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1. Tre workshops om kontinuitet och progression

Ann S. Pihlgren

TRÄFF 1A
I den här träffen fokuserar vi på begreppen kontinuitet och progression och 
på vilka områden som det är viktigt att ha respektive förhållningssätt. I den 
föreslagna arbetsgången ingår två workshops samt en tredje som genomförs 
senare, under träff 1b, efter genomförd uppgift.

Börja den första träffen med att diskutera texten Rusta barnen för förskoleklass 
och fritidshem, del 1 en stund. Diskussionsfrågorna i texten kan vara ett stöd. 
Genomför därefter workshops i den ordning som föreslås här:

Första workshop: Utforska begreppet kontinuitet
Kontinuiteten mellan verksamheterna skapar trygghet i barngruppen vid 
övergången. Kontinuitet handlar oftast om att rutiner och strukturer liknar 
varandra så att barnet känner igen sig: ”Det här kan jag!”. Ni kommer att 
behöva ett antal lappar (exempelvis post-it) till varje arbetsgrupp.

1. Dela in arbetslaget i grupper om 2–3 personer. Låt varje grupp arbeta i 
ca 10–15 minuter med att tillsammans reflektera över på vilka områden 
det är viktigt att det finns kontinuitet för barnet. Skriv ner ett område på 
varje lapp.

2. Redovisa de olika områdena för varandra och sortera lapparna på en 
tavla eller på ett bord så att de som hör ihop ligger tillsammans och 
bildar en grupp.

3. Diskutera också tillsammans om något område hör till progression och 
inte till kontinuitet. 

4. Gör en tabell av de områden som ni har specificerat och skriv efter 
varje område vad ni anser vara viktigt att barnet känner igen i den nya 
verksamheten. Skriv därefter också in hur de nuvarande arbetssätten ser 
ut på er förskola i kolumn 3. Lämna den fjärde kolumnen utan text tills 
vidare, exempelvis:
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Område:
Barnen ska 
känna:

Så här gör vi:
Så här gör förskoleklassen 
och fritidshemmet:

På- och 
avklädning

Kompetent att 
ta på och av sig 
själv

Vi har bildstöd i 
tamburen

Toalettbesök
Kompetent att 
veta hur man gör 
själv

Vi har definierat 
en utvecklings-
gång

o.s.v. o.s.v. o.s.v.

Spara tabellen till uppgiften mellan tillfällena.

Andra workshop: Vår innebörd av begreppet progression
Genomför samma procedur men den här gången med begreppet progression. 

Progression mellan verksamheterna innebär att barnet går vidare mot nya 
kunskaper, kompetenser och förmågor och att det känner sig nyfiket och 
utmanat i lärandet: ”Det här ska bli spännande att vara med om! Jag har blivit 
äldre!” Ni kommer att behöva ett antal lappar (exempelvis post-it) till varje 
arbetsgrupp.

1. Dela in arbetslaget i grupper om 2–3 personer. Låt varje grupp arbeta i 
ca 10–15 minuter med att tillsammans reflektera över på vilka områden 
det är viktigt att det finns progression för barnet. Skriv ner ett område 
på varje lapp.

2. Redovisa de olika områdena för varandra och sortera lapparna på en tavla 
eller på ett bord så att de som hör ihop ligger tillsammans i en grupp.

3. Diskutera också tillsammans om något område hör till kontinuitet och inte 
progression.

4. Gör en tabell av de områden som ni har specificerat och skriv efter varje 
område vad ni anser vara viktigt att barnet upplever som spännande, nytt 
och utmanande i den nya verksamheten. Skriv därefter också in hur de 
nuvarande arbetssätten ser ut på er förskola i kolumn 3. Lämna den tredje 
kolumnen utan text tills vidare, exempelvis:
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Område:
Barnen ska 
känna:

Så här gör vi:
Så här gör förskoleklassen 
och fritidshemmet:

Läsa och skriva
Att hen ska bli 
skickligare

Vi skriver texter 
tillsammans 
och laborerar 
språkligt utifrån 
dessa

Skrivarhörna

Ansvars tagande
Att hen kan och 
vill klara mer på 
egen hand

Vi har olika 
ansvars områden

o.s.v. o.s.v. o.s.v.

Spara tabellen till uppgiften mellan tillfällena.

Använd den sista stunden av träffen till att förbereda er inför uppgiften mellan 
tillfällena genom att läsa igenom instruktionen samt diskutera följande frågor:

• Vad behöver vi tänka på inför besöket? 
 – Vem vilka ska genomföra besöket? 
 – Hur ska besöket dokumenteras och förmedlas till andra?

• Vilket material ska vi ta med oss till nästa tillfälle?

Uppgift mellan tillfällena
Till nästa workshop ska en eller flera av er göra ett besök i en eller flera 
förskoleklassverksamheter som förskolans barn kommer att fortsätta till för 
att möta förskoleklasslärare och fritidslärare för en dialog. Fokus i den här 
uppgiften ligger på förskoleklassens innehåll. I senare workshop kommer 
fritidshemmets verksamhet att ligga i fokus.

Använd de två tabellerna som ni tagit fram i första workshop. Under besöket 
kan den sista kolumnen i tabellen fyllas i. Ta gärna fotografier som stöd för 
minnet. 

Ett alternativ till att besöka en förskoleklass- och fritidslärare kan vara att 
skicka ett mejl med frågor om hur förskoleklassen arbetar eller att genomföra 
en telefonintervju. Besök i verksamheten brukar dock ge ett tydligare intryck 
av hur verksamheten fungerar och hur kontinuitet och progression mellan 
verksamheterna fungerar. 
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TRÄFF 1B

Tredje workshop: Analysera övergången utifrån kontinuitet 
och progression
Under workshopen arbetar ni med följande:

1. De som besökt, intervjuat eller mejlat förskoleklass- och fritidslärare 
presenterar det som framkommit vid kontakten för övriga.

2. Diskutera era tabeller i gruppen och definiera och ringa in de områden 
där kontinuitet eller progression inte nås i dagsläget. Fundera över hur 
förskolan kan stärka barnets upplevelse av kontinuitet eller progression. 
Följande frågor kan vara en utgångspunkt:
• Vilka av förskolans rutiner skulle behöva förändras för att bättre skapa 

kontinuitet för barnen vid övergången?
 – Hur ska de förändras?
 – Vid vilken tidpunkt ska barnen möta rutinerna för att vara 

förberedda?
 – Vem i arbetslaget ansvarar för att förändringen genomförs?

•  På vilka punkter behöver förskolans undervisning utvecklas för att det 
ska skapas en upplevelse av progression för barnet vid övergången?
 – Hur ska undervisningen förändras?
 – Vid vilken tidpunkt ska barnen möta undervisningen för att vara 

förberedda?
 – Vem i arbetslaget ansvarar för att förändringen genomförs?

• Ser ni områden där förskoleklassen skulle behöva utveckla ett 
förhållningssätt, rutiner eller undervisning för att skapa kontinuitet och 
progression vid övergången?
 – Hur kan ett sådant önskemål framställas till förskoleklassläraren?


