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

Barn och pedagoger
 
Under läsåret som gått har vi varit mellan 51-55 barn på Äventyret fördelat på fyra olika 
barngrupper. Våra allra yngsta 1-3åringarna kallas för Upptäckare, våra 3-4åringar kallas 
Utforskare, våra 4-5åringar för Yngre Äventyrare samt våra allra äldsta, 5-6åringarna kallas för 
Äldre Äventyrare. Hos upptäckarna har vi haft 3 pedagoger medans de andra grupperna haft 2 
pedagoger förutom de Yngre Äventyrarna som varit 2 pedagoger plus 2 resurser.
 
Under hösten och våren har följande pedagoger arbetat hos oss. 
Oskar förskollärare samt Rektor 40 tim 
Magdalena barnskötare 40 tim 
Camilla förskollärare 40 tim  
Cajsa barnskötare 40 tim 
Åsa förskollärare 36 tim  
Sergiu barnskötare  40 tim 
Viktor förskollärare 40 tim 
Maggan barnskötare 36 tim 
GunBritt barnskötare 29 tim 
Martyna resurs 30 tim
Federico resurs + vikarie 30 tim

Planering och utveckling
 
Under läsåret har vi sammanlagt haft 14 pedagogmöten på tre timmar styck under kvällstid  samt 
två heldagar med planeringsdagar och två heldagar med utvecklingsdagar där vi fått en möjlighet 
till att planera och utveckla vår verksamhet. Under dessa tillfällen har vi bland annat arbetat fram 
och haft diskussioner kring vår plan mot diskriminering och kränkande behandling, haft 
diskussioner och praktiskt arbete kring vår pedagogiska dokumentation och vår utomhuspedagogik 
som varit hela Frilufts Förskolors utvecklingsområde under 2019 och 2020. Vi har under dessa 
möten diskuterat och planerat utifrån Frilufts Förskolors miljömål för 2019/2020. Vi gör utvärdering 
av vår verksamhet löpande under terminen när vi haft speciella aktiviteter och traditioner samt en 
stor utvärdering i slutet av varje termin. I början av varje termin har vi utformat vår utbildningsplan 
med förskolans mål, dels för hela förskolan men även en specifik för varje barngrupp som fungerar 
som en grovplanering för oss.
Vi har även haft  en punkt på våra pedagogmöten där våra förskollärare har ordet. De planerar 
denna punkt utifrån olika ämnen som vi behöver lyfta lite extra för tillfället. Under hösten var det 
främst diskussioner kring vårt gemensamma förhållningssätt och hur vi ska sprida oss på gården 
för att uppfylla våra mål i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling samt fortsätta vårt 
arbete kring att utveckla den pedagogiska dokumentationen. Vårens stora fokusområde under 
förskollärarpunkten har fortsatt varit hur vi kan utveckla vår gård och nyttja den på bästa sätt samt 
hur vi kan utveckla vår utomhuspedagogik. 
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Våra förskollärare har deltagit på Frilufts Förskolors förskollärarträffar tillsammans med Frilufts 
Förskolors specialpedagog Tina. Fokus under läsårets träffar har varit lekens betydelse samt 
språkligt samspel. Samtliga barnskötare har även dem vart på barnskötarträff med Tina under 
temat lekens betydelse. Det har också varit träffar för samtliga pedagoger med fokus på ”från ja till 
vi”.

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

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

Föräldrarna har även fått information dagligen direkt från oss pedagoger vid hämtning och lämning 
samt att vi använt oss utav förskoleappen för att komma i kontakt med föräldrarna. Under läsåret 
som gått har vi erbjudit alla vårdnadshavare ett samtal varje termin samt ett inskolningssamtal till 
alla nya familjer som börjat. Övriga aktiviteter där vi bjudit in vårdnadshavare till förskolan har varit 
lucia, kulturmiddag, fixarkväll samt sommarfest som de denna vår fick delta på digitalt i form av 
filmsnuttar från barnens sommar-sångsamling. 

Verksamheten och styrdokument 
 
Under läsåret som gått har vi valt att jobba tematiskt utifrån läroplanen med extra fokus på ett 
område i taget. De områden vi valt att fokusera på har varit Självständighet och Identitet, Socialt 
samspel, Motorisk förmåga, Språk och kommunikation, Matematik, Naturvetenskap och teknik 
samt Kreativitet och fantasi. Självklart går de flesta områden in i varandra och vi arbetar ständigt 
utifrån dessa olika områden men med våra temaområden som inleds med en storsamling kring 
respektive område hoppas vi att vi tydliggjort för barnen när vi exempelvis lärt oss något kopplat till 
matematik.

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

Vi på Frilufts Förskolor Äventyret är med i Grön Flagg och har underläsåret som gått arbetat med 
samt lämnat in en rapport samt påbörjat handlingsplanen för nästa utvecklingsområden. De 
områden som ingick i den inlämnade rapporten var ”Våra ekosystem”, ”Hur tar vi hand om miljön?” 
samt ”Vart kommer energin ifrån och hur använder vi den?”.
Vi har även medverkat i skräpplockarveckorna som blir en påminnelse för barnen om vikten av att 
plocka skräp och hålla rent i vår närmiljö. 

En stor del av vår verksamhet väljer vi att bedriva utanför vår gård när vi går på utflykter. Samtliga 
barngrupper har under läsåret lämnat vår gård flera gånger i veckan, både korta utflykter i vår 
närmiljö samt heldagsutflykter då vi bland annat gått till skogen, vattnet och besökt museum. Vi 
arbetar efter Frilufts Förskolors ledord, Tryggt, Roligt och Lärorikt och följer årstiderna och 
anpassar aktiviteterna efter vår Övar-Pröva-Lär med Naturpedagogiken samt specifika mål för 
varje grupp. Vi ser naturen som vårt uterum och lärande rum, vi använder den som vårt 
arbetsmaterial och upplever den året om med alla våra sinnen. Vi har under läsåret lärt barnen allt 
från allemansrätten till hur man sätter upp en repbana i skogen och använder sin motorik till att 
behärska den samt vilka knoppar och träd som finns i just vår närmiljö. De dagar vi inte gått till 
skogen har vi haft aktiviteter på gården kopplat till våra aktuella teman utifrån läroplanen. Under 
vintern genomförde vi olika vinteraktiviteter såsom skidor, skridskor, stjärtlappsåkning och byggde 
isskulpturer. 
 
Under läsåret som gått har vi haft olika traditioner som varit viktiga för oss på vår förskola. Vi har 
haft vår skördefest där vi tillsammans med barnen skördade de morötter, potatisar och andra 
grönsaker vi sådde under våren för att sedan göra sen stor pyttipanna över elden som vi sedan åt 
till lunch den dagen. Haft en familjedag i Hagaparken där samtliga förskolor inom Frilufts Förskolor 
bjöd in sina barn och föräldrar till en dag där vi erbjöd att prova på olika aktiviteter kopplade till vår 
verksamhet. Vi har haft vårt lövlopp där vi firar in att hösten har kommit och springer ett lopp nere 
på banvallen nedanför vår förskolegård. Vårt luciafirande hade vi ute på vår gård, barnen tågade 
fram till vår samlingsplats runt elden där föräldrarna sedan fick stå runt oss för att lyssna till de 
sånger vi övat in. En annan tradition som var helt ny för oss på Äventyret var vår kulturmiddag som 
vi bjöd in till. Varje familj fick i uppdrag att ta med sig något ätbart som symboliserade deras familj. 
Förskolans dag var något vi uppmärksammade tillsammans med barnen, dagen till ära valde vi att 
ha en maskerad samt olika stationer runtom på gården såsom disco, repbana och skapande med 
lera. Vår sommaravslutning hade vi på vår gård där vi i år inte kunde bjuda in samtliga föräldrar 
och syskon på grund av Corona-viruset utan hade den istället endast med och för barnen. Vi hade 
en storsamling tillsammans där varje avdelning fått välja 1-2 sånger som vi gemensamt sjöng och 
alltsammans filmades så att föräldrarna kunde vara delaktiga på något sätt. Efter sångsamlingen 
hade varje avdelning valt varsin aktivitet såsom såpbubblor, disco, repbanor och göra egna 
huvudbonader. 

Under läsåret som gått har vi på Äventyret haft flera olika utvecklingsområden och mål för vår 
verksamhet. Både långsiktiga utvecklingsarbeten som sträcker sig under en lång tid samt kortare 
områden och mål för enstaka terminer. Som man kan läsa här ovan har vi arbetat med och uppnått 
målen både genom vårt arbete på våra utvecklings- och planeringsdagar men även på våra 
pedagogmöten vi haft utspridda under hela läsåret. Sedan har varje avdelning arbetat utifrån våra 
mål och utvecklingsområden i det dagliga arbetet med barnen vilket man kommer kunna läsa om i 
varje avdelnings verksamhetsberättelse här nedan. Under nästkommande läsår kommer vi 
fortsätta arbeta utifrån våra övergripande mål för verksamhet som vi haft det senast läsåret men 
kommer fokusera lite extra på att fortsätta utveckla vår pedagogiska dokumentation för att hjälpa 
oss att utveckla vår verksamhet ännu mer men även utveckla vår utomhuspedagogik, främst hur vi 
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kan synliggöra den under de månaderna då vi är inomhus mer än vanligt. Vi har under läsåret haft 
följande mål för hela verksamheten:

Övergripande mål för verksamheten på Äventyret HT2019-VT2020

• Aktivt arbeta efter Frilufts Förskolors miljömål 2019/2020, minska matsvinn, 
pappersförbrukning och energiförbrukning och få barn, pedagoger samt föräldrar 
aktiva och informerade om dessa mål. 

• Arbeta utifrån Frilufts Förskolors fokusområde 2019 och utveckla vår pedagogiska 
dokumentation. 

• Vi vill skapa förutsättningar för barnen att de lär sig ta ansvar för vårt lekmaterial och 
pedagogiska material vid våra olika stationer, inne som ute. 

• Implementera förskolans nya läroplan lpfö18 

• Utveckla vår utomhuspedagogik 

• Fokusområden under hösten är: Självständighet och Identitet, Socialt samspel samt 
Matematik

• Fokusområden under våren är: Språk & Kommunikation, Naturvetenskap och Teknik, 
Motorisk förmåga samt Kreativitet och fantasi.

Verksamhetsberättelse Upptäckare Ht-19/Vt-20 

Liksom tidigare läsår har vi utgått ifrån våra sju rubriker från Läroplanen som vi arbetat tematiskt 
kring med ett tema i taget. Detta läsår finns också fantasi och kreativitet med som ett målområde. 
Utifrån dessa rubriker har vi sedan sett till att arbeta utifrån Äventyrets gemensamma mål för 
verksamheten. Vi har även utgått ifrån de verksamhetsplaner som vi Upptäckare skrev för höst- 
respektive vårterminen och känner att det har stämt bra med verkligheten. Tillsammans med 
pedagogisk dokumentation och reflektion av bilder och anteckningar under några av våra 
avdelningsmöten har vi försökt analysera både barnens och vårt arbetssätt för att kunna utveckla 
verksamheten ytterligare.

Självständighet och Identitet
 
Vi har under läsåret jobbat med jagutveckling dels genom att fokusera på vem är jag och hur ser 
jag ut, mina egenskaper, styrkor och förmågor. Vi gjorde ” Jag collage” som innehöll ritat 
självporträtt, handavtryck, fotavtryck, foto av ögonen och munnen. Vi har arbetat med begreppet 
Stopp min kropp och varje barns rätt att bestämma över sin egen kropp. Vi arbetade med våra 
olika sinnen genom att smaka, lyssna till olika ljud, känna på olika material och lukta. 

Socialt samspel
 
Vi har haft som mål att lära barnen ta hänsyn till och hjälpa varandra. Vår önskan har också varit 
att barnen ska kunna leka både grupp- och spontana lekar tillsammans. Några gruppstärkande 
lekar som vi lekte tillsammans var; Gubben i lådan, Björnen sover samt Bockarna Bruse. Vi gick 
också många vändor till fotbollsplanen för att träna på tillsammans-lekar och att dela med oss av 
fotbollar. Under våra dagliga samlingar har vi pratat om hur man är en god vän, hur man tröstar 
den som är ledsen eller hur man gör förlåt när det blir tokigt. Vi har arbetat mycket med ord som 
samarbete och hjälpa varandra och vi har sett hur många barn spontant hjälper sin kompis när det 
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är svårt att ta av sina ytterkläder. Vi har skapat gemensamma  höst och vår-tavlor som 
vänskapssymboler.
Vi har belyst våra olikheter som en tillgång genom bland annat Äventyrets FN-vecka då vi belyste 
olikheter som styrkor, alla barns rätt till en bra vardag och olika språk barnen på förskolan kan. 

Matematik 

Vi har haft som mål att skapa en matematisk grund för barnen bestående av terminologi såsom 
geometri, tyngd, längd, storlek och antal.
Vi har tränat på att uttala de geometriska formerna rätt med hjälp av karaktärerna Cilla Cirkel, Rulle 
rektangel Kalle kvadrat och Trilla triangel. Vi har även jobbat med sagor, sånger, ramsor och 
rörelselekar på temat. Julkalendern har hjälpt oss träna igenkänning av siffersymboler och att 
räkna månadens datum, samt använda QR-koder. 
I vardagen upptäcker vi nästan alltid matematik: Hur många barn är här och hur många är det inte. 
Vad är stort/störst eller litet/minst. Barnen har utforskat volym och vikt med hjälp av vattendunkar 
och stora burkar med olika innehåll. Vi har sorterat efter färg och antal.

Naturvetenskap och teknik

Vi inledde vårterminen med att undersöka naturkunskap genom de fyra grundelementen med extra 
fokus på vatten och luft.
Vi har också observerat elden under våra storsamlingar på fredagarna.
De har fått leka med is på olika sätt, bland annat såga, hamra och bygga med den. Vi har tittat på 
isen som bildas naturligt på berg och i diken och sett hur den smält och försvunnit. Vad händer 
med vattnet när det blir kallt? Kan man färga vatten/is?
Luften har vi forskat mycket om både genom att titta och lyssna när vinden hälsat på oss. Vi har 
fångat luften i påsar, kastat och dansat med sjalar som blåst, samt blåst med sugrör och blåst 
såpbubblor som flugit i väg.

I teknikdelen av temat har vi arbetat mycket med  olika skapandetekniker. Barnen har undersökt 
olika sätt att måla och rita på och med olika material. Allt mellan akrylfärger, pennor, vattenfärger, 
fingerfärger har undersökts och jämförts i små grupper.
Vi har samarbetat i små grupper för att bygga med återvinningsmaterial och undersökt hur våra 
byggen blir stabila och bli som vi vill ha dem genom att limma, tejpa och klippa. De äldsta barnen 
gjorde ett flygplan med passagerare och mellangruppen gjorde olika hus. De yngsta byggde torn 
av kartonger tillsammans.

Barnen har fått arbeta med digital teknik genom att fota, titta på och skapa filmer av sina byggen. 
Barnen i flygplansgruppen skapade tillsammans en saga där de ritade och författade innehållet 
tillsammans. De fick vara delaktiga i hela processen från ritning till kopiering och laminering.
De har även fortsatt bekanta sig med QR koder när de genom att identifiera och skanna koderna 
fått se sagor och sånger på Ipaden.
Som en sista avslutande del i vårt bygg och teknikprojekt skapade vi en robot tillsammans. Vi 
började med ett studiebesök på övervåningen där det redan fanns fyra robotar att studera. Innan vi 
började frågade vi barnen hur en robot ser ut. En kropp, ett huvud, ögon, armar och händer. Vad 
ska vi göra den av? Kartong, burkar lim och sax. Sen var det bara att släppa loss fantasin och 
kreativiteten.

I och med våra naturskolor har vi också följt årstiderna, letat småkryp, tittat på vårt äppelträd som 
ändrar utseende, plockat blommor och växter, lyssnat på fåglarna, och följt en ekorre familj på nära 
håll. Här lär sig barnen också att ta ansvar för sina ryggsäckar och packning. 
Under både höst och vårtermin gjorde vi en heldagsutflykt i hel-grupp med naturskola, lek, mat, vila 
och fruktstund.
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Språk och kommunikation 

Vi har arbetat med TAKK när vi fördjupat arbetet med språk. På samlingarna har vi veckovis 
introducerat nya ord. De ord vi lärt oss är ord som hjälper till att beskriva våra dagliga rutiner under 
en dag på förskolan såsom exempelvis samling, äta, toalett, skogen och olika frukter. Barnen och 
vi pedagoger har på ett naturligt sätt fortsatt använda TAKK- ord som komplement till annan 
kommunikation i vardagliga situationer även när vi avslutade vårt språktema. Vi har haft något som 
vi kallar ”Min Bok” på våra samlingar. Barnen har haft med sig sin favoritbok hemifrån och visat och 
berättat om den för sina kompisar samlingen, De har fått stå i centrum, tränat på att kommunicera 
och tala för varandra och att lyssna på varandra, Vi har använt oss av böcker och sagor för att 
berika barnens språkinlärning och kontinuerligt lånat nya böcker på biblioteket. Vi pedagoger har 
under läsåret varit noga med att ha ett nyanserat språkbruk och benämner och talar till barnen 
både i rutinsituationer och undervisningssammanhang. 
Barnen har tränat på att känna igen sitt eget namn och sin begynnelsebokstav genom upprepade 
och varierade övningar. 

Motorisk förmåga

Vi började med att knyta samman fantasi, kreativitet och finmotorik genom att göra små maskar av 
trolldeg och så gräs i mjölkkartonger där de kunde få bo. Några veckor senare målades maskarna 
med vattenfärg och pensel.
Barnen har tränat på att använda sax och limma. Vi har limmat små tavlor med vitsippor. För att 
utmana finmotoriken ytterligare har vi tränat på att flytta kottar med pincett och bygga med klossar, 
samt lägga pussel och trä pärlor och lägga pärlplattor. Vi har limmat en gemensam vår-tavla av 
blommor och blad som barnen plockat. 
Vi har målat med färg och pensel utomhus på staffli. Vi har tränat munmotoriken genom att blåsa 
såpbubblor. Vi har övat olika ramsor där munnen fått ljuda och arbeta extra.
I alla vardagssituationer och tränar vi finmotoriken genom att äta med bestick, stänga och öppna 
dragkedjor, knäppa knappar, ta av och på kläder och mycket annat.

Grovmotoriken har tränats på våra promenader och utflykter, då vi går, leker lekar som ”Katten är 
lat, Kom alla mina Upptäckare, Björnen sover, Gubben i lådan”, klättar och springer och övar på att 
gå i ojämn terräng.  Vi har haft hinderbana på gården, tränat på att gå i trappor, haft 
återkommande tillfällen med gymnastik och rörelselekar. Vi har provat på samarbete med 
fallskärmen, spelat fotboll och lekt med bollar. Genom olika sånger som ” ”Nippertippan, Honkey 
Tonkey, Huvud axlar har hela kroppen involverats och barnen har fått hitta på vilka rörelser som 
ska göras.

Fantasi och kreativitet

Inom alla våra sex andra tematiska målområden har fantasi och kreativitet funnits med på våra 
tisdagar, då vi på olika sätt involverat temat med skapande och fantasi. Dagligen får barnens 
fantasi stort utrymme i den kreativa leken på gården och på utflykter. Vi pedagoger försöker 
tillhandahålla material och ge inspiration till olika aktiviteter och lekar och alltid finnas nära barnen i 
deras lekmiljö.

Barns inflytande 

På onsdagarna har vi vanligtvis haft barnens val av aktivitet där de fått ge förslag och kunnat välja 
inom det tematiska området. Vid många aktivitetsval frågar vi barnen vad de önskar göra.

Grön Flagg 

Vi har pratat om symbolerna för Grön Flagg och hur vi värnar om miljön genom att inte slösa på 
bland annat vatten och elektricitet. Vi har uppmärksammat skräpplockarveckan och förskolans 
specifika miljömål både spontant, i samlingar och över hela förskolan. Utöver detta har vi 
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”adopterat” ett äppelträd som vi följer genom alla årstider och samtidigt dekorerar med kottar, 
äpplen och apelsinskivor för att göra barnens närvaro och arbete synligt i samhället och vår 
närmiljö.

Veda och Barke 

Barke har varit en del av Upptäckargruppen över hela läsåret. Pedagogerna har använt Barke för 
att dramatisera situationer som är svåra för barnen att ta till sig när det rör dem själva. Vi har haft 
Barke med på de flesta samlingar, utflykter och aktiviteter under året för att göra honom till viktig 
tillgång i gruppen. Barke används endast som gruppdeltagare eller pedagogiskt hjälpmedel, aldrig 
som leksak. 

Maggan och GunBritt maj 2020

Verksamhetsberättelse Utforskare Ht-19/Vt-20

Detta läsår har vi utgått ifrån våra sju rubriker kopplat till Läroplanen som vi valt att jobba tematiskt 
kring med ett tema i taget. Utifrån dessa rubriker har vi sedan sett till att arbeta utifrån Äventyrets 
gemensamma mål för verksamheten. Vi har även utgått ifrån de verksamhetsplaner som vi 
Utforskare skrev för höst- respektive vårterminen och känner att det har stämt väl ut med 
verkligheten. Tillsammans med pedagogisk dokumentation, reflektioner under våra 
avdelningsmöten och att utgå från barnens intressen har vi sett till att ständigt utveckla vår egna 
verksamhet och därmed även sett barnens utveckling på ett tydligt sätt. Barn inflytande och att 
ständigt återgå till deras tankar och intressen är något som varit viktigt för oss Utforskare. 

Självständighet och Identitet samt Socialt samspel

Dessa två områden valde vi att inleda med under läsårets första månader.
Vi har haft olika gruppstärkande aktiviteter såsom spel i smågrupper, fallskärmen, ringlekar och 
skapande, hembesök. Vi har dessutom på våra samlingar haft ett medvetet tänk kring att främja 
barnens självständighet, identitet och sociala samspel. Detta genom att ge alla barnen talutrymme 
genom olika intervjufrågor såsom vad har du gjort i helgen, namnsånger, kompissånger, samtal 
och diskussioner kring vem är jag och min familj samt hur man en bra kompis. Under våra utflykter 
har vi även sett en stor utveckling på varje individ både med att utmana sig själva att till exempel 
testa och klara av våra repbanor, våga klättra i träd samt vara delaktiga i att ta hand om sin egen 
packning. Detta ser vi även i av/påklädning då barnen uppmanas att försöka så mycket som möjligt 
själva, här har de även sett att de kan samarbeta och fråga en kompis om hjälp. Under 
höstterminen har vi haft hembesök till alla utforskares hem, där vi har haft med oss ryggsäckarna 
och fikat i trädgården. Pedagoger har dokumenterat hembesöket genom att ställa frågor som tex. 
Vilken gata och nummer bor du på? Vilka mera bor i ditt hus?  

Kopplat till våra mål i utbildningsplanen ”vi vill ge barnen verktyg till att kunna fungera i olika typer 
av grupper, samt känna en gruppkänsla och gemenskap hos oss Utforskare, både bland barn och 
pedagoger” känner vi att byggt en god grund för en gemensam grupp och VI-känsla. Vi ser att 
barnen visar ansvar och empati för både varandra och oss pedagoger. 

Utforskarna, såväl pedagoger som barn har tagit ett stort ansvar för att verksamheten ska vara  
rolig, trygg och lärorik och barnen har  ständigt utmanat oss pedagoger med aktivitetsförslag, 
frågor och egna reflektioner. 

Matematik 

Inom matematiken har vi fokuserat på att lyfta för barnen när vi i vardagen och våra rutiner redan 
använder oss av matematik. Exempelvis vid våra samlingar har vi fortsatt att vara noga med att 
räkna hur många som är här, hur många som är borta osv för att nosa på matematiska tal. Vi  har 
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räknat veckodagar, och sjunger sånger med matematiskt tema. Under samlingarna har vi även 
fokuserat på att koppla siffror till antal, detta oftast med barnens lekmaterial, exempelvis att de fått 
hämta visst antal djur eller plusplus och lagt på respektive siffra. För att träna siffror/antal 
ytterligare har vi när vi spelat spel i våra smågrupper fokuserat på att spela tärningsbaserade spel 
där barnen får räkna prickarna på tärningen. Liknande tänk har vi även haft när vi valt grupplekar 
såsom ”vad är klockan lejon” och tryckt på att barnen ska räkna högt och gå rätt antal steg i leken 
för att koppla antal till siffran. För att utmana denna lek ytterligare har vi även använt oss av vår 
stora utomhus-tärning och låtit den bestämma hur många steg man ska gå varje omgång. 

Matematik-temat för hela huset sammanföll även med julen vilket vi lyckades kombinera. Vi har 
haft en sago-julkalender samt en tomte med numrerat skägg där barnen fått klippa bort en siffra i 
taget vilket gett oss naturliga anledningar till att dagligen återigen prata kring siffror och datum.

Språk & kommunikation

Under tema Språk & kommunikation har vi Utforskare främst arbetat med våra namn, samlingskort 
med sånger/ramsor, min bok och sång/grupplekar . 

Våra namn har varit något vi arbetat med på flera olika sätt. Barnen fick i början av språktemat ett 
kuvert innehållandes deras namn i väldigt stort format så att de kunde klippa ut varje bokstav för 
sig samt en lite mindre namnskylt som facit för i vilken ordning bokstäverna ska vara. Dessa 
bokstäver färglades sedan för att slutligen lamineras. Dessa bokstavskuvert har vi sedan tagit fram 
både när barnen själv vill samt vid speciella tillfällen för att träna på att känna igen alla ens 
bokstäver och kunna bygga ihop sitt namn. Vi har även jobbat med barnens namn på samlingar 
genom att lägga ut namnskyltar där de ska känna igen och hitta sitt eget namn. Vi har även skapat 
vår begynnelsebokstav av naturmaterial. 

Vid vissa situationer, främst vid lunch och mellanmål har vi använt oss av TAKK som förstärkning 
till talspråket då barnen beställt frukt och dryck genom TAKK.

Vi har arbetat med ramsor och sångkort, främst på våra samlingar där varje bild representerat en 
sång/ramsa, både välbekanta samt nya sånger/ramsor.
Vi har även använt oss av lekkort på samma sätt där varje bild representerat en lek som vi lekt 
tillsammans. Barnen har fått lyssna på instruktionen på leken och sedan fått utföra den. Dessa 
lekkort fungerade som en inspiration till att börja dramatisera sagor och leka organiserande lekar 
på egen hand i den fria leken såsom såsom Bockarna Bruse Pomperipossa. 

Min bok har varit väldigt spännande då barnen fått välja varsin bok hemifrån att sedan presentera 
på samlingen och varit den bok som vi läst på dagens via. Varje barn har visat ett stort 
engagemang att vilja prestera sin bok och har utmanas sig själv i att stå centrum och prata inför 
gruppen har stärk deras självkänsla  ”jag kan” ”jag vågar”. Högläsning med förskolans böcker har 
vi fortsatt haft på våra vilor men även på stunden innan mellanmålet.

Naturvetenskap & teknik

Under temat naturvetenskap och teknik hade vi tänkt jobba med de fyra elementen luft, vatten, eld 
och jord vilket vi inledde med att presentera för barnen. Tack vare vädret blev inriktningen naturligt 
mycket på vatten (is) och vind då detta temat föreföll under några blåsiga vinterveckor medans eld 
och jord blev lite på sidan om. Vi utgick till stor del utifrån vad barnen intresserade sig för just nu 
inom ramarna för de fyra elementen och anpassade våra aktiviteter och experiment utifrån barnens 
tankar, intressen och frågeställningar.

Vi har undersökt, utforskat och experimenterat med vind och vatten. Vi har fångat vinden med hjälp 
av en fallskärm för att se att vindens kraft kan lyfta fallskärmen och sväva ovanför marken. Vi har 
pratat om att vinden är stark och kan få träden att röra på sig och till och med få grenar att falla ner 
på marken. Att luft behövs för att naturen och människan ska kunna leva. Vi har testat vad som 
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flyter och sjunker i vatten och sett om socker smälter fortare i varmt eller kallt vatten. Tagit hem is 
från våra promenader på banvallen och prata om hur is skapas. Tagit in is för att se hur det smälter 
i värme och att is är olika smutsigt om den kommer utifrån eller från frysen. Under 
naturvetenskapen har vi tagit vara på vädret och kunnat uppleva både luften och vinden ute. Är det 
varm luft så går det inte att frysa is ute. Är luften/vinden kall så känner vi det på kroppen och 
behöver mera kläder.

Under teknikdelen av temat har vi byggt en rymdraket och rymden med  olika planeter  och 
himlakroppar. Allt började med att barnen fick fundera ut vad de ville bygga/konstruera, förslagen 
var allt från drönare till raket till att vi slutligen röstade fram att bygga en rymdraket. Vi byggde 
raketen mestadels med återvinningsmaterial såsom mjölkkartonger och toarullar samt papper, 
silkespapper och lim. Vi har pratat om rymden och tittat och sökt fakta om rymden, rymdraketer 
och planeter. Barnen har själva berättat om hur astronauterna går på månen och att de behöver 
sitta fast i lina för att inte flyga bort. Att det inte finns syre i rymden och det är alltid mörkt.

Motorisk förmåga

Under temat motorik har barnen utmanats ytterligare i både sin fin och grovmotorik. Till en början 
har vi nämnt ordet motorik och förklarat skillnaden mellan finmotorik (smårörelser, mycket med 
händerna) samt grovmotorik (stora rörelser, hela kroppen). Samt påpeka för barnen när de gör nått 
motoriskt i vardagen såsom påklädning, gå upp för trappan osv. 

Inom finmotoriken har vi haft fokus på att klippa samt pärlande, främst då med våra minsta pärlor 
för att utmana barnens motorik ytterligare då de främst innan detta tema valde större pärlor. När vi 
har klippt har vi återkopplat till föregående tema språk och kommunikation och intresset för 
bokstäver som vi såg fanns i gruppen. Vi har därför klippt mycket i olika tidningar där barnen 
samtidigt har fått leta efter sina bokstäver och göra varsin namntavla. Efter vilan varje dag har vi 
medvetet erbjudit olika finmotoriska aktiviteter såsom pärla, bygga med duplo och plusplus, både 
för att fortsätta ha en lugn stund men samtidigt för att fortsätta utmana deras finmotorik. Vi har 
även fortsatt med flera fingerramsor från vårt språk & kommunikation tema. 

Inom grovmotoriken har vi sett att barnen haft ett behov och intresse av att klättra. Då vi inte har 
några sådana möjligheter på gården har vi därför fokuserat våra utflykter till att erbjuda klättring. 
På våra halvdagsutflykter har vi därför valt att gå till pinnparken vid Germaniaviken där det finns 
gott om klätterträd. På vår heldagsutflykt till Altorpsskogen har vi satt upp våra repbanor och 
fortsatt utmana barnen från höstens utflykter genom att göra mer avancerade banor mellan flera 
olika träd så att barnen inte bara tar sig fram på repet utan även hittar tekniken för att byta rep 
mellan de olika träden. 

Fantasi & Kreativitet

Vi har tagit till vara på barnens intresse och tankar och således testat olika lekar, skapande och 
aktiviteter. Vi har använt vår fantasi och kreativitet inom samtliga olika övriga teman som ett 
verktyg att driva något framåt och framförallt för att ha roligt. Vi har varit noga på att ta tillvara på 
och komma nära barnens tankar genom olika samtal, diskussioner och att våga ställa frågor till 
dem. På samma sätt har även barnen utmanat oss genom att ställa frågor och tankeställningar där 
vi kanske inte haft en egen kunskap från början. Vi ser även att barnen visat stort intresse för olika 
fantasi och rollekar där man verkligen kan höra att de använder sin fantasi för att bygga upp en 
egen lekvärld, oavsett om vi är i skogen och en stor stock blir till ett tåg eller att vi är på gården och 
det simmar fullt av krokodiler nedanför lekbåten.  

Grön Flagg  

Under höstterminens heldagsutflykter har vi jobbat med Allemansåttan som lärt oss om 
Allemansrätten och Frilufts Förskolors gemensamma miljömål. Vi har pratat om Grön Flagg  under 
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samlingar samt firat Grön Flagg-dagen med aktiviteter utifrån Äventyrets tre valda områden. 
Utforskarna har reflektera mycket om vår miljö och pratat om det i vardagen som tex. när vi har 
gått på promenad i närområdet och sett skräp som vi då tagit hand om.    
                     
Under våren har vi mer och mer nämnt både Grön Flagg och Håll Sverige rent så att barnen 
tydligare ska koppla att allt det vi gör för vår natur och närmiljö är kopplat till vårt arbete inom Grön 
Flagg.

Veda & Barke 

Veda har varit med oss Utforskare. Veda har varit en naturlig del i vår grupp och varit med vid 
samlingar, i skogen, utflykter samt även vid andra situationer såsom lunch och vila. Veda har 
främst använts som ett pedagogiskt verktyg när vi pratat om känslor eller vid konflikter. När något 
barn varit ledsen vid lämning eller glömt ryggsäck till utflykt har även Veda gått igenom samma sak 
så att vi kunnat prata om det utan att nämna något specifikt barn. 

Magdalena och Oskar
Juni 2020

Verksamhetsberättelse Yngre Äventyrare Ht-19/Vt-20	

Läsåret inleds med att vår grupp flyttade upp till övervåningen, blev “Yngre Äventyrare” och 
startade ett samarbete med de äldre äventyrarna. Ett arbete som sedan har fortsatt under hela 
året. Varje vecka har vi haft en gemensam samling med de Äldre Äventyrarna, “barnråd”. Under 
barnrådet har barnen varit med i demokratiska beslut och tagit fram aktiviteter. Aktiviteter som 
utförts i fasta grupper blandade från båda avdelningarna. Val av aktiviteter har styrts dels av 
förskolans gemensamma teman, utifrån styrdokument i förskolans läroplan med rubrikerna “ 
självständighet & identitet, socialt samspel, matematik, naturvetenskap & teknik, språk & 
kommunikation, motorisk förmåga samt fantasi & kreativitet” samt Frilufts Förskolors gröna tråd.
Samarbetet med de Äldre Äventyrarna har även innefattat alla tisdagar när vi har gått till samma 
utflyktsplats och turats om att ansvara för tillagning av lunch på muurikkan.

Självständighet & Identitet och Socialt samspel 

Under läsårets två första månader fokuserade vi extra på temat “Självständighet & identitet” samt 
“socialt samspel”. Vi arbetade med grupp- och jagstärkande lekar. Regellekar introducerades och 
barnen fick nya utmaningar att lära sig följa lekregler. Tillsammans med barnen skapades 
teckningar och text på struktur och regler i de olika lärmiljöerna.
Vi fångade upp och pratade om känslor som kom fram i leken och det sociala utforskandet. Vi 
pedagoger använde/r empati istället för att fördöma. Under samlingar eller i stundens hetta 
reflekterade vi över våra egna och varandras känslor samt hur en konflikt eller motgång kunde 
lösas. Empati är en viktig ingrediens i arbetet identitet och social kompetens och som är alltid finns 
i vår vardag.
Under FN-veckan valde vi att belysa barnkonventionen. Vi läste om “Alla barns rätt”, till exempel 
alla barn har rätt att leka. Samtal skapades återigen kring kompis och hur man är mot varandra. 
Om alla har rätt att leka, hur ska vi då vara mot varandra för att det ska kännas bra och roligt?!
För att stärka barnen i sin identitet skapades aktiviteter där barnen berättade och ritade sig själva 
och sin familj. Efter gick arbetet vidare på kroppen och vi gjorde jämförelser i längd och 
kroppsstorlek. Intresset stärktes för att lära sig mer om inre organ som till exempel skelett och 
lungor. 

Matematik

När matematiktemat startades valde vi att fokusera på längdbegrepp utifrån intresset av att jämföra 
varandras längs. Vi mätte oss och trädde pärlsnören i cm efter hur långa vi var. Under hela läsåret 
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har matematiken ständigt funnits med, lyfts fram och kommit till användning i olika projekt. Till 
exempel under lucia och julförberedelserna då vi skapade en adventskalender med siffror och 
räknade antal dagar till jul. Även i alla vardagssammanhang när vi har synliggjort matematiken, 
räknat antal, jämfört flest eller minst under alla demokratiska beslut.  För att skapa extra fokus och 
nyfikenhet för matematik introducerades olika pedagogiska material som “matteburkar”, klockor, 
tärningar, måttband och våg. Barnen uppskattade att utforska enskilt eller tillsammans i grupp. 
Barnen stärktes i matematiska begrepp och förståelse för mattekluringar.

Naturkunskap & teknik 

 Vi har utforskat luft. Vi tyckte att temat var passande eftersom vi denna snöfattiga vinter fick 
uppleva flera kraftiga stormar. Genom olika experiment och aktiviteter har vi fått nya erfarenheter 
av begrepp som vindkraft, luftmotstånd, syre och koldioxid. På biblioteket lånade vi böcker i ämnet 
och blev nyfikna på olika experiment. Vi testade flera experiment till exempel vindsnurror eller då vi 
tillverkade gasen koldioxid och fick uppleva att ett ljus slocknar. Ljusexperiment ledde in oss i 
reflektioner kring vad luft innehåller, att syret är viktigt. Efter flera rörelselekar med den stora 
fallskärmen kom vi in på att utforska mer om luftmotstånd och luftens kraft. Vi skapade olika små 
fallskärmar för att testa olika material och teknik i konstruktionen. Så plötsligt fick barnen upp ett 
intressant sidospår för robotar. Intresse fångades upp och tillsammans byggde vi och målat fyra 
robotar i olika storlekar.

Språk & kommunikation

Barnens språkliga medvetande har stärkts ytterligare genom lekar med rim och ramsor och klappat 
stavelser i ord och i våra namn. Barnens intresse för bokstäver och att ljuda har tilltagit. Under 
samlingar har vi väckt nyfikenhet för att ljuda bokstäver genom att skriva på whiteboardtavlan. 
Barnen fick med hjälp av ipad skapa collage med sitt namn dels för att lära sig bokstäverna i sitt 
namn och även för att stärka finmotorik och använda digitala verktyg. När vi ljudade upptäckte 
barnen om sina bokstäver fanns i början i mitten eller i slutet av orden.
Introducerandet av högläsning ökade intresset för klassiska folksagor. Genom dramalek 
dramatiserade vi olika kända folksagor. Barnen fick använda sin fantasi och inlevelseförmåga. 
Dramaleken har även stärkt samarbete, turtagning och att uttrycka enklare repliker. 

”Min bokpresentation” har varit ett uppskattat återkommande inslag i våra samlingar. Att få vara i 
centrum, bli lyssnad på, använda sitt eget sätt att berätta och kommunicera. Kompisarna övar på 
att visa ta ansvar, vänta på sin tur och lära sig lyssna. Vi har använt Mona Lisas mystiska porträtt 
för att skapa samtal om ”hur” vi lyssnar på varandra, att vi använder ögonkontakt. Mona Lisa 
skapade även samtal och reflektioner om annat. Barnens reflektioner; ”Hon är död nu, kanske är 
hon en fjäril nu, hon levde före min mormor men inte före dinosaurierna”. 

Motorisk förmåga

För oss på en förskola med utomhuspedagogik hör det till vardagen att vistas i varierad utemiljö. 
Under året har barnen utmanat sin grovmotorik genom alla promenader, utflykter till skog, lekpark 
och skridskoåkning. I skogen har barnen uppskattat att vi har satt upp repbanor att klättra i. Eller 
att gå till det lilla träsket och öva mod, balans och klättring på stockarna.
Barnen har visat stort intresse för att använda pennor och sax. Vi har tagit tillvara på intresset och 
skapat aktiviteter med utmaning i öga och hand-koordination. Till exempel namncollagen eller alla 
fylla-i-teckningar. 

Fantasi & Kreativitet

Fantasi och Kreativitet är något som går hem i gruppen och har funnits med i de flesta projekt. Till 
exempel vi har haft med oss pennor, penslar och färger till skogen. Målat vårblommor och skapat 
egna kolkritor som vi sedan ritade med. Under språktemat skapade vi ett alfabet genom att måla 
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kokosnötter i olika färger för att sedan använda i en bokstavs och alfabetsjakt! Språktemat visade 
också på barnens intresse för dramalekar vilket ytterligare utmanade deras fantasiförmåga.
I och med temat ”fantasi och kreativitet” har vi blivit utmanande, vi och vågar mer än annars. Detta 
har givit oss en ökad självkänsla och inte minst att ta ansvar för material.

Pedagogisk dokumentation

Vårt mål har varit att utveckla den pedagogiska dokumentationen.
Vi har hittat ett sätt som utvecklar och stimulerar barnens läroprocesser genom ”nya min bok”. Vi 
pedagoger har utmanat barnen i reflekterande över sin utbildning när de har varit med och skapat 
text och bild kollage både analogt och digital av projekt.

Grön Flagg 

Under utflykter till skogen har vi tagit tillvara på det som barnen har tyckt varit spännande  till 
exempel när vi upplevt/ sett rester av en fågel som blivit uppäten av rovdjur tog vi med olika 
leksaks rovdjur till utflykten. Allemansrätten har bearbetats genom saga, “Ali och Allemansråttan” 
och aktiviteter som handlade om “att inte störa eller förstöra i naturen”. 
Genom sådd och skördefest har barnen har fått ta del av processen ”från jord till bord”. 
Potatisupptagningen gav barnen inblick i jordens småkryp och kretslopp.
Under vinterhalvåret när vi var mer inne mer påminde vi oss om vikten av att släcka alla lampor i 
tomma rum. Vi förtydligade med Veda och Barkes energiskyltar i varje rum bredvid vid 
strömbrytarna. 
Inomhus har vi byggt upp ett “maskhotell”, liten kompost för inomhusbruk. Barnen turas om att 
mata maskarna med lunch rester och erfar förståelse vad maskarnas jobb går ut på.
Under april och maj månad var vi med i ”håll Sverige rent”. Vi plockade skräp i närmiljön och i 
samband med utflykter. Skräpplockar projektet gav oss kunskap och förståelse för återvinning, 
kretslopp och att vara ansvarsfull. Dessutom fick vi möjlighet att öva på samarbete och matematik. 
Vid ett skräpplockar tillfällen passade vi på att arbeta med matematik och vikt. Skräppåsarna 
vägdes var för sig och sedan adderade vi all vikt för att få fram den totala vikt summan, som blev 
12kg! 

Veda och Barke har främst funnits med genom sång, under utflykter eller som stöd till ledsna 
barn.

Åsa och Cajsa
Juni 2020

Verksamhetsberättelse Äldre Äventyrare Ht-19/Vt-20

Självständighet & Identitet och Socialt samspel 

Vi valde att slå ihop dessa två teman till ett större, överskridande arbete och jobbade med de 
simultant under läsårets första månader. Vi har jobbat mycket med känslor, vilka känslor som finns, 
hur de olika känslorna känns och vart de känns. Detta har vi jobbat med dels för att stärka varje 
individ och dess identitet men också för att utveckla barnens sociala samspel och få mer förståelse 
för hur andra känner. Vi har jobbat mycket med ”Liten” och hur hen känner. Vi har målat och 
pysslat känslor, då har barnen fritt fått skapa och sedan fått uttrycka och verbalisera vad det är de 
har gjort och konkretiserat vilka känslor de vill kommunicera. Efter att ha gjort detta på olika sätt 
flera gånger så började barnen att ge anledningar till de olika känslorna. Detta har varit ett 
välfungerande arbetssätt då det har hjälpt till att stärka och få ihop gruppen då vi fått tre nya 
kompisar under hösten. Arbetet har stärkt både individerna och gruppens förmågor till att ta initiativ 
kommunicera med varandra och konfliktlösning.
Vi har även jobbat med självporträtt där barnen med hjälp av speglar fick se hur de såg ut samt 
måla sig själva på papper. 
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Matematik

Vi har under hela hösten jobbat med antal, dagar och liknande vardagsmatematik. Under vårt tema 
så har vi arbetat en del med längd och form. Vi har pratat mycket om tid och gjort egna klockor 
som vi använt oss av för att prata om och kolla hur klockan ser ut vid olika klockslag. Under 
december så har vi pratat mycket om datum i samband med vår julkalender. Barnen har pratat 
mycket om tid och undrar hur lång tid det är till olika saker. Vi har försökt att på olika sätt att 
tydliggöra detta abstrakta utryck med riktiga klockor och klockor där vi kan ändra visarna på.

Naturvetenskap & teknik

Under tema Naturvetenskap och teknik så valde barnen att jobba med rymden och planeten jorden 
ur ett astronomiskt perspektiv. Bland annat arbetade vi med frågeställningarna; hur det kan vara 
dag och natt samtidigt på olika ställe och hur månen och jorden snurrar runt solen. Barnen har 
själva bestämt tema och vilka ingångsvinklar vi utforskat, detta genom både ett inlyssnande av 
deras vardagliga intressen och uttryckliga önskemål på samlingar. I projektet har barnen skapat 
planeter och vårt solsystem med olika estetiska medium, utforskat hur omloppsbanor och, i 
förlängning, årstider fungerar i experiment med ficklampor och sökt information kring astronomi i 
olika informationskanaler.	

Språk och kommunikation

Vi jobbar dagligen med vikten av kommunikation och pratar med barnen om hur viktigt det är att 
kunna säga vad det är man känner, tycker, vill och så vidare. Under vårt språktema så jobbade vi 
med teckenspråk och har lärt barnen några grundläggande tecken samt de tecknen som barnen 
själva vill lära sig. 
Vi har många som visar extra intresse för andra språk, bland annat engelska och hemspråk. 
Många har dessutom börjat lära sig prata engelska hemma. Detta intresse är något som vi har 
uppmuntrat så att när de pratar andra språk än svenska på förskolan så försöker vi svara, 
uppmuntra och engagera oss för att fördjupa intresse och förståelse för språken. Detta arbete 
påverkar och fördjupar barnens vokabulär både på svenska och i andra språk.
Vi har under temat arbetat mycket med återkommande grupp- och individstärkande aktiviteter så 
som kommunikationskort på samlingar, memoryspel och svårare samarbeten kring pussel. vi har 
tränat argumentationsförmåga när vi röstat och valt aktiviteter nästan dagligen och även tränat att 
fördjupa språkförståelsen med högre förståelse kring stavning, rim och stavelser. Vi har även 
arbetat med konceptet ”min bok” och, för att ytterligare bygga intressen kring litteratur varit på 
biblioteket och lyssnat på samt lånat böcker.

Motorisk förmåga

Vårt mål med motoriken var att vidareutveckla barnens finmotorik och grovmotorik vidare. 
Grovmotoriken har vi övat bland annat med hjälp av vår skridskoskola samt i skogen med olika 
balans- och hinderbanor samt dans, vi har även besökt parker som erbjudit goda möjligheter till 
svårare motoriska utmaningar. Finmotoriken har vi övat dagligen med olika estetiska pyssel som vi 
gradvis introducerade för barnen, t.ex pärlor, collage, flätning, lera, lego.

Vi har jobbat i så stor utsträckning vi kan i mindre grupper för att ge alla barn möjlighet att komma 
till tals och delta på sina villkor för att på så sätt kunna stärka deras självförtroende och våga mer. 
Vi ser ett stort värde i att låta barnen pröva många gånger och att även påpeka för dem hur mycket 
dem utvecklats i vad de vågar sig på för utmaningar, både i grovmotorik och finmotorik. 

Fantasi & Kreativitet

Vi har använt vår fantasi och kreativitet som ett verktyg inom samtliga olika övriga teman under 
läsåret och tagit vara på den under dagens olika rutiner och situationer. Vi har tagit till vara på 
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barnens intresse och tankar och uppmuntrat dem att vara kreativa i sina tankar, lösningar på 
problem samt i barngruppens stora intresse för pyssel och skapande.

Grön Flagg

Vi har jobbat med återvinning, hur allt ska sorteras och vad som händer med skräpet när vi 
återvunnit det. Vi har jobbat mycket med att försöka spara på våra resurser t.ex använda mindre 
papper samt värna om vårt material. Detta har dock haft blandat resultat och inte riktigt nått fram till 
barnen. Vi har också jobbat med Frilufts Förskolors aktuella energimål och engagerat barnen i att 
släcka lampor, ta ett papper när vi tvättar händerna och använda returpapper när vi vill klippa och 
pyssla.

Gröna tråden/utflykter

Vi har haft som mål med årets utflykter att barnen ska få ta mycket ansvar och lära sig om ansvar 
och konsekvenser, hur de kan vara med och påverka samt vad det då krävs av dem.

Detta har vi jobbat med genom att ge barnen utrymme att vara med och bestämma vart vi ska gå 
och vad vi ska göra på utflykterna. Barnen tar också ett visst ansvar att ta hand om vårt material 
och miljö så att vi kan behålla det så som vi vill ha det, detta blir extra tydligt under dem årliga 
skräpplockarveckorna och när barnen deltar i att sätta upp vindskydd eller deltar i matlagningen. 
På våra utflykter så lär sig barnen att ta eget ansvar över sin egen utrustning, vi är noga med att 
tidigt prata om hur man packar och att samverka med föräldrarna om hur vad som bör finnas i 
packningen för att ge barnen goda förutsättningar för att lyckas och vill fortsätta avancera sitt 
ansvarstagande.

Viktor och Camilla  
maj 2020
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