
Förskolan Lilltorpet
Kotten 1-3, Ängen 3-4 och Lyckan 4-5



Rum för lärande
Vi började vår förändring redan innan vi började jobba med boken Rum för lärande

 
Basmiljöer

Färgsättning, möblering, ljus och ljud

Tillgänglighet
Föränderligt material

Mötesplatser

Normkreativitet



Gemensamma Basmiljöer
Vi har börjat med 2 gemensam basmiljöer där materialet är anpassat efter ålder på 
barnen. Vi har en tanke om att det ska vara material som kan utmana barnen efter 
ålder.

Bygg och Konstruktion

Kotten 1-3 år

Klossar, magneter, djur, 

bondgård, träd, Duplo, bilar



Bygg och konstruktion
Ängen 3-4 år
Stenar, kottar, rullar, djur, bilar 
figurer,  olika klossar, stavar, 
magneter, vatten, lego,mm



Bygg och konstruktion Lyckan 4-5 år 

Mjuka klossar
Byggklossar
Stora rör
Kaplastavar
Trådrullar
Bilar 
Figurer
Magneter



Lyckan har även bygg och 
konstruktion i blå rummet, 
vårt centrum.
Lego
Plusplus
Magneter



Ateljé- Kotten 1-3 år
Låga bord och material i barnens höjd
t ex pappret, färg, pennor, lera/deg, 
återvunnet material och natur material. 



Ateljé Ängen 3-4 år
Låga bord och material på barnens 
höjd.
Det finns alltid tillgång till pappret, färg, 
lera naturmaterial, lim, tejp, formar, 
glasspinnar och återvunnet material.



Atelje Lyckan 4-5 år
Här finns material tillgängligt för barnen t ex, flaskfärg, vattenfärg, penslar, 
färgpennor, blyertspennor, papper olika färg, bokstavsstämplar, sax, lim, 
wellpapp, olika naturmaterial, staffli.  
Snäckor, glaspärlor, träpärlor att lägga mönster med.
Lera brukar finnas på runda bordet.



Matsal
Matsal med bardisk så att barnen själva kan ta mat. Låga bord och stolar som gör 
det lättare att bli självständiga. 

1-3 år äter i en mindre matsal 

och få maten på en vagn





Tillåtande miljö på barnens nivå
Materialet som finns på avdelningarna är anpassat efter ålder på barngruppen och det är 
lättillgängligt för barnen. 

Vi använder oss av bilder för att tydliggöra var saker hör hemma.



Pussel, spel, rita, 
ris, mm



Rollek



Vårt vattenprojekt





Digitala verktyg 
gemensamt på förskolan


