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Verksamhetsberättelse hösten 2019 och våren 2020 
Frilufts Förskolor Dungen
Dungen är en privat förskola som ägs och drivs av Frilufts 
Förskolor. Dungens lokaler ligger i ett bostadsområde och har 
närhet till fina naturområden samt Mälaren. Vi arbetar efter 
Förskolans läroplan (Lpfö 18) och Frilufts Förskolors övar prövar 
och lär med naturen.

Vår metod är att arbeta med utomhus- och naturpedagogik och 
därigenom utgöra ett komplement till barnens övriga tid och liv. 
Barnen följer Veda & Barke under alla år på Dungen i olika 
grupper;

Upptäckare, Utforskare och Äventyrare.

Maten på Dungen får vi från Brasserie Maison. Där lagar kocken 
maten efter Livsmedelsverkets riktlinjer och rekommendationer om 
mat för små barn. Vår mat är minst 30% ekologisk och alla 
mjölkprodukter och bananer är alltid ekologiska. 
Personalgruppen

Malin gick på föräldraledigt i maj då Nejla började som vikarie. Yann började som 
ny rektor i juni.

Vida har arbetat som biträdande rektor med hjälp av Marie af Malmborg, 
verksamhetschef för Frilufts Förskolor, som haft det yttersta ansvaret under året.

I augusti och januari hade vi en planeringsdag på Nynäsgården där vi planerade 
vår verksamhet och skrev våra mål i utbildningsplanen. I samband med 
planeringsdagarna hade vi föreläsningar om leken och retorik. 

Vida Barnskötare 40 
tim

Elisa Vikarie 40 
tim

Adra ht-19/Nejla vt-20 Barnskötare 30 
tim

Malin Fahlén lärare 35 
tim

Sandra Vikarie 35 
tim

Bengt Biolog 35 
tim

Ana Vikarie 37 
tim

Anneli Förskollärare 35 
tim

Åsa Förskollärare 40 
tim

Aroosa resurs 34 
tim



Flertalet pedagoger har varit på föreläsning i februari om Barnkonventionen, som 
blev lagstadgad januari 2020.

Utbildningar för barnskötare och förskollärna har Tina, specialpedagog samt Marie, 
verksamhetschef haft ansvar för. Alla pedagoger deltog på träffar utomhus under 
hösten som handlade om leken ”pedagogens roll i ett lekäventyr”. Förskollärarna 
hade en utbildningsdag i november med fokus på leken, ”att genom lek stödja och 
stimulera barns sociala förmågor”. Under tidigare våren deltog alla i gruppträffar 
”från jag till vi”. Senare på våren hade förskollärarna utbildning digitalt, ämnet var 
språkstimulering.  De flesta pedagoger har haft 1–2 timme enskild planering samt 1 
timme gruppvisplanering varje vecka.

Vi hade utvecklingsdagar i oktober och maj. I oktober arbetade vi med vår plan 
mot diskriminering och kränkande särbehandling samt de fyra grundprinciperna i 
barnkonventionen. I maj arbetade vi utomhus med våra pedagogiska dockor Veda 
och Barke samt en kort utbildning i lågaffektivt bemötande.

Pedagogerna har ansvarsbarn och varje termin erbjuds vårdnadshavarna ett 
utvecklingssamtal. I utvecklingssamtalen har vi använt våra underlag där 
föräldern får en inbjudan med några frågor att fundera kring och som sedan 
pedagogen och föräldrar diskuterar. I samtalet fokuserar vi på Självständighet och 
Identitet, Socialt samspel, Motorisk förmåga, Matematik, Språk och Kommunikation 
Naturvetenskap och Teknik, samt Kreativitet och Fantasi. Vi har haft 
inskolningssamtal för våra nya barn. På slutet av vårterminen erbjuder vi 
avslutningssamtal för de barn som ska vidare till förskoleklass.

I förskoleappen dokumenterar vi barns lärande där barns tankar och ord visas i en 
pedagogisk dokumentation. 

Barngruppen

Vi har haft mellan 50-54 barn på Dungen under Ht 19 och Vt 20. 
Upptäckarna har varit 12-14 barn och 3 pedagoger. Utforskarna har varit 
16-19 barn och 3 pedagoger. Äventyrarna har varit 19-21 barn och 3 
pedagoger 

Föräldrasamverkan 

Föräldrarna får veckobrev varje vecka från sin grupp samt kontinuerlig information 
från rektor. På vår anslagstavla i hallen hängs det upp information till föräldrarna. 
Där hänger också Läroplanen Lpfö 18.På väggarna inomhus dokumenteras 
verksamheten med teckningar och fotografier kopplat till de olika målen.

I oktober hade vi ett Föräldramöte där vi presenterade ändringar i den nya 
läroplanen, Lpfö 18, framförallt så lyfte vi leken. I december bjöd vi in alla 
samverkansföräldrar på Dungen till ett Samverkansmöte.  Föräldrar, 
ansvarspedagoger samt Marie deltog på mötet. Vårens föräldraaktiviteter blev 
inställda pg a Corona pandemin. 



Verksamheten

Vår skogsverksamhet är 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 våra ledord, Tryggt, Roligt och Lärorikt och följer årstiderna och 
anpassar aktiviteterna efter vår Öva, pröva, lära plan samt specifika mål för varje 
grupp. De dagar vi inte går till skogen har vi aktiviteter på gården, t.ex. skapande 
eller också leker vi utanför gården eller i närområdet. Äventyrarna åker iväg för att 
åka skridskor under slutet av höstterminen. På vintern åker vi mycket pulka och 
skidor i Hästparken om det finns snö. Pedagogernas planeringar ligger på 
måndagar och fredagar.

Under hösten hade vi Höstvecka, med olika aktiviteter så som äppeltryck och 
äppelmos med äpplen, hösttavlor m.m.

Under våren hade vi Miljöveckor på förskolan. Hela Dungen hade en gemensam 
planering för veckans olika aktiviteter utifrån ålder och grupp. Under veckan 
genomförde grupperna olika typer av aktiviteter. Vi samlade skräp, skapade 
skräptavlor och en höjdpunkt under veckorna var miljöteatern som anordnades av 
pedagoger från Dungen.

Varje fredag har vi haft sångsamling tillsammans. Åsa har spelat gitarr och vi har 
sjungit sånger utifrån tema och årstid. När förskolan startat ett nytt större tema som 
t.ex. miljöveckan eller Teknikvecka hade vi gemensam samling som uppstart för 
hela förskolan, sedan avslutar vi med en stor samling på fredagen när ”veckan” är 
slut.

Veda & Barke är med oss i skogen, på isen, i skidbacken och vid vattnet. 
Veda & Barke är också med i vår vardag på förskolan och är ett 
pedagogiskt hjälpmedel när vi vill ta upp någon speciell händelse, prata 
om hur man är som kompis, presentera något nytt m.m. Veda & Barke 
inleder också ofta någon saga, presenterar en sång eller aktivitet. 

Vi uppmärksammar barnens födelsedag med sång och anslag på dörren.

I Grön Flagg har vi arbetat med temat Hav och Vatten under läsåret.

Vi har arbetat med vår Plan för Diskriminering och kränkande särbehandling 
kontinuerligt under året. Planen gjordes grundligt i oktober utifrån vilken barngrupp vi 
hade. Under året har vi sedan på pedagogmöten diskuterat utifrån våra mål och 
därefter fortsatt eller ändrat vår plan. Arbete med Förskolebrevet fortgår i vardagen 
men vi lyfte det ytterligare under planeringsdagen. Barnkonventionen är också något 
som är återkommande i det vardagliga arbetet och som nu från januari 2020 blev 
lagstadgad.

Vi pedagoger på Dungen har haft följande utvecklingsmål: 

•Arbeta med de fyra grundprinciperna i Barnkonventionen.
Vi har arbetat med barnkonventionen på vår planeringsdag i oktober. Under 
vårterminen lyfte vi det ytterligare och arbetade på olika sätt i 
barngrupperna. På väggarna på Dungen sitter planscher om vad 
barnkonventionen är och vi har diskuterat och gjort olika övningar med 



barnen. Diskussionerna har också funnits med på våra pedagogmöten och 
flertalet pedagoger gick på en föreläsning i ämnet i februari.

•Utveckla vår utomhuspedagogik.
Vi har utvärderat vår utomhuspedagogik utifrån vår Gröna tråd. Följer vi 
våra riktlinjer? Vad kan vi bli bättre på? osv. Ett utvecklingsmål var att få 
med Veda och Barke ännu mer i verksamheten. På vår utvecklingsdag i maj 
arbetade vi med hur vi mer kan använda dem som ett pedagogiskt 
hjälpmedel i olika situationer. Vi arbetade också med alla våra sagor som 
handlar om Veda och Barke, hur kan vi ta tillvara på innehållet i samtal med 
barnen? Finns våra böcker tillgängliga på gården? Vi svarade också på ett 
Quiz om Veda och Barke. På pedagogmöten under våren har alla 
pedagoger fått presentera en aktivitet de gjort med barnen från boken ”att 
lära in ute”

•Arbeta med Grön Flagg, tema: Hav och vatten.
Grön Flag temat Hav och Vatten har varit ett intressant ämne. Grupperna 
har arbetat på olika sätt med det, allt från att hoppa och måla i vattenpölar 
till att göra vattenexperiment och håvat. På vår fredagssamling har de olika 
grupperna presenterat hur de arbetat för de andra barnen på Dungen. Vi har 
nu avsluta temat och kommer påbörja något annat spännande ämne.

•Fortsätta fördjupa den pedagogiska dokumentationen genom att få 
med barnens reflektioner, tankar och intressen.
Den pedagogiska dokumentationen har fler pedagoger utvecklat under året. Vi 
har diskuterat på möten samt att alla fått presentera en pedagogisk 
dokumentation i ämnet utomhuspedagogik. I förskoleappen har pedagogerna 
mer fokuserat på barnens reflektioner. Ämnet kvarstår att arbeta vidare med 
under nästa läsår.

•Arbeta med våra 7 rubriker; Självständighet och Identitet, Socialt 
samspel, Matematik, Motorisk förmåga, Språk och Kommunikation, 
Naturvetenskap och Teknik samt Kreativitet och Fantasi
Vi fokuserar på de olika rubrikerna olika månader på året. Tanken med detta är 
att kunna fördjupa sig mer i ämnet. Vi arbetar med alla rubriker i vår 
verksamhet dagligen enligt läroplanen men med fokus vissa månader kan vi 
diskutera och fördjupa oss dels pedagoggruppen samt att barnen kan fördjupa 
sig mera i alla aktiviteter. 

Några utvecklingsområden nästa läsår är Barnkonventionen och pedagogisk 
dokumentation.
 
Ni kan läsa mer om verksamheten i respektive grupps 
verksamhetsberättelse här nedanför

 



Verksamhetsberättelse för Upptäckarna Ht 2019 & Vt 2020

Vårt första mål i verksamheten har varit att få alla Upptäckare att känna 
sig trygga i gruppen, med pedagogerna och miljön på förskolan. Vi har 
haft roliga aktiviteter och anpassat oss efter det barnen varit 
intresserade av. Frilufts Förskolors övar, prövar och lära med 

naturpedagogiken, Skolverkets Läroplan för förskolan Lpfö 18 samt 
barnkonventionen har varit våra styrdokument för att nå målen i verksamheten. 
Det har varit 12 Upptäckare under hösten och 14 Upptäckare på vårterminen.

Självständighet och identitet:
Ett viktigt arbete under inskolningen och tiden därefter var att alla skulle få känna 
trygghet och få känna sig som en viktig del i gruppen. Vi startar dagen med en kort 
samling där vi uppmärksammar vilka som är här och inte här. Barnen får hämta 
och hålla i sin egen bild och genom det också få känna sig som en del i gruppen.
Vi sjunger sedan sånger eller ramsor kopplat till barnens intressen eller olika 
teman vi haft. 
Ett stort tema vi haft har varit Babblarna efter barnens egna intressen hemifrån. 
Målet har varit att utveckla och stärka barnen med något de redan har erfarenheter 
från hemifrån och bygga vidare på det.
Vi har också haft som mål att stärka känslan av ”jag kan” och barnen har fått prova 
på saker själva på anpassad nivå.
Socialt samspel
Tillsammans har Upptäckarna lekt på gården eller inne med material och leksaker. 
På utflykterna har vi upptäckt tillsammans i naturen. Tanken har varit att stärka 
gruppen och visa hur vi leker tillsammans och visa hänsyn och respekt mot 
varandra. Vi har haft aktiviteter och genom de övat på turtagning, att dela med sig 
av material, lyssna på varandra och visa empati för alla i gruppen. 
Rollekar vid tex kiosken på gården eller i naturens trädkojor har vi uppmuntrat till 
och sett utveckling hos barnen. 
När någon är ledsen har vi uppmuntrat till att trösta kompisen och när konflikter 
uppstår ser vi tillfälle att öva på att ”göra förlåt”. Klappa på kompisen eller ta med 
kompisen in i leken igen. Barnen får hjälp och stärks i sin egen känsla av att göra 
förlåt.
Vi har också lagt stort fokus på att barnen får hjälpa varandra med på och 
avklädning, kanske hjälpa sin kompis att dra ner dragkedjan på jackan eller av med 
skorna. Målet har varit att stärka barnens samspel och gemenskap.

Språk och kommunikation
Under våra samlingar har vi använt oss av olika samlingspåsar som barnen 
uppskattat mycket. Det har varit olika sångpåsar, ramsor eller små sagor i påsarna. 
Små barn tycker om att känna igen innehållet så därför är påsarna lika roliga varje 
gång.
Vi har introducerat ett lågt bord som vi kallat sång/sagobord där vi låtit barnen 
själva få leda små samlingar med en egenvald samlingspåse med tanken att det 
ska stimulera språket och glädjen i att få göra själv. Vi har sett att samtal uppstår 
både mellan pedagog och barn och mellan barnen själva genom materialet.
Genom vårt tema Babblarna har vi haft mycket högläsning av Babblar-böcker. Vi 
har också kopierat bilder ur böckerna och satt upp på hyllplan och på väggarna för 
att det ska vara tillgängligt för barnen att titta, peka, fundera och samtala om.
Att lyssna på varje barn och försöka tolka ansiktsuttryck och kroppsspråk har varit 
viktigt för oss pedagoger för att vi ska kunna bygga en trygg relation där barnen 



känner att de vågar kommunicera med oss och blir sedda. Vi har tagit tillvara på 
små situationer och tillfällen i vardagen för att samtala med barnen om det vi ser 
och känner för att utveckla språket. Måltiden är ett mycket bra tillfälle för att skapa 
samtal i mindre grupper och passande för varje enskilt barn.

Matematik
Genom Babblarna har vi under året övat på färgerna och att sortera efter färger. Att 
koppla ihop en färg med något roligt och välkänt för barnen som en babblarfigur 
gör att lärandet blir både roligt och lättare. Ibland visste barnen att det är 
”bibbifärgen” innan de lärde sig att färgen heter ”gul”. 
I skogen har vi övat olika matematiska begrepp som lång/kort, stor/liten eller tung/
lätt genom att jämföra olika naturmaterial såsom stenar, kottar och pinnar. En stor 
pinne/gren eller sten kan vara tung medan en kotte är lätt. Längd är bra att jämföra 
med hjälp av olika pinnar.
Vi har också använt naturmaterial när vi räknat. Att räkna har vi gjort mycket, vi 
räknar hur många barn vi är på morgonen eller hur många babblare det finns i 
böckerna. Vi brukar gå till bron för att räkna bussar enligt barnens intresse.
Vid fruktstunden eller måltiderna finns bra tillfällen då vi övat på hel/halv eller stor/
liten frukt eller smörgås.

Motorisk förmåga
Upptäckarna tycker om att röra på sig och under våra utflykter har vi haft som mål 
att låta barnen få gå på olika underlag, uppför och nedför backar, rulla, snurra, 
springa krypa in under träd eller klättra i träd efter förmåga. Vi har övat på att låta 
barnen själva få bedöma och våga ta sig upp och sedan nedför en liten gren i 
trädet. Vi har först visat hur de kan göra för att sedan låta de prova själva.
Stort fokus och intresse hos barnen har varit att hoppa. Både att hoppa jämfota 
och att klättra upp på något och sen hoppa ner antingen själv eller med hjälp av en 
pedagog. De barn som inte kan hoppa själva stod och böjde på benen och försökte 
enligt deras förmåga.
Finmotorisk träning har upptäckarna fått när vi plockat bär från buskar eller när vi 
målat och ritat med kritor. Barnen har fått måla egna babblare och sedan prova att 
klippa ut dem - en riktig utmaning som var rolig att prova på.

Naturvetenskap och teknik:
Här har vi kopplat in vårt Grön Flagg tema ”hav och vatten” och gjort 
vattenexperiment med barnen. Vi har gjort flyta/sjunka experiment och upprepat 
många gånger så barnen fått prova på olika sätt och fundera över vad betyder 
”flyta” och vad händer när något sjunker?
Vi har gjort blöta handavtryck med våra händer på marken men också lagt en blöt 
handduk över handen så att själva avtrycket blir torrt och barnen får fundera över 
skillnaden.
Vi har målat på snön med vattenfärger, hittat vattendroppar i gräset på morgonen 
och plaskat i stora vattenpölar. Barnen har fått fundera över varför det är vatten i 
pölen idag när det inte var det igår? Det har regnat säger barnen. Just att uppleva 
och uppmärksamma vädret har vi gjort mycket under året samt årstidsväxlingarna. 
På vintern har träden inga löv men vid samma träd på våren finns det så mycket 
gröna blad att det blir som en koja under trädet. Vi har tittat på insekter som vaknat 
och luktat på blommor.
Barnen har fått leta efter sina skuggor på marken vilket var spännande.
Vid på/avklädning har vi fått tillfälle att uppmärksamma tekniken i våra kläder som 
kardborreband, dragkedjor och knappar.



Vi har också övat på att cykla ute på gården, hur fungerar egentligen tramporna?

Kreativitet och fantasi:
Barnens kreativitet och fantasi har fått genomsyra allt vi gjort under året. I 
aktiviteter vi haft har vi kunnat gått vidare och fortsatt genom att vi lyssnat på vad 
barnen haft för tankar och idéer. Vi har deltagit i deras fantasi och de har kunnat 
känna sig trygga och lyssnade på, att vi tar de på allvar. 
I leken finns inget rätt eller fel utan där kan barnen fantisera sig in i härliga 
lekvärldar där vi pedagoger också blir inbjudna. 
När vi hittat insekter har barnen fått fundera över var de bor och många kreativa 
tankar har kommit från barnen.

Anneli, Vida, Elisa och Aroosa 

Verksamhetsberättelse för Utforskarna HT-19 / VT-20

Vi har varit 18 Utforskare på hösten och 19 på våren. Vi har haft två 
inskolningar på hösten, en inskolning utifrån och en överinskolning på 
våren. Vi har jobbat utifrån Lpfö 18, Friluftsförskolors Övar-prövar-lär 
med naturpedagogik och Grön Flagg. Vi inledde våren med att jobba 

med barns integritet nu när Barnkonventionen blir lag i år. 

Självständighet och identitet
Vi har haft läsvila och sovvila efter lunch för att skapa lugn och tid för återhämtning 
både på heldagsutflykt och på Dungen. I full grupp har vi delat in oss i två grupper. 
Vi tränar på att bli självständiga i vardagliga rutiner som av-/påklädning och 
toalettbesök. 
Enligt förskolebrevet har vi pratat om integritet och vid tillfällen använt Veda och 
Barke som pedagogiskt verktyg. Som en morgon då Veda var ledsen för att hon 
måste krama alla fast hon inte vill. Då pratade vi med barnen om att man måste 
säga stopp och lärde oss sången ”Stopp min kropp”.
Vi har också läst och pratat runt bilder i boken om barns rättigheter ”Rätt lätt 1”. 
Vad behöver barnen för att vara glada, må bra och vara trygga?

Socialt samspel
Under hösten har vi fokuserat på att komma igång med rollekar; lek med dockor, 
mat-saker och doktorssaker har framför allt varit populärt. Vi har haft organiserade 
lekar som Pomperipossa och Hunden och benet, där de får träna på att följa regler 
och vänta på sin tur. På våren har vi lekt en ny retoriklek, ”Molnet” där vi tränat på 
att samarbeta, lyssna och kroppsuppfattning. 
Vi har pratat med barnen om hur vi talar till varandra. Vi pedagoger har spelat 
Forumteater för barnen om aktuella ämnen; ”Du får inte komma hem till mig”, ”Du 
är dum”. Sedan har vi diskuterat med barnen. Får man säga så? Hur känns det? 
Vi har också använt Veda och Barke på samlingen där Barke var ledsen för att ett 
barn på hans förskola sagt att han var dum. Vi pratade med barnen. Får man säga 
så? Hur är en bra kompis?



Språk och kommunikation
Vi har lånat och läst böcker från biblioteket på aktuella ämnen som kompis-temat 
”Det är orättvist”, ”Dom som bestämmer” och Grön Flagg-temat ”Valdemar i 
världshavet”.  Eller så har vi haft sagopåsar; ex. Killingarna och Vargen, Sagan om 
Pannkakan.
Vi har gått till biblioteket i små grupper (bara en gång på våren), sjungit sånger och 
läst böcker med rim och ramsor. På morgonsamlingen började vi så småningom ha 
en samlingstavla med barnens bilder och whiteboardtavla med bildstöd över hur 
dagens rutiner ser ut med samling, frukt, utflykt till skogen osv. 
Vi har haft alfabetet med bilder och årshjul med månaderna på väggen. Många 
barn har varit intresserade av vilken bokstav deras namn börjar på och vilken 
bokstav andra börjar på. -Mamma börjar på ros! - Pappa börjar på dinosaurie! 
Vi har haft olika språklekar i liten grupp eller i helgrupp.  En handlar om yrken, som 
ett lotto med bilder på olika verktyg eller redskap. En annan språklek ”Vem är jag?” 
är en lek med frågekort där barnen ska hitta rätt bild.

Matematik
Vi har haft en julkalender med matematikuppdrag. Där barnen fått möjlighet att 
träna på, tänka kring och använda matematik i sin vardag. I uppdraget har barnen 
bl.a. sorterat, räknat och hämtat olika föremål. 
Vi har sjungit om och lärt oss känna igen olika geometriska former som cirkel, 
kvadrat, rektangel och upptäckt dem både ute och inne överallt. 
Vi har letat färger i naturen. Vi har delat ut uppdrag (olika färger i papper) och 
barnen har gått och letat efter något t.ex. rött, grönt, svart i naturen. 
Vi har hittat och letat och stenar som vi sedan har jämfört. Vilken är störst, minst? 
Vilken är tyngre, lättare? Vi har också sjungit matematiksången Gubben Cirkel.

Naturkunskap och teknik 
Vi har haft Grön Flagg-tema Hav och vatten. Vi har tittat på avloppsteater, vad får 
man/får man inte spola ned i toaletten? Vi har pratat om vattnets kretslopp och 
gjort experiment. På väg till utflykten ritade vi med en krita runt en vattenpöl och 
tittade varje dag vi gick förbi. Var pölen lika stor eller var den mindre? Till slut var 
allt vatten borta. Det hade stigit upp och bildat moln.
Sedan har vi läst sagan ”Kim och vattenäventyret” (utgiven av Stockholms vatten 
och avfall) om hur vattnet kommer till kranen. Från Mälaren till reningsverket upp i 
vattentornet och sedan genom rören ut till kranen. Mycket enkelt visade vi barnen 
vattnets väg från Mälaren till vattenkranen med ett bygge. 
Med hjälp av en PET-flaska gjorde vi ett enkelt reningsverk av bomull, grus och 
stenar. Det blev renare vatten när det runnit igenom. Vi har gjort experimentet 
flyter/sjunker där vi också tillverkade båtar av äppelhalvor, skulle de flyta eller 
sjunka?
Vi har letat och kryssat bilder på vårtecken på väg till utflykten; Vårblommor, fåglar 
och insekter.
Under miljöveckorna har vi plockat skräp, odlat och pratat om Allemansrätten. Vad 
får man göra /inte göra i naturen. Vi hade samlingar där alla fick svara på ja och 
nej frågor.  Sedan fick vi lära oss allt om återvinning på Dungens årliga Miljö-teater. 
Veda och Barke har introducerat programmering på samlingen. Både med pilar 
som kommandon på ett rutnät och med enklare bilder (kommandon) på handtvätt i 
tvättrummet. Veda gjorde en sekvens (flera kommandon) åt Barke som fick vara 
robot. Det gäller att programmera i rätt ordning, för roboten gör som vi säger.



Motorisk förmåga
Vi har tränat av-/påklädning och packa ryggsäcken. Vi har övat upp vår motoriska 
förmåga när vi klättrat i berg och backar. När vi gått repbana i skogen och gungat 
gunga i träd. Vi har cyklat utanför på gården, tränat vår balans på banor vi byggt av 
plankor på gården, Vi har pärlat, ritat, byggt med plusplus och klossar. Vi har degat 
med playdoh, lekt med magneter och små figurer i olika färger(familjen).

Kreativitet och fantasi
Vårt nya fokusområde Kreativitet och fantasi går in under alla rubriker. När vi är på 
utflyktsplatserna leker barnen gärna med pinnar. Ett exempel på barnens inflytande 
är när barnen hittat pinnar och vill fiska när vi är på utflykt. - Kan jag få ett snöre? 
-Till vad då? - Jag ska meta!
Det har också varit populärt att leka häst med små sopborstar på gården. Antingen 
har de lekt häst med dem eller så har barnen byggt hinder av dem som de 
galopperat över. 
Det har byggts och konstruerats i plus-plus, allt från båtar och rymdraketer till 
robotar och mobiltelefoner. Det mesta kan bli en mobiltelefon; En kaplastav, ett ritat 
papper eller rektangulär i plast. 
Ett utvecklingsområde till hösten är att fortsätta jobba med Barnkonventionen och 
synliggöra det. 

Adra (t.o.m. feb), Ana, Aroosa, Senait (fr.o.m april) och Åsa

Verksamhetsberättelse Äventyrarna Ht19/Vt 20

Äventyrarna har varit 20 barn under höstterminen och 21 under vårterminen. Vi har 
haft en överinskolning och en inskolning utifrån. Förutom att under läsårets olika 
månader fokusera på olika läroplansmål har vi också haft aktiviteter och sånger 
inriktade på barns integritet och rättigheter enligt Barnkonventionen. 


Självständighet och identitet
Barnen fick göra självporträtt och en bild av sin familj med hjälp av naturmaterial. Vi 
har pratat om att alla ser olika ut men att alla är lika mycket värda. Vi har gjort olika 
övningar där barnen har fått berätta vad de tycker om och vad de inte tycker om med 
fokus på att det ska vara deras EGEN åsikt. Vi har en lek där Veda och Barke via 
varsin pedagog ger uttryck för ett val t.ex. om frukt då Veda kanske gillar mest äpple 
medan Barke föredrar päron. Barnen får då gå till den som de mest håller med.

Socialt samspel
Vi har lekt många gruppstärkande lekar tillsammans så som ”Katten är lat och 
ligger och sover”. Vi har börjat använda vår nya färgglada, runda tygskärm 
tillsammans i flera olika lekar där man behöver samarbeta, något som har varit 
mycket populärt. Vi har pratat med barnen om hur man är en bra kompis och även 
använt Veda och Barke som pedagogiskt hjälpmedel när vi har haft samlingar på 
detta tema. Till exempel om att det inte bara ska vara en som bestämmer i en lek 
utan vi hjälps åt eller turas om. Vi säger inte heller elaka saker om någon eftersom 
denne då kan känna sig ledsen eller sårad. Ord kan göra lika ont som slag. Vi 
hade en samling där barnen fick pröva att säga fula saker till ett (preparerat) äpple 



som gick runt till alla i ringen. Sedan skickade vi runt ett annat äpple som de fick 
säga bra och uppmuntrande saker till. När vi efteråt delade äpplena såg vi att det 
som fått höra de dåliga sakerna var alldeles brunt och ruttet inuti medan det andra 
var helt friskt. Så kan vi människor också reagera när vi får höra saker av andra.
Matematik
När vi varit på utflykt har barnen fått olika uppdrag skrivna på uppdragskort som vi 
har med oss i en tygpåse. Det kan stå t.ex. att barnet ska leta upp något som är 
blått, hämta tre kottar eller en pinne som är lång eller kort. Vi hade även i 
december en matematikkalender med luckor där vi varje dag hittade olika uppdrag 
som handlade om matematik. 

Motorisk förmåga
Barnen i den här gruppen har verkligen älskat att färglägga med pennor och kritor 
så det har blivit en hel del av detta när de själva fått välja, både egna teckningar 
och färdiga ”kopior” med olika teman. I övrigt tränar vi finmotoriken när vi bygger 
med lego eller plus-plus, när vi äter eller fångar småkryp i naturen.
I november-februari besökte vi ishallen vid ett flertal tillfällen och imponerandes av 
den snabba utveckling bland barnen när de lärde sig att åka skridskor. 
Grovmotoriken tränar vi annars dagligen i skogen och på gården, då vi alltid 
utmanar oss med att springa, hoppa, klättra eller spela fotboll. Bara att klä på och 
av sig är en daglig utmaning som barnen ständigt blivit bättre på.

Leken
Vi har haft leken i fokus och låtit barnens idéer visa vad vi kan bygga vidare på. Vi 
pedagoger har varit med som stöd och hjälp men barnens intresse har fått vara i 
fokus. Äventyrarna har lekt bra tillsammans både i stora och små grupper. Vi har 
kunnat stötta barnen i de konflikter som uppkommit genom att hjälpa till och medla 
eller på annat sätt vara behjälpliga. Vi har även köpt in nytt material till barnen efter 
vad de visat intresse för, t.ex. ett Duplo-set med café-tema när de lekt affär och 
restaurang. Denna grupp Äventyrare har kännetecknats av deras fantastiska 
kreativitet och fantasi i leken, något som vi sett många exempel på. Flera av 
barnen har blivit riktiga experter på att bygga 3D-figurer med Plus-plus, inte minst 
robotar som de sedan leker med i rollspel. Andra har ägnat sig mer åt pyssel med 
klipp och klistrande. I skogen har det skapats många fantasifulla kojor. Att leka 
skola har varit en populär aktivitet inne på avdelningen på Dungen.

Veda och Barke
Vi har använt Veda och Barke som hjälp om det hänt något i barngruppen, t.ex. om 
någon känner sig utanför eller att ett barn bestämmer för mycket i leken. Då har vi 
gjort forumspel, eller teater med Veda och Barke och barnen har fått vara med och 
bestämma hur man kan göra i stället. Veda och Barke är också med när vi tränar 
på vad man ska göra om man råkar gå vilse i skogen. Vi har lyssnat på Hitta Vilse 
sagan och musiken där en pojke kom bort i skogen. Veda och Barke försvann 
också på en utflykt men barnen hittade dem lätt när de såg trädet som de stannat 
vid och kramat och dessutom pyntat med olika saker. På marken hade de lagt 
pinnar som stopptecken för att göra det ännu tydligare. 

Språk och kommunikation
Äventyrarna har visat stort intresse för bokstäver och hur man bildar ord med dem, 
några barn har till och med lärt sig läsa! Att våga uttrycka sig med ord inför andra 
fick barnen träna på då vi gjorde en retorikövning kallad ”Min favoritsak”. Var och 
en fick ta med sig en sak hemifrån och inför de andra berätta lite om varför det är 



deras favorit, hur de fick den, hur de brukar leka med den etc. Roligt men även lite 
nervöst tyckte många.

Naturvetenskap och teknik
När det var som mörkast i december pratade vi om varifrån ljuset kommer. Med en 
lampa som sol och en jordglob gjorde vi en modell av rymden i ett mörkt rum och 
visade hur solsystemet fungerar, varför det blir dag och natt, sommar och vinter 
och hur månen snurrar runt jorden.
Barnen har varit mycket intresserade av småkryp och tagit varje chans att på 
utflykterna fånga in och titta närmare på dem i lupp. Vi gjorde också en skonsam 
fångstburk där vi kunde fånga djuren utan att röra vid dem.
Vårt tema inom Grön Flagg har varit Hav och Vatten. Under hela läsåret har vi 
återvänt till detta tema till exempel när vi besökt vatten i naturen (bäck och sjö) 
eller gjort experiment på förskolan. Vi har bl.a. testat att rena grumligt vatten 
genom att hälla det genom ett kaffefilter i en tratt och såg vilken stor skillnad det 
blev. Barnen har utnyttjat vattenbanan i trä som finns på gården, byggt till, 
konstruerat, hällt i vatten och testat olika flöden. Vi har pratat om att det ser olika ut 
vad gäller tillgång till vatten i andra länder. I många fall kan man inte bara vrida på 
kranen och få vatten som vi gör här utan människor måste gå lång väg för att 
hämta, i värsta fall smutsigt vatten. Vi har prövat att bära vatten i en burk på 
huvudet vilket visade sig vara väldigt svårt.
På en vägg på förskolan har vi satt upp bilder som visar hur vattnet som vi 
använder flödar från sjö via rör genom ett reningsverk till våra hem och hur det 
smutsiga vattnet som vi använt sedan flödar vidare till avloppsreningsverket, blir 
rent och sedan åker ut i havet. I samband med detta lärde sig barnen att man bara 
får spola ner tre saker i toaletten; kiss, bajs och toapapper. Andra saker kan göra 
att det blir stopp i rören eller att vattnet förgiftas så att det inte kan renas ordentligt i 
avloppsreningsverket. Barnen fick se en tecknad film om detta och att 
reningsverkets mikroorganismer då får svårt att göra sitt renande jobb.

Bengt, Malin, Sandra, Nejla

TACK ALLA BARN, FÖRÄLDRAR OCH PEDAGOGER FÖR ETT TRYGGT 
ROLIGT OCH LÄRORIKT ÅR 2019/2020!




