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Förskolans yttre och inre miljö 
Stormyren ligger i natursköna Skarpäng med skogen bara ett stenkast från gården. 
 I närheten finns Rösjön och Mörtsjön, fotbollsplan, lekpark och öppna ängar. 
Vi har många skogsplatser som vi går till tre gånger I veckan. Närhet till skogen ger 
barnen fantastiska möjligheter till att utforska naturens rikedom och uppleva 
spännande äventyr. Förskolan är byggd med två avdelningar I en sluttning med 
naturliga höjdskillnader. Gården delas upp I två delar. På den övre avdelningen hade 
Utforskargruppen sin hemvist och på nedre avdelningen Upptäckarna och 
Äventyrare. 
 
Barn och pedagoger     
Äventyrargruppen bestod av 13 barn födda 2012 och 2013. Förskolläraren Natascha 
arbetade 30 h/veckan tillsammans med Camilla, barnskötare, 35 h/veckan. Natascha 
arbetade även 10 h/veckan med administrativa uppgifter. 
 
Utforskargruppen bestod av 17 barn på hösten och 18 barn på våren, födda 2014 
och 2015. Förskolläraren Olivia, 40 h/veckan, arbetade under höstterminen som 
gruppansvarig med Philip, outbildad barnskötare 40 timmarstjänst  och Esma, 
outbildad barnskötare, 39 timmars tjänst. 
 
Upptäckargruppen bestod av 12 barn födda 2015/2016 under hösten och 11 barn 
födda 2016 under våren. Johanna, förskollärare 32 h/veckan hade ansvar för 
gruppen och arbetade tillsammans med Aliona, barnskötare 40/h veckan. I maj gick 
Aliona på sin föräldraledighet/graviditetspenning. Zara, outbildad barnskötare tog 
över Alionas tjänst under tiden maj-juni. 
 
Under verksamhetsåret har 2 barn slutat på grund av flytt. Vi har skolat in 1 barn 
under höstterminen och 2 barn på vårterminen. 1 barn slutade på vårterminen. Totalt 
hade vi 40 barn inskrivna vid vårterminens slut. 
 
Maten på Stormyren 
Maten på Stormyren lagas nu på vår moderna storkök i Bromma. Maten lagas enligt 
livsmedelsverkets rekommendationer för yngre barn. Vi serverar också ekologiska 
mejeriprodukter varje dag. Minst 30% av all mat som serveras är ekologisk.  
Matlagningen sker utifrån Livsmedels rekommendationer för mat till små barn. Vi har 
under vårterminen vid flera tillfällen lagat mat på utflyktsplatserna eller på garden 
tillsammans med alla grupper. Vi har även ätit mat som vi har hämtat från förskolan i 
skogen eller i närmiljön. 
  
Planering och utveckling 
Höstterminen och vårterminen började vi med en planeringsdag på kursgård I 
Nynäshamn. Vi arbetade fram en Verksamhetsplan för terminerna utifrån tidigare 
utvärderingar av verksamheten, läroplansmål, gemensamma mål för Frilufts 
Förskolor samt våra egna förskolespecifika mål. På våra planeringsdagar har vi haft 
introduktion av den nya läroplanen. Under våren vi haft barnskötare- och 
förskolärartäffar med fokus på pedagogisk dokumentation.  
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 Under läsåret har vi haft två utvecklingsdagar på förskolan. På höstterminens 
utvecklingsdag arbetade vi fram en ny plan mot diskriminering och kränkande 
behandling för läsåret och arbetat med frågor kring jämställdhet. Under vårens 
utvecklingsdag hade pedagogerna från Stormyren, Broby och Lunden en gemensam 
dag på Lundens förskola i Täby där vi hade arbetade med pedagogisk 
dokumentation. Förskolan stänger för utvecklingsdagarna men vid behov ordnar vi 
omsorg. 
  Våra pedagogmöten ligger på kvällstid och är tre timmar långa. Vi har under året 
haft 14 pedagogmöten där vi har diskuterat bl.a. värdegrundsfrågor, utveckling av vår 
verksamhet, pedagogisk dokumentation och samarbete med föräldrar. Våra möten är 
värdefull tid för pedagogiska reflektioner samt gemensam utvärdering och analys.   
 
Föräldrarsamverkan 
   Stormyren har idag samverkansgrupp som består av 5 föräldrar. Gruppen har 
träffats en gång per termin tillsammans med förskolechef och avdelningsansvariga 
för att diskutera frågor som känns viktiga.  
    Vi valde att ha föräldramöte i januari och inte på höstterminen som under tidigare 
år. På mötet lyfte vi den nya läroplanen, diskuterade Förskoleappen och dess 
förbättringar. Luciafirandet hölls denna gang i skogen och uppskattades av bade 
barn, föräldrar och pedagoger. Under vårterminen bjöds föräldrarna till Drop-Ut på 
gården där vi presenterade vår uteverksamhet och förbättringar i gårdsmiljön.  
     Under året har pedagogerna i alla grupper haft utvecklingssamtal med föräldrarna 
för att diskutera barnens styrkor, förmågor och vad behöver utvecklas och utmanas. 
Alla barn som skolades in under året har blivit erbjudna inskolningssamtal. 
Föräldrarna till skoläventyrarna har haft avslutningssamtal med pedagogerna i juni 
där vi summerade barnens tid på förskolan och pratade om skolövergången.  
 
  Under året informerades föräldrarna om vårt arbete med barnen via infobrev som 
skrevs för varje grupp och ibland för hela förskolan. I våra infobrev berättade vi kort 
om vilka mål vi arbetat med och vilken dokumentation som har gjorts i appen samt 
planering för kommande veckor. 
 
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 I skog och mark så länge det är Tryggt, Roligt och Lärorikt. Frilufts Förskolor har 
även ett eget dokument “Grön Tråd” som vi har som riktlinjer.  
 
 
Så här har vi arbetat med våra gemensamma mål på hela förskolan: 
 
Värdegrund och Barnkonvention 
  
    Vi är lyhörda och bekräftar barnens känslor,uppmuntrar dem till självständighet 
och vill vara goda förebilder som pedagoger. Barnen har fått öva på att respektera 
varandras gränser och säga stopp och nej. Vi upplever att barnen har fått starkare 
självkänsla och ökad förmåga att säga nej. 
Teater och dramalek är viktiga verktyg som vi använt i verksamheten för att skapa 
förståelse för varandras känslor. Intervju med barnen har gjorts för att 
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uppmärksamma barnens mående och upplevelser kring vistelse på förskolan. Vi 
arbetade kontinuerligt med att skapa trygga relationer på förskolan där alla vågar 
visa sina olika känslor och får möjlighet till att träna empati.  
 
    Planen mot diskriminering/värdegrund diskuterats på pedagogmöten samt på 
utvecklingssamtalen. Vi har haft aktiviteter som drama och rolllek där vi har spelat 
upp konfliktsituationer som barnen sedan har fått prata kring. Vi har läst böcker som 
berör ämnet och jobbat med Barnkonventionsmaterial (med fokus på Lika- Olika).  
Under en gemensam FN-vecka pratade vi om barns rättigheter i olika länder och 
skapade “Rättighets träd”.   
   Vi har under hela året strävat efter att få föräldrarna mer delaktiga i 
värdegrundsarbetet och informerat om vilka värdegrundsfrågor vi diskuterar på 
förskolan. Dialog med föräldrarna när olika dilemma uppstår har varit viktig. 
 
Förskolebrevet 

På Stormyren har vi på ett mer tydligt sätt än tidigare arbetat med att stärka barnens 
intergritet och rätt till sin egen kropp. Vi har arbetat för att göra barnen mer 
självständiga vad gäller hygiensituationer. Barnen har fått göra så mycket som 
möjligt själva och när vi har behövt hjälpa till har vi förklarat varför vi gör det och att 
det är något som har med hygien att göra. 

Målet var att barnen ska förstå att de äger rätten till sin egen kropp, att den är deras 
och ingen annan bestämmer över den. Vi har i alla grupper arbetat med ord som 
”privata delar” och ”Stopp, min kropp” och tränat dem på att säga ifrån om någon gör 
något som de inte vill. Vi har arbetat med material ”Liten” och gjort 
integritetsövningar. Barnen i alla grupper har övat på att säga nej och Stopp och övat 
på att sätta ord på sina känslor. Vi har diskuterat och lyft Förskolebrevet samt 
utvärderat vårt arbete på pedagogmöten. 

Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling  

Vi har arbetat fram en ny plan mot diskriminering och kränkande behandling som 
finns att läsa på hemsidan. Vi har undersökt ,analyserat, åtgärdat samt följt upp 
arbetet. Vi har nu på vårterminen utvärderat planen och diskuterat hur vi jobbar 
vidare på hösten. Utgångspunkten är att alla barn ska kunna delta i verksamhet på 
likvärdiga villkor oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  
 

Språk/kommunikation 

Vi har under året utifrån våra utvärderingar haft fokus på språk och kommunikation. 
Vi använde olika språkmaterial som sagopåsar och bilder för yngsta barnen och 
språktärningar/språkspel för de äldsta. Grupperna delades upp när det var möjligt för 
att ge alla barn utrymme att komma till tals.  

Vi har lånat nya böcker och anpassat innemiljö för att stimulera litteraturläsning. 
Böckerna finns lätttillgängliga och anpassas efter barnens ålder.  

Språkmaterial,tecklingar,bokstäver och bildern med ord finns lätttillgängligt och 
synligt ute på gården - till exempel kring samlingsplatser och på staketet. 
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Tema Omvärlden 

Vi fortsatte under året arbeta med olika länder – vi räknade, lärde oss sånger och 
bokstäver på andra språk. Under hösten har vi bjudit in föräldrarna till barnen med ett 
annat modersmål som tillsammans med barnet presenterat sitt hemland. Länder vi 
har pratat om var Ukraina, Iran, Slovakien och Norge.  

Grön Flagg 
Tema Vatten och Kemikalier: 
Barnen i alla grupper har fått forska och göra experiment kring vatten.   
Vi har jobbat med miljömärkningar och kemikaliesymboler.  
Skräp och Avfall:  
I maj hade förskolan Skräpplockarvecka där barnen i alla grupper har plockat skräp 
(vi bad föräldrarna ta med egna påsar för att undvika köpa in plastpåsar) och sorterat 
I olika kärl samt diskuterat kring det. “Skräphäxa” har varit på besök och vi har på ett 
lekfullt sätt rensat vår gård från skräp. På förskolan har vi en egen miljöstation där 
barnen har varit delaktiga i. I äldre grupper har vi last böcker om hur människor 
påverkar miljön. Vi har arbetat med kompostering, pratat om hur den fungerar och 
barnen har följt med och slängt matrester i komposten. Vi involverade föräldrarna i 
arbete med återbruk genom att ordna en pärm i hallen där man kan byta saker som 
inte används längre med varandra, som skidor/skridskor/böcker etc.  
 
Livstil och Hälsa  
Barnen utmanats och stimulerats till rörelse på olika sätt, till exempel genom att göra 
hinderbanor på gården, dansa och pröva på yoga. Förskolan har fått en 
konstgräsplan på vår nedre gård där kan vi erbjuda barnen att pröva på olika sporter 
och idrottsaktiviteter. Vi har spolat en egen skridskobana i vintras där barnen åkte 
skridskor på vintern och nu på våren och sommaren spelar vi bandy, fotboll, 
volleyboll, badminton och har annat rörelsekul på planen. Balansen mellan rörelse 
och vila är viktig och barnen har under dagen även lugna aktiviteter som att måla till 
klassisk musik, ritvila och massagevila. Även föräldrarna ivolverades i arbete med 
våra mål under vår Idrottsvecka när vi erbjöd föräldrarna att presentera sitt favorit 
idrott.  
 
Global Samverkan 
Under vårterminen startade vi vårt arbete med nytt mål som var att väcka intresse för 
männinskans olika påverkan på miljön I olika länder. Vi hade Temavecka Global 
Samverkan där vi hade forskat kring vattenförbrukning i Afrika och Sverige.  
 
Under vårterminen 2019 arbetade vi aktivt med våra mål att minska matsvinn, 
pappersförbrukning och elförbrukning.  Vi övade på att ta lagom portioner och inte 
slänga mat I onödan.  Förskolan hade Matsvinnsvecka där vi vägde matrester som 
blir kvar och slängs, därefter informerade föräldrarna om resultat samt vikten att 
anmäla fånvaron i Förskoleappen. Skyltar som påminner om sparsam användning av 
torkskåp sattes upp I hallarna och vi är mån om att stänga dörren när det är kallt för 
att minska värmeutsläpp. Barnen har övat på att rita på båda sidorna och vi har 
ordnat ritböcker till barnen för att minimera pappersförbrukning.  
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Pedagogisk dokumentation 
Frilufts Förskolor har under året haft 2019 fokus på pedagogisk dokumentation. Nu 
när dokumentationen sker i Förskoleappen behöver vi ännu mer uppmärksamma vad 
och hur vi dokumenterar. Det handlar om att försöka se och förstå vad som pågår i 
verksamheten, utan en på förhand bestämd ram av förväntningar och normer. Det 
gäller omsorgsfullt iaktta det som händer och fånga barnens lärprocesser och 
strategier,analysera och reflektera samt gå vidare med det i verksamhetsplanering.  
   Pedagogerna har dokumenterat mest i Förskoleappen men även på andra sätt som 
t.ex. genom observationer och anteckningar som användes som underlag för fortsatt 
planering av verksamhet. Barnen i olika grupper har varit delaktiga i 
dokumentationerna där de tillsammans med pedagogerna reflekterat över sitt eget 
lärande, bl.a. genom att titta på de bilderna som har tagits (bade av pedagogerna 
och barnen) och uttryckt sina tankar över det de gjorde. Dokumentationen sattes upp 
på väggarna så att barnen hade möjlighet att fortsätta reflektera och diskutera i 
vardagen.  
 
Förskolans traditioner 
Vi är stolta över våra traditioner som Skördefest, Veda och Barkeloppet, Nobelfest 
och Drop-Ut som under vårterminen hade fokus på gården och gårdsstationer. 
Förskolansdag firades i maj med fokus på programmering.  Sommarfest hölls i 
skogen och skoläventyrare bjöd oss på Hitta Vilse Teater som de regisserat själva. 
Traditioner är viktiga, de skapar känsla av gemenskap och bidrar till att vi alla trivs. 
 
Erasmusprojektet 
Vi har under året arbetat med Erasmus + projektet "Out now" som Frilufts Förskolor 
och vår förskollärare Olivia deltar i. Förutom Frilufts Förskolor deltar förskolorna i 
Norge, Estland, Finland och Spanien I projektet.  
Under höstterminen arbetade vi kring Spanien och under vårterminen hade vi fokus 
på Estland. Bl.a. jobbade vi med QR-koder för att lära sig mer om vad barnen i andra 
länder lär sig på sina förskolor som också har friluftsinriktning. Bilderna och 
berättelser från Erasmus projektet har varit inspirerande för barnen för att få insikt i 
andra kulturer och vardag. Vi har även samarbetat I detta projekt med en närliggande 
förskola.   
 
Utvecklingsområden 
  Under året har vi haft som mål att utveckla vidare vår förskolegård och erbjuda mer 
av det pedagogiska materialet ute, göra gården mer inspirerande och attraktiv för 
barnen. Gården har under året fått en konstgräsplan som har fungerat som vår egen 
lilla idrottsarena. Barnen har erbjudits möjlighet att testa olika typer av idrott/sporter 
på garden. Vi har även organiserat om materialet i förrådet samt gjort aktivitetslådor 
till våra eftermiddagar när alla avdelningar slås ihop. Vi satte upp dokumentationen 
och språkmaterial på garden så barnen kan inspireras till lärande I sin miljö.  
 
 Ett annat utvecklingsområde var förskolans arbete med jämställdhet. På höstens 
Utvecklingsdag arbetade vi kring förskolans jämställdhetsuppdrag och har gjort en 
kartläggning kring hur vårt arbete på förskolan ser ut idag. Vi beslutade om vissa 
åtgärder bl.a. att se över våra böcker samt gårdsmaterial med tanke på 
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genusperspektiv och organisera miljön så att den lockar fram alla barns förmågor 
oavsett kön.  
 
Här kommer sammanfattning av hur olika grupper arbetade med de olika målen 
utifrån läroplanen och Verksamhetsplanerna för läsåret: 
 
Upptäckarna  
 
Jagutveckling 
Pedagogerna har i alla vardagssituationer uppmuntrat barnen att öva på att klara av 
saker själva. Under året har vi fram för allt fokuserat på att barnen ska träna på att 
klä på och av sig själva, samt sköta sig själva vid toalettbesök och blöjbyten. Som 
hjälpmedel har vi använt oss av Veda och Barke, som har visat barnen hur de kan 
göra. 
 
Barnen har turats om att hjälpa till att duka borden inför måltiderna, för att få känna 
att de bidrar med något och att de är viktiga. 
 
Vi har under slutet av våren påbörjat att alla barn får ta med sig en favoritbok 
hemifrån, som de har fått berätta om för de andra, för att känna sig lyssnade på. 
 
Social kompetens 
Detta tränades hela tiden i det dagliga arbetet. Barnens tillvaro på förskolan präglas 
av sociala kontakter och de måste hela tiden träna på att vara i ett socialt 
sammanhang, ta hänsyn till andra och umgås med andra, både barn och vuxna. 
 
Vi har under året fokuserat extra mycket på att få barnen att förstå att de är en del av 
en grupp och att de kan ha glädje av varandra. Vi har tränat på att prata med 
varandra, vid till exempel matbordet, att ställa frågor till varandra och lyssna på 
varandra. Vi har även tränat på turtagning och samarbete, med hjälp av olika lekar 
och genom olika sporter. 
 
Under hösten hade vi tema Val, då barnen fick rösta om vad de ville ha för ny leksak 
på förskolan. Genom detta fick de se hur demokrati fungerar och samtidigt fick de 
inflytande över sin vardag. 
 
Språk och kommunikation 
Barnen har tränat sitt språk och sin kommunikation hela tiden i det dagliga arbetet. Vi 
har hela tiden strävat efter att ha lugna måltider, med så få barn som möjligt vid varje 
bord, för att måltiden ska bli ett bra tillfälle att kommunicera med barnen och 
därigenom träna deras språk. 
 
Vi har sjungit mycket tillsammans med barnen och för att öka deras inflytande har de 
ofta själva fått välja vilka sånger de ville sjunga. Inför sommarfesten fick de önska 
vilka sånger föräldrarna skulle få höra. 
 
Vi har arbetat med att visa upp tydligare på gården hur vi arbetar med språk. Vi har 
haft  ”Våra ord” som vi satt upp ute på staketet, något som varit uppskattat av 
barnen. Vi hade ett sagosnöre med olika bilder ute på gården, där barnen kunde 
träna sig på att berätta sagot utifrån bilder. Dessa har funnits tillgängliga för barnen, 
så de som önskat har kunnat använda sig av dem när de velat. 
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Matematik 
Matematik har ingått som en del av nästan alla Upptäckarnas samlingar. Barnen har 
hjälpt till att räkna hur många barn som är på förskolan. Ofta har barnen fått plocka 
fram djur ur en påse och då har vi jämfört djuren på olika sätt, som till exempel 
färger, storlek eller antal ben. Vi har under året fokuserat extra på mönster, som en 
del i vårt arbete med programmering. 
 
Naturvetenskap / Teknik 
Vår verksamhets går ut på att spendera mycket tid i skogen och då har 
naturvetenskapen kommit in som ett naturligt inslag. Vi har tittat på djur och växter 
och pratat om det vi ser. Ibland har vi upptäckt att någonting förändrats sen senast vi 
var där, till exempel att en vattenpöl försvunnit, och då har vi funderat på vad som 
kan ha hänt. 
 
Barnen visade under vintern väldigt mycket intresse för fåglar, så under en period 
fokuserade vi mycket på det.  
 
Vi hade Skördevecka på hösten och Odlingsvecka på våren, då pratade vi med 
barnen om vad som händer med fröerna i jorden och vad de behöver för att växa. Vi 
har haft en kompost som barnen hjälper till att lägga matavfall i och vi har pratat om 
vad som händer i denna. 
 
Inom Grön flagg har vi haft ett fokusområde som handlar om  ”Skräp och avfall”.  
Inom detta område har vi pratat om sopsortering, och med Upptäckarna har det 
framför allt handlat om vilka material som finns och vad saker är gjorda av. Barnen 
har även fått ta med sig gamla förpackningar hemifrån för att återanvända i leken. 
 
 
Motorik grov och fin 
Upptäckarna har övat på sin finmotorik genom att använda pennor och penslar. De 
har gjort olika varianter av skapande, där barnen har fått träna på att använda sina 
händer på olika sätt. Under vintern har det även varit väldigt populärt att lägga 
pussel, där de fått träna på sin öga-handkoordination. 
 
Vårt tredje område inom Grön flagg har varit  ”Livsstil och hälsa”. Vi har introducerat 
olika sporter för barnen för att visa olika sätt att skapa en aktiv livsstil. Under hösten 
hade vi en vecka med extra fokus på detta och då gjorde vi ett hinderbanelopp  
”Veda och Barkes hinderbana” där barnen fick utmana sig själva på flera olika sätt. 
Denna hinderbana har vi sen tagit fram fler gånger. 
 
Barnen visar mycket intresse för sång och musik och vi har ofta spelat musik, som vi 
gjort rörelser till och vi har dansat tillsammans. 
 
(Redogörelsen är skriven av Johanna Upptäckarnas pedagog) 
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Utforskarna 
 
Jag-utveckling 
I Utforskargruppen har vi under verksamhetsåret pratat mycket kring identitet som 
vilka namn vi har, var vi bor och vilka familjer och syskon vi har. 
Under vårterminen har vi fortsatt med vårt projekt  ”Utforskarna besöker varandras 
hem” där barnen får visa vägen hem till sig från förskolan och sedan visa och berätta 
kring sitt hem för kompisarna.  
 
Utforskarna övat och blivit mer självständiga i sin påklädning och i att ta ansvar för 
sina saker. Barnen klär på sig och håller koll på sina ryggsäckar samt hylla och ber 
om hjälp vid behov. 
 
Utforskarna har arbetat kring målet från verksamhetsplanen om att sätta gränser för 
andra kring sina kroppar och att bli mer självständiga vid sina toalettbestyr. 
Barnen ber om hjälp och pedagoger hjälper barnen vid situationer har svårt med. 
Med hjälp av litteratur har gruppen arbetat kring “Stopp min kropp” och om att sätta 
gränser. De har övat på att säga till kompisarna när de kommer för nära eller gör 
något som inte känns bra. Vi har även pratat kring ord som ”Nej” och ”Stopp” att de 
måste respekteras och övat på att använda de orden när någon går över gränserna.  
 
Socialkompetens 
   Utforskarna har jobbat mot målet om att utmana sig och befinna sig på nya platser. 
Vi har besökt offentliga platser som Tibble kyrka, åkt bussar och Täby centrum. Vid 
dessa tillfällen har vi fått besöka nya miljöer och lärt nya saker om vår omvärld samt 
övat på att ta hänsyn till andra. 
 
Utforskarna under året arbetat kring känslor genom att göra charader, spela teater 
och prata kring känslor. Vi har pratat mycket kring grundkänslorna “glad, ledsen, arg” 
men även kring känslor som “pirrig, blyg” och neutrala känslor. 
 
Språk/kommunikation 
  Utforskarna har under verksamhetsåret arbetat kring sånger och ramsor. Vi har lärt 
oss många nya sånger och ramsor men även använt oss och sjungit dem vi redan 
kan. 
   Utforskarna har haft ett stort intresse för bokstäver och det har vi även använt som 
mål i verksamhetsplanen under vårterminen. Barnen har gjort bokstäver av olika 
material och vi har pratat kring första bokstav i olika ord och likheter mellan olika 
bokstäver. 
   Utforskarna gillar att leka med ord, uttal och hitta saker som rimmar. Vi har därför 
arbetat mycket med ord som rimmar och upptäckt nya ord genom att se om 
nonsensorden som rimmar finns som riktiga ord. 
 
Grov/finmotorik 
  Under höst och vårterminen har Utforskarna övat på finmotoriken genom att 
använda saxar, pennor, penslar och potatisskalare. Övat på hur vi håller saxen och 
använder en potatisskalare har vi gjort med naturmaterial ifrån skogen, vi har klippt 
löv och skalat bort barken från pinnar. 
  I matsituation har Utforskarna blivit mer självständiga och delar oftast maten själva 
men får hjälp vid vissa maträtter. 
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Matematik 
   Under höstterminen arbetade Utforskarna med sången “Maja Meter och hennes 
vänner”. Barnen pratade om längder samt mätte med måttband och linjaler saker i 
sin omgivning. De jämförde längder mellan olika saker t ex Veda är kortare än trädet. 
Utforskarna gjorde även Maja meter och hennes vänner av pinnar som vi mätte i 
skogen och tog med till förskolan och satte ögon och hår på. 
   På vårterminen har Utforskarna arbetat med siffror och lättare tal med plus och 
minus. Gruppen har pratat kring motsatsord och skillnader mellan olika saker med 
fokus på vikt. 
 
Naturvetenskap och Teknik 
   Under höstterminen arbetade Utforskarna med de fyra elementen och vi följde och 
utvecklade deras intresse kring vatten. Vi gjorde experiment med vatten och pratade 
kring de olika formerna som vatten har. De jämförde vattnet och vad som händer 
med vattnet i naturen vid olika temperaturer. 
   Under vårterminen har vi fortsatt att arbeta kring de fyra elementen med mer fokus 
på Eld. Barnen har fått testa på att göra upp eld genom att göra flisor och lägga upp 
vedträn i olika konstellationer.  Utforskarna har gjort experiment med eld och pratat 
kring förutsättningarna för eld, vad eld behöver för att brinna och hur elden ser ut. 
Vinden har vi arbetat kring att se hur vinden påverkar vår utomhusmiljö och gjort 
vindsnurror. Gruppen har pratat kring vinden och att det känns kallt när det är mycket 
vind och även att den kan vara stark och blåsa iväg saker. 
 
Jorden arbetade Utforskarna med inom Erasmus projektet “Out now”. I projektet fick 
gruppen tre påsar med frön ifrån Spanien som de planterade och följde under 
vårterminen. Vi pratade även om kompost och hur växter och mat kan bli ny jord. 
 
 
(Redogörelse är skriven av Utforskarnas pedagog Olivia) 
 
Äventyrarna 
 
Jag-utveckling 
Vi har arbetat med Tema Känslor på olika sätt, bl.a. genom teater och dramalek. Vi 
har övat självständighet, stärkt barnens självkänsla och tillit till sig själv samt övat på 
att våga nya utmaningar.  
 
I Hitta Vilse temat/teatern har barnen övat på att övervinna svårigheter, förstå och 
tolka känslor, samarbetat och vågat testa nya saker/roller/utmanat sig själva. I 
dokumentationen såg vi att barnen tycker det är väldigt roligt att spela olika roller – 
de uppmärksammar varandras styrkor och förmågor samt har fått större förståelse 
för varandra.  
 
Social kompetens 
Äventyrarna har under året arbetat med gemensamma projekt som Vikingatema, 
Veda och Barkes verkstad i skogen för att skapa vi-känsla samt med att lära känna 
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alla i gruppen. Vi uppmuntrade barnen till att lära känna varandra bättre genom att 
variera skogskompisar, träna samarbete i tvärgrupper,skapa tillsammans och öva 
konfliktlösning. 
 
Gemenskap i gruppen har stärkts via olika längre utflykter, skridskoskola,skidskola samt 
idrottsaktiviteter på gården.  Barnen har övat samspel i flera olika konstellationer och 
utvecklat flera kompisrelationer. Vi har arbetat med Känslotema och känslokort som 
barnen använde i verksamheten spontant. Genom Vilse Teater och olika dramalek övade 
barnen empati,förståelse för egna och andras känslor samt tro på sig själv. Att våga och 
vara modig – det är något alla Äventyrare ständigt fått öva på i verksamheten. Likaså att 
tälja med kniv, spika och hamra gav barnen utmaningar. Under vårterminen reflekterade 
vi tillsammans över sina känslor inför skolan – roligt men pirrigt.  
 
Lpfö 98:16 Förskolan ska sträva efter att varje barn - 
utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera 
konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma 
regler 
 
Språk/kommunikation 
Äventyrarna under året har visat stort intresse för rim,ramsor och sagor. Rimlekar 
användes på våra språksamlingar i skogen och pedagogerna erbjöd barnen 
sk.språktärningar för att träna berättarförmåga och fantasi. Under året har vi övat på 
att spela memory och olika spel. 
 
Vi har övat på att ljuda och skriva sitt namn. Barnen har byggt bokstäver i skogen 
med hjälp av pinnar, kottar samt egna kroppar. Bokstäverna har satts upp synligt på 
gården och inomhus på väggen. Barnen skapade bokstäver av lera samt använde 
digitala verktyg (QR-koder ”Bästa bokstaven”). Inom Temat Vikingar blev barnen 
nyfikna för runskrift och vi övade på att skapa vikingabokstäver med olika material.  
  
Att ta instruktioner och lära sig följa processen övade barnen  på i deras skapande 
projekt och byggprojekt samt när vi gjorde ritsagor tillsammans.  
 
”Min favorit bok ” var ett uppskattat projekt där barnen övade på att beskriva vad de 
har läst, tolka bilder och diskutera med kompisar. Vi har vid flera tillfällen besökt 
biblioteket och lånat nya böcker som barnen fått välja och läst dem tillsammans. 
  
Grön Flagg 
    I vintras åkte vi skidor och skridskor i omgivningarna samt hade varit på flera 
långturer till Vindskyddet. Skridskor har vi åkt i skridskohallen i Täby och även 
spontant på gården där vi spolade isbanan.  
  Hinderbana organiserades både på gården och i skogen. Vi dansade till musiken, 
haft Mini Yoga och utövade olika sorts idrotter på vår gård. Balansen är viktig under 
dagen och vi har haft lugna aktiviteter som att måla till klassisk musik, ritvila och 
massagevila.  
  Barnen i Äventyrargruppen har visat stort intresse för olika idrotter på gården. De 
ville gärna att idrottsmaterialet som pingisbordet eller volleybollnätet tas fram och 
nästan varje eftermiddag spelades det bandy, fotboll eller volleyboll på gården. Det 
är roligt med idrott och rörelse tycker barnen! 
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   Barnen har under terminen fått använda sparsamt med papper och övade på att 
rita på båda sidorna. Ute på gården ordnar vi ritböcker så barnen kan fortsätta att rita 
men använder mindre papper.  
   Barnen har fått möjlighet att ta maten själva så mycket de behöver för att minska 
matsvinn. Vi har haft Skräpplockarvecka, sortering och skräpdokumentation. Vi 
tittade på filmer om återvinning, plast och vad händer med matavfallet. Barnen 
diskuterat, reflekterart och är nu bättre på att spara på våra resurser/material. 
  
Matematik 
   Barnen har bekantat sig med timglas och testade hur olika lång tid tar det att göra 
olika saker. Vi arbetade med begreppet tid genom vår tema ”Förr i Tiden”. Alla våra 
samlingar startade vi med att benämna dagar, veckor och månader. Vi följde våra 
växter som vi planterade inomhus och deras livscykel. Andra områden vi valde att 
fokusera på är symmetri och mönster.  
   Mycket fokus var på bygg och konstruktion på gården (lego, klossar etc.) och i 
skogen ( inom Tema Vilse övade barnen att bygga koja).  När barnen spelade 
volleyboll och i skapandet övade barnen på att skapa förståelse för det 
tredimensionella rummet.  
   I Tema Sagor samt via teater lärde vi oss om kretslopp, tidsföljd och årstider samt 
logik och rimlighet. Former arbetade vi med bl.a genom att skapa med lera (troll, 
båtar).  
 
Naturvetenskap  
  Under våra skogsutflykter och även på gården har vi jobbat kring de fyra 
elementerna – eld, jord, vind och vatten. Barnen har hjälpt till att göra upp eld och vi 
lärde oss säkerheten runt elden. Vi har besökt Rösjön, Mörtsjön och Fjäturasjön och 
utforskat naturmiljön däromkring.  
   Vi har tagit med oss luppar och faktaböcker som barnen flitigt använde i skogen 
och på eget initiativ tagit fram varje gång vi var i skogen för att fortsätta forska. 
Barnens intresse för att lära sig mer om olika kryp i skogen var stort! På vintern har vi 
jobbat med Tema Spår och fåglar. 
   Vi har haft skördefest och tillagat de grönsakerna som de har planterat året innan 
och på så sätt fått lära sig odlingsprocessen. På vårterminen satte vi in potatisen och 
diskuterade kring växtprocessen.   
   Barnen har jobbat kring tema Nobel,har gjort experiment och besökt 
Nobelmuseet.Vi har arbetat med QR-koder både inom Erasmus projektet  och testat 
programmering. Under året har vi använt digitalt mikroskop för att forska i naturen. 
 
Grov- och finmotorik 
    Barnen har genom deltagande i skridskoskola och skidskola, långa utflykter i 
skogen, olika hinderbanor, repbanor och rörelselekar samt Mini-röris/ yoga tränat sin 
grovmotorik, balans och koordination. Vi har följt barnens intresse för olika idrott som 
volleyboll, fotboll, basket och barnen prövat på dessa sporter på vår gård.  
 
   Finmotoriken övade vi genom att undersöka saker i naturen och pröva på att 
såga,hamra och spika. Vi har tränat finmotoriken i skapande samt genom att bygga 
med lego,klossar och kaplastavarnder våra skogsutflykter har barnen fått pröva att 
tälja med kniv och skära grönsaker.  
 
(Redogörelse för Äventyrargruppen är skriven av Natascha, Äventyrarnas pedagog) 
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