
Backens skola

Förskoleklass



 Förskoleklassen är länken mellan förskola och 

skola.



Hösten startar vi alltid med att:

 Berätta sommarminnen 
för varandra.

 Lära känna varandra 
genom bl a lekar, 
samarbetsövningar mm.

 Arbeta med 
samarbetsförmågor, tex 
att lyssna på varandra, 
alla får vara med, säga 
snälla saker till varandra 
mm.



 Sol- och trolltankar (goda och 

mindre bra handlingar som vi gör och 

säger till varandra)

 Bry sig om 

regler/samarbetsförmågor

 Hur man är en bra kamrat

 Känslor

 Jag, du, vi

 Allas lika värde. 



Kooperativt lärande (KL)

 Vi arbetar utifrån ett

gemensamt

förhållningssätt där

undervisningen

struktureras utifrån

samarbete mellan

eleverna. 



Veckans barn

En gång per termin får varje barn 

vara ”veckans barn”.

• Eleven får ta hem en läxa som 

är kopplad till veckans bokstav. 

• Eleven får under veckan ha 

några ansvarsuppgifter. 

• Välja veckans lek, sång mm.



En dag i förskoleklass



Samling kl 08.10

Vad händer idag? Räkna alla barn Vilka är här idag? 

Vilka är hemma eller 

bortresta?



 Veckans sång

 Veckans ramsa

 Samtala, prata och 

lyssna på andra

 Väder, vilka kläder 

behöver vi ute idag?



Arbetsstund 8.40 – 9.30
Veckans bokstav



Bokstavsarbete med olika material





Bild, skapande



Skapande vila

Massagesaga

Avslappning till saga. Varje barn har 

sedan målat sin fantasifågel.

Massagesaga på kompis.



Sagolik sagolek

Drama

Barnen har först valt sin 

rollfigur, sedan leker vi 

sagan och avslutar med 

att måla.



Matematik

 Utvecklar barns matematiska och 

logiska tänkande.

 Ger kunskap om grundläggande 

matematiska och rumsliga begrepp. 

 Sifferarbete, antalsuppfattning och 

talraden.

 Praktisk matematik

 Konstruktion

 Prata matematik.



Mönster



Längd, mäta

Mäta både raka och krokiga 

ormar

Hur många kaplastavar

lång är din kompis?



Geometri





Problemlösning i par
Barnen har fått 15 däck var. Hur många olika slags cyklar/bilar kan de 

bygga av dem?



Språklek

 Utvecklar en språklig 

medvetenhet.

 Lägger grunden för den fortsatta 

läs- och skrivutvecklingen.

 Rim, stavelser, ljud, ord och 

meningar.

 Bokstavsarbete

 Bornholmsmodellen



Rim

Rimord Petter och hans fyra getter



Sammansatta ord



Första ljudet



Vi skriver och ritar också sagor som vi sedan 

berättar för varandra



Uterast 9.30-10.10



Frukt och saga 10.10
då läser vi kapitelbok.

Frukt finns på skolan. Valfritt att ta med egen hemifrån.



Arbetsstund

 Händelsebok

 Sifferbok

 Räknesagor

 Skapande

 Värdegrundsarbete

 Programmering analogt

 Drama 

 Veckans lek

 Praktisk matematik



Fri lek
Sociala relationer övas och utvecklas. 



Lottkompis och lekgrupper.

 Möjlighet till att lära känna och leka med nya kompisar.

 Samarbeta och bestämma gemensamt vad vi ska leka 

med.



Skapa med playdoh Här blev det en ödla

Sy egna gosedjur Rollek



Titta och bygga efter en ritning

och färdigt resultat.

Både clics och plusplus.



 Slutsamling

 Vi äter lunch 11.40

 Uterast och fritids börjar

 Mellanmål 13.30



Idrott på musköten en dag per vecka

 Lekfull och rolig 

rörelseträning.

 Utvecklar kroppslig 

medvetenhet, 

rumsuppfattning och 

kordinationsförmåga. 

 Inne/ute, redskap, lekar, 

skidor, skridskor mm



Samverkan

 Inskolningsbesök på våren då varje 5-åring får 

en 6-årskompis

 Skolans dag, med hela skolan i mindre grupper.

 Fritidshemmens dag, gemensamt med övriga 

fritidshemsavdelningar. 




