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Frilufts Förskolor Riddersborg ligger i Hässelby Villastad, nära skola, buss 
kommunikationer, affärer och naturen. 
Vår förskola har 23 barn, vi jobbar både åldersindelat i grupperna Upptäckare, 
Utforskare och Äventyrare och åldersblandat.  
Vi följer barnens utveckling, lärande och anpassar aktiviteter efter barnens 
individuella behov och intresse.  
 
Förskolans gård är väl planerad för att stimulera barnens olika behov oavsett ålder. 
Vi förnyar med små och enkla medel vår gård kontinuerligt så att den kan ge barnens 
lek den bästa möjligheten även om gården är liten. 
 
 Vi jobbar alltid med tankesättet ”ute och inne miljöerna ska inte konkurrera med 
varandra ”Inne miljön erbjuder en lugnare aktivitet, mat samt vila den kalla årstiden 
och i ute miljön erbjuds den fria leken på ett med aktivt sätt. 
På vår altan under tak erbjuder vi året om aktiviteter där barnen fritt väljer bland 
pussel, spel, lego, rita mm.  
 
Vi ser även våra skogar som våra uterum. Vi går till skogen, berget eller Mälaren 
flera gånger i veckan för att tillsammans med barnen skapa en naturpedagogisk 
verksamhet där vi alltid jobbar efter Lpfö 18 
Vi på Riddersborg har jobbat med naturpedagogiken i många år och dagligen 
inspirerar pedagogerna barnen till att uppleva naturen som sitt uterum och lärande 
rum på ett naturligt sätt.  
 
Vår mat lagas på förskolan och vi pedagoger turas om att vara dagens kock. Maten 
är vällagad mestadels från grunden, varierande och mycket god. Vi följer 
livsmedelsverkets riktlinjer och > 40% av vår mat är ekologisk. 
Vi erbjuder barnen att själva krydda maten vid bordet med enkla kryddor så att 
smakupplevelsen blir personlig och tilltalande för alla. 
 
Vi som jobbar på Riddersborg: 
Annika         Rektor 
Tanja           Förskollärare 
Lina              Barnskötare/ resurs 
Annica          Barnskötare 
Nina             Barnskötare 
Ellen             Barnskötare 
 
Vi pedagoger har möten en kväll i månaden då vi planerar verksamheten 
tillsammans, lyfter och diskuterar olika händelser och delger varandra information 
från möten, utbildningar mm. 
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Varje termin har FF utbildningar för alla förskolans pedagoger, innehåll och ämne 
varierar och utgår efter behov och extern inspiration. 
 
Detta läsår har vi haft utbildning i” Från jag till vi”. En utbildning för alla pedagoger 
tillsammans med Tina, specialpedagog och Marie, verksamhetschef. Ett arbete som 
vi på Riddersborg har jobbat aktivt med under en längre tid, som vi idag kan se 
positivt resultat av i barngruppen.  
 
Vi har också fokuserat utbildningarna på ”Den fria leken” som lyftes på ett nytt sätt i 
den nya läroplanen, Lpfö-18. Med föreläsare som Gunlög Åkerstedt, Ylva Andersson 
samt FF specialpedagog Tina har vi fått ny kunskap och nya tankar att reflektera och 
arbeta efter.  
 
Under vårterminen -20 fick utbildningarna bli via webben pga. Covid-19  
Utbildningen som hölls av vår specialpedagog Tina handlade om ”språkligt samspel” 
ett arbete som vi på Riddersborg kommer att jobba vidare med tillsammans under 
nästa läsår. 
Under våra utvecklingsdagar under läsåret fokuserade vi arbetet på 
naturpedagogiken samt vår Plan mot diskriminering och kränkande 
särbehandling. 
 
Vi tillsammans vill med barn och föräldrar skapa en förskola där alla känner sig 
välkomna, trygga och delaktiga i verksamheten. 
Därför har vi bjudit in alla vårdnadshavare att delta i vår dagliga verksamhet, haft 
dagliga möten med alla vid hämtning och lämning, föräldramöte där föräldrarna fått 
vara delaktiga samt utveckling/ inskolnings och utskolningssamtal.  
Tyvärr fick vi under vårterminen ställa in föräldramötet pga. Covid- 19. Vår viktigaste 
information skickades ut via vår förskole app. på anslagstavlan. 
  
Vi har dokumenterat verksamhetens pedagogiska arbete via Förskoleappen. Via 
denna app. skickas även veckoinformation till föräldrarna, där finns också 
pedagogisk dokumentation individuellt för varje barn i bilder och text.  
 
Vi är en Grön flagg certifierad förskola och har under detta läsår jobbat 
med temat ”Skräp och avfall” 
 

- Vi har jobbat nära vattnet under hela läsåret, sätt årets förändringar på nära 
håll. Städat stränderna vid Mälaren, lärt om vattnets kretslopp samt tagit reda 
på vart vårt dricksvatten kommer ifrån och vart det tar vägen när vi spolar. 
 

- Vi har städat vår närmiljö samt de skogar vi besöker varje vecka. Varit aktiva i 
arbetet att få upp fler papperskorgar runt om i Hässelby då vi även fick en 
egen artikel i lokaltidningen. Vi plockade skräp både i skogen och i närområde. 
Och av ”fint skräp” skapade vi tillsammans en tavla som alla var stolta över. 

 
- Vi har även jobbat med återvinning och återbruk. Sparat på ritpapper genom 

att sätta upp gemensamma ritpapper där vi alla erbjuds att rita, även egna 
ritblock där alla teckningar är samlade. Lagar, återbrukar och återvinner vårt 
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material och vårt skräp.  
 

- Vi besöker kontinuerligt återvinningsstationen, sorterade och slängde metall, 
plast och pappersförpackningar i rätt container. Vi pantade burkar och flaskor 
som vi hittar i naturen. Pengarna vi fick av panten skänkte vi vid jul till Unicef, 
för att hjälpa behövande barn. Ett fantastiskt enkelt sätt att få barnen delaktiga 
och samtidigt delta i välgörenhet. Alla var delaktiga och engagerade, en viktig 
handling! 
 

Vi har jobbat metodiskt och långsiktigt mot våra mål, reflekterar och utvärderar 
tillsammans med barnen.  
Vi har vävt in grönflaggs arbeten och mål in i vår dagliga verksamhet och barnen har 
lärt sig genom lek, fantasi och sökt kunskap på egen hand. 
 
Här har vi även fått in FF gemensamma miljömål på ett naturligt sätt, minska 
papperssvinnet. Vi har minskat matsvinnet då vi idag tar mer hand om maten som 
blir över varje dag, samt har noterat mängd/ antal barn/ maträtt mer noga.  Och att 
spara energi som t.ex. att inte sätta igång ett torkskåp med bara en vante i. 
 
Vi vill erbjuda barnen på Riddersborg en stressfri vardag med genus tänk, 
utmaningar, stimulerande aktiviteter samt att få utveckla sin egenperson och se sitt 
egenvärde och känna medinflytande.  
I vårt arbete med Plan för diskriminering och kränkande särbehandling har vi 
arbetat konkret och kontinuerligt med trygghet, gemenskap och allas lika värde. Vi 
lyssnar på barnens funderingar och frågor och lyfter dessa på ett pedagogiskt sätt 
ofta tillsammans med våra dockor Veda & Barke.  
 
Vi på Frilufts Förskolor har valt att arbeta tydligt med barns integritet och vi har också 
valt att sätta oss på kartan i projektet ”Förskolebrevet.se”  
Vi på Riddersborg har under läsåret arbetat kontinuerligt med våra olika känslor. 
Tillsammans med Veda & Barke har vi samtalat, visat, läst och dramatiserat om våra 
känslor och händelser 
 Viktig kunskap att samtala om tillsammans 
med barnen i alla åldrar, att lära sig tidigt att 
bestämma över sin egen kropp och vad känns 
bra eller inte är mycket viktig kunskap att bära 
med sig genom livet. 
 
Barnen är med i samtalen och delar med sig av många kloka tankar och konkreta 
förslag. Vi samtalar med barnen direkt när olika situationer dyker upp, barnen 
reflekterar och är med i samtalen.  
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Vi har under läsåret på ett enkelt och tydligt sätt lyft vår svenska kultur och tradition 
och lärt oss tillsammans varför vi firar de lika högtiderna. Vi har också inspirerats av 
Jordbruksverkets hemsida och lyft det svenska jordbruket och ”bonden i skolan”. Vi 
har jobbat med bondgårdens olika djur, växter, grödor och lärt oss var i från vår mat i 
köket kommer ifrån. Vi har odlat, vårdat, skördat och ätit egen skörd. Även lärt oss 
hur man levde, åt och arbetade förr i tiden.  
Vår granne Agneta 84 år har kommit till oss under läsåret som gått och berättat för 
oss hur det var när hon var liten och växte upp på en bondgård och hur man levde 
förr i tiden. Ett fantastiskt samarbete på många sätt!!  
 
Enligt tradition så öppnade vi julkalender varje dag i december, som innehöll lekar, 
gemensamma uppdrag och glada texter som förstärkte VI känslan i gruppen.  
 
Vi har även uppmärksammat barnens olika kulturer och lyft de olika nationaldagarna, 
hur man firar jul, nyår och andra stora dagar i hemspråksländerna.  
Vi har haft en förälder hos oss som läst Rödluvan och vargen på Tjeckiska. Ett 
vackert språk som barnen lyssnade på med stor beundran. Ett viktigt arbete då vi 
jobbar kontinuerligt med olikheter och att barnen skall få känna stolthet över deras 
egen historia och kultur. 
 
 
Upptäckarna  
 
Efter sommaren -19 hade vi en ny grupp upptäckare och vi fokuserar på motoriken 
och få ihop gruppen. Vi hittade grenar som vi skakade… först högt, sen lågt, sedan åt 
båda sidorna. Vi gjorde det flera gånger då vi hittade långa pinnar, de hänger med 
och tycker det är roligt att skaka. Vi tränar den motoriska förmågan hela tiden! När 
vi går våra promenader till skogen, när vi plockar blad och bär. Vi visar varandra hur 
man kan ta sig ned för en backe. Krypa, rulla, springa, gå baklänges eller glida på 
mage. Grovmotoriken är alltid i träning… när vi bär ryggsäckar, sätter på oss västar, 
springer och går och när vi leker med våra kompisar!  
 
Kreativiteten och fantasin är stor bland de yngsta barnen, allt är möjligt! 
Vi skapar och utforskar med olika tekniker och metoder. Springa och hoppa med 
leriga stövlar över en teckning, målar med vattenfärg och målarfärg, tusch och kritor, 
på papper, kartong och toalettrullar! Möjligheterna är oändliga och vi lär oss att 
skapande inte behöver vara så komplicerat!  
Vi trycker färg med äpplen och skapar tavlor av pinnar, blad och kottar som vi plockat 
med oss från skogen (naturmaterial).  
  I skapandet tränar vi på finmotorik… att hålla i en penna, trycka hårt och löst med 
kritan för att se vad som händer. Vad ger mest färg? Vi prövar oss fram.. 
 På våren när vår omgivning är full av blommor plockar vi och använder de som 
pennor. Vi ritar med skogen! Vi testar även att hamra på ett vikt papper med växter 
i… Vad hände? Vackra teckningar i naturens olika färger! 
 
Vi tycker om att samla saker när vi är ute.. de får plocka i varsin korg. Matematik är 
inte bara 1±1 utan så mycket mer! Volym… den här hinken är full eller den här är 
tom. Vi lär oss räkna till 10. Hur många ekollon har du? En, två, tre, fyra… Vi lär oss 
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använda lägesbeskrivning.. Uppe, nere, bakom, på och i osv. ”Ser ni kottarna nere 
på marken?” eller ”Titta fågeln uppe i trädet”.  
 Under vintern som detta läsår var utan snö, arbetar vi med stor och liten… Vi gör 
käpphästar, både stora och små! Vi ställer de bredvid varandra för att se skillnaden! 
Vilken är störst och vilken är minst? Vi lär oss de vanligaste formerna och letar efter 
de ute.. de finns överallt! På hus, gator, skyltar och på våra kläder!  
Matematik är även sortering.. på våren i parken samlar vi saker vi hittar… kottar, 
maskrosor, stenar och pinnar och lägger de i varsin hög. När man plockat något nytt 
stannar vi upp och ser efter vilken hög den ska läggas i. Vi arbetar även med färger 
som blå, grön, gul och röd… Himlen är blå och gräset är grönt…men vad mer? Vi 
upprepar och letar. Plötsligt ser de färgerna och de finns överallt och vi inser att 
färgerna finns överallt omkring oss!  
 
Självständighet och identitet är väldigt viktig och vi som upptäckare jobbat mycket 
med att utveckla och stärka ”jaget”. När vi leker får alla vara med, alla får möjligheten 
att pröva på. Vi leker tillsammans ”björnen sover” och alla vill prova vara björn.. eller 
att på hösten lägga sig i lövhögen! Det kan vara lite läskigt första gången, men man 
ser sina kompisar göra det och vågar försöka själv!  Vi utmanar oss själva och 
varandra.. ”Kan du hoppa?” eller ”Kan du springa ned för backen?”. Ger de beröm 
när de klarar något och uppmuntrar de att prova igen om det inte gick som tänkt 
första gången!   
  Att leka och sjunga tillsammans är inte bara jag-stärkande utan även 
gruppstärkande. Vi sjunger om djuren i naturen, om vädret och på 
morgonsamlingen. Lekar som ”Björnen sover”, ”Gubben i löven” och ”Kom alla 
Riddersborgsbarn”. Vi lär känna varandra, lär oss samarbeta, bjuda in, hjälpas åt, 
lyssna och turas om! (social samspel). 
 
Vi undervisar om vad som händer i naturen (naturvetenskap). 
Varför ändrar löven färg? Varför tappar träden sina blad? Vi lär 
oss de fyra årstiderna, vinter, vår, sommar och höst. Vilka djur 
går i ide? Är det bara djur som sover på vintern eller gör 
träden och buskarna det också? Fåglarna flyger till varmare 
länder och björnen stannar kvar i skogen och sover. Inför 
vintern går runt på vår utflykt och säger god natt till alla träden 
och buskarna som ska sova för vintern.  
  Vi lär oss empati och att ta hand om varandra och djuren i 
naturen. Vi hjälper snigeln över vägen och lägger ned den 
försiktigt så inte skalet går sönder. 
 
På våren vaknar naturen till liv igen och de små djuren börjar synas mer och mer. 
Humlan, nyckelpigan, myror och fjärilar. Vi ”luppar” och använder kikare gjorda av 
toarullar och letar efter nyckelpigor i skogen.. Vart bor de och hur ser de ut? Vi lägger 
oss ned.. Vem bor under stenen?  
Vi letade tillsammans efter vårtecken med hjälp av att spela bingo. När vi hittat alla 
bilder ropar vi tillsammans BINGO!! Detta är ett enkelt sätt att få barnen att lyfta 
blicken och se det som finns runt om kring oss. 
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Vi förstärker vårt språk med teckenspråk och lär oss hur man visar färgerna. I leken 
utvecklar vi språket och vårt sätt att kommunicera, att prata inför och med varandra. 
Vi skickar runt en pinnmikrofon och alla får presentera sig.. lite läskigt, nervöst och 
blygt. På morgonsamlingen kan vi säga god morgon på olika språk.. ”Buenos dias”, 
”Guten morgen”, ”Hyvää houmenta” och på teckenspråk lyfter vi solen för att säga 
god morgon.  
Vi ser att barnen uttrycker sig på många sätt och hjälper till att stärka språket genom 
att vara närvarande, lyssnande och hjälpande. 
 
 
Utforskarna 2 
 
Utforskarna 2 har under höstterminen jobbat med gruppsammanhållning och att lära 
känna den nya gruppen och våra nya barn. 
Vi jobbade med att förstärka gruppkänsla genom att leka gemensamma lekar som 
”kom alla Riddersborg barn, katten och råtta, hunden och benet”. Vi spelade memory 
tillsammans, använde läropåsar och samarbetsövningar. Det är en viktig del av den 
sociala träningen. 
 
I skogen och vårt GrönFlagg projekt jobbade vi med Allemansrätten. Vi tittade på 
bilder och diskuterade om vad man får och inte får göra både i skogen och vid vatten. 
Vi läste sagan Rädda havet med hajen Kaj. Vi plockade skräp för att djuren inte 
skulle skada sig. Barnen är väldigt medvetna om hur man ska vara i naturen och hur 
ta man hand om djuren och naturen.  
 
Vi skapade med olika naturmaterial som vi plockade i skogen. Barnen gjorde 
hösttavlor av pinnar, löv, blåbärsris, humlekottar, kastanjer, målade med äpplen och 
nypon i Riddersvik.  
Vi undervisade om svampen. När vi hittade stora svampar väcktes ett stort intresse 
hos barnen att veta mer om vilka svampar som är ätbara och vilka som är giftiga. Hur 
tillagar man svamp? Vilka sorter, storlekar, färger finns? Vilka djur äter svamp? Vi 
kände, luktade och undersökte. Sen fick barnen skapa sina egna svampar av 
toarullar och måla med bomullstoppar. 
 
Under höstterminen uppmärksammade vi bonden och jobbet men att skörda och 
avslutade vår skördevecka genom att alla barn var delaktiga i att skörda, skapa, 
rensa i rabatter, skala och skära äpplen. Vi kokade nyponsoppa av nypon som 
barnen plockat. Det var bra träning i finmotorisk förmåga. 
 
Vi utvecklade våra sinnen. Lyssnade på fåglarna, tittade och letade efter olika saker i 
skogen, smakade på nypon, luktade på blommor och växter, kände på mossan, 
kottar, taggar osv. Vi fick känna på saker i påse, beskriva de och gissa utan att titta. 
Språkutveckling. 
 
Under hösten upptäckte vi ändringar i naturen. Löven ändrade färger från grön till 
röd, gul, orange, brun och sen föll de ner. Vad händer med djuren, insekter och fåglar 
när det blir kallt? (några sover, gömmer sig, fåglar flyger till varma länder eller 
stannar kvar) naturvetenskap. 



	 8	

 
Det blev mycket undervisning i matematik. Barn älskar att tävla. Vem plockar mest 
kastanjer? Vi räknade hur många kastanjer varje barn plockade. Sen jämförde vi vem 
som fick flest. Vi använde oss av matematiska begrepp i vardagen. T.ex. jämförde 
sina bestick vid matsituationen. Vems bestick var längst, kortast, störst och minst. 
I skogen letade vi efter olika pinnar som var långa, korta, tjocka 
eller smala. Alla ville hitta den längsta pinnen eller en pinne som 
är lika lång som man själv. 
  På förskolan fick vi göra olika uppdrag… para ihop sockor, rätt 
sak i rätt påse (sortera i färger). 
 
Under vintern gick vi till Mälaren och tittade vad som händer med vattnet och vid 
vattnet. Alla båtar var borta, vattnet blev till is. Vi mätte temperaturen och barnen fick 
gissa hur kallt det var! 
 
Vi jobbade med geometri och matematik. Vi letade former i vår närhet och började 
med trafikmärken som är många och färggranna. Sen såg barnen många olika 
former runt omkring oss: cirklar, fyrkanter, trekanter, rektanglar. Några former kunde 
innehålla andra former. Vi upptäckte att det finns många geometriska former som 
skapade av och i naturen. Cirkel på trädet, en rot som ett hjärta, fågelbo som en 
cirkel, fågelholk var rektangel.  
  Vi byggde egna former av naturmaterial i skogen. Trekanter, fyrkanter av pinnar, 
cirklar av stenar och kottar osv. Vi samarbetade, kommunicerade, använde vår 
fantasi. Vi fortsatte skapa geometriska former på Riddersborg. 
 
På vårterminen fick vi leta efter vårtecken i naturen och i vår närmiljö. Fåglar kom 
tillbaka, första blommor, insekter kryper fram osv naturvetenskap. 
  Vi använde bingo kort som väckte barnens nyfikenhet, uppmärksamhet och 
koncentration. Vi skapar tavlor med vårblommor motiv genom att använda olika 
tekniker. Barnen klippte och klistrade, målade med penslar och toarullar. De gjorde 
egna och gemensamma tekningar. 
 
När det blev varmare gick vi till Mälaren. För några barn var det första utflykten när 
de använde flytvästar. Vi pratade om säkerheten vid och i vattnet. 
Vi experimenterade med vad som sjunker och vad som flyter, vad som är tungt och 
vad som är lätt. Stenar sjunker, små pinnar flyter men stora grenar sjunker fast det är 
trä. 
  På fredagar jobbade vi med vår närmiljö och sköter om vår gård. Vi städade, 
skördade och komposterade.  
 
 
Utforskare 1 
 
En grupp på nio stycken stora Utforskare, varav två var helt nya på förskolan 
tillsammans med pedagogen Nina och ibland pedagogen Annika som bildar läsårets 
grupp.  
  För att vi ska få trygga, roliga och lärorika dagar så behöver vi lära känna 
varandra. Med hjälp av planerade gemensamma och egna lekar samt 
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samarbetsövningar med bl.a. tänkande och kommunikation så började vi snart lita på 
varandra och känna oss trygga. Vi vågade till och med gå vilse tillsammans (men det 
berättar jag om lite senare) 
 
Allemansrätten vid vattnet blev en härlig start för oss alla. Vi hade undervisning om 
djurlivet i och kring Mälaren, men även om hur vi alla skall bete oss vid vatten. En del 
av arbetet låg även från Grön flagg och nedskräpningen och föroreningen av vattnet. 
Vi provade, undersökte och experimenterade, det var Utforskarnas nyfikenhet, 
intressen och frågor som förde arbetet framåt. 
 
Utforskarna fick använda sig av många metoder för att klara uppgifterna på våra 
äventyr. När vi gjorde samarbetsövningar fick de bland annat använda språket och 
kommunicera med varandra. När de sedan utförde sina uppdrag fick de användning 
av matematik, motorisk förmåga och socialt samspel. De frågor vi inte kunde 
svaren på har vi gemensamt sökt rätt på med hjälp av bland annat Ipads 
(digitalisering) 
 

Allemansrätten i skog och mark är alltid aktuellt för oss, blir 
påtagligare då vi har skogen som klassrum. Tillsammans ser vi 
till att ta hand om naturen då vi har undervisning i naturen om 
vilka som bor där och hur vi påverkar den och hur vi kan hjälpa 
för att behålla den.  
Djuren vi lär om, blir våra kompisar och har lätt att få oss visa 
våra egna känslor och öva på att känna sympati med 
kompisarnas känslor. Utforskarna får utbildning i 
naturvetenskap. Med hjälp av våra böcker söker vi efter 

information på djuren/växterna, vi använder också Ipads, vi blir alla klokare på många 
sätt (digitalisering). 
Ibland gav vi dem lite svårare uppgifter just för att ge dem utmaningar som de kunde 
växa och utvecklas i (självständighet och identitet). 
Veda och Barke har hjälpt till i undervisningen och visat vissa saker (tex: nya lekar, 
att våga). Vi har lekt flera gemensamma lekar men barnen har också fått tid för 
mycket fri lek. Det är just i detta vi sett att gruppens tillit och samhörighet frodats 
bäst. 
Under hösten har vi skapat med naturmaterial och med hjälp av våran Ipad har 
barnen fått varit med och fotograferat, sänt till datorn och vidare till kopiatorn för att 
sedan fått sätta den färdiga bilden i pärmen eller tagit hem (digitalisering). 
 
Vårt arbete med att fokusera på lek och gruppens styrka känner vi verkligen har gett 
utdelning. Det var detta som gjorde att vi kunde gå ”vilse”: 
Utforskarna fick som utmaning att hitta en väg hem. Inledningsvis i uppgiften fick de 
en sagoberättelse, sen gick in på okänt område, vi var vilse! (för barnen). Deras 
uppgift var att få oss hem innan skogen försvann. De tyckte uppgiften var rolig och i 
ett gemensamt klurande hittade de vägen ut innan skogen försvann. Stolta klev de 
som grupp ut ur skogen! 
 
Vintern närmar sig och vi anpassar våra dagar till mörkret och kylan. 
Undervisningen i skogen fortsätter men vi går tillbaka till förskolan för att äta.  Även 

	



	 10	

på vintern händer saker i skogen och vid/ i vattnet. Vad gör djuren när det blir kallt? 
Vi tar reda på fakta tillsammans och undersöker sen om vi kan se att det stämmer. 
Några har olika intressen och funderingar, vi hjälps på så sätt åt att hitta lösningar 
och nya äventyr. 
 
Då vårterminen börjar fokuserade vi på att jobba med former, färger, trafikmärken, 
samarbete, känslor och sortering. Det var så roligt och lärorikt tyckte barnen att de 
ville fortsätta med utbildningen och undervisningen flera dagar i veckan. 
 
Med böcker, bilder och lekar har vi arbetat med de olika områdena. Vi har tagit hjälp 
av Veda och Barke till diskussioner och miniteater. Utforskarna har fått samarbeta i 
små grupper och i hela gruppen för att på olika sätt utmanas till egen utveckling. 
 
Veda och Barke varit till stor hjälp, de har också hjälpt till under läsåret på våra 
lekdagar tillsammans med Äventyrarna. Trygga, roliga och lärorika dagar då vi en 
dag i veckan lekt organiserad lek. Många av barnen har verkligen vuxit i sin identitet 
och i sin sociala förmåga. 
 
Våren blir varmare och Utforskarna fortsätter på sina äventyr mer i skogen, och har 
undervisning i ämnen där de själva visat intresse. Myrorna tog vi först till oss, 
eftersom de började röra på sig i stacken, och Utforskarna stod med frågor och 
funderingar som vi ville möta. På olika sätt tog vi reda på fakta om stacken och dess 
invånare. Vi fick även reda på hur viktiga de är i naturen och dess kretslopp 
(naturvetenskap). Ett annat viktigt djur för oss är Humlor och bin. Undervisningen 
om dessa små insekter skedde på liknande sätt som myrorna, då vi blandade fakta, 
kreativitet och fantasi, skapande och motorik. Efter denna utbildning har rädslan 
för dessa små insekter minskat i gruppen, och istället bytts till nyfikenhet.  
 
Skogen har även bjudit på lek, kreativitet, fantasi, samarbeten, kommunikation, 
matematik, samarbete och framför allt glädje. 
Vår skog har även varit ett skafferi! Utforskarnas nyfikenhet på Humlornas nektar har 
fått oss att fundera över ätbart i skogen, så vi har provat och lärt oss om ätliga växter. 
Något som de glatt delat med sig till hemmet. 
 
Allemansrätt, grönflagg och naturvetenskap samt experiment har vi jobbat med 
vid Mälaren. Utforskarna har fått använda sina sinnen och sina kroppar både i och 
vid vattnet. Att lära sig förhållningsätt är också en viktig del i den utbildningen. 
Annars kan vi inte vara nära vatten och ha undervisning. 
 
Utforskarnas frågor och intressen har till stor del fått vara en del av verksamhetens 
innehåll och utformning under året, och framförallt under vårterminen. Utforskarna 
har växt som grupp, men också som individer. Vi har sett att de verkligen utvecklats i 
de utmaningar vi gett dem, och de har även utmanat sig själva då de känt sig trygga 
med vad de kan. Den trygghet de och den kunskapen de fått har till och med gjort så 
att undervisat sina föräldrar och kompisar om sina kunskaper. 
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Äventyrarna 
 
Det här läsåret är vi 5st Äventyrare. Vilka är vi Äventyrare? Vad vill Ni göra i höst?  
Vi samlas och lär känna varandra i vår nya lilla grupp. Till en början så leker vi 
organiserade lekar som vi är bekanta med och kan. Efter ett tag så introducerar vi 
även olika gruppstärkande övningar. Vi vill att barnen skall känna en trygghet i 
gruppen och i sig själva som individer. Vi ser att barnen känner sig mer och mer 
trygga i gruppen och bekväma i lekandet med varandra och sig själva. Vi vågar! 
Självständighet och identitet 
 
Under våren så lägger vi stor del av vår verksamhet vid 
Mälaren. Vi vill börja med att skapa en relation mellan 
barnen och vattnet/stranden. Vi lär oss om säkerheten och 
om Allemansrätten. Vi leker lekar på stranden och vi 
bygger sandslott med vattenrännor. Vi upplever med alla 
våra sinnen, vi tittar, känner, lyssnar och smakar. Sen 
börjar vi utforska vår plats! Vi håvar i vattnet och luppar 
våra fynd. Vi blir nyfikna och vill lära oss mera. Vi tittar i böcker och söker kunskap 
och vi undervisar om vattnets kretslopp. Naturkunskap och teknik. Vi besöker 
Mälaren kontinuerligt under hela läsåret. 
”Lilla Våt” som vi lär känna vid Mälaren, lär oss om vattnets kretslopp i sin saga. 
Berättelsen följer med oss hem till gården, där barnen ritar och hittar på egna sagor 
om en vattendroppes äventyr. Sagorna får barnen dela med sig av till varandra med 
hjälp av en pedagog. Fantasi och föreställningsförmåga. 
 
Vårt Grön Flagg-tema ”Skräp och Avfall” vävs naturligt in under våra dagar - t.ex. när 
vi tar hand om platserna i vårt närområde, vår skog och vid vattnet - vi städar och 
plocka skräpet vi hittar. En dag träffar vi en tant i parken som skräpar ner! Barnen blir 
väldigt stolta när de lär henne om hur man tar hand om sitt skräp. Då växer många 
barn i sin roll som Miljöhjälte! Vi undervisar även om återvinning och samtalar ofta 
om vad vi mer än sortera kan använda skräp till, återbruka. Barnen är väldigt kreativa 
i sina tankar. Nu skapar vi vackra skräptavlor och vi kan spela spel med skräp! 
 
Hösten erbjuder många olika utbildningstillfällen. De höstfärgade träden i parken och 
skogen blir våra nästa utbildningsmål. Där lär vi känna olika sorters träd och deras 
löv genom bilder och lekar. I våra korgar samlar vi löv, näver och nypon som blir 
skaparmaterial. Vi har fina stunder när alla vi sitter med vårt eget skapande. Vi 
undervisar i vardagen, i leken. Barnen får bilder på löv. De går på jakt att hitta lika, vi 
ser olika former, storlekar och färger. Daggmasken tar hand om löven. En dag så 
hjälper vi till att göra hål och stoppa ner löv till maskarna, det känns bra, tycker 
barnen. I vårt Grön Flagg arbete så utbildar vi också om hållbar utveckling. Barnen 
funderar på varför vi behöver trädet? Hur och när använder vi trädet?  
 
En dag i veckan så har vi Riddersborgsdag. Under höstterminen skapar vi mycket 
och vi erbjuder barnen olika material och redskap att arbeta med. Vi snickrar, målar, 
gör egna tärningar och syr påsar. Den här dagen finns det även tid för reflektion och 
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vi kan fördjupa oss i något tema/ämne vi blivit introducerad till. T.ex. under vår 
skördevecka så skapar barnen egna dockor av majskolvar!  
Ett nytt material att jobba med, nya moment att klara av, en aktivitet som också 
knyter ihop temat. Finmotorisk förmåga 
 
När vi är vid Mälaren på vintern så följer vi förvandlingen nära. Vi sitter vid stranden, 
matar änderna som simmar fram till oss och funderar på livet i vattnen under vintern. 
Vi tar temperaturen i vattnet och Äventyrarna får på Riddersborg sen göra egna 
diagram som visar förändringarna under hela året, vi resonerar om sjunker och 
stiger. Matematik   
 
Till våren så beger vi oss till Stora Skogen och Kastrullberget. Barnen introduceras i 
Hitta Vilse. Vilse undervisar barnen hur de känner sig trygga i skogen med olika 
lärorika och roliga övningar. Övningarna följs även upp i egna arbetshäften på 
förskolan. Äventyrarna har haft stort inflytande i sin vardag i skogen. Deras 
intressen och behov har skapat dagen. När vi är på våra olika platser så har vi 
många gånger komponerat dikter om upplevelserna just då.  Äventyrarna är väldigt 
kreativa på att uttrycka sig i ord och sång. Det blev en liten samling poesidikter som 
samlats i deras ”Min Bok”. Språk och kommunikation 
 
På Klätterberget skapar vi många kreativa lektillfällen i stor grupp. Där får barnen 
själva styra och fantisera fram sin lek tillsammans med kompisen. Äventyrarna har 
lekt organiserade lekar med Utforskarna 1 ggr i veckan under våren. Här får de 
tillfälle att träna sin sociala förmåga och jagutveckling. Det har varit väldigt 
stimulerande för Äventyrarna. Socialt Samspel 
 
Vid kärret så har vi håvat och använt lupp. Barnen är väldigt nyfikna och intresserade 
av att upptäcka och utforska och bygga på sig kunskaper. Här kan de nu använda 
deras kunskap att de lärt sig tälja. Såklart så vill de bygga barkbåtar och nu täljer 
barnen stolt sina båtar innan de sjösätter dem i Mälaren.  
Vi fördjupar oss även i de mindre djuren. Fjärilen är det första djuret på våren som 
fångar Äventyrarnas uppmärksamhet. De undervisas om den i verksamheten, vi 
sjunger, vi letar i böcker och vi skapar. Såklart så tänker vi återbruk/natur i vårt 
skapande och vi vill få in många läroplans mål inom temat, Barns inflytande 
matematik, naturkunskap, språk och kommunikation. 
 
Ett av strävansmålen för Äventyrarna är förberedande skolträning och det har vi 
fokuserat på extra under hela vårterminen. Vi bekantar oss med siffror och bokstäver 
på ett lekfullt sätt. Vi har även retorikstunder där barnen utmanas i det sociala 
samspelet och sin självkänsla. Barnen är väldigt redo och mycket nyfikna under 
dessa stunder. Självständighet och Identitet 
 
Skridskor med Veda & Barke 
 
Våra Äventyrare och Utforskare 1 åkte skridskor i Grimsta ishall under läsåret. Vi 
startade efter höstlovet v45 och alla var SÅ förväntansfulla. 
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Viktiga regler som gäller på isen är viktigt att lära sig, alltid hjälm på isen, håll 
avstånd så att man inte puttas, inte hacka med skridskon i isen, alltid vantar på och 
inte ligga på isen med fötterna i luften då kompisarna kan göra illa sig på skenorna.  
 
Vi sjunger sången om papegojan och alla vågar ramla….Övningen här är att lära sig 
att ställa sig upp, tänk var mycket roligare det blir att åka skridskor om man slipper 
ligga och vänta på hjälp när man ramlar. 
 
Barnen har fått åka mycket själva för att få åkglädje och lära sig i sin egen takt.  
Vi åkte fram till sportlovet V.8, då var många av barnen var mycket säkra åkare. 
 
Vi la in mer organiserad åkning och övningar tillsammans i slutet på säsongen då 
barnen fått upp sin säkerhet och balans vilket har gjort att vi fått med alla barnen på 
ett lättare sätt. Balans övningar, åka bakåt, stanna, åka fort och lekar ingår i 
övningarna på ett lekfullt sätt. 
  Att vårda sina skridskor, torka av, sätta på skydd och ner i sin ryggsäck har varit 
avslutnings rutiner som varit viktiga för barnen. En frukt för att få energi på hemvägen 
till förskolan för lite sen lunch. 
 

 
	
 
 


