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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 2014 och 2015. Förskolläraren Olivia 
arbetade tillsammans med Axel, outbildad barnskötare, båda 40 h/veckan.  
 
Utforskargruppen bestod av 17 barn på hösten och 19 barn på våren, födda 2015 
och 2016. Förskolläraren Natascha, arbetade 40 h/v tillsammans med Johanna, 
förskollärare 32 h/v och Neri, barnskötare,39 h/veckan. Natascha arbetade även 10 
h/veckan med administrativa uppgifter som ingår i hennes ansvarsområde som 
Rektor.  
 
Upptäckargruppen bestod av 10 barn födda 2016/2017 under hösten och 10 barn 
födda 2017 och 2018 under våren. Barnskötaren Camilla arbetade 35 h/veckan 
tillsammans med Philip,40/h veckan. 
 
Vi har skolat in 9 barn under höstterminen och 3 barn under vårterminen. Totalt hade 
vi 42 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 Utbildningssplan för terminerna utifrån tidigare 
utvärderingar av verksamheten, läroplansmål, gemensamma mål för Frilufts 
Förskolor samt våra egna förskolespecifika mål. På planeringsdagen I höstas hade vi 
föreläsning om lekens betydelse och på planeringsdagen i våras fick vi lyssna på 
föreläsning om retoriklek I förskolan. 
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På vår utvecklingsdag i höstas fokuserade vi på arbete med jämställdhet. I våras 
hade vi en gemensam utvecklingsdag tillsammans med Broby och Lunden vid 
Fjäturen där vi jobbade med den nya läroplanen och utomhuspedagogik. Förskolan 
stängde för utvecklingsdagarna, omsorg ordnades vid behov. 
 
 Även höstterminens förskolläraträffar handlade om leken och dess betydelse för att 
som pedagog kunna stimulera barnens sociala förmågor. Under våren har våra 
förskollärarträffar ordnats i digital form med tema ”Språk/språkstörningar”.  
Barnskötare hade sina träffar med fokus på ”Från Jag till Vi” i olika åldersgrupper där 
man diskuterade gruppens betydelse för barnets lärande. 
 
  Våra pedagogmöten ligger på kvällstid och har varit tre timmar långa. Vi har under 
året haft 14 pedagogmöten där vi har diskuterat bl.a värdegrundsfrågor, pedagogisk 
dokumentation och samarbete med föräldrar. Det har varit extra fokus på förskolans 
utomhusprofil och hur man kan utveckla det arbetet vidare.   
 
Föräldrarsamverkan 
   Stormyren har idag samverkansgrupp som består av 5 föräldrar. Gruppen har 
tillsammans med rektor och avdelningsansvariga träffats en gang på höstterminen för 
att diskutera aktuella frågor. 
    Föräldramötet hölls i januari. På mötet diskuterade vi den nya läroplanen och 
Barnkonventionen som från och med januari blivit ett lag. Luciatåget gick I Korta 
Björken skogen och uppskattades av bade barn, föräldrar och pedagoger.  
     Under året har pedagogerna i alla grupper haft utvecklingssamtal med föräldrarna 
för att diskutera barnens utveckling. På våren erbjöds utvecklingssamtal även digitalt 
för de föräldrarna som önskade det.  
      Alla barn som skolades in under året har blivit erbjudna inskolningssamtal. 
Föräldrarna till skoläventyrarna har haft avslutningssamtal med pedagogerna i juni 
där barnens tid på förskolan summerades och skolövergången lyftes upp.  
      Under året har föräldrarna informerats om utbildningen via Förskoleappen, bl.a. I 
våra infobrev där vi berättade vi om vilka mål vi arbetar under veckan samt planering 
för kommande vecka. I appens Kalenderfunktion kunde föräldrarna i god tid boka in 
viktiga datum för terminen. 
 
Förskolans traditioner 
Vi är stolta över våra traditioner som Skördefest, Veda och Barkeloppet, Nobelfest. 
Förskolansdag firades i maj med Maskerad och Såpbubblor.  Vår sommarfest blev 
lite annorlunda denna gång – vi hade allsång, experimentshow och bakade 
krabbelurer på murrikkan – med föräldrarna som kunde fåsenare ta del av firandet 
via Förskoleappen. 
 
Gemensamma mål och styrdokument 
Förskolan styrs av Läroplan för förskolan -2018. 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 -“Gröna Tråden” som vi har som riktlinjer.  
 
På Stormyren har vi under året arbetat med följande utvecklingsområden: 
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Utomhuspedagogik  
 
Målet var att ta skogen till förskolan så det vi gör i skogen syns bade i ute- och 
innemiljö samt utveckla den naturpedagogiska inriktningen ännu mer. 
 
Upptäckarna tog utomhuspedagogiken in i vår innemiljö genom att jobba med projekt  
”Stubbe”. De skapade en skogplats inomhus av utomhusmaterial samt återvinnings 
material.  
Utforskarna har använt naturmaterial från skogen i deras skapanderum, inrett visa 
rum med hjälp av naturmaterial och även tagit in utomhus aktiviteter via 
dokumentationen på väggarna.  
Äventyrarna har kopplat ihop de projekt som var aktuella utomhus med aktiviteterna 
inomhus samt prioriterat naturmaterial I sitt skapande. Tillsammans på hela förskolan 
har vi försökt följa Gröna Tråden ännu mer och samarbetat kring olika möjligheter att 
laga mat I skogen och gå på utflykter. 
 
Detta område vill vi fortsätta jobba med även till hösten. 
 
Utveckling av gården  
 
Under året har vi haft som mål att utveckla vidare vår förskolegård och göra gården 
mer inspirerande och attraktiv för barnen.  
 
Vi har under året jobbat med att organisera om materialet i uteförrådet samt gjort 
aktivitetslådor till våra eftermiddagar när alla avdelningar slås ihop. Gården har nu en 
kiosk med tak, skyltar och material som inspirerar barnens lek. Vi har utifrån våra 
observationer gjort tydliga stationer/parkeringar med trafikskyltar, det finns alfabet 
och siffror uppsatta i olika delar av garden.  Det finns ett skaparverkstad på övre 
garden som är mycket uppskattad av barnen. Vi har målat rutor för 
programmeringslek samt “sifferormar” som stimulerar intresse för matematik. En 
teaterscen samt nya flyttbara mattestationer planeras.  
 
 
Jämställdhet 
 
Våra mål under året var att se över material och böcker med fokus på jämställdhet 
samt att stimulera barnen att välja nya lekar, material och lekkonstellationer och inte 
fastna i aktiviteter. 
     Vi hade under hösten genomfört en gemensam vecka med fokus på jämställdhet. 
Vi pratade med barnen om vilka normer som finns i vårt samhälle och varför. Vi gick 
till biblioteket och lånade litteratur med jämställdhet och normbrytande som tema och 
fortsatte arbeta med dessa under året. Under hösten hade vi “Tvärtomdagen” på hela 
förskolan där vi testade att göra saker på ett annat sätt, “bryta” mot normer samt 
reflekterade kring varför visa normer finns. Pedagogiska dokumentationen med 
observationer och reflektioner ledde till att nya tankar och metoder för att göra 
utbildningen mer jämlik utvecklades. 
 
    Upptäckarna och Utforskarna har under året fokuserat mycket på barnens lek och 
samspel. Genom att vara närvarande pedagog och tillföra nytt material kunde man 
hjälpa barnen att variera sin lek. Pedagogerna skapade möjligheter för barnen att 
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våga testa nya saker, att inte fastna i ett stereotypt mönster genom att stimulera till 
varierande lekar och testa nya lekkonstellationer.  
    Äventyrarna har fokuserat på att erbjuda flera olika aktiviteter i skogen och 
tillsammans i gruppen har testat på att göra aktiviteter i mindre och blandade 
grupper. Detta har gjort det lättare för barnen att efterfråga dessa aktiviteter sedan på 
gården och i andra sammanhang. 
 
Så här har vi jobbat med våra andra gemensamma mål: 
 
Miljömål  
 
Målet var att minska matsvinnet, energiförbrukningen och pappersvinnet som är 
också gemensamma miljömål för Frilufts Förskolor. 
 
Vi har jobbat mot att minska matsvinnet I dialog med föräldrarna genom att meddela  
frånvaron till köket  i tid. Barnen har fått öva på att ta lagom med mat.  
Minska energiutsläpp gjorde vi genom att stänga utedörrar när det inte behövs och 
inte använda torkskåp för enstaka plagg, även det i dialog med föräldrarna.  
Minska pappersförbrukning har vi lyckats väldigt bra med genom att använda mindre 
papper, rita i ritböckerna och använda återbruksterbruksmaterial i första hand. Ute på 
garden har barnen ritat gemensamt på vårt nya staffliet och vi sparar mycket av 
materialet när barnen klipper för att återanvända det. 
 
 Barnkonvention 
  
I Upptäckargruppen har man arbetat mycket med barns inflytande genom att  stanna 
upp och vara lyhörda på vad barnen upptäcker i skogen. De har övat på att rösta i 
olika vardagssituationer och vid samlingar. Genom att organisera lugna måltider har 
pedagogerna fått möjlighet att samtala med barnen och lyssna på varje individ i 
gruppen. 
Utforskarna har under höstens FN-vecka gjort tipspromenad kring frågor om 
Barnkonventionen. De har diskuterat kring frågan “Vem bestämmer” och Vad gör dig 
glad?” Utforskarna har fokuserat på frågor kring barnens rätt att uttrycka sin åsikt och 
påverka sin tid på förskolan. Barnen är vana att rösta i olika vardagssituationer om 
det är manga som önskar olika saker.  
Äventyrarna har läst boken ’’Alla barns rätt’’ och diskuterat tillsammans vilka 
rättigheter barn har. Barnen har lärt sig om hur det kan se ut i andra kulturer och 
krigsdrabbade länder där barn inte har samma skyddsnät.   
 
 
Förskolebrevet 

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 diskuterat och lyft Förskolebrevet löpande på 
pedagogmöten. 

Upptäckarna har övat på att säga Stopp Min kropp och lekt Stoppleken i skogen.  
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 Vid blöjbyten och toalettbesök har pedagogerna lyssnat på barnens önskemål om 
pedagoghjälp. Barnen har övat på att sätta ord på känslor och känna igen olika 
känslouttryck. Pedagogerna använt Veda och Barke som pedagogiskt verktyg. 
 
Utforskarna har under året gjort integritetsövningar, som Häxleken och Stopp-leken. 
Under hösten läste vi och reflekterade kring boken “Vilda säger nej.” Dåliga 
hemligheter och vem bestämmer var de frågorna som har lyfts upp utifrån barnens 
tankar. Under våren jobbade vi kring “Nej -sa Lilla P” - boken och viktiga 
integritetsfrågor som boken tar upp.  
  
Äventyrarna har under terminerna arbetat kring personliga gränser, eget utrymme 
och varje barns rätt att känna efter och säga nej eller stopp om man vill det. I 
aktiviteter har vi arbetat med att säga ”Nej” och ”Stopp” och diskuterat olika 
dilemman och hur vi skulle velat agera i situationen och vilka känslor som kommer 
upp. Vi har läst boken “Vilda säger Nej” och pratat kring rätten att bestämma över sin 
egen kropp, privata områden men även ta hänsyn andra och hur de känner. 

Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling  

Vi har arbetat fram en ny plan mot diskriminering och kränkande behandling. 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. Dialog med 
föräldrarna när olika dilemma uppstår har varit viktig. Vår plan är ett levande 
dokument och omarbetas kontinuerligt. 
 

Grön Flagg 
På Stormyrens förskola har vi arbetat aktivt med att väcka ett positivt miljötänkande 
hos våra barn. Vi är certifierade inom Grön Flagg, som är ett pedagogiskt verktyg och 
en miljöcertifiering utvecklat av föreningen Håll Sverige Rent. Under året har vi 
arbetat med tre olika Tema: 
 
Skräp och Avfall:  
 
På förskolan har vi en egen miljöstation där barnen har varit delaktiga i. Vi har 
arbetat med kompostering, pratat om hur den fungerar och barnen har följt med och 
slängt matrester i komposten.  
 
Under hösten arbetade alla grupper med Kartongmatchen, som hade fokus på 
återvinning. VI pratade mycket om vad som händer när man återvinner förpackningar 
och här involverade vi även föräldrarna genom att barnen utmanades att återvinna 
dryckesförpackningar hemma. Under våren har förskolan varit delaktig i 
Skräpplockarvecka där barnen i alla grupper har plockat skräp, sorterat det olika kärl 
samt diskuterat kring det. “Skräphäxa” har varit på besök och vi har på ett lekfullt sätt 
rensat vår gård och närmiljö från skräp.  
 
 Upptäckarna under året pratat om sopsortering samt 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. 
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Utforskarna har under året pratat om nedskräpning och plockade skräp i naturen. Av 
skräpet gjorde vi en skräptavla som vi presenterat inomhus. Vi har arbetat mot att 
använda främst återbruksmaterial i skapandet. Sagan om Mikron som barnen visade 
stort intresse för gav barnen förståelsen för varför man inte ska skräpa ner i naturen. 
Även föräldrarna har involverats I Temat genom att rita teckningarna kring Mikron 
och diskuterat Mikron med barnen. 
 
Äventyrarna har under året bekantat sig med HSR pedagogiska material som 
Allemansråttan, Hajen Kaj, Burken Berra och pratat kring dessa om hållbar 
utveckling samt hur vi ska ta hand om skogen. Vi har även bekantat ossWWFf’s 
material ‘’Rädda Östersjön’’ och använt det för ge barnen en förståelse för de 
utmaningar våra hav står inför.  
 
Livstil och Hälsa  
 
Under hösten hade vi gemensam Motorikvecka där vi testade olika motoriska 
förmågor som att krypa, rulla, hoppa och balansera. Upptäckarna har under året 
testat att göra hinderbanor och pratat kring matcirkeln/övat på att smaka olika saker 
samt uttrycka sina känslor. Utforskarna har arbetat mycket med rörelselekar samt 
avslappning. Barnen har fått diskutera kring kostcirkeln och nyttig mat samt under 
höstterminen fått hjälpa till vid matlagningen. Äventyrarna har testat flera nya idrotter 
bade på garden och utanför på fotbollsplanen. Att dansa till rockmusik har varit 
populärt bland barnen. Rörelse under dagen varierades med avslappning och vila.  
 
Global Samverkan:  
 
Gemensamma målet var att uppmärksamma hur människor i olika delar av världen 
har olika mycket påverkan på miljön. Vi vill att barnen på ett lustfyllt sätt ska få 
förståelse för att det finns länder och människor som är annorlunda än det som de är 
vana vid. Inom temat fokuserade vi arbete med begrepp Lika – Olika.  
 
 Upptäckarna har tittat på olikheterna kring hur man bor i olika länder.  
 
Utforskarna har samtalat kring hur barn har det i olika länder, framför allt med fokus 
på lek –som till exempel vilka möjligheter finns för barn att leka i olika delar av 
världen och vad är det som lika/olika i jämförelse med Sverige. 
 
 Äventyrarna har under året pratat om Kulturella likheter och olikheter samt klimat. 
Barnen fått se bilder hur det kan skilja sig i olika länder och kulturer när det kommer 
till levnadssituationer. Barnen har reflekterat mycket om hur vi gör för att inte skräpa 
ner under Globaliseringsveckan och lärt sig om vad FN och EU gör för miljön.  
 
 
Pedagogisk dokumentation 
Frilufts Förskolor har under höstterminen haft fokus på pedagogisk dokumentation. 
 Pedagogerna har dokumenterat i Förskoleappen men även på andra sätt som t.ex. 
genom observationer och anteckningar som användes som underlag för fortsatt 
planering av verksamhet.  
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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. Vi har blivit bättre på att 
observera samt filma barnens lek samt reflektera över lärandet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här kommer sammanfattning av hur olika grupper arbetade med de olika gruppmålen 
utifrån läroplanen och vår utbildningsplan: 
 
Upptäckarna  
 
Självständighet och identitet 
 
Pedagogerna har arbetat för att utveckla barnen i sin självständighet och det har vi 
gjort genom att de får prova på att klara sig själva med viss hjälp, vid pott träning, på 
och avklädning samt att ta på och av sig sina ryggsäckar. 
 
Vi har lagt fokus på att barnen ska tycka om att sjunga på namnsånger på 
samlingarna och ha mer fokus på vad som händer i samlingen. 
Vårt arbete med namntavlan har gjort att alla barn känner sig sedda och att de fort 
ser vem som saknas i gruppen. Under vårterminen jobbade vi också med Tema - Mitt 
hus och skapade kring det. 
 
Socialt samspel 
 
Detta tränades dagligen i vårt arbete tillsammans,framförallt via leken. Barnens 
tillvaro på förskolan präglas av sociala kontakter och de måste hela tiden öva på att 
ta hänsyn till andra. 
Vi har under året fokuserat på ”Från Jag till Vi” att få barnen att förstå att de är en del 
av en grupp och att de kan ha glädje av varandra. Barnen fått träna på turtagning och 
att dela med sig leksakerna. Nu utomhus har vi fortsatt att träna på att vänta på sin 
tur och att lyssna på varandra i samlingen. 
 
 
Språk/kommunikation 
 
Barnen har tränat sitt språk och kommunikation hela tiden i det dagliga arbetet. Med 
få barn runt bordet och lugna måltider har vi kunnat kommunicera med barnen och 
övat deras språkförmåga. 
Vi sjunger och säger ramsor dagligen och vi pedagoger har varit aktiva i leken med 
barnen för att stötta kommunikation och språk. Med hjälp av visuellt stöd/bilder i våra 
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aktiviteter har vi hjälpt barnen att återberätta vad vi gör och gjort på dagarna. Vi har 
haft bilder på våra aktiviteter som barnen kunde titta på och prata kring. 
 
Matematik 
 
Matematik har ingått som en del av nästan alla samlingar. Barnen har hjälpt till att 
räkna kompisar, vi har pratat och sjungit om färg samt övat på mönster och sortering 
i skogen.  
 
 
Naturvetenskap/teknik 
 
Vi har spenderat mycket tid i skogen och arbete med naturvetenskap är ett naturligt 
inslag. Vi har fokuserat på Tema Stubben och de småkryp som bor där. Barnen i 
gruppen som vänder på stenar och letar efter små insekter. Vi har tittat på blad och 
växter och har pratat om förändringarna i naturen under de olika årstiderna. 
Vi har arbetat med digitaliseringen med hjälp av QR-koder och vad som döljer sig 
bakom dem, sånger. Under fokusvecka har vi haft skattjakt med QR koder samt gjort 
Robotleken där barnen fick bekanta sig med programmering. 
Inom vårt gemensamt arbete med Mjölkstöd har barnen fått bekanta sig med djuren 
som bor på Bondgården,vi pratade om Hörnan,Ko och Fåret.  
 
Motorisk förmåga 
Finmotoriken tränades i leken med duplo, bygga pussel och plocka upp saker i 
skogen, öga-hand koordinationen tränades. Vi har även målat och ritat,skapat och 
pysslat med olika material. 
Grovmotoriken tränas i leken på gården och skogen, med lekar att hoppa från stenar, 
stubbar och kliva över och under olika föremål.  
 
Kreativitet/fantasi 
Vi pedagoger försöker visa barnen olika lösningar och försöka släppa loss fantasi i 
leken och skapandet, inget är fel eller rätt. Att vara kreativ är att kunna vara öppen 
för olikheter i olika saker.  
 
 
 (Redogörelsen för Upptäckarna är skriven av Camilla med hjälp av Philip) 
 
 
Utforskarna 
 
Självständighet/identitet 
 
Utforskarna har under året tränat mycket på självständighet i alla vardagssituationer, 
som påklädning, toalettbesök och vid hantering av ryggsäck och packning. Vi som 
pedagoger har planerat dagarna för att alla barn ska få den tid de behöver för att 
klara så mycket som möjligt själva i alla dessa situationer. De äldre Utforskarna har 
fått öva självständighet under skridskoskola. 
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För att barnens ska få en möjlighet att utveckla en positiv självsyn har vi arbetat med 
projektet  ”Heta Stolen”, där barnen har fått turas om att vara i centrum och vi pratat 
om varje barns starka sidor. 
 
Socialt samspel 
 
För att barnen ska få möjlighet att träna sitt sociala samspel har vi under året använt 
oss av leken. Vi har fokuserat på att ge de fria leken tid, vi har planerat in tid för lek 
där vi pedagoger kunnat vara närvarande och stötta när det behövs. Vi har även lekt 
styrda lekar, med syfte att skapa sammanhållning i gruppen. 
 
Vi hade även som mål att öva på att våga visa känslor och utveckla empati. För att 
göra detta har vi haft ”Känslogubbar” uppsatta vid varje matbord och vid måltiderna 
har barnen fått berätta om vilken känsla de känner just för stunden. Vi har även 
“dansat” känslor vid några tillfällen. Vi har även låtit barnens samarbeta vid 
skapande, för att stärka deras förmåga att samarbeta för att nå ett mål.  
 
Språk och kommunikation 
 
För att öka barnens medvetenhet om språkets uppbyggnad har vi arbetat 
systematiskt med ”Före Bornholmsmetoden”, samt även med andra språksamlingar. 
Vi har fokuserat mycket på rim, men även på att se hur orden delas upp i olika delar, 
vi har till exempel klappat stavelser och testat vad som händer om man byter plats på 
ordens olika delar. För att träna berättarförmåga och ordförråd berättade vi sagor 
tillsammans – kring olika föremål och bilder. Barnen visade intresse för “ritsagor” där 
man övar förmåga att lyssna och följa instruktioner och även finmotoriken. Vi har låtit 
barnen utveckla sin berättarförmåga när de återberättat sagorna och reflekterat kring 
dokumentationen. Under hela året har vi sjungit och lärt oss nya sånger vilket 
stimulerade språket.  
 
Matematik 
 
Under hösten fokuserade vi mycket på former. Vi pratade om olika former och vi 
berättade en saga om de olika formerna, som barnen sen fick återberätta. Vi 
använde oss av barnens matlådor och tittade på trafikmärken i vår närmiljö, för att 
undersöka vilka former de har. Former och begreppet tredimensionella rummet 
arbetade vi med även genom att skapa med lera.  
 
Vi har arbetat med begreppet “par” på olika sätt, till exempel har barnen fått leta efter 
två likadana löv i naturen och vi har diskuterat tillsammans kring vad vi har på 
kroppen som det finns två av. 
 
Under våren har vi arbetat mycket med mönster och symmetri. Barnen har fått lägga 
mönster av naturmaterial och vi har även ritat mandalas. 
 
För att hjälpa barnen in i den digitala världen har vi arbetat med programmering och 
kring källkritik. Barnen har fått programmera en robot och de har även fått testa på att 
själva vara robotar. Vi har använt oss av QR-koder i olika sammanhang. Vi har även 
ett digitalt mikroskåp, som vi använder för att titta på olika material både i naturen 
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och i den av människan skapade världen. Under våren har vi börjat forska lite kring 
begreppet “tid” och undersöka timglas. 
 
Motorisk förmåga 
 
För att utveckla barnens finmotorik har vi använt oss av skapande i olika former, 
både i skogen, på gården och inomhus. Barnen har täljt med potatisskalare, de har 
spikat, målat, ritat, klippt och limmat. Vi har även erbjudit lego och klossar. 
 
Grovmotoriken har vi tränat dels genom att vara i skogen och låta barnen möta de 
utmaningar som blir av att röra sig där. Vi har även erbjudit olika idrotter på vår 
idrottsplan och vi har byggt hinderbanor, både på gården och i skogen.  
 
Vi hade under hösten ett tag fokus på olika sätt att röra sig, som att rulla och krypa 
och utmanat barnen genom att ta med rep till skogen. Med hjälp av rep övade vi 
klättring och balans men även samarbete. 
 
De äldre utforskarna åkte skridskor under vintern I Skanska hallen och övade balans, 
motorik samt coordination. 
 
 
Naturvetenskap/teknik 
 
Vi har utifrån barnens intressen arbetat med olika experiment kring vatten, luft och 
kemiska processer, till exempel hur bakterier på våra händer kan göra en smörgås 
“möglig”. 
 
Vi hade som mål att öka barnens kunskap om och intresse för djur och natur. För att 
uppnå detta har vi lagt mycket fokus på fåglar. Vi har varit uppmärksamma på fåglar 
som finns runt omkring oss och lyssnat på olika fåglars ljud via appen “Kvitter “och 
läst om olika fåglar I våra faktaböcker. 
 
Vi har även varit vid vattnet och håvat. Vi har inte fått några fiskar, men vi köpte en 
fisk från affären som vi tillagade på vår murrika och alla som ville fick smaka. 
Spännande upplevelse för barnen! Vi hittade även vatteninsekter som vi tittade på 
tillsammans. 
 
I vårt arbete med Skolmjölkstödet har vi arbetat med olika bondgårdsdjur och framför 
allt fokuserat på vilken nytta de olika djuren har för oss människor. Detta för att öka 
barnens förståelse för hur vi människor är beroende av vår natur och våra djur.  
 
Under vårterminen har vi odlat och planterat prydnadspumpor, blommor, potatis och 
morötter. Barnen reflekterat över vad växterna behöver och har varit med och vattnat 
dem. Det ska bli spännande att se vad som händer i odlingslandet till hösten. 
 
Vi har under året arbetat kring olika “verktyg” som spade och borr. 
 
Fantasi/kreativitet   
Vi har jobbat med detta mål via dramatisering av sagorna samt ge barnen tid för 
kreativit skapande där barnen fått fritt välja material och egna teman. I leken hade vi 



  11(14) 

hela tiden tanke att get utrymme och tid för barnen att leka och skapade goda 
förutsättningar för det. Vi arbetade mycket med att låta barnen berätta egna sagor 
utifrån bilder eller specifikt material.  
 
(Redogörelsen är skriven av Johanna, Natascha och Neri Utforskarnas pedagoger) 
 
 
 
 
 
 
 
Äventyrarna 
 
 
Självständighet och identitet  
 
Äventyrarnas mål för terminen var att besöka nya platser och att utmana oss genom 
att göra nya saker tillsammans i gruppen. Under höstterminen besökte vi många nya 
platser tillsammans och vi har flertalet gånger gått på utflykt utan att ha en specifik 
plats att besöka. Vi har under terminerna hittat tre nya skogsplatser som vi sedan 
återkommit till flertalet gånger. 
 
 Aktiviteter som vi testat på mer under terminerna är teater, musik/dans, utforska 
vattnet och grovmotoriska aktiviteter som klättring.  
Vi har även tillsammans i gruppen skapat en gruppkänsla som gör att barnen i 
diskussioner kan berätta sina tankar och att alla barnen i gruppen är med och delar 
sina tankar och åsikter.  
 
 
Socialt samspel  
 
I Äventyrargruppen har vi arbetat med samarbete genom att göra aktiviteter i mindre 
grupper. Barnen har tillsammans kommunicerat fram en lösning och hjälpts åt att 
hitta ett sätt att samarbeta. När vi har gått till skogen har barnen fått olika kompisar 
att gå med för att prata med andra än de brukar och lära sig att kommunicera och 
förstärka relationerna. 
Tillsammans med Veda och Barke har vi även tagit upp problem och dilemman som 
vi tillsammans har diskuterat och försökt hitta olika lösningar till. I gruppen har vi 
även pratat om känslor och när barnen känner de olika känslorna. 
 
Språk/ kommunikation:  
 
Vi har under terminen utmanat Äventyrarna att berätta egna sagor i grupp med hjälp 
av ‘’Storydice’’. När vi är i skogen har Äventyrarna använt språkkort där vi rimmat i 
ring. Eftersom intresset i gruppen för bokstäver har varit stort har vi lagt fokus på att 
stimulera Äventyrarnas läsförståelse, vi har övat på att ljuda, att skriva sina egna 
namn samt varandras namn, lösa korsord samt försöka läsa enkla meningar. 
 
Naturkunskap och teknik: 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Vi har under terminen provat på att använda olika verktyg såväl digitala som analoga. 
Äventyrarna har bekantat sig med QR koder, digitala mikroskop, 
robotprogrammering, trädgårdssaxar, hammare och såg. På förskolan har vi utfört 
experiment där Äventyrarna har fått gett sin egen hypotes och förklarat med egna ord 
kemiska processer som sker.  
 
 
 
Matematik   
 
Under läsårets gång har Äventyrarna fått utforska klockan, vägt olika material, 
undersökt mönster enligt utbildningsplanen. Genom att börja samlingarna med att 
titta på klockan och diskutera kring vad klockan är när de olika visarna står på olika 
tider och vad vi gör på dessa tider. När vi utforskat vikt har vi valt att ge kg, hg och g 
andra namn för att göra det lättare för äventyrana att minnas Krille kilo Grammo 
Gram, Hektor hektogram och så vidare, vi har vägt fasta vikter mot varandra och 
skogens material. Vi har tillsammans byggt en egen våg av hinkar och snören där 
barnen har uppskattat och provat hur många kottar det tar innan det väger jämt emot 
ett 1kg. Vi anser att detta hjälpt Äventyrarna få en förståelse för vad tid och vikt är.  
 
 Motorisk förmåga  
 
Under vintersäsongen var Äventyrarna i ishallen ett flertal gånger och övade på att 
åka skridskor. Barnen lärde sig att ställa sig upp på skridskor, hålla balansen och ta 
sig fram. Vi utmanade oss även genom att öva andra sorters tekniker som baklänges 
och svänga och att lära sig åka skridskor varvade vi med att leka tillsammans och ha 
roligt på isen.  
Vi hade planerat att ha skidskola under vintersäsongen men eftersom att snön 
uteblev så hade Äventyrarna ingen skidskola under ht19/ vt20. 
Äventyrarna har under höst- och vår-terminen gått på långutflykter tillsammans, den 
längsta promenaden blev till Fäturen där vi håvade i bäcken. Äventyrarna har även 
besökt andra skogsplatser, som vindskyddet vid ängen och skogen vid Rösjön. På 
våra utflykter har barnen fått utmana sig och tränat sin uthållighet och fått tillit sin 
egna förmåga som var målet i vår utbildningsplan. 
 
Fantasi/kreativitet   
 
Under terminen har Äventyrarna arbeta i temaveckor och aktiviteter i vardagen kring 
drama. Genom dramalekar utmanades äventyrarna i rollspelet och fick pröva på olika 
roller.  Äventyrarna har fått fritt välja material på förskolan och skapat sina egna 
instrument, under musikveckan skapades bland annat maracas-trummorna. Under 
teaterveckan fick Äventyrarna skapa sin egen teater som vi spelade upp för varandra 
i grupper. För att utmana fantasin har Äventyrarna fått använda sig av ‘’story dice’’ -
ett verktyg som inspirerar barnens fantasi när de berättar sagor.  
 
 
Hitta Vilse  
Under vårterminen har arbetet med Hitta Vilse vart mycket uppskattat. Äventyrarna 
har arbetat med Vilse efter Civilförsvarsförbundets Hitta Vilse häfte ’’Överlevnads 
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Utbildning för barn’’ där vi parallellt med uppgifterna i häftet har testat på de olika 
stegen i skogen. Genom sång och berättelsen har Äventyrna fått hjälp att förstärka 
de kunskaper vi lärt oss.  
 
 
 
 
(Skrivet av Olivia och Axel, Äventyrarnas pedagoger.) 


