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Förskolans yttre och inre miljö 
Frilufts Förskolor Broby ligger i Erikslund, Täby med radhus och villor som närmsta 
grannar. Gården övergår i skog och på andra sidan staketet börjar den stora skogen 
med berghällar, tallskogar och blåbärssnår.  
På vår egen skogsgård med berghällen åker vi pulka på vintern och de höga tallarna 
ger oss skydd för solen på somrarna. På konstgräset på den inre gården åker vi 
skridskor på vintern och de andra årstiderna bjuder den in till rörelseövningar eller 
gemensamma samlingar.  
Huset är byggt för två avdelningar men barngrupperna är tre, Upptäckare, Utforskare 
och Äventyrare.  
Maten på Broby får vi från Frilufts Förskolors egna storkök Silverskogen i Sollentuna. 
Där lagar kocken Åsa med hjälp av Charalabos (Babis) maten efter 
Livsmedelsverkets riktlinjer och rekommendationer om mat för små barn. Vår mat är 
minst 30% ekologisk och alla mjölkprodukter och bananer är alltid ekologiska.  
 
Barn och pedagoger  
Upptäckarna har under verksamhetsåret varit 11-12 barn 1-3 år och två pedagoger. 
Axel Munukka, 40 timmar/veckan har varit ansvarig pedagog och på hösten arbetade 
Lana Krzisnik biolog, 40 timmar i veckan med honom. På våren kom Lina Granbacka  
tillbaka efter en termins uppehåll på 31 timmar/veckan och arbetade med 
Upptäckarna.  
Utforskarna har under året varit 10-14 barn 3-4 år och två. Åsa Kinnander 
barnskötare 40 timmar/veckan blev ansavarspedagog för Utforskarna när Anna 
Sandén blev föräldraledig en bit in på höstterminen. Tillsammans med henne 
arbetade Daniel Sanchez på vårterminen.  
Till vårterminen blev barn födda 2013 en del av Äventyrargruppen. Från att ha varit 7 
Äventyrare blev de 16 barn. Heléne Thulin, förskollärare 32 timmar/veckan har varit 
ansvarspedagog hos Äventyrarna och på våren blev även Lana Äventyrarpedagog. 
Jenny Johansson har som 30 timmar + resurs 10 timmar stöttat upp i 
Äventyrargruppen under hösten. På vårterminen blev hon föräldraledig 
Inskolningar har skett löpande hela året i alla grupper.  
Broby har under läsåret haft längre och kortare vikariat för föräldraledigheter och 
sjukskrivningar bland annat av Lisa Schill som är anställd hos Frilufts Förskolor men 
är tjänstledig för förskollärarstudier.   
 
Planering och utveckling 
I början på det nya läsåret stängde förskolan för att planera inför terminen. 
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 Brobys likabehandlingsplan för förskolan. På 
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vårens utvecklingsdag arbetade vi med att utveckla vår pedagogiska dokumentation 
och hur Förskoleappen är en del av förbättra och förtydliga dokumentationen.  
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. 
 
Föräldrasamverkan 
Broby har under hela läsåret haft två samverkanföräldrar. En samverkansförälder 
representerar både Upptäckargruppen och Utforskargruppen och en representant för 
Äventyrarna. Samverkansgruppens har som uppgift att föra hela föräldragruppens 
talan om sådant som rör barnen. Samverkanföräldrarna, förskolechef och en 
pedagog har träffats en gång under läsåret. Inga frågor hade inkommit från 
föräldrarna.  
På årets föräldramöte presenterade pedagogerna hur vi arbetar med matematik i 
naturen och alla föräldrar fick prova på matematik på Upptäckar-, Utforskar- och 
Äventyrarnivå. I februari bjöd Broby in till morgonfika med grillat bröd och en 
introduktion av hur vi jobbar med digitalisering. Vårterminen avslutades med 
sommarfest 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.  
Vårdnadshavare bjuds varje termin in till utvecklingssamtal för att samtala om 
sitt/sina barns individuella utveckling.  
 
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. De 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.  
 
Gemensamma målet att synliggöra Grön flagg 
Broby avslutade temat Kemikalier tidigt på höstterminen och valde Global 
Samverkan som nya huvudtemat för vårens arbete. Frilufts Förskolor deltar i ett 
Erasmusprojekt mellan fem länder om hur naturpedagogik berikar och kan användas 
som aktiv modell till inlärning. Grön Flaggmålet har därför bestått av att göra barnen 
uppmärksamma och nyfikna på hur man arbetar med hållbarhet i sin närmiljö och hur  
det går att påverka i hela världen för en hållbar framtid. Global samverkan innefattar 
möten mellan människor och informationsutbyte och barnen har aktivt deltagit i att 
mottaga och skicka digital information om vad dagarna på förskolan innehåller till de 
andra fyra länderna i Erasmusprojektet. Barnen har utforskat djurspår och sånger 
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genom QRkoder och konstaterat att de andra länderna känt igen många av de 
sånger vi sjunger och att samma djur och spår finns över hela Europa.  
Alla grupper har under våren odlat olika sorters frön och böner, på olika ställen så 
som i skogen, pallkragen, tekannan, akvariet och i mjölkkartonger och 
växtprocesserna har följts noggrant. Varför överlever avokadoträdet men inte 
melonen? Kan en få trädgårdsblommor att växa i skogen? Grön Flagg arbetet är 
mycket aktivt i verksamheten men målet att uppmärksamma barn och 
vårdnadshavare på att det är en del av Grön Flagg arbetar vi vidare på till hösten.  
 
TRE SKA BLI NOLL och Likabehandling 
Förskolebrevet blev under läsåret ett levande dokument. Alla grupper på Broby har 
arbetat med att lära barnen sätta tydliga gränser med hjälp av ord och vad privata 
områden innebär för alla individer.  
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.     
 
Pedagogisk dokumentation 
På vårterminen introducerades Förskoleappen för alla Brobys 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 reflektera över sina upplevelser på förskolan tillsammans 
med pedagogerna.  
När barnet slutar på förskolan laddar föräldrarna själva hem dokumentationen om sitt 
barn.  
 
Utvecklingsområden 
På det nya läsåret vill vi nå ut till alla barn och vårdnadshavare med att en stor del av 
verksamhetens mål också är en del av Grön Flagg – håll Sverige rent. Barnen ska få 
förståelse för att Grön Flagg är en global samverkan för en hållbarare framtid.  
Under hösten ska vi arbeta mera med språkbruk och språkutveckling i alla grupper.  
 
Upptäckare 
Jagutveckling  
Mål: Att barnen ska känna trygghet i förskolans rutiner både i skogen och på gården 
vid mat, vila, omsorg och lek och öka självständigheten.  
Det har vi gjort genom att ge tydliga instruktioner samt använda oss av Takk tecken 
som stöd till tal i  kommunikationen. Under våren har vi fortsatt att sträva mot ökad 
självständighet genom att utmana barnen i av och på klädning samt att ta hand om 
sin egen tallrik efter maten.  
 
Barnen kan själva av att klä på och av sig samt att de vet var de ska ha sina egna 
ägodelar. Som i sin tur lett till att barnen förstår rutinerna när vi ska iväg till skogen 
samt vid toalettbesöken. Barnen tar ett större ansvar över sig själva och vi ser en 
ökad självsäkerhet/självständighet hos barnen.  
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Social kompetens/EQ  
Mål: Att stärka individen och ge varje barn en självklar plats i gruppen.  
Under hösten har vi jobbat mycket med namnsånger för att stärka självkänslan och 
se varje barn, varje dag. Vi har varit tydliga med att nämna alla barns namn i början 
på varje samling och låta barnen själva hjälpa till att styra samlingarna. Under våren 
har vi jobbat med att visa respekt mot kamrater genom att vänta på sin tur och att 
dela med sig. Vi har pratat med barnen om vad det innebär att vara en bra kompis 
och använt oss av “kompisböckerna” samt spelat upp olika scenarion i form av 
teater.  
 
Vi ser en en trygg grupp där alla vet var de har sina kamrater och pedagoger. Barnen 
har ett trevligare bemötande gentemot varandra och ökad förståelse för sina 
handlingar.  
 
Språk och kommunikation  
Mål: Att uppmuntra till ordformulering, ljudspråkande och meningsbyggnad och att ge 
barnen ett verktyg för att kunna säga stopp och säga ifrån när det inte känns bra för 
dem.  
Vi arbetade med detta genom att läsa kompisboken “stopp” göra egna stoppskyltar 
och vara tydliga med att respektera barnen när de säger ifrån. Vi har uppmuntrat 
barnen som inte har talet genom att öva på olika ljud i form av sånger och material 
med Babblarna. Vi har även under våren läst sagor för att öka ordförråd och 
ordförståelse samt att de äldre Upptäckarna har skapat egna sagor och pratat om 
egna händelser på samling och i grupp.   
 
Barnen säger tydligt ifrån och sätter namn på sina tankar och känslor. De har ett ökat 
ordförråd och barnen är mer villiga att använda språket istället för kroppen för att lösa 
konflikter.  
 
Matematik   
Mål: Att få förståelse för siffrorna och innebörden av siffrorna 1-3.  
Under hösten jobbade vi med matematiken genom att räkna högt i grupp och olika 
matematiksagor. Under våren har jobbat med matteuppdrag som innehåller siffran 1-
3, vi övar på hur sifforna ser ut och vad de står för. Vi har även sorterat lego och 
plastdjur efter antal, färg och storlek.  
 
Vi ser ett ökat matematiskt ordförråd hos barnen samt att det har en förståelse för 
vad sifforna betyder. De känner till enkla matematiska begrepp såsom på, över, 
under och bredvid. 
 
Naturvetenskap/ Teknik /Grön flagg  
Mål: Barnen ska känna igen några av våra vanligaste svenska djur och lära sig vistas 
i skogen på ett ansvarsfullt sätt.  
Under hösten lade vi fokus på att lära oss vilka djur som finns i de svenska skogarna 
genom sånger och figurer, barnen fick själva välja vilka djur vi skulle sjunga om 
genom att ta en figur till exempel en älg, en björn eller en ekorre. Barnen har själva 
valt ur våra sångkort, med tydliga bilder på djuren, vilket vi skall sjunga om. Genom 
att koppla enkel fakta till sången så har det underlättat undervisningen och gjort det 
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lättare för barnen att förstå. Vi har även jobbat med de olika årstiderna genom att 
följa vårt kompisträd. Under våren har vi fått besök av Allemansråttan som hjälpt oss 
förklara vad vi får och inte får göra i naturen.  Vi har plockat skräp, pratat om att inte 
skräpa ned och inte förstöra i naturen.  Barnen har fått plantera bland annat 
solrosfrö, mungbönor och ärtor samt att vi testat hur det är att plantera i vår skog.  
 
Barnen har fått en ökad förståelse för samspelet mellan människor och natur. När vi 
kommer till skogen spanar de ofta efter olika djur och diskuterar var djuren kan 
gömma sig.  Barnen nämner själva att man inte får skräpa ner eller bryta kvistar i 
naturen och säger till varandra när någon gör det. De säger till pedagoger när de 
hittar skräp. Barnen uppvisar en första förståelse för miljöpåverkan. 
 
Motorik  
Mål: Att kunna gå tillsammans till skogsplatsen i samlad grupp och använda bestick 
vid matbordet.  
Vid terminsstart tränade vi på att alla barnen skulle orka gå själva till vår 
samlingsplats i skogen. Vi gick i långsamt tempo och tog det väldigt lugnt. Vi har 
även gjort hinderbanor och repbanor för att utmana de äldre Upptäckarnas motorik. 
När det kommer till finmotoriken har övat på att använda saxen och börjat äta lunch 
med gaffel och kniv eller sked. Vi har även jobbat mycket med samarbete och hjälpa 
varandra vid av- och påklädning.  
I slutet på terminen har Upptäckarna utvecklat sina färdigheter vid matsituationen. De 
äldre Upptäckarna äter med bestick, skär maten i lagom bitar och dukar själva av 
efter sig. De har fått en ökad förståelse för hur man hanterar sax och andra verktyg 
samt att vi kan gå till samlingsplatsen i samlat, raskt tempo.  
 
Barnens inflytande 
Mål: Göra barnen uppmärksamma på att de kan påverka den dagliga verksamheten.  
Vi har jobbat med detta genom att låta barnen själva vara med och styra hur vi som 
grupp jobbar mot våra mål och under våren har infört en pratstund på samlingen där 
den som vill får berätta en rolig och tråkig sak som har hänt den senaste tiden.  
Många av Upptäckarna har blivit mer deltagande i undervisningen och säger ifrån när 
leken eller samlingen inte är rolig och kommer med egna förslag på vad gruppen kan 
göra istället. 
 
Veda & Barke 
Mål: Introducera Veda och Barke hos Upptäckarna som en del i gruppen.  
Veda och Barke har varit tagit del i samlingarna genom att hjälpa till på olika sätt, tex 
välja sångkort eller presentera nya sånger. De har varit med när vi spelat teater om 
hur vi är mot varandra. 
Barnen ser inte Veda Barke som del av gruppen men är bekanta med dem. Vi 
kommer fortsätta sträva efter att ge Veda & Barke den centrala roll i verksamheten 
det är tänkt att de ska ha.  
 

Ansvarig pedagog hos Upptäckarna Axel Munukka  
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Utforskare 
Jagutveckling 
Mål: Stärka varje barn utifrån deras nivå. Stärka barnen i att våga visa och berätta 
hur en känner, våga känna efter vad jag vill. T.ex. att det är okej att en inte tycker 
något är roligt, eller att en inte vill kramas.  
I mitten av vårterminen kom fyra nya barn in i gruppen. Vi inledde känslotema för att 
barnen skulle få chansen att lära känna sig själva; när och hur känner jag olika 
känslor? Med spegelövningar lärde vi oss om hur vi själva ser ut i olika känslor. Vad 
vill jag? Vi arbetade i och med det med gränsdragning: ett nej är ett nej oavsett hur 
stort eller litet det är.  
 
Nu vet gruppen att det är okej att visa alla känslor oavsett om man är glad, arg eller 
ledsen. Barnen har även blivit mer tydliga på hur det känns i kroppen och vad en vill 
eller inte vill.  
 
Social kompetens/EQ 
Mål: Ge barnen en känsla av att de kan lösa problemet tillsammans, genom att prata 
med varandra. Hjälpa barnen att försöka sätta sig in i andras situation t.ex. genom att 
läsa olika historier och leka lekar. 
Under höstterminen jobbade vi mycket med hur man är en bra kompis. Vi arbetade 
med kompisböckerna och pratade om att både olikheter och likheter kan vara bra. 
Hur säger man förlåt? 
I och med känslotemat under vårterminen fortsatte det här arbetet på ett naturligt 
sätt. Kompisböckerna byttes ut mot olika böcker om känslor och vi lekte 
känslocharader dels för att träna på att visa känslan, men också för att träna på att 
tolka andras kroppsspråk och minspel.  
Den största EQ-träningen har varit i form av lek. Rollekar, konstruktionslekar (bygga 
torn eller lek i sandlådan) och organiserade lekar med pedagoger tränar på olika sätt 
barnens inlevelseförmåga och vilja att hjälpa. 
 
Nu har gruppen fått mer förståelse för vad som kan ligga bakom känslor och 
respekterar varandra mer i deras likheter och olikheter.   
 
Språk och kommunikation 
Mål: Läsa högt varje dag, utveckla modersmålet, ha ett öppet samtal med barnen om 
andra språk och kulturer och stärka kommunikationen i gruppen och prata med 
varandra. 
Förutom högläsning har vi haft samlingar och vardagssituationer då vi klappat 
stavelser, ljudat barnens namn och visat hur bokstäverna ser ut samt ljudat dem. I 
och med att vi har barn från många olika länder, har flerspråkigheten kunnat komma 
in på ett naturligt sätt under samlingarna. En enkel fruktsamling kan bli en 
halvtimmes språklektion då vi lärt varandra hur man säger de olika frukterna på bland 
annat grekiska, spanska, finska, isländska och teckenspråk. Även när det kom till 
kommunikation hjälpte känslotemat, i och med att vi jobbade mycket på att prata med 
varandra för att tillsammans försöka lösa en konflikt. Vad händer? Vad känner 
du/jag? Vad vill du/jag? Hur/Vad ska vi göra? 
 



 8 

Idag har vi en grupp som i mycket högre grad kommunicerar och löser konflikter, 
utan stora behov av medlare, där barnen tar ansvar för sina egna handlingar.  
 
Matematik: 
Mål: Öka barnens matematiska förståelse av sin omvärld. 
Under utflykter och på samlingar kom matematiken in naturligt. En dag hittade vi en 
stock och hjälptes åt att lyfta den. När en person skulle lyfta var den jättetung, men 
om fem utforskare hjälptes åt gick det lätt. En annan dag var det skare och då 
pratade vi om begreppet viktfördelning. Om vi kryper på alla fyra på skaren, istället 
för att gå på två ben, kanske vi inte går igenom snön. Räkning och mätning har 
kommit in i och med uppdragskorten (Gerd Strandberg): t.ex. hämta 5 barr, eller hitta 
ett träd som du når runt med armarna. Vi har också jobbat lite med programmering, 
då barnen fått härma mönster som pedagogerna gjort med plusplus inomhus eller 
naturmaterial i skogen. Därefter har barnen fått göra sina egna mönster och kopiera 
varandras. 
 
Matematiska begrepp som hel, halv, fjärdedel, full, tom, längre, kortare osv. används 
nu dagligen. 
 
Naturvetenskap och teknik 
Mål: Utveckla förståelsen för samband mellan människan, naturen och samhället och 
öka intresset för kretslopp och processer i naturen. 
Det är förstås aldrig brist på naturvetenskaplig undervisning när man är ute med 
nyfikna barn i skogen flera gånger i veckan. Denna termin har exempel på teman och 
samlingar varit vatten, förändring av årstid, rensa & ta hand om komposten, odling av 
olika frön och allemansrätten. I pulkabacken blev det mycket fysik; varför går det 
fortare på uppkörd snö? Och varför kommer man längre om man börjar åka högre 
upp i backen? Största temat var planteringstemat, då vi satte nya frön på blött papper 
varje vecka och följde utvecklingen. Ett annat tema var Håll Sverige rent, då vi 
plockade skräp i en vecka och lärde barnen hur man sorterar det. Vad hör hemma i 
naturen? Vi pratade om hur lång tid det tar för naturen att själv ta hand om t.ex. 
tuggummi, glas och plast, och även konsekvenser för djuren och växterna som bor 
där om sådant ligger och skräpar. Teknik har kommit in i byggen, påklädning och lek. 
Vi har även lärt barnen hur man knyter knutar. 
 
Barnen fick en ökad förståelse av hur bevattning och solljus hänger ihop med jordens 
liv; särskilt den gången vi pedagoger glömt att vattna och groddarna dött!  
 
Motorik grov/fin 
Mål: Utveckla barnens motorik och ge dem självkänslan att pröva. T.ex. pröva klä 
på/av sig själv eller öppna matlådan/vattenflaskan innan man ber om hjälp. 
 
Skogen är världens bästa hinderbana och under utflykterna kommer träning i 
grovmotorik gratis. Finmotorik har vi tränat då vi gjorde mönster med plusplus, 
målade, planterade frön och lärde oss att knyta knutar. Det har också kommit in i 
pysslet under fritiden; pärlplattor eller färgläggning. Även när vi undersökt de små 
delarna av skogen, som kryp, mossa och barr. 
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Vi har en barngrupp som har en bra kroppsuppfattning och koordinationsförmåga. 
Pedagoger hos Utforskarna Åsa Kinnander och Lina Granbacka 

 
Äventyrare 
Jagutveckling/ barns inflytande 
Mål: Att barnens intresse, ansvar och inflytande ligger till grund för vår verksamhet 
och arbetssätt. 
Höstens tema ”Käpphästar” utgick från barnens intresse. De har fått vara med under 
hela processen och bestämt vad och hur vi ska göra. De har även varit med och 
hjälpt till med att dokumentera varandra under tillverkningen av hästarna. Veda och 
Barke har varit med oss under vårt arbete med käpphästarna på olika sätt. 
Skoläventyrarna har blivit stärkta i att tala om vad de vill göra och kommer med idéer 
då de vet att vi lyssnar. 
Vi har pratat om bra och dåliga hemligheter och vad man ska göra, när ska man 
berätta för någon eller inte. De fick även öva på att ha en bra hemlighet, nämligen att 
käpphästarna skulle få vara med i Luciatåget. När vi tagit upp om hemligheter under 
våren reflekterar barnen till den bra hemligheten med käpphästarna. 
Under våren har vi jobbat med att göra egna självporträtt, barnen fick se i spegeln 
och berätta hur de ser ut och sen rita. Det gav upphov till diskussioner sinsemellan 
om olikheter och likheter, varför de valde de färger de gjort m.m. 
Äventyrarna har haft flera demokratiska omröstningar om vad vi ska leka, göra för 
aktiviteter eller gå någonstans. Detta har lett till att de vet att de har ett reellt 
inflytande och att vi lyssnar på deras intressen och önskemål och då vågar och vill de 
komma med idéer. 
 
Social kompetens/ EQ 
Mål: Att samarbeta med Lunden och Stormyren under året och därigenom våga ta 
kontakt i nya konstellationer och miljöer. Att alla barn känner sig respekterade av 
varandra och avoss pedagoger samt känner att de blir lyssnade på och tagna på 
allvar. 
Under hösten har vi arbetat med konflikthantering med hjälp av Veda och Barke, De 
har haft med sig problem som vi tillsammans löst. T.ex. att Barke gömde en sak för 
han ville inte att barnen skulle bråka om vem som skulle ha den. Vad skulle han gjort 
istället? Det är viktigt att stärka barnen i att stå för vad de gjort och hur man kan reda 
ut saker tillsammans. 
Vi har under terminen träffats hos Lunden då de lärde oss om vattenvett vid 
Rönningesjön samt visade sin skog och förskola för oss.  
Hos Stormyren fick vi följa med till ett vindskydd och laga mat över öppen eld. 
Vi har även haft skridskoskola ihop, både i ishallen och på Täby torgs is. 
Under våren har vi bl.a. varit på skridskoshow i Vallentuna ihop som vi avslutade 
med att sitta ute och äta i skogen. 
Gemensam uppstart av Hitta Vilse skedde i Enstaskogen och sen även en 
gemensam avslutning med Hitta Vilse stigen. 
När skoläventyrarna fick berätta vad de ville göra innan de slutar så var det bl.a att få 
träffa Lunden och Stormyren igen, vilket vi då självklart såg till att göra genom att ha 
gemensam Hitta Vilse avslutning.  
Under våren har vi arbetat mycket med konflikthantering, hur vi låter och är mot 
varandra. Lekutmaningar och samarbetsövningar har vi använt oss av i vår 
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verksamhet för att stärka barnen i sin tillit till sig själv och grupptillhörighet. Det 
resulterade i att barnen ville ha mer lekutmaningar vilket resulterade i att de tänkte 
mer på sina kompisar och lekte tillsammans när de fick leka fritt. Det var intressant 
att se hur de tänkte på varandra och gick till den som var ensam och bjöd in till leken 
självmant. 
 
Språk och kommunikation 
Mål: Att barnen vågar komma med egna hypoteser, idéer och våga prata inför alla. 
Barnen ska vara delaktiga i sin egen dokumentation med ord och bilder. Att väcka 
intresse för skriftspråket och symbolers kommunikativa förmåga. 
Vi har tagit hjälp av barnen med att fota, återberätta vad vi gjort samt låtit dem vara 
med och göra egna dokumentationer under året. 
På samlingar har vi ljudat namn, klappat stavelser, gjort sammansatta ord, känna 
igen sitt och kompisarnas för och efternamn. Genom att alla får komma till tals och 
prata klart medan kompisarna lyssnar och väntar på sin tur har vi märkt att barnen i 
större utsträckning tar den tid de behöver och därigenom vågar tänka klart och sen 
prata. 
I projektet Out Now har vi kommit i kontakt med QR koder och lärt oss om dem och 
lite vad man kan göra med dem. Genom detta har ett stort intresse väckts hos 
Äventyrarna som ser koder överallt nu och undrar vad som döljer sig bakom. 
Under våren har vilan fokuserats kring böcker som berört bl.a barns rättigheter, miljö 
och resurser, allemansrätten och naturen. Syftet var att diskutera stora frågor och 
funderingar, alla fick komma till tals och bl.a berätta hur de gör hemma och egna 
funderingar. De fick även återberätta en saga genom att måla om den. 
Äventyrarna har blivit medvetna och intresserade om ämnen som kan upplevas stora 
och svåra att förstå. 
 
Matematik 
Mål: Att ge barnen förståelse för begreppet matematik och dess mångfald utöver 
förståelsen för siffror och dess innebörd.  
Under hela året har vi haft matematikutmaningar i form av samarbetsövningar som 
t.ex vilket är längst av en meter kottar eller pinnar, vilket väger mest 1 liter sten, 
kottar eller pinnar, hämta olika antal saker och bygga gemensamt med.  
När vi hade matsvinnsvecka blev det tydligt med hur volymen av all mat vi slängde 
ändrades från första till sista veckan. 
Under våren har vi haft experiment och organiserade lekar som tränar matematiska 
begrepp, t.ex kom alla mina kycklingar (små steg, baklänges, höga hopp m.m), olika 
vätskor som inte vill blanda sig, ballongexperiment. 
Vi har introducerat analog programmering med hjälp av Veda och Barke. 
Äventyrarna har lärt sig programmering och hur man ska ge kommandon, att 
beskriva för någon annan hur den ska bygga, jämföra tjockare, tunnare, längre 
kortare, hur volym kan ändras från fast till flytande, lägesord, mönster m.m. 
Äventyrarna andvänder nyanserade begrepp för att förklara hur saker är.  
Naturvetenskap och teknik 
Mål: Att implementera Grön Flagg i verksamheten, och då fokusera på vårt valda 
tema Global samverkan samt nyttja vår närmiljö till att följa årstidernas skiftningar.  
Få in vardagsteknik genom bland annat experiment och skapande. 
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Vi har arbetat aktivt med att få in rutiner på att använda vår kompost och matavfall 
samt att se till att barnen är involverade och vet vad som ska sorteras var, plockat 
skräp på våra utflykter och pratat kring detta. 
Under årets skördevecka fokuserade vi på vad man kan skörda i skogen. Vi plockade 
blåbär/ lingon som vi gjorde sylt på samt gick på svampjakt. Då fotade Äventyrarna 
svamparna istället för att plocka!!  
Earth hour uppmärksammade vi genom att prata om hur vi kan påverka miljön, vad vi 
kan göra på förskolan samt vara klimatdetektiver. Äventyrarna fick i uppgift att titta 
vad de gör för klimatsmarta saker hemma. 
Äventyrarna har blivit ännu mer miljömedvetna och pratar om vad som är bra och 
dåligt för vår miljö, de har även börjat släcka lampor, se till att vattenkranar är 
avstängda m.m. 
Under våren har vi haft olika projekt med att så och då undersökt och testat olika 
tekniker med bevattningssystem. T.ex slutet kretslopp, krukor med eget och utan 
bevattningssytem. Äventyrarna har fått ha egna hypoteser om vad som gått fel och 
hur man kan förbättra. De har fått ny kunskap om olika bevattningssystem och varför 
en del fungerar bättre. 
 
Motorik- grov/fin 
Mål: Att utmana barnen vidare i sin grov- och finmotorik. Att utmana och uppmuntra 
den motoriska utvecklingen, både fin och grovmotoriken.  
Barnen har blivit utmanade under hela året i sin motorik. När vi skriver ritar, klipper, 
tar mat, sågar, täljer övas finmotoriken. 
Grovmotoriken har övats genom hinderbanor på gården och skogen, promenader 
och i skogens ojämna terräng. 
Under vintern har vi genomfört Veda och Barkes skridskoskola och skidskola. Där får 
barnen Öva, pröva och lära och utvecklas i sin egen takt, det viktiga är att det är 
roligt. 
En underbar säsong där vi fått se Äventyrarna utvecklas enormt mycket på skidor. 
Från att ha kämpat sig fram på skidorna och hitta balansen till att ta sig upp och våga 
åka ner i backarna. 
Vi har gjort lekar, haft Veda och Barkes skidlopp, varit på längre skidturer runt gamla 
soptippen och även kunnat åka en del på gården. 
Tillgången till vår egen is under den långa perioden i år  har lett till många 
skridskotimmar för Äventyrarna. 
Skridskoskola har vi haft både i ishallen, Täby torgs isbana och hemma på vår gård. 
En fantastisk säsong helt enkelt där några har från att knappt kunna stå på 
skridskorna utvecklats till att åka för fullt på egen hand och de som redan kunnat har 
blivit säkrare och även kunnat hjälpa och stötta sina kompisar. 
Barnen har kunnat åka så mycket skridskor de velat men ändå så ville några gärna 
åka till ishallen igen efter avslutningen. 
SkolÄventyrarna avslutade säsongen med att åka och titta på Cirkus on ice med 
Vallentunas skridskoförening tillsammans med Lunden och Stormyren. 

Pedagoger hos Äventyrarna Heléne Thulin och Lana Krzisnik 
 
 


