medan bildas en 
positiv bild skapas av det egna jaget och självkänslan ökar. 


Relationsarbetet i gruppen fortsätts även idag och det var är en pågående process från 
dag till dag mellan barn och personal under läsåret. Erfarenheter skapades, identiteter 
utvecklades genom att barnen fick lärde sig att tyda och tolka andra människor i 
omgivningen.


Språk och kommunikation 
Under detta området under fokusperioden arbetade vi mer intensivt med klassiska sagor. 
Vi läste varje dag på läsvilan en ny saga av H.C Andersen eller från Bröderna Grimm. Vi 
samtalade om händelserna i olika sagorna under dagen. Vi menar att det är viktigt att 
lärare får avsätta tid för läsning och diskussion kring denna på förskolan för att ge barnen, 
inspiration och visa på den positiva känslan av läslust. Temat kring klassiska sagor 
avslutade med en sagokarneval där barnen fick skapa en huvudbonad med en sagofigur 
som vi läst om. Barnen dansade och tågade upp på gatan utklädd med huvudbonaden 
precis som på en riktig karneval. 




Barnets språkutveckling är viktig för oss utifrån hållbarhetstänket också. Språket är ett av 
utvecklingsområdena inom vårt Grön flagg arbete. Språket är en grundläggande 
förutsättning för all lärande och identitetsutveckling. Lösningarna för att få en hållbar 
utveckling bygger på att människor kan kommunicera och komma överens med var och 
en.  Därför menar vi att vårt arbete med att stimulera språkutveckling och goda 
kommunikativa förmågor främjar ett inkluderande samhälle. 


Under hela läsåret har läsvilan och böcker haft en viktig plats i vår verksamhet. I början av 
året delade vi in barnen i två grupper för att erbjuda det bästa upplevelsen för alla barn 
och för att den ska bli en lustfylld aktivitet för alla valde vi böcker utifrån intressen och 
behov i de två grupperna. Vi tog tillvara barnens egna initiativ om de olika böckerna. Vi 
gick till biblioteket regelbundet där varje barn valde böcker vilka lästes på läsvilan eller vid 
annat tillfälle under dagarna. Barnen i ena gruppen var väldigt intresserade av 
kapitelböcker och därmed lästes där nästan bara kapitelböcker där under hela året.


Vi hade samlingar dagligen där vi gav alla barn språkutrymme, sjöng sånger. Barnen fick 
även möjlighet för att berätta inför sina kompisar om tex. sin leksak eller om hur det var 
när Veda och Barke var hemma hos de på besök.


Innan jul läste vi som julkalender Tomtemaskinen av Sven Nordqvist. Då läste både två 
grupper tillsammans. För att göra lässtunden rolig och lustfylld för alla barnen gjorde vi 
förändringar i miljön. Vi skapade en lockande och spännande men samtidigt rogivande 
och trygg miljö. För att erbjuda ytterligare möjligheter för förståelse av berättelsen kopplat 
vi ihop lässtunden med skaparverkstaden och byggt en enastående Tomtemaskin/ 
Tomterobot. Dagens lucköppnare fick i uppdrag att skapa en del av vår tomtemaskin/
tomterobot. På så sett alla barns egna känslor, uppfattningar och idéer utrycktes och fick 
plats i ett bygge. Materialval, utförande av egna delen gick helt utifrån barnens egna 
tankar och idéer. Under projektet stärktes även barnet jaguppfattning och 
samarbetsförmåga.


Naturvetenskap och teknik 
Skapandet och läsandet av och om tomtemaskinen gav tillfälle för att lägga större fokus 
på ett annat läroplansområde, nämligen teknik. I byggandet har vi använt oss av och 
uppmärksammat de fem mäktiga inom tekniken (hjulet, lutande planen, kilen, skruven och 
hävstången). Vi tycker att det är oskiljbart att arbeta språkutvecklande när man har 
fokuset på teknik. Teknik är inte bara görande utan även många ord, begrepp och 
meningar. Förståelse av de olika tekniska begreppen är grunden till att barnet utvecklar 
sina tekniska förmågor. 

Teknik är ett område på förskolan som tar plats i många aktiviteter under hela dagen. Från 
att på morgonen öppnar barnet sin jacka eller tar av sina skor till att vid hämtning tar sin 
ryggsäck. Under dagarna i skogen sker naturligt utforskande av olika teknik. Barnen möts 
olika material som kräver olika tekniker att hantera dessa. Barnen lär av varandra i 
samspel men vuxnas medforskande ses som viktig. Vår, pedagogers uppgift var att 
synliggöra och sätta ord på vad som händer, varför och hur samt introducera, förklara 
begrepp.


https://sv.wikipedia.org/wiki/Sven_Nordqvist


Barnen har även provat på att borra med drillborr när fågelholkar skapades i trästockar 
samt lärt sig grunderna i att tälja. 

Naturvetenskap var invävt i hela vår verksamhet hela tiden. Det finns ett stort intresse för 
fakta om naturen, framförallt om djur och växter. I höstas undersökte en grupp barn olika 
småkryp vid ett kortare projekt. Under vintern utforskade vi hur och vad äter våra 
kompostmaskar och barnen skötte vår egen maskhus på avdelningen.  Intresset för 
smådjur levde till liv igen och gråsuggor, daggmaskar, nyckelpigor, snäckor undersöktes i 
naturen och söktes fakta i böcker av flera av barnen. Intresset för fjärilar väcktes stort 
efter att de började flyga förbi barnen på våra utflykter. Därefter prioriterade vi platser för 
vårt utflyktsmål där fjärilar trivdes och fans. Ett annat stort intresse i gruppen var fåglar. 
Intresset väcktes till liv i samband med att naturen började väcka till liv och fåglarna 
började höras mer samt efter att på förskolan blev utställd några fåglar i trä. I 
fågelprojektet fick barnen lära sig genom olika vägar om koltrast, blåmes, skata, talgoxe. 
Vi har tittat och lyssnat på de ute i naturen. Läst om de i böcker. Lyssnat på roliga 
berättelser på barnradion. Skapat de i olika material. En utställning om fågelprojektet 
kunde man titta på i bibliotekets skyltfönster.


Matematik 
I naturen finns matematik överallt.  I naturen kan barnen uppleva höjden, tyngden, 
mängden, former och tiden med hela sin kropp som en helhetsupplevelse. 
Förändringarna i naturen ger möjlighet för urskiljning och för att förstå sammanhanget. 
Räkna, mäta och tidsuppfattning tar en stor del av barnens vardag även på förskolan. 
Syftet med höstterminens matematikarbete var dock att fördjupa oss i former och 
mönster. Fina höstmandalas skapades ute i naturen av naturmaterial i olika form, färg och 
mönster. I gruppen fanns det två stora intresseområden vilka gynnar det matematiska 
tänkandet. Det ena är att skapa pärlplattor och det andra är att bygga med lego. Av pärlor 
många former, figurer skapades med intressanta mönster och färgkombination. Med lego 
kunde barnen sitta under flera timmar och skapa världar tillsammans. Intresset för att 
skapa pärlplattor och legobyggen har varit levande under hela läsåret med nästan lika 
hög intensitet. 


Motorik- grov och fin 
I skogens terräng utvecklar barnen sin grovmotorik och koordination. Detta år har vi 
utmanat barnen genom att gå längre sträckor från förskolan och vi har varit på nya 
platser. Vi har åkt buss flera gånger, tunnelbana en gång och besökt lekparker vilka 
uppmuntrat barnen till olika rörelser än de är vana i skogsområden.


Under hela skridskoperioden åkte barnen skridskor med stora framsteg i Grimsta hallen. 
För att öka engagemanget på isen fick barnen visa sina färdigheter på skridskor under två 
tillfällen på ”prov”. Proven var avklarad av alla. Vi provade åka längdskidor vid några 
tillfällen då snö fanns.


Finmotoriska utmaningar fanns i varje ny och gammal teknik. Genom att rita, klippa, 
klistra, måla kunde barnen utmana sig själv och utveckla sina färdigheter under hela 



läsåret. Likaväl genom att skapa med pärlor eller genom att bygga med lego och plus-
plus.


Övrigt 
Målet för detta läsår var att arbeta med projekt. Vi tycker att vår verksamhet har uppnått 
målen. Vi hade flera projekt under året. I början av varje termin lyssnade vi in barnens 
tankar och intressen och utifrån dessa skapade vi olika grupper med gemensamt intresse.  
I projekten vävde vi in läroplanens mål och förde projekten vidare utifrån intressen. Detta 
arbete gav möjlighet för en ökad barninflytande då verksamhetens innehåll skapades 
utifrån deras tankar idéer och intressen och resulterades i lustfyllt lärande.


/Andrea och Linda


Tack alla barn, föräldrar och pedagoger för ett Tryggt Roligt och lärorikt 
verksamhetsår 2018/2019!


