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Utvärdering Våren 2019 
I Ur och Skurkojan 

 
 
Måndagar:  
 

Vi börjar veckan med lek i närmiljön då vi leker i olika lekparker eller i närskogen.  
” 

 

Språkgrupp/programmeringsgrupp – Anna, olika grupper som träffats vid 3 
tillfällen. 
 
Denna termin har vi fokuserat på att arbeta med analog och digital programmering.  
Matematik och språk har också varit en del av arbetet i språkgruppen.  
Barnen har varit indelade i olika grupper, ca 4-5 barn. Varje grupp har träffats under 3 
tillfällen.  
Varje tillfälle har alltid börjat med en reflektion och återblick från förra gången. Tillsammans 
har vi tittat på bilder och reflekterat över vad vi har gjort och lärt oss. Barnen får öva på att 
återberätta, vänta på sin tur och att kunna lyssna på sina kompisar. 
Varje grupp har fortsatt arbetet med bokstäver t.ex. hur många bokstäver har du i ditt namn? 
Ta rätt antal pärlor som du har bokstäver i ditt namn! Vi övar på antal, att räkna osv. 
Programmering har introducerats för barnen. Först har vi pratat om vad programmering är för 
något, barnen har fått prova på analog programmering genom att få vara robotar och 
programmera en bana med hjälp av olika pilar och symboler. De har fått programmera egna 
banor utifrån en egen ritning och tillsammans med varandra. Barnen har tyckt det har varit 
kul och roligt men även svårt. Kul att få röra på hela kroppen.  
Under arbetes gång har vi lärt oss att ge instruktioner till varandra d.v.s. ge kommando och 
att kunna ta en instruktion. Vi har övat på att räkna antal pilar, vad höger är och vänster är. 
 
Digital programmering: Blue but har introducerats för barnen, och vi har använt lärplattan 
och programmerings apparna: Loopimal, Lightbut JR 
Vi har använt en programmerings matta med hela alfabetet på samt en genomskinlig matta 
med olika fickor. Där har barnen fått leta efter rätt bild t.ex. sol + glasögon. Först har barnen 
tagit en bild t.ex. sol och sedan ska de hitta rätt bild på den genomskinliga mattan och sedan 
programmera blue but att gå dit. 

Barnen har fått olika uppgifter att programmera med Blue but t.ex. programmera Blue but att 
gå till din första bokstav i ditt namn! eller dra en bokstav ur högen och programmera blue but 
dit. För att kunna programmera blue but rätt så måste barnen först räkna antal steg, ska den 
gå till höger eller vänster. De har fått samarbeta, vänta på sin tur, lära sig att kunna ta en 
instruktion och att hjälpa varandra. 
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På lärplattan har vi arbetat med appen Loopimal: där ska man programmera olika djur att 
utföra olika dansrörelser. I appen Lightbut Jr ska man programmera en robot rätt så att den 
kommer till målet. Här får barnen en förståelse för programmeringsgrunderna.  
 
Analys: Vi har lärt oss att det är viktigt att lyssna på instruktioner för att kunna klara av en 
uppgift. Tillsammans har vi övat mycket på att vänta på sin tur, att hjälpa varandra, samspela 
och ha roligt tillsammans. Programmering har varit en utmaning för mig som pedagog 
eftersom jag själv inte har så stor kunskap om programmering. Jag och alla barn har lärt oss 
mycket tillsammans tack vare våra olika kompetenser, intressen och erfarenheter. Och 
genom att få misslyckas och att våga prova igen. 
 

”Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att kunna undersöka 
och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. Utbildningen ska också ge barnen 
förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en 
förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett 
kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att det på sikt ska kunna se 
möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.” 
                                        (Lpfö-18 sid 9) 

Anna 
 
 

Älgklubben – Tina, Anna och Marie (Laxe) och 8 blivande skolbarn  
Den här terminen ägnar vi oss åt matematik; Tid. Klockan, hel- och halvtimme. Vi gör varsin 

klocka, tränar på instruktioner och får olika uppgifter att utföra. Skriva siffrorna 
1-20 för att lära sig hur dom ser ut och träna på att hålla pennan rätt. Rita lika 
som bilden, följa siffror så det blir en bild. Lära oss månaderna, klippa ut och 
sätta dom i rätt ordning på årsalmanackan. Programmera med blue but efter 
mönster t ex på bredvid under. Lära sig lyssna på varandra. Månader och 
dagar i rätt ordningsföljd.  

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att 
utveckla sin identitet.( Lpfö-18 sid 13) 
 

Sedan var det dags för tre tillfällen med ”Hitta vilse” där vi lär oss vad vi ska tänka på om vi 
skulle komma vilse i skogen. Vi pratar om hur det kan kännas, lyssnar på Vilsesagan, pysslar 
i Vilseboken och testar våra kunskaper i skogen en gång; Hur gör man när man gått vilse? 
Jo; kramar ett träd, bygger en koja, gör stopptecken osv. Viktigast av allt för barnen att veta 
är att vi vuxna tillsammans med polis och frivilliga letar alltid tills barnet är hittat. Vi ger aldrig 
upp! 
 
Laxe- avslutar vi Älgklubben med vid fyra tillfällen 
Varje gång börjar vi och avslutar med att sjunga Laxesången, Vi håvar i 
Snickartorpsdammen och i Rösjön. Vi hittar olika vattendjur på de olika platserna. Bäst var 
när ett av barnen fick tag i en stor vattenspindel. Det kommer vi alla minnas länge. Vi fick 
även besök av fåglar som lever vid vattnet, svanar, änder och en häger. Vilket leder oss in 
på vad äter dessa fåglar? Vi tittar också på vad som växer i vattnet, alger, blommor, träd  
både i vattnet och nära vattnet. Vid ett tillfälle träffar vi Laxe som kommer förbi på sin väg till 
Bävrarnas bo. 

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omgivning. 
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. 
Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar 
och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet (aa sid 9). 
 

Analys – En härlig grupp att få utveckla kunskap tillsammans med och som visat ett gediget 
intresse vid alla tillfällen vi haft tillsammans. Lär oss gör vi alla hela tiden framförallt genom 
egna erfarenheter och utmaningar i samspel med varandra. Att våga är att vinna! 
Tina, Anna och Marie (Laxe) 
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Skapande och lärande 
Hela terminen har vi utvecklat lärandet med hjälp av skapande. Många barn visar stor vilja 
att försöka och tålamod att avsluta. Några exempel: 

 Spela bowling med siffror. Man lär sig hur siffrorna ser ut och att addera.  

 Spela domino och lägga puzzel.  

 Alfabetet som de kan rita och skriva. Färglägga bokstäver med bild.  

 Disco på fredagar med koordinationsträning och uppträdande inför varandra  

 Naturvetenskap, fryst vatten i hinkar till ljuslyktor, kakformer och vattenlek, ösa i och 
ur mäta hur mycket som ryms i olika kärl. Plantera frön och vi följer hur de gror och 
växer. 

 Använt oss av trolldeg och play-doh lera. Knådat och format fantasifigurer. Format 
hjärtan i lera. 

 Teknik, bygger kojor, vägar och broar med plankor. Viker flygplanpapper, helikopter 
och fjärilar. Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika 
tekniker, material och redskap.Klipper former och bygger en snögubbe. 

 Målat på pinnar och stenar. Vi har målat och gjort handavtryck till djur och blommor, 
på staffli. Målat på snön. 

 Traditionellt pyssel som alla hjärtans dag, påsk, målat vinter och vår bilder. 

 Barnen får bestämma mycket själva i skapandet. Det har blivit konstnärliga 
teckningar, halsband. Använt sax lim, gjort garnbollar och pinnemän.  

 Projekt  vi har tittat i böcker och googlat om planeter och raketer, byggt planeter av 
ballonger och papier marshe, toarullar blev  raketer, satt upp dem i taket i rätt ordning 
i solsystemet 

 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka 
och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp (aa sid10). 

                                                                                                    
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 
förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många olika uttrycksformer som lek, bild, rörelse, 
sång och musik, dans och drama (aa sid10). 

Tina  
 

 

 
 

 
Tisdagar:  
 

Knytte  – Kicki och 6 barn                         10 ggr ca 1½ tim/gång 
I tur och ordning får ett barn bära Knytteflaggan och gå först. Vi sjunger Knyttesången 
tillsammans när vi kommer fram till Knytteplatsen. Det händer ofta att vi ser små djur 
och insekter på vägen som vi måste stanna och titta noga på och prata lite med. Vi lär 
oss ta hänsyn till livet i skogen och ser hur den förändras med årstiderna. Från vinter 
till vår händer det så mycket i naturen, som när myrorna och andra insekterna vaknat och 
börjar jobba på stacken.   
 ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin 
 närmiljö (aa sid 8).          

Vi tar av ryggsäckarna, packar upp sittunderlagen och sätter oss ned, säger fingerramsan 
tillsammans och packar upp matsäcken. Vi samtalar om olika saker bl a om hur man är en 
bra kompis. Jag läser en saga när vi äter matsäcken. Vi packar ihop och sjunger sånger om 
skogens djur. Vi har arbetat med matematiska begrepp liten, stor, lång och kort. Lekt Kims 
lek med material från skogen. Då lär vi oss om kottar och olika träd samtidigt som vi tränar 
minnet. Vi bestämmer tillsammans vilka lekar vi ska leka varje gång, kom alla mina knytte 
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barn! Hur då? T ex harar, ekorrar, fåglar, Björnen sover, kurra gömma, alla knyttar byter träd 
el sten. Vi har letat insekter och studerat. Målat egna stennyckelpigor, tränat balansgång på 
nedfallna träd, klättrat i träd och uppför berg, hoppat från stora och små stenar.  
Tiden går fort när man har roligt och efter ca 1,5 timme är det dags att avsluta och packa 
ihop. Vi lär oss att ta ansvar för våra egna saker när vi packar ihop i ryggsäckarna. Avslutar 
gör vi med Knyttesången och tack för idag. 
 
 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka,
 undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
 lpdfö98,2010 utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.  
                              (aa sid 10) 

   
Analys: Det har varit en fantastisk grupp, positiva, nyfikna, samarbetat bra med varandra 
och tyckt allt vi gjort varit kul samt hittat på egna aktiviteter. 
 
 
Kicki 
 
 
Knopp – Anna, Lucia och 7 barn  

   8 ggr ca 1 timme/gång 
Vi går från Kojan tillsammans med ryggsäck packad med matsäck.  Innan vi går in i skogen 
så har vi sjungit (Hej skogen här är vi!) När vi kommer fram ställer vi vagnen och går en liten 
bit till vårt speciella Knoppställe. Vi Tar av ryggsäckarna och sjunger knoppsången sedan 
sätter oss ned på sittunderlagen, säger matramsan (Jag är hungrig sa´ tummetott…) tar fram 
fikat och sitter bara och myser och småpratar och äter. Sedan ropar vi upp och ser vilka som 
är här. Vi läser små böcker om djur i skogen. Vi har sjungit sånger om våra olika djur som 
finns i vår skog och natur. Vi har övat vår motorik genom att hoppa från stenen, gått upp och 
ner för backar, övat att bara gå i skogen över stenar, rötter .m.m. Myrstacken har vi besökt 
varje gång och tittat om myrorna är vakna. Vi har tittat på myror och andra småkryp i luppar.  
Tillsammans har vi skapat en myrstack av barren i skogen och klistrat myror på stacken.  Har 
scannat en qr kod om livet i en myrstack. Babblarna har introducerats för barnen och kommit 
med olika uppdrag t.ex. att vi ska leta efter en myrstack som finns i skogen. Vi har också 
använd oss av alla våra sinnen som t.ex. ligga ner på marken och titta upp på träden och 
himlen. Vad är de vi ser, hör. Känner osv. Ett omkullvält träd har vi ridit och flugit iväg på till 
Landet, lekparken, Thailand etc. Sedan är det dags att gå tillbaks till ryggsäckarna sätta dem 
på ryggen, sjunga Knoppvisan och avslutningssången och ta oss tillbaka.    
Vi pedagoger Anna och Lucia har varit lyhörda för barnens intresse och nyfikenhet. 
Tillsammans har vi och barnen utforskat vad naturen har att erbjuda.  
 

”Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. 
Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att 
inspirerats till nya upptäckter och kunskaper.” (lpfö 18, sid 10) 
”Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom 
att iaktta, samtala och reflektera” (Lpfö18, sid 11) 

 

Analys: Det har varit en härlig grupp knoppar. Rutiner har varit viktigt som t.ex. sjunga, öva 
vår motorik, m.m. Viktigt att inte glömma något!  Barnen har visat stort intresse för 
Babblarna, myror och andra småkryp. 
 
 
 
Anna och Lucia 
 
 
 

 

Kommenterad [ML1]:  
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13 Mullebarn, Marie och Tina 
Vi har tillsammans haft Skogsröris efter Mulle vid en naturlig hinderbana i Gamla Solgläntan 
med stenar, stockar, rötter, kullar och backar där vi har balanserat, rullat, hoppat, gjort 
kullerbyttor och hjulat.  
 ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 
 kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. ”
 (aa sid 10)  
Efter skogsröris har vi haft en stund över till kojbygge, utgrävningar, trädklättring och andra 
roliga skogslekar innan vi äter senare lunch i Solgläntan 
 
Analys: Gruppen har gjort att vi behövt strukturerar mycket och fastställt många 
gemensamma regler, dokumenterat med bilder att återkoppla till vid meningsskiljaktigheter. 
Det blev bra till slut efter mycket stångande i början av terminen. Vi har även behövt förändra 
banan och dess innehåll och motivation för att få ny energi att vilja medverka. 
Marie och Tina 
 
Vi har ätit lunch på olika ställen. Mullebarnen i Gamla Solgläntan och Knyttar och Knoppar 
vid Kojan. Därefter vila, fri lek för Knoppar boksamtal för Knyttar innan mellanmålet. 
 
Boksamtal: Kicki och Knyttarna 
 
Boksamtal kan ge barn möjlighet att: 
Få verktyg i vardagen, 
Hantera olika situationer, 
Utveckla språkförmågan, 
Träna empati och fantasi, 
Utveckla förmågan att uppleva yttre bilder och skapa egna inre bilder, 
Skapa meningsfulla sammanhang, 
Stimulera nyfikenhet och lust att lära, 
Träna förmågan till samspel och lyhördhet, 
Genom en gemensam läs-, samtals- och lekupplevelse stärka både individ och grupp. 
 

 Det jag gör först är att välja en bok. Läser den själv och funderar över vilket/vilka 
budskap boken har. Funderar över vad jag vill att barnen ska ha med sig när vi 
avslutat samtalet. 

 Vi försöker att sitta i lugn och ro. 

 Jag börjar med att läsa igenom boken för barngruppen en gång utan frågor sedan 
funderar och samtalar vi tillsammans. Jag fångar upp barnens funderingar och stöttar 
dem. Och frågar: Hur tänker du nu? Allas åsikt är lika mycket värd. Det finns inga rätt 
eller fel svar. Jag frågar också om barnen själva har varit med om det här som boken 
handlar om eller om dom har varit med om något liknande. 
 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd 
och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa 
frågor, argumentera och kommunicera med andra. (Lpfö-98, rev 2016 sid10) 

Analys: 
Barnen har lyssnat och efter varje sida har diskuterat bilder och innebörden av texten utifrån 
barnens egna erfarenheter och tankar. 
Vi har lyssnat på varandra och alla har fått tala till punkt. 
Vi har läst samma bok flera gånger innan vi har bytt och det har kommit upp nya 
diskussioner varje gång. 
 Kicki 
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Mulle – Marie Tina och 13 barn    10 ggr ca 2tim/gång 
                
Vi har samlats nedanför Gamla Solgläntan direkt när vi kommit fram. Vi tittar 
på ”listan” vems tur det är att bära Mulleflaggan, gå först och leda gruppen 
till Mulleplatsen. Vi stannar vid två stoppställen efter vägen för att samla 
ihop oss och för att räknat oss och sjunga ” Våran Mulleskola…” Alla har 
burit Mulleflaggan vid ett tillfälle under året. Vid Mulleporten har vi sjungit 
”Vi knackar på- visan”, en vers innan vi låser upp med en symbolisk nyckel (t ex en 
pinne, kotte eller pekfinger) och går igenom porten med våra Mulleögon påkopplade.  
Framme har vi hängt upp flaggan, tagit fram sittunderlagen, satt oss ned för att sjunga 
namnsången ”Tjena, tjena tjejen/grabben…” i Mullesoffan. Dags för matramsan, fika och 
bok. Vi har läst Mullesagan vid två tillfällen, sista gången tillsammans med bilder och tavla 
(flano) där alla hjälps åt att fylla på med bilder efter att sagan fortgår, ända tills Mulle är klar i 
sin skog. Övriga tillfällen har vi läst ett kapitel ur Sandvargen. En underfundig bok som får 
oss att tänka efter ett varv till om olika världsliga saker. När vi läst- och fikat klart packar var 
och en ner sitt i sina ryggsäckar för då är det dags för tema/naturkunskap. Vi ställer oss i ring 
på berget och börjar med att sjunga Mullesången tillsammans och leka någon (regel-) lek.  
Olika teman om naturen och naturvetenskap vid varje tillfälle. Vi avslutar och tar på oss 
ryggsäckarna igen. Vi stannar alltid utanför Mulleporten när vi låst den för dagen, sjunger ”Nu 
stänger vi…” innan vi går tillbaks till samlingsplatsen, räknar oss och avslutar med ”Våran 
Mulleskola har slutat nu…”. 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, 
dokumentera, ställa frågor om och samtal om naturvetenskap” (aa sid 10). 

Teman under våren 
Första tillfället – passade vi på att leta efter och titta närmare på djurspår i snön. En kall 
start med mycket lek i kombination med naturvetenskap för att hålla oss igång och varma 
Knoppar / Vårtecken – Vi tittar på olika knoppar på olika träd som finns på mulleplatsen. 
Hur skiljer de sig, hur kan vi känna igen dem?  Ek, Asp, Rönn och Björk. Vi använder våra 
sinnen, känner, tittar, på färg, form osv. Vi har även haft med oss lärplattan och använt QR-
koder som informationsnyckel om knopparna och dess utseende. 
Blommor: Blev ett härligt inslag när hela dikeskanten var full med tussilago på vår väg till 
skogen.  
Spår av djur vad kan det vara? Gnag, bajs, små stigar som märks om de är större djur och 
som knappt märks när det är mindre djur som t ex myror. Vi samlar lite bajs och tar med hem 
för att plantera i jord. Forska vidare om och lära oss om vad haren och rådjuret äter för slags 
föda. 
 
  Barn ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens  
 och utveckla nya kunskaper och insikter (aa sid 7). 

 
Allemansrätten – som ger oss möjlighet att vistas i skogen utan att be om lov av 
markägaren. Vi leker en stafett uppdelade i två lag med JA och NEJ- frågor om 
allemansrätten. Vad får man göra och vad får man inte göra. 
Plockar skräp: Vi plockade skräp hela från Kojan till skogen och på Mulleplatsen. 
Tillsammans med ”Håll Sverige rent” och Sollentuna kommun som arrangerar 
skräpplockarvecka för skolor och förskolor och även delar ut material så blev uppdraget ännu 
viktigare. Alla barn är engagerade i att hjälpa Mulle hålla naturen ren från skräp och hjälpa 
djuren som annars kan skada sig 
Matematik, Samla och sortera – i en äggkartong utifrån egenskaper, motsatser; blött-torrt, 
mjukt-hårt, litet-stort.  Barnen har arbetat två och två och samarbetat vid insamling och 
sedan redovisat för varandra vad de hittat och motiverat valet inför sina kompisar. 
Hämtakort – Vi använder kort med uppdrag att hämta olika saker utifrån egenskaper t ex 
något rött, något blött, något äldre än tusen år, något långt, något runt osv. 
Luppar: Vi använder luppar för att titta nära på små saker och upptäcka det lilla i naturen 
som t ex spindelns nät, skalbaggen och blåbärsblomman. Mulle kom på besök och tittade i 
lupp tillsammans med oss. Vi lekte också en lek med Mulle och sjöng Mulles sång 
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Små djur Vi lär oss om Vinbergssnäckan. Använder oss av information och bilder i 
lärplattan, QR-koder som berättar om slemspår, ögon, öron etc hos Snäckan. 
Vatten det är fullt med vatten i diket och på vår väg hem från Mulleplatsen finns ett dött träd 
som tappat all bark = barkbåtar. Vi provar om de flyter genom röret under ”bron”. Fler 
naturföremål testas, pinnar, blad, blommor, kottar. Flyter de igenom eller var tar de vägen? 
Sista gången då gick vi till Kolartorp sjöng, lekte och använde hämtakorten där var och en 
fick ett kort med en beskrivning vad man skulle hämta och lägga på vita duken. Alla får 
redovisa för varandra vad kortet visat och vad de hittat. Idag fick alla hjälpa till med 
matlagningen i murikkan över öppen eld. Vi skulle göra en god taco-lunch tillsammans. 
Den här terminen har vi fått sällskap vid några tillfällen av några föräldrar som haft möjlighet 
att vara med. Det är oerhört roligt med föräldrasamverkan på Kojan. Vi ledare uppskattar det 
mycket och hälsar välkomna åter! 
 
Analys: Den här gruppen med 13 mer eller mindre intresserade barn, 5-6 år, har bestått av 
många olika individer med olika utvecklingsnivåer att utmana. God struktur och många regler 
att följa ger en chans för alla att lära och att komma till tals. Vi har fokuserat på tema våren 
med flera språkövningar och en del matematik och att våga redovisa inför varandra. 
Det viktigaste är att vi har roligt tillsammans vilket också genererar ett lärande. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för 
naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur 
samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen (Lpfö-98/2016) 

Tina och Marie 
 

Skrinna– Tina, Marie och 12 barn         5 ggr 
        
5 tisdagar i rad har vi tagit bussen till Sollentunavallen för att träna oss i att åka skridskor. 4 
gånger åkte vi inomhus och den sista gången utomhus med korvgrillning efteråt. När vi 
kommit fram börjar vi med att mellanmålet för att få lite extra energi till åkningen. Därefter 
hjälps vi åt med att packa upp, sätta på oss och knyta eller knäppa skridskorna. Väl ute på 
isen har vi startat varje gång med Skrinnasången och lite uppvärmning med hjälp av sång 
och rörelse till ”Kalles papegoja”. Vi har övat på att åka slalom och göra åttor runt våra 
ärtpåsar och koner. Åkt bakåt med böjda knän och rätt ”svansföring”. Åkt snabbt framåt för 
att sedan bromsa, plogbroms eller hockeystopp. Därefter har vi lekt några lekar t ex; Alla 
isbjörnar byter bo med rockringarna, Under hökens vingar. Vi har också använt rockringarna 
som rattar, svänger man sin ratt så svänger hela kroppen och då även åkningen. Det är 
viktigt att alla får känna utmaningar utifrån sin förmåga. Efter Skrinnasång och 
avslutningssång har de som orkat och velat åkt ett par varv extra runt rinken innan det är 

dags att kliva av skridskobanan, ta av skridskorna, torka av dem, packa ner i 
ryggsäcken och gå en sväng förbi toaletten innan vi tar bussen tillbaka till Kojan 
igen. När vi är tillbaka igen äter vi vår lunch. 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 
barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan (Lpfö-98, rev 2010, s.6). 

 

Analys: Alla har utvecklat sin åkförmåga utifrån sina förutsättningar. Även allt 
runt omkring som i och urpackning samt sätta på sig skridskor själv har utvecklats. Nu klarar 
alla att packa upp sina skridskor själv och de flesta även att sätta på sig och ta av dem 
själva. Hjälp med att packa ner skridskorna igen är det några som fortfarande behöver. 
Nya utmaningar leder till utveckling.  Det är härligt och viktigt att de själva upptäcker att de 
lär sig hela tiden. 
Tina och Marie 
 
 
 
Onsdagar:  
 
Skridskor – Marie, Anna och 6 barn           4 (5)ggr 
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Bussfärd till Sollentunavallen och hem igen efteråt är en uppskattad utflykt bara det. 
Vi har utgått ifrån barnens egen förmåga och under tidens gång sett barnens framsteg i 
utvecklingen av sin skridskoåkning, vilket stärker självkänslan och det blir roligare och 
roligare för varje gång. Till att börja med så startade vi med att försöka gå på skridskorna på 
isen. Några tyckte det var väldigt svårt och övade sig att gå med skridskorna på, utanför isen 
för att känna balans i kroppen. Vi har använt oss av olika hjälpmedel dels de stöd som finns 
att tillgå på Sollentunavallen men också konerna vi haft med oss vilka några av barnen efter 
hand behövt använda mindre och mindre då de hittat sin egen balansförmåga på 
skridskorna. Att resa på sig själv när man har ramlat har varit en utmaning som alla har lärt 
sig nu. Vi har varit på isen och jobbat på ca 20 minuter varje gång. Det är efter barnens 
önskemål. Därefter har alla velat gå av isen efter att ha kämpat väl. 
 
Analys: Tyvärr fick vi ställa in ett åk-tillfälle pga sjukdom. Alla har kämpat och utvecklat sin 
förmåga. Tålamodet hos barnen har prövats hårt då de tyckt att isen varit väldigt hal och vi 
ser fram emot nya utmaningar nästa termin då vi även ska öva på att ta hand om skridskorna 
själva.  

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koncentrationsförmåga och 
kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” 
Lpfö-98, rev 2010 s.10) 

Marie och Anna  

 
    
Sång, rytmik, skapande – Kicki, Anna, Lucia och 13 barn  
 ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 
 konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.” (Lpfö-98, rev 2010 s 10) 

Vi har använt våra sångkort och gosedjurlådan som vi sedan sjungit om och även spelat på 
instrument som barnen har fått välja i instrumentlådan. 
Vi har bakat fettisdagsbullar, målat en gruppmålning, staffli, snöskulpturer och målat på snön 
med vattenfärg flera gånger.  
 
Analys:  ”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten” 

 (Lpfö-98, rev 2010 s 9) 

Att få utforska olika material, färger, former och samtala omkring det vi gör tillsammans med 
barnen är fantastiskt. 
Kicki  
 
Onsdag: - Lucia och 4 barn 
Matematik-grupp:  
Barnen i matematikgruppen har arbetat med jämförelseord. Storlek: stor-liten och längd: 
lång-längst samt kort-kortast. Vi har arbetat med pinnar och kottar som matematik verktyg 
och räkningsredskap på ett lekfullt sätt. 
I de matematiska övningar har barnen beskrivit pinnar som de själva har plockat upp i 
skogen. Vilken pinne är kort och vilken är lång? De har jämfört sin pinne med sin kamrats 
pinne och bestämt vem som har den längsta och vem som har den kortaste pinnen. 
När vi arbetade med kottar fick barnen i uppdrag att hitta flera långa kottar och noggrant 
jämföra dem för att välja den längsta. 
Vi har tränat taluppfattning med siffrorna ett till fem med användning av pinnar och kottar 
samt med räkneramsan ”5 små apor”. 
I avsnittet mätnings begreppet arbetade vi med 1-metersrep. Varje barn fick ett rep som var 
en meter långt och undersökte detta. De fick i uppdrag att mäta sig med repet och sen att 
mäta varandra för att ta reda på vilka som var längre eller kortare än en meter. Andra 
övningar som barnen gjorde för att förstå begreppet längd var t.ex. att: ta reda på hur många 
kottar det går på en meter och att hitta en växt som är lika hög som repets längd. 
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Vi har också arbetat med de geometriska formerna cirkel och triangel. Barnen ritade och 
studerade de båda formernas skillnader. 
 
                        ”Utbildning i förskolan ska ge barnen möjligheter att använda matematik för att undersöka, 

                             Reflektera över och prova olika lösningar av egna och andra problemställningar”  
                            (lpfö18, sid 14) 
                            ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utskilja, utrycka, undersöka  
                           och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp” (lpfö18, sid 14) 
  

 
Analys: För att väcka barnens intresse för matematik har vi använt material som barnen 
visat intresse för. När vi är i skogen plockar barnen upp pinnar och kottar. Med konkreta 
naturmaterial kan barnen lära sig förstå jämförelseord som storlek och längd. Med lekfulla 
uppgifter som att lägga rätt antal pinnar eller kottar vid en bild med en siffra lär sig barnen 
antaluppfattning och siffror. Barnen har visat intresse för cirklar. När de ser något runt säger 
de ”en cirkel”. Varje barn får möjligheter att utrycka sina tankar och idéer när de gör de 
matematiska övningar. Barnen har lärt sig av varandra och har haft bra samspel.  
Lucia 
 
  
 
 
 
 

Torsdagar: Grilldag med samspelsaktiviteter på olika platser, vi har haft med vår lilla grill 
varje gång. Vi har bl a spelat fotboll, lekt och utforskat i skogen, hinderbana i Skogsparken  
Vi har även fortsatt med att gå på återvinningspromenader tillsammans med knyttarna vilket 
känns viktigt för att barnen tidigt ska känna att vi även kan bidra till att sänka jordens 
klimatförändringar. ”Hållbar utveckling” 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturens olika kretslopp och 
hur människor, natur och samhälle påverkar varandra (Lpfö-98, rev 2010 sid 10). 

 
 
 
Fredagar:                                                                                                           
Vi har varit i någon av Kärrdals alla lekparker allt efter barnens demokratiska omröstning på 
morgonen vid frukten. Majoriteten vinner!  
 
Bakning med 5 barn tillsammans med Kicki. Olika barn i olika konstellationer bakar något 
att äta till mellanmålet, oftast matbröd men ibland även något sött. Vi har benämnt dl, liter, 
msk, tsk, grader, räknat, använt matematiska termer, vispat och blandat. Så stolta när vi 
bjuder de andra till mellis 
 
 
 

                                                                    
Fredagsdisco har blivit något återkommande varje vecka som barnen älskar. Vi 

dansar och sjunger med. Barnen får välja sånger i turordning. Det har blivit 
mycket Dolly Style, olika barnsånger, fuldans, gangnam style och mango tango 

den här terminen 

 
 
 
Övrigt: 
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13/1 Julgransplundring ute på Kojans gård med traditionella juldanser runt Kojans gran 
Julen städas bort ur Kojan. 
 
14/2 Alla hjärtans dag uppmärksammades med kreativt skapande 
 
5/3 Fettisdag, med nybakta semlor som Knopparna och bjuder på efter friluftsgrupperna. 
 
H(V)asaloppet – genomfördes ej pga snöbrist 
 
 
10/4 Städ och fixareftermiddag med avslutande grillning tillsammans med Kojans 
familjer. Mycket blev gjort och vi fick en trevlig samvaro familjer och pedagoger tillsammans 
 
16/5 Vi firar förskolans dag på Poängen med olika lekar bl a med bollar, dragkamp, 
popcorn på stormkök och ballonger. Alla hade gjort egna flaggor. 
 
29/4  Sex barn som ska börja i Kärrdalskolan fick besök av en förskollärare från 
förskoleklassen. Vi har även varit där på besök med en pedagog, barn och föräldrar en gång. 
De två som börjar på Vittra har föräldrarna ansvarat för skolbesöken då Vittra inte har som 
rutin att överlämning sker från förskola – förskoleklass.  
  
12/6 Sommaravslutning  med barnens familjer, släktingar och tidigare I Ur och Skurbarn på 
Poängen. Alla som ville sprang Bamseloppet i år och fick medaljer. Avslutades med 
medhavd picnic. En mycket trevlig avslutning på terminen. Varmt Tack! 
 
Föräldrasamverkan: sker genom den dagliga kontakten, föräldrasamtal, telefonsamtal, 
föräldraråd, Tyraappen, fb samt att vi bjuder in till utflykter och aktiviteter.  

”Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrar möjligheter till delaktighet i verksamheten..”  
         (Lpfö-98/2016 s 13). 

 
 
 
 

Fortbildning: 
 
 
 
 
 

                                  

 Personal-, reflektions- och styrelsemöten en gång i månaden då vi stängt en timme 
tidigare i överenskommelse med alla familjer. Fungerar mycket bra 

 I Ur och Skurs nätverk i Sollentuna planering inför höstens träff.  

 Nätverk tillsammans med 6 andra förskolechefer där vi arbetar med frågor som rör 
oss med små förskolor. Marie 

 Förskolechefsmöte I Ur och Skur region Mälardalen. Marie 

 Förskolechefsmöte barn och ungdomsnämnden  

 Grundkurs I Ur och Skur har Anna genomgått 

 Utbildning Friluftsfrämjandets barnverksamhet Anna 

 Lucia och Tina föreläsning Flickor med ADHD 
 
 
Miljöarbete: 
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Vi sopsorterar och promenerar med en grupp barn till containern på väg ner till 
Rösjön. Vi sorterar papper, glas, kompost, hårdplast, batterier och metall. Vilket är 
kopplat till målet;   

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för 
naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och 
samhälle påverkar varandra (aa sid 10) 

 
Samarbete med I Ur och Skur region Mälardalen  
Vi hoppas att alla barn och föräldrar är medlemmar i Friluftsfrämjandet, 100% är självklart 
målet då vi får subventionerad fortbildning och ledarträffar som är riktade bara till oss från 
Friluftsfrämjandet och I Ur och Skur som också strävar efter att underlätta för oss.  
Marie är grenledare för barnverksamheten i Sollentuna lokalavdelning.  
Vi deltar i nätverksträffar en gång/termin tillsammans med alla andra I Ur och Skurenheter i 
Sollentuna för att bl a utveckla hela I Ur och Skurs organisation och verksamheter. 
 
Utvärdering och analys sker 2 ggr om året. 
  

 
 
 

Det är viktigt för oss är att vi trivs och har roligt tillsammans med barnen och 
varandra i naturen året om – och det gör vi! 

 

Kicki,   Marie,  Tina,  Anna,  Lucia 


