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Förskolans yttre och inre miljö 
Lunden ligger i naturnära Gribbylund. Skogen finns på andra sidan vägen som går 
utanför förskolans tomtgräns och ett stenkast bort finns den stora Ångsholmsängen 
med härliga gräsytor. Bortanför ängen ligger Rönningesjön. Förskolans lokaler tillhör 
Bostadsrättsföreningen Fållbänken på Trefaldighetsvägen. Lunden har stora lokaler 
som fördelas på två avdelningar och rymmer tre grupper.  
Maten på Lunden får vi från Frilufts Förskolors egna storkök Silverskogen i 
Sollentuna. Där lagar kocken Åsa T med hjälp av Charalabos (Babis) maten efter 
Livsmedelsverkets riktlinjer och rekommendationer om mat för små barn. Vi serverar 
minst 30% ekologisk mat och alla mjölkprodukter och bananer är alltid ekologiska.  
 
Barn och pedagoger 
Våra äldsta barn Äventyrarna har under året varit 10 barn alla födda 2012, Caroline 
har varit deras ansvarspedagog. Utforskarna började som en grupp med 14 barn. På 
vårterminen flyttade ett barn upp från Upptäckarna, då blev de 15 barn födda 2013 
och 2014 och två pedagoger, Ann och Emma,  varav Ann varit ansvarspedagog. 
Upptäckarna var som flest 15 barn varav 5 skolades in under vårterminen. Ett barn 
slutade under året. Karin ansvarspedagog, Jessica, Asana och Kristina har varit 
Upptäckarnas pedagoger. 
 
Personalen på Lunden 
Caroline Eriksson barnskötare 40 t/v 
Karin Richson förskollärare 40t/v 
Jessica Danielsson barnskötare 40t/v 
Emma Lim barnskötare 32 t/v 
Kristina Jansson 30 t/v resurs 
Ann Westerstöm barnskötare 40 t/v 
Asana Arakawa barnskötare 30 t/v 
Pia Åberg förskolechef  
 
Planering och utveckling 
I början på läsåret 2017/2018 stängde Lunden för att planera inför höstterminen. 
Vårterminen började även den med en stängd dag för planering. Planeringsdagarna 
är tillägnade tid för att sammanställa en gemensam verksamhetsplan med mål för vår 
pedagogik utifrån läroplan för förskolan (Lpfö98/16) och våra tidigare utvärderingar 
av verksamheten. Vårens planeringsdag låg ansluten till en extra dag med 
föreläsning av Elaine Eksvärd som berättade om hur Förskolebrevet och Tre ska bli 
noll kom till och arbetet som vi gör tillsammans för att skydda våra barn mot sexuella 
övergrepp.  
Varje termin har vi en utvecklingsdag. Då har det funnits möjlighet till omsorg för barn 
som behöver det på någon av Frilufts Förskolors två andra förskolor i Täby. På 
höstens utvecklingsdag upprättade vi Lundens likabehandlingsplan för förskolan. På 
vårens utvecklingsdag arbetade vi med att utveckla vår pedagogiska dokumentation 
och hur Förskoleappen är en del av att förbättra och förtydliga dokumentationen.  
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Pedagogiska möten kvällstid har under höstterminen varit sex totalt och åtta på 
vårterminen. Alla pedagoger har gått på interna utbildningar där vi träffats för 
samverkan beroende på i vilken grupp pedagogerna arbetat. 
Vårdnadshavare bjuds varje termin in till utvecklingssamtal för att samtala om 
sitt/sina barns individuella utveckling.  
 

Föräldrasamverkan 
Lunden hade under året tre samverkansföräldrar. Samverkansföräldrar, 
ansvarspedagoger och förskolechefen har under läsåret haft ett möte på 
höstterminen. Även årets föräldramöte hölls på höstterminen. Pedagogerna 
presenterade hur vi arbetar med matematik i naturen och alla föräldrar fick prova på 
matematik på Upptäckar-, Utforskar- och Äventyrarnivå. I november anordnade vi en 
fixarkväll för att kratta löv och avslutade med korvgrillning. I mars bjöd vi på 
dropinfrukost och sommaren avslutades med sommarfest på Ängsholmsängen för 
alla barn och vuxna.  
I och med Förskoleappen som vi introducerade på vårterminen kan vårdnadshavare 
få en snabbare och större insyn i den dagliga verksamheten, därför har veckobreven 
utgått i den tidigare bemärkelsen. Information presenteras tydligare på appens 
anslagstavla och varje förälder kan se mer av verksamheten och sitt barns 
deltagande vid fler tillfällen under veckan.  
 
Gemensamma mål och styrdokument 
Förskolan styrs av Läroplan för förskolan 98/16 och Frilufts Förskolors metod är 
utomhus- och naturpedagogik. Vi strävar efter att flytta ut verksamheten på gården 
och ut i skog och mark så länge det är Tryggt, Roligt och Lärorikt. Frilufts Förskolors 
har även en egen ”Grön tråd” och en övar-prövar-lär med naturpedagogiken som vi 
följer i mån av möjlighet. Dokumenten visar vägen för vår utomhuspedagogik och 
hjälper oss bidra till en positiv inställning till friluftsliv och de olika förutsättningar olikt 
väder ger oss. I skogen är vi alla på lika villkor och den ger möjlighet till ett 
könsneutralt lärande. Veda och Barke finns med i den dagliga verksamheten som 
pedagogiskt material i temauppstart, konfliktlösningar eller som sagoberättare.   
 
Grön Flagg och Europaprojekt 
Höstterminen blev avslutande för Kemikalietemat. Många av barnen känner igen de 
vanligaste symbolerna för miljöcertifierade varor och ser skillnad på en symbol för 
miljöfarlig produkt och en bra produkt. Barnen har skapat med återvinningsmaterial 
och är varsamma med förskolans resurser. Barnen har varit aktiva och drivande i att 
hitta gemensamma lösningar till ett klimatsmart förhållningssätt. Att stänga dörren 
och inte släppa ut energin ur huset och spara på ritpapper är självklara saker hos de 
flesta barnen nu. Nästa tema som påbörjades på vårterminen blev ”djur och natur”. 
Barnen har gått på spårjakt och funderat över vilka djur som bor var, vad de äter och 
vad som kännetecknar djuren. Genom OutNow, ett Erasmusprojekt som Frilufts 
Förskolor deltar i under 2017-2019 utbyter vi erfarenheter med fyra andra länder 
(Spanien, Norge, Finland, Estand) om djur och natur genom QRkoder, digitala och 
vanliga brevförsändelser. Barnen har i och med utbytet sett likheter i faunan mellan 
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länder och även känt igen sånger och lekar som barnen leker i de andra länderna. I 
vårens nya tema har det varit lätt att involvera barnen i Grön Flaggarbetet och det 
övriga arbetet på Lunden. I alla grupper syns ett tydligt engagemang hos barnen i hur 
de letar levnadsspår efter stora och små djur.  
 
 
 
Pedagogisk dokumentation 
På vårterminen introducerades Förskoleappen för alla Lundens pedagoger och 
vårdnadshavare. Den innebar att arbetet med den pedagogiska dokumentationen 
blivit tillgängligare och lättöverskådlig. Dokumentationen kan utföras kontinuerligt och 
barnens inflytande blir större i och med att de tar del i att välja bilder som de tycker är 
relevanta för deras individuella flöde. Barnens tankar, fantasier och idéer tas tillvara 
på och de diskuterar och reflekterar över sina upplevelser på förskolan tillsammans 
med pedagogerna.  
När barnet slutar på förskolan laddar föräldrarna själva hem dokumentationen om sitt 
barn.  
 
TRE SKA BLI NOLL och Likabehandling 
Förskolebrevet blev under läsåret ett levande dokument. Alla grupper på Lunden har 
arbetat med att lära barnen sätta tydliga gränser med hjälp av ord och vad privata 
områden innebär för alla individer och vad gränslösa beteenden är.  
Pedagogerna har genom dialog och samarbete skapat en samsyn på 
konflikthantering och hur vi aktivt kan hjälpa barn att hitta lösningar till problem och 
stötta dem i de sociala sammanhangen inom förskolan.     
 
Upptäckare 
Upptäckarnas mål under läsåret var fokusera på att bibehålla den trygghet i 
barngruppen som redan fanns hos Upptäckarna från året innan och överföra den till 
nya Upptäckare, på gården och iväg från förskolan. En stor del i trygghetsskapandet 
låg i tydliga rutiner och återkommande moment. Vi har arbetat med läroplanens sex 
områden genom Lundens övergripande tema ”Med våra sinnen i naturen”. Pa ̊ ett 
roligt och spännande sätt skulle barnen ges möjlighet att möta, upptäcka och lära om 
sin omgivning genom sina sinnen. Vi hade som mål att under våren fördjupa barnens 
kunskaper och erfarenheter kring sinnena och också koppla detta till vårt Grön Flagg 
arbete. Pedagogisk dokumentation låg som grund för att utveckla verksamheten. Ett 
annat fokusområde var barnens jagutveckling. Vi jobbade aktivt med barnens 
integritet och vi har tränat att tro på vår egen förmåga samt känna trygghet i vår 
identitet. Till vår hjälp i det pedagogiska arbetet har Veda och Barke funnits med som 
stöd i aktiviteter. De har fått prova och komma med idéer för att locka till en 
nyfikenhet hos barngruppen. Under vissa stunder har Veda och Barke fungerat som 
extra stöd för barnen vid lämning och potträning. 
 
Jagutveckling: 
Jagutvecklingen var ett stort fokusområde som vi jobbade aktivt med. I samband 
med nya barn i gruppen blev våra rutiner en trygg grund att utgå från och där de 
tidigare Upptäckarna fick vara med och visa rutiner, lekar och omgivningen vi har 
runtom oss. I och med det stärktes barnens självförtroende och en trygghet i att de 
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vet vad som ska göras och vad som förväntas av dem i olika situationer. Vi har även 
uppmuntrat till att prova saker själv, som att sitta på pottan, hämta något från hyllan 
osv. Genom att observera, reflektera och dokumentera barnen och sett vilka 
kunskaper varje individ besitter har vi kunnat utmana dem på deras nivå. Med 
dokumentationen som stöd har vi kontinuerligt följt upp barnens utveckling. Målet har 
varit att fördjupa sig i barnens kunskaper och erfarenheter kring sinnena och genom 
detta har vi låtit Upptäckarna ha inflytande och vi pedagoger har observerat och sett 
vad de är intresserade av och sen fördjupat oss ännu mer i det. Genom organiserade 
lekar som ”Gubben i lådan” har Upptäckarna fått träna på att ligga under en filt 
medan kompisar sjunger en sång, för några upplevdes det i början som läskigt eller 
ovant men ju längre tiden gått desto fler vågar och vill vara med.  
 
Socialt samspel och EQ: 
De tidigare Upptäckarna har fått visa hur man är mot varandra och vad vi gör vid 
olika aktiviteter för de nya barnen. Vi arbetade mycket med konflikthantering och hur 
man är mot varandra, att kunna visa och säga stopp när man inte vill något. Även att 
kunna samarbeta tillsammans genom att gå två och två till skogen. Vi har lekt 
gruppstärkande lekar i form av t ex Pomperipossa. I leken tar vi hjälp av vårt sinne 
synen, som varit ett av de sinnena som varit mest aktuellt i barngruppen, för att hitta 
vilken kompis som häxan Pomperipossa trollat bort. I samlingar sitter vi i en cirkel 
tillsammans och samarbetar i olika lekar, sjunger och lyssnar på sagor vilket stärker 
gruppkänslan. Under vintern byggde också Upptäckarna upp en matplats till djuren 
som hade svårt att hitta mat, vilken de återkom till flera gånger under vintern/våren 
för att lämna överblivna matsäcksbitar. 
 
Språk och kommunikation: 
I vårt tema ”med sinnena i naturen” tränade vi språk och kommunikation när vi lärde 
oss uttryck för att lyssna, smaka, känna, titta och lukta. Begreppen fick innebörd med 
konkreta upplevelser, vi provade på att skrika/viska för att använda rösten på olika 
sätt. I skogen blev barnen nyfikna på olika djur som vi såg och hörde. Här skapade vi 
kort med djuren på som vi använde oss av i olika lekar som Kims lek. I samlingar har 
vi sjungit och lyssnat på sagor och vid flera tillfällen under dagen har det funnits 
möjlighet att lyssna på och titta i böcker. I skogen har fantasin utmanats extra i leken 
och ett nedfallet träd var populärt att leka på, det kunde vara både en buss, en bil 
eller ett flygplan på samma gång. På gården har vi bilder med teckenstöd uppsatta 
som Upptäckarna ofta är nyfikna på och vill lära sig mer av. TAKK – tecken som som 
alternativ och kompletterande kommunikation, har blivit en vardag att använda oss 
av i samlingar, lekar och andra sammanhang vilket ger fler barn fler möjligheter att 
kommunicera med varandra.  
 
Naturkunskap och teknik: 
Naturvetenskap och teknik tränades under våra stunder i naturen när vi tittade efter 
kottar, pinnar och löv. Vi har lyft grunderna i allemansrätten som en del i vårt Grön 
Flagg arbete och begreppet ”inte störa, inte förstöra!” används av flera. Vi har också 
pratat om djuren i skogen, vilka kan vi se och höra? Med egentillverkade kikare 
kunde vi leta efter, känna igen och benämna olika spår i naturen. Vi har också 
funderat på vad djuren äter. Vi har på Upptäckarnivå följt vad som händer i skogen 
på de olika årstiderna. Det har uppmärksammats när det varit snö i skogen men även 
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när våren börjat komma. Vårens ankomst med snön som smälte öppnade upp nya 
möjligheter för vilka djur vi undersökte i skogen. Vi fick lägga oss närmare marken 
och där kunde vi hitta små kryp och insekter.  
 
Vi har som en del i vårt Grön Flagg arbete under senvår följt ett träd som vi 
tillsammans tittat på vad som hänt, från att vara utan löv till massor med löv. Här får 
barnen titta noga vad de ser, och funderat kring vad som hänt genom att titta på 
bilder från tidigare. Upptäckarna har reflekterat och undrat och varit nyfikna.  
 
Grovmotorik/finmotorik: 
Finmotoriken tränas genom våra vardagliga rutiner som på- och avklädning även att 
kunna äta med kniv och gaffel vid matsituationer. Vid våra skapande aktiviteter har 
också finmotoriken stimulerats. Grovmotorik har tränats genom våra äventyr i skog 
och mark, vi uppmuntrar barnen att gå själva genom att lämna vagnarna kvar på 
gården och att gå tillsammans med en kompis i handen eller bredvid. Ibland utmanar 
vi extra genom krångligare vägar i skogen. I skogen finns också stora möjligheter att 
träna på att klättra över olika hinder så som stockar och stenar. Kottar, rötter och 
slingrig stig utmanar motoriken ytterligare. Vi har också utnyttjat den stora isen och 
barnen fick känna på hur man håller balansen på isen med flytväst och ta sig fram 
pulsandes i snö. 
 
Matematik: 
Under året har vi upplevt konkret matematik i skogen. När vi letade insekter och 
tittade under stenar skapades reflektioner kring tyngden på stenarna. Barnen 
provade att lyfta och flytta på olika stenar och fick uppleva vilken kraft som behövdes.  
I skogen har vi också sorterat och kategoriserat pinnar och kottar i olika storlekar 
men också utforskat höjd genom att ta sig upp och ner från stenar. Matematiken är 
ett område som ska utvecklas till hösten då det inte fått lika stor plats under detta 
läsår. 

Karin Richson ansvarig pedagog för Upptäckarna 
Jessica Danielson, Kristina Janson och Asana Arakawa 

 
Utforskare 
Jagutveckling och social kompetens  
Läsårets mål är att utmana Utforskarna i att utveckla rolleken och det sociala 
samspelet både i den fria leken och i undervisning av lärare och på så sätt stärka 
barnens självkänsla. 
På höstterminen startade vi upp med många nya barn i gruppen och en ny pedagog.  
Vi lärde känna varandra, skapade tillit och jobbade på att få en trygg och stark grupp 
tillsammans. Vi tränade på samarbete, turtagning och regler både i den fria leken och 
i ledarledda lekar och på samlingarna. 
Vi har utvecklat våra samlingar genom att barnen själva har fått välja innehållet av 
sånger. Vi har hållit oss till olika teman, såsom rim/ramsor, rörelsesamlingar och 
sånger för speciella dagar som påsk och förskolans dag. Vi har jobbat mycket med 
turtagning och att man ska vara en bra kompis. 
Vi har lekt ringlekar och ledarledda lekar och barnen har börjat leka mer rollekar 
både här på gården och ute på utflykter. Under vårterminen har barnen har blivit 
aktivare språkligt i leken och leker längre, mer komplicerade rollekar. 
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Språk och kommunikation 
Målet är att synliggöra alla barn, stimulera språkutvecklingen och göra samlingarna 
mer spännande.  
Under höstterminen introducerade vi sång-, rim och ramskort på samlingarna som 
barnen själva har fått välja ifrån. Vi tränade mycket på turtagning när vi har spelat 
spel och barnen har fått vänta på sin tur i samlingen.   
Utforskarna lyssnar på sagor efter vilan och QR-sagor uppskattas speciellt mycket.  
Några dagar i veckan delar vi Utforskarna i två mindre grupper där ena delen har 
läsvila och den andra halvan tränar språkförståelse, rim, ramsor, munmotorik och 
turtagning. Vi har även jobbat mer med ’’TAKK’’- tecken som stöd där vi använder 
oss av enkla stödtecken i sångerna i samlingen.  
Vi kan se att barnen har börjat kommunicera mer verbalt i den fria leken nu under 
vårterminen. 
 
Matematik 
För Utforskarna är målet att både på samlingar och i skogen genom matematik få 
förståelse för veckodagar, turordning och årsskiftena genom årshjulet.  
På höstterminen tränade vi på turtagning och regellekar och vi hade matematik på 
samlingarna och på skogsutflykterna då vi räknade barn och veckodagar och sjöng 
sånger med matematik. 
I samlingarna använder vi oss av sånger med mycket matematik, Vi har gått från 
veckodagar till månader, datum och årsräkning och årstid med ordförråd som kvartal 
och helår. Vi räknar hur många vi är och hur många som saknas. Alla dagar har 
dessutom en färg och ett stödtecken som vi tränat på. 
När vi jobbade med sagan om former fick barnen lyssna på en saga och skapat 
teckningar med formerna, barnen har fått träna på att lyssna, klippa ut olika former 
och skapat ett hus utifrån sagan. Med uppdragskort i skogen har barnen fått leta, 
hitta antal och former från bilden på korten och med pinnar föreställa antal ben som 
olika djur eller insekter har.  
Barnen visar ett stort intresse för att samla och sortera. De har fått förståelse för hur 
årstiderna avlöser varandra och vad som är först och sist.  
 
Naturvetenskap och teknik 
Utforskarna utforskar naturen med sina sinnen och målet är att kunna identifiera de 
fem olika sinnena.  
Höstterminen började med sinnesvandringar där vi smakat, luktat, sett, lyssnat och 
känt. Barnen fick möjlighet att få prova på att utveckla sina sinnen och upptäcka 
olikheter med känselpåsar. 
Vi har fortsatt med temat sinnena på vårterminen där vi har lyssnat i grupp på 
fågelljud från naturen och från en app på lärplattan. Vi har skapat en naturruta där 
det finns ett träd som vi har följt med glädje hela våren och ser vad som händer med 
trädet och runt om på marken. 
Vi har plockat skräp i naturen som ingår i Allemansrätten i vårt nya Grönflaggprojekt. 
Vi spikade upp det på en planka och grävde ner den i marken för att senare gräva 
upp den och se vad som har hänt med skräpet. 
Vi har även haft en skräpplockardag och sorterat olika skräp.  
Vårens nya Grönflagarbetet är ”Djur och natur” Allemansrätten, Från jord till bord, 
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Vi har sått tomater och satt potatis som vi har planterat ut och som växer för fullt. 
Utforskarna använder ord som smaka, lyssna, lukta, känna och förstår vilket sinne 
som är kopplat till ordet.  
 
Motorik 
Vi har tränat på många olika grovmotoriska sätt i vinter. Vi har åkt stjärtlapp och 
sprungit upp och ner för den stora backen i parken. Vid flera tillfällen åkte vi skridskor 
på isen på Rönningesjön och vi har kunnat åka skidor på förskolan och nere på 
ängen.  
I skogen har vi hittat en plats där det är mycket stora stenar och gamla träd som 
ligger på marken som barnen tycker mycket om att vara och klättra på, krypa under 
grenarna och hoppa från de stora stenarna för att få träna upp sin grovmotorik. 
På gården har vi gjort hinderbanor och använt både rep att hålla sig i och koner och 
stubbar att klättra på och vi har gått balansgång på stockar. 
 
Barnens inflytande 
Barnen får vara med och bestämma aktiviteter på våra utflykter och välja sånger i 
våra samlingar dagligen. De har möjlighet att diskutera och få bestämma tillsammans 
när vi har vår morgonsamling och pratar om vad som händer under dagen och i 
veckan. 
 
Grön Flagg 
Barnen har sått och odlat blommor och grönsaker tillsammans oss pedagoger som vi 
senare också kommer att skörda och smaka på i sommar och under hösten. Vi har 
läst och lärt oss om Allemansrätten och man får göra och inte göra i skog och mark. 
Vi har plockat skräp i vårt närområde och i skogen som barnen sedan har sorterat. 
 
Veda och Barke 
Veda och Barke har varit med på våra skogsutflykter. Tillsammans har de utfört 
uppdrag med barnen Veda och Barke är våra kompisar som följer med och stöttar 
och hjälper till när någon inte känner sig så trygg eller är lite ledsen. 

Ann Westerström, ansvarig pedagog för Utforskarna och Emma Lim 
 
Äventyrare 
Jagutveckling 
Målet för läsåret har varit att Äventyrarna ska känna och ta ansvar för sig själva. Inför 
skolan ska Äventyrarna ha en bra självkänsla och känna trygghet i sig själva.  
Äventyrarna tar bra ansvar för egna saker i ryggsäcken och även sina saker på 
hyllorna. Vi har arbetat med att visa respekt för materialet på förskolan, var sak har 
sin plats och det har resulterat i en bra arbetsmiljö med tydlighet.  
Skogen är stor och vi har arbetat med övningar om hur det är bra att barn gör om 
vuxna tappar bort ett barn i skogen. Vi har haft en varsin arbetsbok där det funnits 
bra uppgifter som vi tagit med oss ut i skogen och tränat på ifall man hamnar i denna 
situation. Med detta arbete har Äventyrarna fått förståelse för hur viktigt det är att 
lyssna och hålla sig till regler när vi är ute i våra närmiljöer. Med ansvar och trygghet 
litar vi på varandra när vi är på utflykt.  
 
Social kompetens/ EQ 
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Målet för läsåret har varit att skapa en bra gruppdynamik och få en bra gruppkänsla 
med trygghet tillsammans. Äventyrarna ska få inflytande i att skapa regler och även 
få påverka verksamheten. 
Äventyrargruppen fick tre nya barn i början av läsåret. Det blev naturligt att vi 
jobbade med att skapa en bra gruppkänsla och bra gruppdynamik. Vi började 
höstterminen med att leka gruppstärkande lekar där vi fick lära känna varandra och 
gruppen fick en bra sammanhållning med nya kamrater.  
Tillsammans kom vi fram till gemensamma förhållningsätt och regler som passar 
gruppen. Äventyrarna fick stort inflytande i att påverka sin vardag. Tillsammans 
kunde vi påminna varandra och hjälpa varandra om de gemensamma reglerna.  
I gruppen finns det verkligen nyfikenhet och lust till att lära. Vi utmanar varandras 
händelser under vardagen där vi även lyssnar på varandra och visar respekt för 
varandras ord. Äventyrarna är bra på att säga till om det blir orättvisa i gruppen och 
tillsammans löser vi konflikter.  
I början av vårterminen introducerades Äventyrarna för ett nytt arbetssätt med 
stationer. Syftet är att ta ansvar för att det blir en bra lek för alla deltagare.  
Detta arbetssätt har vi använt oss av efter läsvilan. Ibland fick Äventyrarna själva 
sätta ut sina bilder och ibland satt en pedagog ut dem på vilken station de skulle 
vara. Varje station är märkt med antal barn på ett lättförståeligt sätt.  
I och med detta arbetssätt har Äventyrarna tagit ett stort ansvar och skapat 
lekstunder med respekt för varandra. Det har varit ordning reda i rummet och även 
bra arbetsro. Arbetsron som funnits i gruppen har följt med i andra aktiviteter under 
dagarna. Gruppen är bra på att lyssna och jag som pedagog kan lita på gruppen i 
alla lägen under dagen på Lunden. När vi skapar regler i gruppen har Äventyrarna 
fått ett reellt inflytande och bestämma hur de vill ha runtomkring sig. 
 
Språk och Kommunikation 
Mål: Att turas om i kommunikationen och lyssna aktivt på varandra.  
I gruppen har det varit många härliga samtal med stor fördjupning hos Äventyrarna 
där man har respekterat varandras hypoteser och lyssnat på varandras samtal vilket 
har utmanat Äventyrarna i turtagning i det sociala samspelet. Samtalen handlar ofta 
om fenomen i naturen och djuren i naturen. 
Vi har under läsåret läst längre kapitelböcker där gruppen har tränats i att sitta stilla 
och lyssna en lång stund och även kunna göra en återkoppling efter varje kapitel.  
 
Matematik 
Målet inom matematik har varit att utforska olika måttenheter på olika sett.  
Vi utforskade 1 liter i olika volymer. Är det lika mycket när man häller 1 liter vatten i 
ett litet glas bort eller en stor burk. Hur långt är 1 meter, vi tog med 1metersmåttband 
till skogen och jämförde och hittade lika långa pinnar. Vi har på våra utflykter haft 
med ett måttband då Äventyrarna visat stort intresse för att mäta och jämföra saker i 
naturen.  
 
Naturvetenskap och teknik 
Med Lundens tema “Med våra sinnen i naturen” har målet för Äventyrarna varit att få 
visa vägen i arbetssätt, vad vill de veta mer om och vad har gruppen för idéer för att 
lära mer genom att pedagogen varit tillåtande och gett barnen inflytande och på så 
sätt lockat fram ännu mer nyfikenhet, engagemang och lust till att lära i gruppen. 
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Äventyrarna har blivit presenterade för sinnena i en grund som de sedan har fått 
utveckla och fördjupat sig i.  
Vi har känt på olika naturmaterial, skapat en gemensam känseltavla och hittat ord för 
hur de olika sakerna känns vid beröring. Vi utforskade även känsel genom att 
jämföra vad vi kan känna saker bäst med, handen eller foten? Vad är nervtrådar 
sökte vi reda på och fördjupade oss i. Äventyraran går ofta fram till känseltavlan och 
känner och läser orden som står under varje material. De jämför de olika sakerna 
och använder ett nyanserat språk. 
Vi har lyssnat hur det låter i skogen, vad hör vi? Äventyrarna utforskade hur olika 
naturmaterial låter och vi skapade lyssnarör av toarullar.  
Vi fördjupade oss i örats delar, hur ser det ut i örat? Vilka ljud är bra/dåliga för örat? 
Vi byggde egna burktelefoner och utforskade ljudvågor.  
Olika väder och årstider låter olika i skogen är resultatet av Äventyrarnas reflektioner 
av hörseln i naturen. 
 
Hela hösten har vi letat saker som man kan äta i naturen och tillagat. Vi har plockat 
nypon som vi kokat till soppa, plockat kantareller och stekt och plockat bär och kokat 
sylt.  
I gruppen har det diskuterats vad man får och inte får plocka i naturen och hur man 
ska bete sig i naturen. Vi lutar oss tillbaka på Allemansrätten som en trygghet för 
vårat förhållningssätt i naturen. 
 
Under vårterminen har vi haft en Äventyrardag på torsdagar då det har funnits 
möjlighet till längre utflykter i närområdet. Vi har utforskat nya lekmiljöer som har 
utvecklat nya lekkonstruktioner i gruppen. Äventyrarna har stärkts i att vandra i skog 
och mark. Vi har haft långa dagar tillsammans där det funnits mer tid för fördjupning i 
vårat utforskande och i olika samtal tillsammans. Vi har lagat mat på våra 
lägerplatser antingen över elden eller med gasolköket. Äventyrarna har även där 
visat ett stort engagemang.  
 

Caroline Eriksson, ansvarig pedagog för Äventyrarna  
 


