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Gruppens sammansättning 

Naturförskolan har 18 barn i åldrarna ett till fem år varav tolv flickor och sex pojkar. Av 

dessa är tre barn födda – 16, tre barn födda -15, åtta barn födda -14, två barn födda -13 

och två barn födda -12. 

 Personal 

Vi som arbetar på naturförskolan heter: Thomas Liljedahl (förskollärare, 100%), Victoria 

Bergström (förskollärare, 70%), Helena Karlsson (barnskötare, 100%) och Zabine 

Hansson (barnskötare, 80%). 

Rutiner 

06.00 Förskolan öppnar 

07.45 Frukost  

08.30 Samling  

09.00 Planerad aktivitet, lärande lek ute 

11.00 Lunch 

12.00 Sagoläsning och vila 

12.30 Lärande lek ute/inne 

14.45 Mellanmål ute/inne 

15.30 Lärande lek ute  

17.30 Förskolan stänger 

Så här ser en vecka ut på Naturförskolan 

Veckan på naturförskolan innehåller många rutinsituationer som återkommer varje dag, 

bland annat så vi äter vid samma tider, barnen sitter vid samma platser och vi följer 

samma rutiner vid på- och avklädning med mera. När vi väl kommer ut kan dagarna 

skilja sig aningen åt i fråga om innehåll då vi vill att barnen ska få så stor chans som 

möjligt att utveckla alla de förmågor som eftersträvas i läroplanen för förskolan. Under 

en stor del av dagen delar vi gruppen i två mindre grupper för att tillgodose de olika 

behov som finns i gruppen vad gäller åldersadekvata utmaningar, och individuella behov, 

samt för att skapa trygghet och ge större utrymme för taltid och en-till-en kontakt.  

Eftersom skogen är den bästa lekplatsen brukar vi gå iväg en bit från gården varje dag för 

att promenera till olika, oftast kända, platser i skogen. Barnen är ibland med och 

bestämmer vart vi ska ta vägen.  



Tema 

Under läsåret 17-18 kommer vi att arbeta extra med högläsning och berättande. Syftet är 

att skapa läslust och ge barnen större möjligheter att utveckla förmågan att berätta samt 

förmågan att leva sig in i andra människors situationer. Eftersom det nu finns många 

yngre barn i gruppen vill vi tidigt lägga grunden för den sociala gemenskapen och även 

stärka de äldre barnen i sin sociala utveckling.  

 

Föräldrasamverkan 

En gång per termin har Naturförskolan föräldramöte där vi informerar om sådant som rör 

den dagliga verksamheten och organisationen i övrigt. Föräldrar har också möjlighet att 

informera om sådant som berör alla involverade i förskolan och får ställa frågor, säga vad 

de tycker samt komma med förslag till förbättring i verksamheten. Frågor, synpunkter 

och förslag från föräldrar är givetvis välkomna när vi möts i den dagliga verksamheten 

också men vill man som förälder ta upp något som berör alla är föräldramötet ett 

ypperligt tillfälle. 

Vid jul har vi julfest 

tillsammans med barnen 

och deras familjer, då vi 

pysslar, fikar och har det 

trevligt tillsammans. 

Barnen brukar vid detta 

tillfälle också gå Luciatåg. 

I maj/juni har vi 

sommarfest på Natur-

förskolan då vi grillar, 

leker och umgås. Vi tycker 

att det är viktigt att hela 

familjen känner sig 

välkommen hos oss. 

 

Stängningsdag 

Den 22/9 och vid ytterligare ett tillfälle under vårterminen 2018 (datum meddelas i god 

tid) är det stängt på förskolorna i hela hanemålaområdet. Personalen får då möjlighet att 

planera samt utvärdera respektive verksamhet på bästa möjliga vis.   



Observationer 

Under dagen på förskolan observerar personalen barnen för att kunna se det enskilda 

barnets utveckling samt hur det fungerar i gruppen. Vi tittar också mycket på gruppen 

som helhet och lägger upp vår planerade verksamhet utifrån vad vi observerat. Detta gör 

vi för att möta barnen på rätt nivå och tillgodose deras intressen och behov. Under 

observationerna kan vi också upptäcka om något barn upplevs vara ofrivilligt ensamt eller 

på annat vis inte verkar må bra. 

Syftet för aktiviteter och rutinsituationer  

Lämning och Hämtning 

Vid lämning försöker vi se till att någon personal möter barnet och den som lämnar och 

hälsar på dem. Här finns tid för den som lämnar att kortfattat berätta om något har hänt 

hemma som skulle kunna påverka barnet under dagen. Enligt Läroplanen för förskolan 

(Lpfö98, reviderad 2010) är vi som personal ansvariga för att: 

…visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull 

relation mellan förskolans personal och barnens familjer, …föra fortlöpande samtal 

med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och 

utanför förskolan... 

Vid hämtning brukar vi berätta lite om vad vi gjort och om något särskilt har hänt under 

dagen.  

Måltider 

Vid alla måltidssituationer (frukost, lunch 

och mellanmål) tränas barnens förmåga att 

tillägna sig och nyansera begrepp, (Lpfö98, 

rev.  2010). Det är samma rutiner som gäller 

varje dag, barnen får säga vad de vill dricka 

och hur mycket de vill ha att äta. Vid 

matbordet sitter man också i en mindre 

grupp där man får större möjligheter att 

utveckla: 
 

…sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker 

förstå andras perspektiv, 

…nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 
(Lpfö98, rev. 2010) 

Då barnen på förskolan i så stor mån det är möjligt får klara av att äta själva (först med 

sked och sedan med kniv och gaffel i mindre storlek) tränas vid måltiderna också motorik, 



måltidssituationen är också ett forum där barnet ”utvecklar självständighet och tillit till sin 

egen förmåga” (Lpfö98, rev. 2010). 

Samling 

I samlingarna (som förekommer både i helgrupp och i mindre grupper) får barnen möta 

ett rikt och nyanserat språk, vi sjunger mycket och leker med ord (rim och ramsor). 

Samlingarna ser lite olika ut från dag till dag, ibland ligger fokus på sagoberättande och 

ibland på matematik (bl.a. lägesbegrepp, antalsuppfattning och jämförelser). En del 

samlingar handlar i sin tur om naturen, djur och miljö. 

 

Lärande lek 

I den fria, lärande, leken utvecklar barnen sin ” sin identitet och känner trygghet i den” 

(Lpfö98, rev. 2010). Här tränas också förmågan att fungera i grupp, hantera konflikter 

och förstå lekens spelregler. Den fria leken bjuder ofta in till kommunikation både mellan 

barn – barn och mellan barn – vuxna och är därför också ett gyllene tillfälle att träna sitt 

talspråk och sin förmåga att lyssna. 

Utelek 

Skogen med sina bäckar, kullar, träd och stenar erbjuder en miljö som eggar barns fantasi 

och även här (liksom ovan) tränas förmågan att kommunicera med andra och fungera 

både enskilt och i grupp. I naturen utvecklas också barnens ”motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning” (Lpfö98, rev. 2010). Som Naturförskola 

ser vi det som en stor tillgång att kunna vara i skogen och vid vattendrag där barnen får 

möjligheter att upptäcka och utforska både på egen hand och tillsammans med 

pedagogerna.  



Kreativ utveckling 

Den skapande verksamheten på vår förskola innefattar bl.a. 

bild, musik, dans och drama. Då vi har skapande brukar vi 

måla med olika sorters färger, pennor och kritor, skulptera i 

lera, bygga och göra teckningar med naturmaterial. Om 

vädret tillåter tar vi med allt vi behöver för skapande med ut. 

Vi dansar och leker till musik samt ”spelar teater” byggd på 

en läst saga. Ibland gör vi också dramaövningar som 

framförallt är till för att få gruppen att samarbeta bättre. 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev. 2010) menar att barn i 

förskolan ska ges rika möjligheter att utveckla sin förmåga 

att skapa och förmedla tankar, erfarenheter och upplevelser i 

flera olika uttrycksformer såsom rörelse, sång, bild och 

drama m.m. 

 

Motorik 

I lekar, samlingar och promenader i skogsterräng 

får barnen möjlighet att röra på hela kroppen och 

på så vis utveckla sin ”motorik, koordinations 

förmåga och kropps- uppfattning” (Lpfö98, rev. 

2010). Tillsammans med barnen klättrar, hoppar, 

balanserar och testar vi oss fram i skogen. 

Dessutom sjunger vi och gör rörelser till 

rörelsesånger samt dansar till musik. 

 

Social utveckling 

Vi arbetar hela tiden med att barnen ska lära sig att 

sätta ord på och hantera sina känslor och därmed 

också utveckla och bli trygga i sin egen identitet. 

Varje dag tränar vi på hur man beter sig mot 

varandra och vilka sociala ”regler” som gäller när 

man är i en grupp. Strävansmålen i Lpfö98 

(reviderad 2010) uttrycker tydligt hur viktigt det är 

att varje barn utvecklar sin respekt, öppenhet, 

hänsyn till andra, solidaritet och känsla för ansvar. Barnet ska också utveckla en 

förståelse för människors lika värde och lära sig upptäcka, reflektera över samt ta 

ställning till etiska dilemman i vardagen. 

 

Fruktstund 

Vid fruktstunden tränas barnen i att vänta på sin tur, tacka, säga varsågod och bete sig på 

ett trevligt sätt emot varandra. Barnen får vid fruktstunden tillfälle att utveckla ”sin 

förmåga att fungera enskilt och i grupp”, ”samt ta ansvar för gemensamma regler” 

(Lpfö98, rev. 2010). 



 

Vila 

Efter maten brukar vi ha en stund för vila. Då sover de yngre barnen i vagnar utomhus 

och de äldre barnen har en liten samling med avslappnande musik. Ibland läser vi, 

berättar sagor eller har någon form av kompismassage. Vi försöker här se till, liksom det 

står uttryckt i läroplanen, att varje barns behov blir respekterade och tillgodosedda samt 

skapa tillfälle där barn lär sig lyssna och reflektera. 

 

På och avklädning 

På- och avklädningssituationer ger goda 

möjligheter för barnet att bland annat utveckla 

nyanserat talspråk, begrepps- och ordförråd, sin 

finmotorik, koordinationsförmåga och sin 

förmåga att ”kunna själva”. (Lpfö98, rev. 2010). 

I tamburen får man också lära sig att ta hänsyn 

till kompisarna, hjälpas åt och att vänta på sin 

tur. 

Kulturell utveckling 

En gång i månaden kommer bokbussen till oss 

och barnen får vara med att välja låneböcker, 

bokbussen erbjuder också sagoläsning med 

jämna mellanrum och det brukar vara ett 

välkommet inslag i verksamheten. En gång per 

termin går vi på teater tillsammans med andra 

barn från området. 

Språk 

Språkutvecklingen på förskolan sker i dagens alla 

situationer, vid dagens alla måltider samt i 

samlingar och i den lärande leken då barnen får 

möta andras och använda sig av sitt eget språk. Vi 

är noggranna med att varje dag se till att alla barn 

blir tilltalade och får göra sina röster hörda. Barnen 

på förskolan får lära sig att vänta på sin tur, tacka, 

säga varsågod och bete sig på ett trevligt sätt emot 

varandra, och det skapas många tillfällen där barn 

får lära sig att lyssna och reflektera. Planerade 

aktiviteter som syftar till att utveckla språket 

förekommer ofta, vi har påsar med material som 

används för att främja språkutvecklingen och detta 

brukar vara väldigt uppskattat hos barnen.  



 

 

Matematik 

Barnen möter matematik på olika sätt 

under dagen på förskolan, personalen är 

noga med att använda korrekta 

matematiska begrepp vid exempelvis 

rutinsituationer såsom på- och avklädning 

samt måltider (bl. a använder vi oss av 

ordningstal, läges-begrepp, antal och form 

m.m). Liksom för språkutvecklingen har vi 

material avsett för den matematiska 

utvecklingen, detta använder vi oss ofta av 

så att barnen får matematik synliggjort för 

sig på ett lekfullt sätt. 

 

Naturvetenskap 

Eftersom vi är ute mycket, framförallt i skogen blir det naturligt att lära barnen att vara 

rädda om djur och växter, barnen får ofta möta levande varelser och lär sig snabbt att vara 

varsamma. För barnen på naturförskolan är skogen med allt dess innehåll den miljö i 

vilken de utvecklar många av ovanstående förmågor per automatik. Där utvecklas bland 

annat nyfikenheten och upptäckarglädjen, motoriken, koordinationsförmågan, förståelsen 

för naturvetenskapliga fenomen, 

konstruktionsleken och 

problemlösningen. De teman vi 

väljer har ofta sin utgångspunkt 

i naturvetenskapligt förankrade 

ämnen och oavsett tema ser vi 

till att barnen får förståelse för 

vilken tillgång det är att vara i 

skogen och lära sig att ta tillvara 

på vad skogen erbjuder, bland 

annat vad gäller föda. 

 

 

Barns inflytande och delaktighet 

Barnens önskemål, behov och intressen står som grund till den planerade verksamheten 

på naturförskolan. Vi lyssnar till barnen om vad de har för idéer och låter barnen påverka 

dagen genom att ibland bestämma om vart vi ska gå. Tillsammans med barnen reflekterar 

vi, lyssnar in vad som var bra med det vi gjort samt mindre bra med aktiviteter vi haft. Vi 

omvärderar beslut för att fokus framförallt ska ligga på att vi kan ta tillvara på barnens 

egen upptäckarglädje och entusiasm och utifrån det se till att målen i läroplanen finns 

med. 



 

Teknik och konstruktion 

På naturförskolan finns det alltid saker att bygga med och barnen är väldigt kreativa och 

uppfinningsrika, att konstruera är något som ofta fascinerar barn. I de här situationerna 

brukar barnen vara duktiga på att prata med varandra och tillsammans komma på 

lösningar på olika konstruktionsproblem. Ofta använder vi oss också av IT tillsammans 

med barnen. Med vår 

Lärplatta spelar vi på olika 

pedagogiska appar, vi söker 

svar på frågor som dyker upp 

samt dokumenterar 

verksamheten och reflekterar 

över det som vi 

dokumenterat och lärt oss.  

 

Samverkan med förskoleklass och 

fritidshem 

Varje vårtermin har förskolan kontakt 

med de förskoleklasser som kommer 

att ta emot barn från naturförskolan. 

Barnen och deras vårdnadshavare får 

möjlighet att besöka förskoleklassen vid flera tillfällen. För att på bästa sätt tillgodose 

barnens olika behov sitter vi tillsammans med rektor och personal i förskoleklassen och 

tittar över sammansättningen av barn för att få så harmoniska barngrupper som möjligt. 

Vid behov arrangeras särskilda överlämningssamtal för att kommande personal ska få en 

bra och rättvis bild av barnet så att de barn som är i behov av lite extra stöd ska få detta 

sörjt för. 

 

Traditioner 

 
 

Födelsedagar 

En gång i månaden firar vi alla barn som fyllt år under den månaden med sång och ett 

litet paket. De barn som fyllt år får vara med och bestämma vad vi ska baka till kalaset, 

baka det som vi bestämt, pynta lokalen samt bestämma vilka aktiviteter vi ska ha.  

 



Påsk 

Inför påsken pysslar vi lite med 

barnen, vi gör kycklingar, ägg och 

annat som hör påsken till (gärna i 

naturmaterial). På skärtorsdagen 

brukar vi gå på en liten 

påskvandring med barnen där de 

får uppdrag som ska lösas på 

vägen. Alla barn blir inbjudna till 

påsklunch om sådan serveras. 

 

Midsommar 

Till midsommar plockar vi 

blommor och klär en 

midsommarstång som vi sedan 

dansar runt. Vi brukar också leka 

några av de ”traditionella” midsommarlekarna. Även vid midsommar kan det serveras 

speciell lunch som alla barn givetvis blir inbjudna till. 

 

Advent 

Inför första advent så brukar personal och barn tillsammans ordna någon form av 

gemensam adventskalender. Denna adventskalender kan vara i form av olika 

julberättelser och rim eller lite olika roliga uppgifter som ska utföras tillsammans som 

exempelvis olika pyssel. 

 

Lucia 

Inför Lucia övar vi på julsånger och då vi har pysselkväll med föräldrarna får barnen gå 

luciatåg. Farbröderna i OK-stugan mittemot naturförskolan brukar också vilja se 

Luciatåg, därför lussar vi även för dem fast då på dagtid.  

 

Jul 

Vid juletid pysslar vi och bakar pepparkakor samt sjunger sånger och läser sagor som 

handlar om julen.   

 

Verksamhetens mål 

Verksamhetens mål gäller alla i verksamheten, oavsett ålder. De aktiviteter vi gör för att 

nå målen är åldersanpassade och utformade så att både gruppen med äldre barn samt 

gruppen med yngre barn ska kunna nå måluppfyllelse. 

 

Normer och värden 

Mål: 



 Att barnen ska känna trygghet och delaktighet i gruppen. 

 Att skapa förståelse för människors olikheter och lära barnen att se värdet i att 

alla är olika. 

 Att det ska finnas en ömsesidig respekt i alla de relationer som finns på förskolan, 

samt en respekt för naturen och allt som lever där. 
 

Så här arbetar vi för att nå målen 

Vi eftersträvar att låta värdegrunden genomsyra hela verksamheten, i dagens alla 

situationer. De vuxna på förskolan ser till att vara goda förebilder. Positiv förstärkning är 

något som vi arbetar mycket med bl. a genom att berömma mycket och uppmuntra 

barnen till att berömma varandra. Samarbetsövningar, sagor/böcker och samtal som berör 

värdegrunden får ta stor plats i vår verksamhet och vi jobbar med att visa värdet av 

olikheter. Eftersom vi är ute mycket, framförallt i skogen blir det naturligt att lära barnen 

att vara rädda om djur och växter. 

 

Utveckling och lärande 

Mål: 

 Att barnen ska tillägna sig kunskaper inom natur och matematik, färg, form och 

språk. 

 Att utveckla barnens kunskaper inom naturvetenskap. Barnen lär sig viss 

artkunskap, de kan benämna några djur, fåglar och växter samt lär sig att ta 

tillvara på det skogen ger. 

 Att barnen utvecklar sin begrepps- och konstruktionskunskap samt använder sig av 

sina förvärvade kunskaper i leken. 

 Att utveckla den motoriska förmågan. 
 

Så här arbetar vi för att nå målen 

Den dagliga verksamheten på naturförskolan innehåller mängder med lärsituationer i 

såväl rutinmässiga lägen som i planerad samt lärande lek. För barnen på naturförskolan är 

skogen med allt dess innehåll den miljö i vilken de utvecklar många av ovanstående 

förmågor, där de lär av varandra och där pedagogerna aktivt undervisar. Där utvecklas 

bland annat nyfikenheten och upptäckarglädjen, motoriken, koordinationsförmågan, 

förståelsen för naturvetenskapliga fenomen, konstruktionsleken och problemlösningen. I 

både ute- och innemiljö arbetar vi med balanslekar, matematik i skogen, experiment och 

skapande aktiviteter. Vi tar tillvara på de tillfällen som ges när vi är i vår vackra 

skogsmiljö och berättar, visar, samtalar om och observerar djur och växter. Tillsammans 

med barnen använder vi oss av böcker och IT-verktyg för att söka reda på mer kunskap 

då vi stött på något som väckt barnens nyfikenhet. 

 

Barns inflytande 

Mål: 

 Att ta tillvara på barnens behov, intressen och tankar när vi utformar temaarbete. 



 Att barnen visar förståelse för sin rätt till att, utifrån ålder och mognadsnivå, 

påverka sin egen vardag men också sitt ansvar att visa hänsyn till andra. 

 

Så här arbetar vi för att nå målen 

Barnens önskemål, behov och intressen står som grund till den planerade verksamheten 

på naturförskolan. Vi lyssnar till och observerar vad barnen visar intresse för samt 

planerar därefter. Tillsammans reflekterar vi och omvärderar beslut så att vi kan ta 

tillvara på barnens egen upptäckarglädje och entusiasm. Genom lättillgänglig 

dokumentation får barnen en större inblick i sitt eget lärande samt möjlighet att reflektera 

över vad de lärt sig.  

 

Förskola och hem 

Mål: 

 Att stå i nära kontakt med föräldrar och övrig familj 

 Att ge föräldrar/vårdnadshavare möjlighet att tycka till om och påverka samt 

besöka verksamheten 

 

Så här arbetar vi för att nå målen 

Vid inskolning av ett, för förskolan, nytt barn ser vi till att förmedla all den information 

som vårdnadshavare behöver för barnets fortsatta tid på förskolan. I så stor utsträckning 

som möjligt försöker vi vid inskolningen etablera god kontakt inte bara med barnet utan 

med barnets närmast anhöriga så att hela familjen ska känna sig trygg med förskolans 

personal. En god och öppen kommunikation personal och vårdnadshavare emellan 

förespråkas starkt här och vi tar tacksamt emot både ris och ros då vi möts vi lämning och 

hämtning. Vi använder oss också av veckobrev för att berätta om och visa verksamheten 

på ett, för föräldrarna, lättillgängligt vis. Vårdnadshavare har, utöver den dagliga 

kontakten, möjlighet att lyfta åsikter, kommentera och komma med råd och tips vid 

föräldramöten och utvecklingssamtal. På utvecklingssamtalen reflekterar vi tillsammans 

med vårdnadshavare över det individuella barnets utveckling och vad vi gemensamt kan 

göra för att hjälpa barnet vidare. Vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av 

verksamheten på så vis att de årligen får fylla i kommunens trivselenkät. Resultatet av 

enkäten tittar vi sedan på och använder oss av i fortsatt planering för att hela tiden 

förbättra verksamheten.  

 

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 

Mål: 

 Att barn och föräldrar ska känna sig trygga i överflyttningen till förskoleklass och 

fritidshemmet. 
 

Så här arbetar vi för att nå målet 

Varje vårtermin har förskolan kontakt med de förskoleklasser som kommer att ta emot 

barn från naturförskolan och barnen får tillsammans med vårdnadshavare eller personal 

möjlighet att besöka förskoleklassen vid flera tillfällen.  



 

Uppföljning, utvärdering och utveckling 

Mål: 

 att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, 

innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och 

utvärderas. 

 att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt 

dokumenteras, följs upp och analyseras. Detta för att det ska vara möjligt att 

utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i 

enlighet med läroplanens mål och intentioner. 
 

 

Så här arbetar vi för att nå målen 

Barnens utveckling och lärande samt verksamhetens arbete dokumenteras kontinuerligt 

av hela arbetslaget på naturförskolan. Eftersom vi är mycket ute i skogen är fotografering 

vår främsta dokumentationsteknik och de foton vi tar använder vi i våra analyser samt i 

reflektionerna med barnen så att de är med i sitt eget lärande på ett påtagligt sätt. Vidare 

använder vi oss av kommunens framställda observationsunderlag och arbetsmaterial för 

att se varje barns personliga utveckling och med underlag i det anpassa verksamheten så 

att varje enskild individ kan få just sina behov tillgodosedda på ett adekvat sätt. Vi delger 

dagligen föräldrar och vårdnadshavare information om vad dagen innehållit för just deras 

barn i synnerhet och övriga verksamheten i allmänhet, barnet är då givetvis också med 

och berättar och ges därmed möjlighet att själv reflektera över sitt eget lärande. En gång i 

veckan får vårdnadshavare hemskickat veckobrev med upplysning om verksamhetens 

innehåll under veckan som varit samt det läroplansmål som vi arbetat lite extra med.  

 

Verksamheten som helhet utvärderas och analyseras systematiskt av förskolans personal, 

dels i den dagliga verksamheten men främst under arbetslags- och planeringsmöten. Vi 

har då skolverkets kvalitetssnurra som arbetsunderlag och utgår ifrån läroplanen i såväl 

utvärdering, analys och planering för fortsatt arbete, allt för att kvaliteten i förskolan 

ständigt ska utvecklas i enlighet med ”barnets bästa”. 
 

 

 


