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Frilufts Förskolor Gläntan  

Gläntan är en privat förskola som ägs och drivs av Frilufts Förskolor i Stockholm AB. 
Gläntans lokaler ligger i ett bostadsområde och har närhet till fina naturområden, så som 
Riddersvik som ligger naturskönt vid Mälaren. Vi arbetar efter Lpfö 18 samt Frilufts 
Förskolors egna styrdokument: Gröna tråden och övar prövar och lär med 
naturpedagogiken. Vår metod är att arbeta med utomhus- och naturpedagogik. Veda & 
Barke är ett pedagogiskt hjälpmedel som vi använder tillsammans med barnen och de 
följer barnen i våra olika grupper: Upptäckare, Utforskare och Äventyrare.


Maten på Gläntan 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 ekologiska. 

Barn och pedagoger 

Vi har haft mellan 50-55 barn på Gläntan under HT 20 och VT 21. Upptäckarna har varit 
12-15 barn och tre pedagoger. Utforskare 1 har varit 10-13 barn, och två pedagoger. 
Utforskare 2 har varit 12-13 barn och två pedagoger. Äventyrarna har varit 12-14 barn och 
två pedagoger.


Under hösten och våren har följande pedagoger arbetat hos oss. 


Mia 	 	 	 Förskollärare/ Rektor	 	 40 tim 
Emma	 	 	 Förskollärare/ bitr Rektor	 40 tim 
Linda	 	 	 Förskollärare	 	 33 tim 
Svetlana	 	 	 Förskollärare	 	 40 tim 
Andrea	 	 	 Förskollärare	 	 40 tim 
Josefin	 	 	 Barnskötare		 	 35 tim 
Saniye	 	 	 Barnskötare		 	 35 tim 
Therese	 	 	 Barnskötare		 	 35 tim	 	  
Martina	 	 	 Barnskötare		 	 40 tim 
Sanna	 	 	 Barnskötare		 	 31 tim 
Aroosa 	 	 	 Barnskötare		 	 40 tim 
Julia 	 	 	 Barnskötare 	 	 37 tim  

Planering och utveckling


I januari och augusti hade vi planeringsdagar där vi planerade och skrev in målen för 
verksamheten samt varje grupps enskilda mål. Dessa skrev vi in i våra verksamhetsplaner 
för Höstterminen -20 och Vårterminen -21.
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Läsåret 20/21 har Gläntan haft 14 personalmöten som alla varit tre timmar långa där vi 
bland annat arbetat med vårt systematiska kvalitetsarbete, diskuterat pedagogiska 
dilemman och utvecklingsområden samt löpande utvärderat pedagogiska miljöer och 
aktiviteter. Vårt arbete med Gläntans plan mot diskriminering och kränkande 
särbehandling har vi tagit upp på samtliga personalmöten för att hela tiden ha en aktuell 
lägesrapport att utgå ifrån i vårt dagliga arbete. Vi har arbetat med fokus på olika 
områden utifrån barnkonventionen samt förskolebrevet där de diskussioner vi haft i 
personalgruppen har legat till grund för arbetet tillsammans med barnen, t.ex 
Barnkonventionen dag. Det är också en viktig del av vår vardag och något som diskuteras 
på den gemensamma reflektionstiden i arbetslagen.  


Under våra utvecklingsdagar har vi arbetat med fokus på normkreativitet (hur vi medvetet 
främjar alla barns lika rättigheter och möjligheter oberoende av könstillhörighet), 
värderingar, vår plan mot diskriminering och kränkande särbehandling, 
utomhuspedagogik och vår närmiljö. Mot slutet av våren har vi diskuterat och sett över 
förskolans organisation inför nästa läsår samt utvärderat vår verksamhetsplan för 
förskolan och respektive barngrupp.


Våra förskollärare har deltagit på Frilufts Förskolors förskollärarträffar på naturskolan med 
fokus på högläsning samt en digital utbildning från SPSM (Specialpedagogiska 
myndigheten) ”Att möta barn i samspelssvårigheter i förskolan". Barnskötarna har haft 
barnskötarträffar där de tillsammans med vår specialpedagog arbetat med ”Pedagogens 
roll i leken”. De flesta pedagoger har haft en timme enskild reflektionstid samt en timme 
gruppvis reflektionstid varje vecka. Utöver detta har förskollärarna även haft två timmar 
planeringstid per vecka där de sett till att hela Gläntan utvecklas och att vi arbetar aktivt 
med läroplanen. Förskollärarna har också funnits som stöd och hjälp till hela 
pedagoggruppen under sin förskollärartid. 


Utvecklingsmål för pedagoger HT20/ VT21 

Vi vill förändra vår inomhusmiljö för att skapa en röd tråd mellan 
utomhusvistelsen och inomhusvistelsen. 

Grön Flagg, där vi i år arbetar med temat ”Hav och Vatten”

Använda oss mer av rep i verksamheten med utomhuspedagogiken.

Arbeta med måluppfyllelse utifrån läroplanen för förskolan. 

Använda digitala verktyg kontinuerligt i alla barngrupper. 


Dessa mål har vi arbetat med genom att skapa teman som är anpassade efter barnens 
intressen och kunskaper. Vi har systematiskt arbetat med måluppfyllelse utifrån 
läroplanen. Under läsåret ha vi sett över vår innemiljö och skapat en röd tråd med 
utomhusmiljön. Vi har tagit in mycket naturmaterial som vi bland annat har byggt kojor av 
inomhus och vi har skapat olika naturvärldar där barnen har fått inspiration till att tillverka 
egna figurer och former av olika naturmaterial. 
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Tillsammans har vi skapat ett havsrum där barnen har vart delaktiga på olika sätt. Det har 
byggts pärlplattor med olika havsmotiv, det har målats teckningar osv. Havsrummet har 
sedan används på olika sätt som ett lugnt inspirationsrum i de olika barngrupperna där vi 
har lyssnat på havsljud, pratat om skräp i havet, lyssnat på sagor och tittat på filmer om 
havet. 

Vi känner att vi har kommit en bit på vägen vad gäller att använda oss av digitala verktyg 
kontinuerligt i alla barngrupper, bland annat när vi planerade vårt påskspår med QRkoder 
och när vi infört att alla barn får göra egna födelsedagskort med hjälp av digitala verktyg. 
Men vi vill bli ännu bättre och hitta en bra balans där det blir ett lärande och relevant för 
barnen. 


Frilufts förskolors miljömål under 2020/2021:  
Hållbar konsumtion


Miljömålet har vi arbetat med i pedagoggruppen genom att på personalmöten haft 
diskussioner kring vad hållbar konsumtion är och vi har varit noggranna och väldigt 
medvetna när vi beställt nytt material till förskolan. Miljömålet kommer vi att arbeta vidare 
med under hösten för att få barnen mer involverade i arbetet. 


Föräldrasamverkan 

Föräldrarna har fått påminnelser, dokumentation och övrig information via Förskoleappen.  
På väggarna inomhus har verksamheten dokumenterats med teckningar och fotografier 
kopplat till de olika målen i läroplanen. 


Pedagogerna har haft ansvarsbarn och varje termin erbjuds vårdnadshavarna ett 
utvecklingssamtal. I utvecklingssamtalen har vi utgått från ett underlag där 
vårdnadshavaren fått en inbjudan med några frågor att fundera kring och som sedan 
pedagogen och vårdnadshavare diskuterar. I samtalet fokuserar vi på Självständighet och 
identitet, Språk och kommunikation, Naturvetenskap och teknik, Matematik, Motorik, 
Kreativitet och fantasi. Vi har även haft inskolningssamtal för våra nya barn och under 
slutet av terminen erbjöd vi avslutningssamtal för de barn som ska vidare till 
förskoleklass. Vi dokumenterade barnens lärande på väggarna på avdelningarna och i 
Förskoleappen där barns tankar och ord visas med hjälp av pedagogisk dokumentation.


I oktober och april bjöd vi in alla samverkansföräldrar på Gläntan till ett digitalt 
samverkansmöte. Vårdnadshavare, rektor, biträdande rektor och pedagoger deltog. 
Ämnen som kom upp under mötet var föräldrasamverkan/ aktiviteter, beslut som tas på 
samverkansmötet, maten och förskoleappen. Det fördes också en diskussion kring hur vi 
ska skulle bli av med magsjukan som hade bitit sig fast hos oss på Gläntan. Under 
höstterminen blev alla föräldrar inbjudna till ett föräldramöte där verksamheten 
presenterades och vi diskuterade begreppet matematik i förskolan.
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Verksamheten 

Vår skogsverksamhet har till största delen varit förlagd till tisdagar, onsdagar och 
torsdagar för de olika grupperna. Då äter och vilar vi i skogen, beroende på årstid och 
barngrupp. Vi arbetar efter Tryggt, Roligt och Lärorikt och följer årstiderna och anpassar 
aktiviteterna samt specifika mål för varje grupp. De dagar vi inte gått till skogen har vi haft 
aktiviteter på gården eller i närområdet, t.ex. skapande, pussel, böcker, fotboll och 
cykling. Äventyrarnas skridskoskola blev inställd pga pandemin men de hann med att åka 
några gånger på naturis. Pedagogernas gruppvisa reflektionstid låg under läsåret på 
måndagar och fredagar.


Veda och Barke har varit med oss i skogen, på isen och vid vattnet. Veda och Barke har 
också varit med i vår vardag på förskolan och varit ett pedagogiskt hjälpmedel när vi vill 
ta upp någon speciell händelse, prata om hur man är som kompis m.m. Veda & Barke har 
också inlett sagor, presenterat sånger, teman eller aktiviteter.


På måndagar och fredagar har vi haft gemensam samling. På måndagssamlingen sjunger 
vi ”Gläntansången” för att starta vår gemensamma vecka. Pedagogerna och grupperna 
turas om att hålla i samlingen. När förskolan startade ett nytt större tema som t.ex. 
miljövecka hade vi gemensam samling som uppstart för hela förskolan, sedan avslutade 
vi med en stor samling på fredagen när temaveckan är slut.


Vi har uppmärksammat barnens födelsedagar med sång och anslag på dörren. Under året 
har vi infört att barnen själva får göra födelsedagskort med hjälp av lärplattan där deras 
användning av digitala verktyg utmanats och stimulerats. Ni kan läsa mer om 
verksamheten i respektive grupps verksamhetsberättelse här nedan.


Grön Flagg 

I vårt Grön Flagg tema ”Hav och vatten” har vi arbetat på olika sätt anpassat efter 
barnens ålder. Ni kan läsa mer om detta på gruppernas verksamhetsberättelser. 
Havsrummet har vi haft gemensamt där alla har bidragit på ett sätt som varit inspirerande 
för barngruppen. 
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Verksamhetsberättelse Upptäckare HT20 - VT21 

Både höstterminen och vårterminen började med inskolningar på upptäckaravdelningen 
och vi hade även inskolningar längre in på terminen. Att möta alla barnens 
trygghetsbehov under hela läsåret såg vi som det viktigaste i vårt arbete på avdelningen 
och det var ett kontinuerligt arbete som genomsyrade hela vår verksamhet. Trygghet och 
trygga relationer är förutsättningar för lek och utforskande och därmed för allt lärande och 
utveckling. Trygghetsskapande på individ och gruppnivå fördjupades och 
sammanflätades med arbetet med de olika utvecklingsområdena som anses lägga 
grunden för ett livslångt lärande.


Språk och kommunikation 
För att stötta och stärka barnens språkutveckling och kommunikation är en stor del av 
arbetet att vi benämner det vi gör tillsammans med barnen. Vid aktiviteter, i sandlådan, 
vid måltider, i leken och vid blöjbyten kommunicerar vi med barnen och benämner saker 
som sker och saker vi ser. En viktig del är att lyssna och observera vad barnen visar med 
kroppsspråk, ljud eller ord. Vi sätter ord på vad som händer och visar en modell för 
kommunikation. ”Oj, nu ramlade du!”, ”Ja, det är en fågel!”, ”Oj, vad du springer!”

Att sjunga och dansa har varit ett stort intresse i gruppen. Med hjälp av sång och musik 
har vi utforskat kroppen och rörelser, men också utvecklat språk och rytmik. Vi har ofta 
disco och dansar loss till vår egna spellista som innehåller favoritlåtar på barnens olika 
modersmål. Varje dag har vi sångsamling på Upptäckarna vilket är väldigt uppskattat av 
barnen. Vi använder oss av två olika sångpåsar, en med olika föremål i, exempelvis 
hammare, krokodil och hare och en med mössor i olika färger. Till sångerna gör vi rörelser 
och det är oftast dessa som barnen lär sig först. De använder sedan dessa rörelser för att 
kommunicera till oss pedagoger vilken sång de vill sjunga när de exempelvis byter blöja. 
När vi sjunger om mössorna i olika färger använder vi oss av TAKK (tecken som alternativ 
och kompletterande kommunikation) och lär oss färger tillsammans med Veda och Barke.


Socialt samspel 
Upptäckarna har i leken och i styrda aktiviteter fått träna på att bygga relationer, turas om, 
vänta på sin tur, skapa egna kontakter, utvecklat förmåga att lyssna aktivt och fått hantera 
känslor. På sångsamlingarna får alla vänta på sin tur att ta någonting från påsen. Sedan 
blir hen sedd av alla i ringen och får uppleva känslan av att ”jag är viktig” men även att 
alla kompisar är viktiga för gruppen. 

Vi har under året sprungit mycket tillsammans, i vattenpölar och backar, till och från 
skötrummet och på promenaderna till och från skogen, detta under härliga glädjetjut. 
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Barnen ser och härmar varandra och glädjen smittar av sig! Alla gemensamma aktiviteter 
vi gör och gemensamma upplevelser vi upplever skapar en känsla av samhörighet och en 
stark ”vi-känsla”.


Självständighet och identitet 
När vi äter mat har barnen en bestämd plats vid bordet och de hittar ofta snabbt sin stol 
när det är dags att äta. Ovanför bordet hänger pinnar som barnen har plockat och målat. 
Pinnarna är ett återkommande samtal under måltiderna. Barnen har lärt sig vems pinne 
som är vems och de utgör en källa till identitetsskapande. När vi klär av oss har barnen 
börjat att lära sig hänga upp sina kläder på sin hylla och de övar varje dag på att tvätta 
händerna själva. 

På morgonsamlingen sjunger vi namnsången och uppmärksammar alla barn och många 
tycker att det är väldigt kul när vi sjunger om just deras namn! Genom att sjunga 
namnsången får barnen möjlighet att känna sig bekräftade och känna tillhörighet till 
gruppen.


Matematik 
Vardagen är full av matematik som vi tar tillvara på i sitt naturliga sammanhang och utifrån 
barnens intresse och behov. Ute i naturen ser Upptäckarna former, färger, mönster, längd, 
antal. De hittar och upptäcker löv i olika former, färger, mönster och antal. Pinnar, träd och 
sniglar i olika storlekar. Genom att sätta ord på och skapa förståelse vad de ser och 
upptäcker i naturen byggs deras matematiska ordförråd av begrepp upp och deras 
matematiska tänkande utvecklas. Till exempel  stor sten, liten snigel, lång pinne, stort 
träd, många löv osv. 

Sortering är nyckeln till att utveckla ett logisk tänkande till. Genom sortering och 
klassificering av olika leksaker och material på avdelningen, på gården och i skogen i 
olika aktiviteter, tränar barnen på att uppfatta likheter och skillnader. Vi har arbetat med 
olika samlingsmaterial som har haft fokus på just sortering. Dels har vi haft en påse med 
djur i olika storlekar som tillsammans med barnen sorteras in i olika hus, dels har vi 
sorterat föremål efter färg tillsammans med Babblarna. Sandlådan erbjuder utforskande 
av mängd, former och färger i stor utsträckning och det har varit en favoritplats för de 
flesta Upptäckare. Rumsuppfattning är en annan grundpelare inom matematiken och 
Upptäckarna har under året fått många möjligheter att undersöka och upptäcka rummet, 
både inomhus och utomhus. Upptäckarna utvecklar sin rumsuppfattning genom att först 
skaffa sig en kroppsuppfattning - att använda hela kroppen och alla sinnen då de leker. 
De duckar när de kryper under buskens grenar och tar ett högt kliv över grenen som 
ligger över stigen som hinder.


Motorik 
Motorik är rörelser och rörelseförmåga i både stort och smått. Skogen och våra utflykter 
dit har gett oss många tillfällen att jobba med kroppen. Barnen har balanserat på pinnar, 
stenar, stockar, klättrat upp och hoppa ner från större stenar, gått långa sträckor, sprungit 
ner för gräsbeklädda kullar, pulsat i djup snö och hoppat i vattenpölar. Att hålla 
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målarpenseln och kritor kan vara en ännu större utmaning där Upptäckarna får öva 
finmotoriken. Att arbeta med pluppbrädor är också något som varit populärt att sitta med 
efter vilan och det krävs mycket finmotorisk träning för att få fast pupparna i brädan.


Kreativitet och fantasi 
Upptäckarna är nyfikna och vetgiriga och både vill och kan utrycka sig på olika sätt. De 
gillar dansa, sjunga, måla, dega. Möjligheterna för fantasin och kreativiteten att flöda är 
otaliga i sandlådan. Att hälla sand, att samla sand i hinkar, att skapa och förstöra 
sandkakor är väldigt spännande för Upptäckarna. Leken är viktig för att den stimulerar 
fantasin och kreativiteten. I leken ser vi att barnen imiterar, fantiserar och bearbetar 
intryck. De har börjat leka rollspel där det finns ett härligt samspel mellan barnen. De 
bjuder varandra på sandkakor och hjälps åt att fylla hinkar med sand. Det var viktigt för 
oss att ge barnen tid och ro så att barnen hittar leklusten och är kvar i leken länge. Vi 
pedagoger finns med i leken och är närvarande för att leka, inspirera, lyssna och vägleda.


Naturvetenskap och teknik 
Upptäckarna har fått prova på att bygga och leka med olika material som träklossar, lego, 
pussel, lera, papper och naturmaterial. I naturen där vi vistas dagligen med barnen är det 
lätt att fånga naturvetenskap på nära håll. Vi upplever och undersöker hur naturen 
förändras efter väder, vind och årstid. Vi hoppar i vattenpölar och lövhögar, tittar på 
insekter och plockar höstens bär. Växter och djur får de uppleva på nära håll. Fåglar, 
ekorrar och sniglar som vi ser på våra utflykter väckte barnens intresse för djurlivet. Vi 
sjunger sånger om olika djur som är barnen intresserade av, men även om andra djur 
också för att väcka intresset. Under utflykterna har vi samlat mycket naturmaterial som vi 
tagit in för att sedan undersöka mer inne. Bland annat har vi använt stenar, kottar och 
pinnar när vi degat och fyllt falskor med naturmaterial. Dessa flaskor har varit väldigt 
populära bland barnen.

Intresset för vatten växte fram i gruppen under höstterminen och detta intresse togs 
tillvara i våra Grön Flagg projekt som genomsyrade hela vår verksamhet under året. Vi har 
dels arbetat med projektet ”Vattnets former” och dels med projektet ”Havet”. I ”Vattnets 
former” har vi undersökt och lekt  med vatten både inne och ute. Vi har hoppat, sprungit 
och samlat vatten i vattenpölar, haft vattenlek med leksaker och havsdjur inne på vår 
avdelning och ute på gården. Vi har undersökt snö och is både ute och inne. Vi har känt, 
pulsat, ramlat, halkat, smakat, kastat och byggt. Vi har haft många roliga stunder med 
vattnet i alla dess former! I projekt ”Havet” har vi varit inne i havsrummet och kollat på alla 
olika havsdjur som finns avbildade där. Vi har även tittat och lyssnat på valarnas sång och 
målat blåvalar.


Under året har Upptäckargruppen ändrats både i barngruppen och i pedagoggruppen. 
Men den röda tråden i verksamhetsplaneringen har inte förändrats. Att erbjuda en 
verksamhet där barnen upplever trygghet i sig själva och i gruppen, får vara med roliga 
utflykter och aktiviteter, var vårt grundläggande uppdrag. Nu ser vi glada, trygga individer 
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i gruppen, en bra gruppgemenskap med ett härligt samspel. Aktiva, nyfikna barn med stor 
upptäckarglädje som utvecklas på olika sätt utifrån deras egna intressen och förmågor.


/Linda, Svetlana, Aroosa


Verksamhetsberättelse Utforskare 1 HT20- VT21 

Språk och kommunikation 
Redan från när barnen är upptäckare arbetar vi naturligt dagligen mycket med att 
benämna olika situationer som sker under dagarna på förskolan. Vid aktiviteter, måltider, 
lek, blöjbyten samtalar vi med barnen och på så sätt ökar deras ordförråd och förståelse. 
Vi sjunger mycket tillsammans. Vi har också utvecklat vår sångpåse med nya sånger. Vi 
pratar mycket om olika fordon, dess delar, vad de gör. Även vad har de för färg osv. Vi har 
lånat många böcker med fordonstema från biblioteket, vilka var mycket uppskattade av 
barnen. Vi pratar om känslor och om vad som finns, vad händer och vad vi gör i naturen. 
Genom återkommande aktiviteter och platser kunde vi tillsammans reflektera, repetera 
och fördjupa förståelsen kring olika begrepp. Barnen har också visat ett stort intresse för 
blommor och djur som vi möter i naturen och vi har pratat mycket om dessa och lärt oss 
nya ord. 


Under detta läsår har vi fokuserat på att utgå barnens intressen inom språk och 
kommunikation då de lättare kan uttrycka vad de är intresserade av. De visat stort 
intresse för böcker, musik och sagor. Varje dag har vi haft en samling innan mellanmålet 
för att varva ner, under samlingen läser vi både sagor och sjunger olika sånger där vi 
använder både talat språk och kroppsspråk, men även vissa tecken.


Socialt samspel 
Förmågan att samspela med andra och att fungera i olika sociala situationer är något vi 
övar på hela tiden. Utforskarna tränar i leken och i styrda aktiviteter att bygga relationer, 
turas om, vänta på sin tur, skapa kontakter, förmåga att lyssna aktivt i kommunikationen, 
hantera känslor. Dessa är mycket viktiga delar som barnen behöver tränas länge och 
mycket med hjälp av oss, medvetet närvarande vuxna. Det har fått ett särskilt fokus i 
verksamheten och något vi arbetar mycket och aktivt med under alla år på förskolan. Med 
hjälp av grupplekar som gubben i lådan, hunden och benet, samlingar, fruktstund, måltid 
visar vi barnen aktivt ”min tur- din tur”. Vi ser en otrolig stor utveckling hur barnen leker 
med varandra. De har kompisar som ofta vill leka och hitta på saker tillsammans. 
Samtidigt har leken fått mer innehåll och verbal kommunikation. Många leker doktor eller 
tillsammans eller ordnar och serverar maträtter. Många vill klä ut sig i olika 
utklädningskläder som finns på förskolan. Veda och Barke har varit med i det sociala 
samspelet som nyfikna kompisar som kommit med idéer och lekar samt varit till hjälp vid 
konflikter.


Självständighet och identitet 
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Under både hösten och våren har vi fokuserat mycket på barnens självständighet och att 
bli trygga i sig själva och sin identitet. Vi har övat på att säga/göra stopp/nej för att känna 
att det är okej att säga stopp i leken och känna att jag kan bestämma över mig själv och 
har en egen integritet. Vi övar på att visa våra känslor och erbjuder en miljö där barnen 
känner sig trygg med att visa sina känslor. Under våren har barnen fått hjälpa till mycket 
och själva göra fler saker än tidigare. I och med det har vi sett att barnen har växt och 
känner sig stolta. 


På- och avklädning har under vinterhalvåret varit ett fokusområde varje dag när vi går in 
och ut från förskolan. Vi uppmuntrar barnen att lita på sin förmåga och prova själva, vid 
uppmuntran har barnen visat intresse för att klara sig själv ”Jag kan!” kommer ofta som 
ett glädjerop när barnen själva klarar att klä av och på sig. 


Matematik 
Utforskandet av höstlöv tex. kan bjuda på matematik bland annat om former, storlek, färg, 
avstånd, lokalisering, placering, antal, mängd, samband, tid, förändring. Likaså 
upplevelsen av stora lastbilar och små bilar kan utveckla sorteringsförmågan, att se 
likheter och skillnader. Kunnande av färger är också viktig grund i sorteringen. Det som 
behövs för att barnens upplevelser och erfarenheter blir matematiska är att någon hjälper 
barnen sätta ord på och skapa förståelse kring vad de upplever och erfarar. ”En stor röd 
buss! Framför bussen kör en liten svart bil. Och bakom bussen kommer två gråa bilar.”- 
sådant tränade vi på under hela läsåret. Vi försökte betona och använda olika lägesord 
tydligt i hela verksamheten under hela dagar. Tex framför, bredvid, under, på, tillsammans.


Barnen har under året visat stort intresse för sortering av olika slag. I skogen sorterar vi 
och diskuterar olika storlekar på till exempel kottar. Färger och former förekommer i det 
dagliga samtalet, när vi exempelvis städar på avdelningen klassificerar och sorterar vi 
både färger och former så rätt sak hamnar i rätt låda.


Naturvetenskap och teknik 
Barnen har under året visat stort intresse för djur och natur. Under hösten och vintern blev 
det mycket fokus på upplevelser med vatten och snö. Under de olika årstiderna har vi 
under utflykter och samlingar uppmärksammat olika djur som är vakna. De har visat ett 
stort intresse för sniglar som de letar efter i skogen och sedan bygger hus till. Under 
våren har barnen varit otroligt intresserade av blommor och växter som de ser på 
utflykterna, lärt sig namnet på, pratat om olika färger blommorna har och även smakat på 
blommor. 


Varje dag övar barnen på vardagstekniken. Vid matsituationer är det fokus på att äta med 
bestick och under på- och avklädning uppmuntras barnen till att prova själva, exempelvis 
att dra upp och ner dragkedjan på jackan. Vi har även uppmuntrat och utmanat barnen till 
att skapa med olika tekniker.
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Motorisk förmåga 
Dagligen övar barnen på sin grov- och finmotorik. Skogen bjuder in till att öva på 
grovmotoriken med den ojämna terrängen, både att ta sig upp och ner över stock och 
sten men även att klättra och hoppa från olika platser. Under våren har vi utmanat barnen 
med nya utflyktsplatser längre bort från förskolan vilket har lett till nyfikenhet och 
utforskande. 

Barnen har visat stort intresse för att måla och detta uppmuntrar vi, under vinterhalvåret 
när vi är inne övar vi extra mycket på finmotoriken med olika skaparmaterial. Dagligen 
övar vi att ta på och av sig väst och ryggsäck när vi går till och från utflykten.


Kreativitet och fantasi 
Barnens intresse har varit i fokus och vi låter barnen styra dagarna genom att erbjuda 
olika val. Vi erbjuder olika skaparmaterial som barnen själva får bestämma deras 
deltagande. 
Barnen visar mer och mer intresse för samarbetsövningar och lekar. De tar själva mer  
och mer initiativ till lek tillsammans och bjuder gärna in varandra, både till organiserade 
lekar och spontana lekar som uppkommer i olika situationer.


/Saniye och Mia


Verksamhetsberättelse Utforskare 2 HT20- VT21 

Språk och kommunikation 
Under höstterminen började vi arbeta mycket med känslor, varje vecka har vi haft en 
samling där vi pratat om de olika känslorna och tittat på bilder som visar hur olika känslor 
kan se ut. Veda och Barke har varit med oss och hjälpt till vid konflikter, introducerat nya 
saker och varit till tröst när man behöver det. Genom detta har vi tränat tillsammans med 
barnen på att reflektera över känslouttryck, att uttrycka sina känslor samt att lösa 
konflikter själva genom kommunikation. Under vårterminen har vi fortsatt detta arbete då 
barnen visat stort intresse och pratat mycket om känslor, vi har med tiden sett att barnen 
utvecklas i att uttrycka sina känslor och att beskriva med ord vad de upplever och känner.


Barnen har på eget initiativ varit väldigt nyfikna på bokstäver, under hösten började vi 
därför öva på alfabetssången och bokstäver, vi har både övat på hur bokstäverna ser ut 
och låter samt övat på att skriva och sätta samman bokstäver till ord.


Självständighet och identitet 
Från terminsstart fortsatte vi jobba med att stärka vi-känslan i gruppen, något vi tog med 
oss från när barnen var utforskare 1. Att skapa en trygghet i hela gruppen och i sig själva 
har varit i fokus under hela läsåret. Vi fortsatte vårt ”från jag till vi” projekt genom 
återkommande lekar där vi övar på regler och turtagning samt lyfter vikten av samarbete i 
olika situationer. Barnen har utvecklats och stärkts i sina identiteter både i sig själva och i 
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sociala situationer, de har visat stort intresse för att leka rollekar där de utvecklar nya 
tankar och övar på olika roller i leken, detta har genomsyrat verksamheten både under 
höstterminen och vårterminen där barnen själva startat olika typer av lekar och rollekar, 
både med och utan oss pedagoger. Den trygghet som barnen skapat med varandra har 
gjort att de vet vilken roll de har i gruppen, de vågar ta för sig utifrån egna intressen och i 
samband med det ha inflytande på varandra. 


Vi har jobbat mycket med barnens självkänsla genom pepp och uppmuntran att de kan 
klara saker själva, i hallsituationer övar barnen på på- och avklädning, att prova och 
kämpa med uppmuntring från pedagogerna. 


Matematik 
Barnen har under hela läsåret visat stort intresse för siffror. När vi ätit frukt och mat har vi 
pratat mycket om storlekar som hel/halv stor/liten. När vi gjort experiment har vi pratat 
om mått, så som liter. Genom lek och utforskande övar barnen sitt matematiska 
tänkande. Vi hjälps alla åt att räkna varandra vid samlingar och när vi går till och från 
skogen.


Naturvetenskap och teknik 
I skogen får vi många möjligheter att utforska naturen och naturvetenskapliga fenomen. 
Barnen har varit, och är, väldigt intresserade av att utforska olika växter och murklor. I 
skogen är vi varsamma med naturen och tar hand om skogen och djuren vi möter, genom 
det tränar vi empati och förståelse för allt levande runt oss. Barnen har också varit väldigt 
intresserade av att plocka skräp och framförallt ta hand om glas som ligger i naturen som 
kan skada djuren som bor där.

Det finns många olika typer av teknik vi möter på förskolan, barnen finner ett stort intresse 
i att klä av/på sig själv. Barnen övar även på att lägga upp mat själva och skapa med hjälp 
av olika tekniker.


Motorisk förmåga 
Inom motorisk förmåga ryms allt från finmotoriskt skapande som att rita eller klippa till att 
utmana sin grovmotorik genom att klättra och orka gå långa promenader. Vi utmanar 
barnen och skapar tillfällen för lärande som är lustfyllt. Vi kan under året se hur barnens 
intresse för att klättra på olika underlag som stenar och svårare terräng blivit större och 
större och de utmanar, peppar och hjälper varandra att klättra högre och högre och på 
svårare ställen. Det är en lustfylld aktivitet som samtidigt tränar grovmotoriken på nya 
spännande sätt varje gång. 


Kreativitet och fantasi 
Utforskare 2 är en otroligt kreativ grupp, de finns alltid något nytt att hitta på, från rollekar 
till utforskande av naturen. Det är en väldigt trygg grupp både tillsammans och var för sig 
och tryggheten gör att barnen utvecklar nya tankar och idéer. De utmanar och 
uppmuntrar varandra och lär sig mycket av varandras fantasi och kreativitet. En lek eller 
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aktivitet utvecklas med barnens fantasi lätt till att bli något helt annat och vi uppmuntrar 
barnen att tänka ”utanför boxen” och tillåter deras kreativitet flöda då vi ser den som en 
stor tillgång för dem själva men också gruppen samt att kreativiteten lägger grunden för 
mycket av lärandet inom mer ämnesspecifik inlärning när de börjar skolan.


Känslor och känslouttryck 
Under hösten startade vi upp ett nytt tema där huvudfokus var känslor och känslouttryck. 
Genom hela läsåret har vi haft samlingar där vi lyfter de olika känslor och ökar barnens 
förståelse för att uttrycka sina känslor inom sig själva och till varandra. Gruppen har 
utvecklats otroligt mycket och har skapat en fin gruppdynamik som de tar med sig i 
framtiden.


//Josefin, Therese och Sanna


Verksamhetsberättelse Äventyrarna HT20-VT21  

Självständighet och identitet 
Äventyrarna började läsåret med 12 barn i gruppen, som under läsåret fylldes på till 14 
barn. I början av läsåret ville vi ge barnen förutsättningar för att alla barn skulle känna sig 
trygga. För att barnen ska lära känna varandra igen efter sommarlovet och för att ge 
möjlighet för att kunna skapa en tillitsfull och trygg relation mellan alla barn och 
pedagoger i gruppen satsade vi mycket tid för grupplekar och gruppstärkande aktiviteter 
med närvarande pedagoger. I det arbetet var Veda och Barke en väldigt aktiv del då det 
var de som oftast kom på nya aktiviteter och vi lekte ofta ”Veda tycker om, Barke tycker 
om”. Intresset för grupplekar har sedan genomsyrat verksamheten och barnen har fortsatt 
att antingen själva startat upp lekar där de fångat många barns intresse och även att vi 
pedagoger har varit delaktiga och närvarande. I de organiserade lekarna får barnen 
möjlighet att öva på turtagning, regler i lekarna, att vinna och förlora och att inte bara 
tänka på sig själv. Vi har under terminen arbetat med inställningen att barnen stärks och 
får en bra självkänsla av att klara saker själva. Pepp och uppmuntran från oss pedagoger 
stödjer barnen i deras utveckling och lärande.


Språk och kommunikation 
Under hela läsåret har läsvilan och böcker haft en viktig plats i vår verksamhet. Vi 
uppmärksammade att barnen hade ett stort intresse av att lyssna på kapitelböcker. Gärna 
kapitelböcker med spänning. Under våren började barnen prata väldigt mycket om 
sommarskuggan, vilket vi tog till vara på och läste böcker med det temat. Vi hade även en 
temavecka med just sommarskuggan. 


Barnen har visat ett stort intresse för rim och ramsor där man får leka med språket och får 
förutsättningar att använda språket på olika sätt. Barnen har haft många tankar och frågor 
och det har uppstått många diskussioner där barnen getts tillfälle och utrymme att 
komma till tals men också argumentera för sin sak.  Vi tycker att det är oskiljbart att 
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arbeta språkutvecklande när man har fokus på bland annat teknik, matematik och 
naturvetenskap. I alla projekt är det inte bara görandet utan även många ord, begrepp 
och meningar.


Under läsåret har vi arbetade med vattnets kretslopp, utifrån Grön Flagg. Där fick barnen 
möjlighet att lyssna på faktabaserad text, vilket kräver en annan förståelse i jämförelse 
med att lyssna på en saga. På samlingarna har barnen getts utrymme att prata inför 
gruppen och vi har arbetat med handuppräckning. 


Naturvetenskap och teknik 
Naturvetenskap var invävt i hela vår verksamhet hela tiden. Under läsåret har vi gjort 
många olika naturvetenskapliga experiment bland annat färgat tyger, skapat ett egen 
kompass, vindflöjel, experimenterat kring vad som flyter/sjunker och tillverkat en egen 
lavalampa. Oftast var det Veda eller Barke som hade med något i sina ryggsäckar och 
startade upp nya aktiviteter och projekt. Vi har gått in på djupet mer och förklarat och 
undersökt naturvetenskapliga fenomen som vi möter i vardagen, varför är det så kallt, 
varför är det så mörkt, varför regnar det. 


Teknik är ett område på förskolan som tar plats i många aktiviteter under hela dagen, det 
vi kallar för vardagsteknik. Det innefattar allt ifrån att på morgonen stänga jackan eller ta 
av sig sina skor. Under dagarna i skogen sker naturligt utforskande av olika tekniker. 
Barnen möts  av olika material som kräver olika tekniker. Barnen lär av varandra i samspel 
och vuxnas medforskande ses som viktigt. Vår, pedagogers uppgift var att synliggöra och 
sätta ord på vad som händer, varför och hur samt introducera och förklara begrepp.

I skogen har barnen getts många tillfällen till att testa olika verktyg. Vi har haft med oss 
hammare, skruvar, spikar och sågar. Under läsåret har barnen visat stort intresse av att 
tälja. 


Matematik 
I naturen finns matematik överallt. I naturen kan barnen uppleva höjden, tyngden, 
mängden, former och tiden med hela sin kropp som en helhetsupplevelse. 
Förändringarna i naturen ger möjlighet för urskiljning och för att förstå sammanhanget. 
Räkna, mäta och tidsuppfattning tar en stor del av barnens vardag även på förskolan. 


Under läsåret har det funnits ett stort intresseområde, pärlplattor, vilka gynnar det 
matematiska tänkandet. Av pärlor blev det många former och figurer skapades med 
intressanta mönster och färgkombination och vi pedagoger har utmanat barnen med att 
ta fram nya och mer avancerade mönster att följa. Barnen har fått bekanta sig med Tio-
kompisarna och vi har gjort olika lekar där geometriska formerna har haft en central plats. 


Motorik- grov och fin  
I skogens terräng utvecklar barnen sin grovmotorik och koordination. Detta år har vi 
utmanat barnen genom att gå längre sträckor från förskolan och vi har varit på nya 
platser. Med tanke på pandemin blev det ingen skridskoskola men vi är väldigt glada att vi 
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lyckades ploga fram en egen skridskobana i hästparken så att barnen hann åka några 
gånger. Däremot har vi det här året kunna åka väldigt mycket pulka och vi har vid flertalet 
gånger gått till Lingonrisgränds pulkabacke. 


Finmotoriska utmaningar fanns i varje ny och gammal teknik. Genom att rita, klippa, 
klistra, måla kunde barnen utmana sig själva och utveckla sina färdigheter under hela 
läsåret. Likaväl genom att skapa med pärlor eller genom att bygga med lego och plus-
plus. 


Kreativitet och fantasi                                                                                                           


I skogen får barnen möjlighet att vara kreativa med de olika material som naturen 
erbjuder. Materialet i skogen är inte könskodat och en pinne kan vara både en penna eller 
ett fiskespö. I leken har barnen en stor fantasi och rollekarna har blivit allt mer centrala. 
Sätter ett barn på sig ryggsäcken för att den leker skola är det snabbt några andra som 
följer efter och vill vara med. 


I skapandet har barnen visat en stor fantasi, av kartonger och naturmaterial har det 
byggts gubbar, båtar, och hus. Hela tiden testar de sig fram och försöker komma på nya 
idéer. När vi ger barnen ett  nytt material så utmanar de sig själva. 


Övrigt  
Målet för detta läsår var att arbeta med vattnets kretslopp och framförallt att väcka en lust 
till att vilja förstå och lära sig om vår omvärld. Vi har lyssnat in barnens intressen och 
försökt forma projekt utifrån barnens önskningar. I projekten vävde vi in läroplanens mål 
och förde projekten vidare utifrån intressen. Detta arbete gav möjlighet för ett ökat 
barninflytande då verksamhetens innehåll skapades utifrån deras tankar idéer och 
intressen och resulterades i lustfyllt lärande.


/Emma, Mia och Julia 


Tack alla barn, föräldrar och pedagoger för ett Tryggt, Roligt och Lärorikt 
Undervisningsår 2020/2021!
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