
TrollBacken



Välkomna till TrollBacken
En av fyra avdelningar på förskolan Barnasinnet



På TrollBacken finns 
barn i åldern 1-4 år.

TrollBacken är en av fyra avdelningar på 
förskolan Barnasinnet och ligger i ett fristående 

hus på en höjd.



På avdelningen har vi tillgång 
till tre egna gårdar. 

En gård på framsidan med 
lekstuga, sandlåda, och en 

öppen yta där vi kan köra med 
våra motorcyklar över 

utmanande hinder. 



På baksidan finns en mindre gård i en mysig 
sluttning samt en större gård i skogsmiljö. Här 

finns ytterligare en sandlåda, klätterställning med 
rutschkana, en lekborg och fantasifulla inslag i 

miljön. Gården är naturligt skuggad på sommaren 
vilket gör att vi kan vistas utomhus större delen av 

dagen sommartid.

Vår gård ger oss möjlighet att följa årstidernas 
förändringar på nära håll. 

När vädret tillåter äter vi ofta både lunch och 
mellanmål utomhus.

Skogen som ligger ett stenkast från Trollbacken är 
ett extrarum i vår undervisning, dit vi går på 

utflykt. Det ger oss möjlighet att arbeta med natur 
och miljö på ett konkret sätt.



På en egen gård, placerad mellan 
Barnasinnets fyra avdelningar finns en 

kiosk med parkeringar, övergångsställe och 
mycket yta. Hit tar vi med våra motorcyklar 
och får på så sätt tillgång till ytterligare en 

gård i anslutning till vår avdelning.

På Barnasinnet finns en hinderbana, på en egen gård ett stenkast från 
TrollBackens gård, som alla avdelningar får nyttja. Hinderbanan syftar till 

att utmana barnens grovmotorik och tillit till sin egen förmåga.



Vi har en stor mysig altan på avdelningen. Här sover barnen middag i sina 
vagnar, skyddade från väder och vind och övervakade av pedagoger genom det 

stora fönstret från avdelningen. 
Vi använder även altanen som ett extrarum och bär dit bord och tar ut 

material.



Välkommen in i 
vår hall 

Vår hall är stor och rymlig med gott 
om plats. I hallen får du som 
vårdnadshavare tillgång till 
information på våra tavlor.

Från hallen leder en mindre hall in 
till avdelningen.

Trollbacken är EN avdelning där 
barngruppen är indelad i två mindre 
grupper stor del av dagen, detta för 
att skapa en lugn och trygg miljö för 

barnen



Till vänster leder hallen in till 
nyckelpigsidan. Där möts vi 
av ett rum med ett 
utforskande pedagogiskt 
material på väggarna samt en 
körpanel. 

Vidare in kommer vi till det 
stora samlingsrummet. Här 
har de yngre barnen i 
nyckelpiggruppen sin 
samlingsplats.



I det stora 
samlingsrummet finns 

skapandematerial, pussel 
och leksaker som lockar till 

fantasifulla lekar.



Bygg och 
konstruktionsrum

Från det större rummet kommer vi till ett 
rum med bygg- och konstruktionsmaterial. 
Här finns bland annat duplo, mjuka klossar 

och ett konstruktionsmaterial med 
magneter.

I rummet finns även en soffa där litteratur 
finns tillgängligt för barnen, att bläddra i 
själva eller tillsammans med en pedagog.



Från bygg och 
konstruktionsrummet tar vi oss 

till vår stuga

Här finns ett kök med tillhörande utrustning, 
utklädningskläder för att främja fantasifulla rollekar 

samt dockor, mjukisdjur och babblarna. 

På väggarna skymtar ni dokumentation från vårt 
värdegrundsarbete som inleder varje hösttermin.



Den lilla hallen som skiljer de två 
sidorna åt används som ett 

förändringsbart lekrum. Hit bär vi ut 
det material som barnen vill använda  
och på så sätt nyttjas ett passagerum  

till att kunna möjliggöra för fler 
lekytor.

Hallen som leder in till fjärilssidan där 
de äldre barnen vistas under tiden 

barngruppen är uppdelad.

I hallen finns dokumentation från det 
målområde vi arbetar med för 

stunden. Här skymtar ni 
dokumentation från 

matematikundervisning där vi 
konkretiserat antal med hjälp av 

utklippta händer/fingrar och kopplat 
det till siffror. 



Första rummet på fjärilsidan består av en 
stuga med kök och tillhörande utrustning. 
Utklädningskläder för att främja rollek 
samt speglar att kunna utforska 
ansiktsuttryck, kroppsspråk och sin 
utklädnad. I rummet finns en projektor i 
taket och duk ovanför köket. Här kan vi 
projicera både stillbilder och rörligt 
material som inspiration i leken. 

På vägarna skymtar dokumentation från 
vår undervisning inom identitet.

I rummet finns även en soffa och tillgång 
till litteratur. Här får barnen möjlighet till 
en lugn stund själva eller med en pedagog.



Stora rummet på 
fjärilsidan

Till vänster ser ni vår bygg och konstruktionshörna. I mitten finns vår almanacka 
som är en återkommande rutin i samlingar. I taket hänger årstidsdokumentation i 
form av mobiler som barnen gjort. Den stora mattan samlas vi på varje dag. Där får 
barnen sätta upp sitt namn på väggen, och blir på så sätt bekräftade varje dag 
samtidigt som de får bekanta sig med bokstäver. 



I stora rummet finns spel, bondgård, 
bilgarage, ett litet lekhus, pussel, 

tangentbord där barnen kan 
utforska siffror och bokstäver.

På Trollbacken har vi en smartboard 
som ett digitalt redskap i vår 

undervisning. Den används inom 
alla målområden. 

Barnen använder smartboarden 
tillsammans med pedagogerna och 
får på så sätt tidigt bekanta sig med 

teknik.



Till vänster ser ni vår bygg och 
konstruktionshörna. Här finns duplo, 

kapplastavar, träklossar, smålego, plusplus 
mm. Materialet är sorterat efter färg och form 

och ger barnen möjlighet att få utforska 
matematiska områden som sortering, 

kategorisering och geometriska figurer.

I fönstret och i påsarna på väggen finns 
material som ger barnen möjlighet att 

utforska matematik i den fria leken. 

Klockan, tärning, siffersnurra, antalspåsar och 
mönsterpåsar mm finns tillgängligt för barnen 

att utforska. 



Köket

Längst in på TrollBacken
finns vårt kök. 

Vår mat tillagas i 
Barnasinnets kök i huset 
bredvid TrollBacken och 
transporteras till oss. Vi 

tillreder frukost och 
mellanmål i vårt kök.



Ateljé



I vår ateljé finns materialet tillgängligt för barnen att använda varje dag. 
Barnen erbjuds både färdigt material samt material som lockar till egen 
kreativitet. Här utmanas barnen i sin finmotorik samt att de ges 
möjlighet att utforska teknik och olika skapandeformer.



Tack för oss på 
TrollBacken!


