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Förskoleklass

- att leka sig in i skolans värld

• Uppdrag
– Skollag, 9 kap

Förskoleklass ska stimulera elevers 

utveckling och lärande och förbereda dem

för fortsatt utbildning. Utbildningen ska 

utgå från en helhetssyn på eleven och 

elevens behov. Förskoleklass ska främja

allsidiga kontakter och social gemenskap. (Skollag 9 kap. 2§)

– Läroplan, LGR 11
• Styr förskoleklass, grundskola och fritidshem. 

• Kapitel 1och 2 berör förskoleklass och fritidshem. Förskoleklass regleras 
även i kap 3. Fritidshemmet regleras i kap 4. (Tillägg)

• Frivillig skolform för 6-åringar

• Infördes 1998



Förskoleklass ska vara en bro mellan 

förskolan och grundskolan

Det bästa av två världar möts och bildar en tredje 

verksamhet.

”På den bron får eleven i sin egen takt och med lusten och

leken som drivkraft lära känna skolans värld.” (Skolverket)



Förskoleklassens pedagogik 

• Lek

• Skapande

• Ett temainriktat arbetssätt

• Barns lust och nyfikenhet

• Rörelse

• Eget utforskande

• Samarbete/samspel

Utveckling och lärande sker ständigt och i 
alla sammanhang.



LGR 11 – kap 3 (F-klass)



Fritidshemmet

• Vad är fritids?

• Morgonfritids

• Eftermiddagsfritids

• Fritidshemmets uppdrag - helhetsperspektiv
– Utveckla elevernas identitet och sociala kompetens 

– Komplettera utbildningen i förskoleklassen och skola 

– Erbjuda en meningsfull fritid och rekreation

– Främja delaktighet och inflytande 

– Främja samarbetet med hem och skola 



LGR 11 – kap 4 (Frh)



Upplägg

• Informationsträff på respektive enhet: maj

• Förskoleklasspersonal besöker förskolor: maj

• Välkomnandedag: Besök i skolan 23:e maj

• Ev överlämningssamtal (ssp): maj-sep

• Första samtal aug-sep



Värdeord som utgör Hj F-5 

värdegrund lå 16/17
– Goda relationer

– Nyfikenhet

– Trygghet

– Ansvar 

– Livsglädje

– Omtanke

• Värdeord kommer att utgöra grund för enhetens 

ordningsregler. 

• Implementering: intensifierat arbete i aug och därefter 

ständigt återkommande under läsåret. Tex temadagar, 

faddersystem mm.  



Samverkan

• Ni är experter på era barn. 

• Att ni som föräldrar tar kontakt om det är 

något ni funderar över.

• Tillsammans blir vi starka. 



Att läsa mer

• Läroplan, LGR 11

http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/laroplaner-1.147973

http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/laroplaner-1.147973


Att läsa mer

• Skolverkets hemsida ang F-klass

http://www.skolverket.se/skolformer/forskoleklass

• Publikation: Förskoleklassen är till för ditt 

barn
http://www.skolverket.se/skolformer/forskoleklass/broschyr-forskoleklassen-ar-till-for-ditt-barn-1.197174

http://www.skolverket.se/skolformer/forskoleklass
http://www.skolverket.se/skolformer/forskoleklass/broschyr-forskoleklassen-ar-till-for-ditt-barn-1.197174

