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 Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka hur verksamma pedagoger och rektorer i 
förskoleklassen uppfattar förskoleklassens syfte samt hur pedagogerna 
uppfattar sitt uppdrag i förskoleklassen. Undersökningen är kvalitativ med 
hermeneutisk ansats och resultatet har analyserats fram genom tolkningar från 
den empiri som samlats in via fyra intervjuer med förskoleklasslärare och två 
intervjuer med rektorer på tre olika skolor. Resultatet i studien visar att enligt 
de som intervjuats för denna studie, är förskoleklassen en betydelsefull 
verksamhet då främsta uppgiften är att förbereda barnen på olika sätt inför 
skolan och att i uppdraget ingår det att skapa trygghet för barnen i 
förskoleklassen, allt för att underlätta inskolningsprocessen och fortsatt 
lärande.  Lärande och lek ses som ett meningsfullt innehåll i förskoleklassens 
verksamhet. Skolans pedagogik har enligt respondenterna ett större inflytande 
på förskoleklassen än vad förskolans pedagogik har gällande rutiner och 
ämnenas betydelse och genom att man har schemalagda lektioner och raster 
som skolan har. Däremot är förskolans pedagogik representerad då lek och 
omsorg får stort utrymme i verksamheten.  
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: arbetssätt, förskoleklass, läroplan, pedagogik, skola, syfte, 
uppdrag.  
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 Inledning  
Förskoleklassen är en frivillig skolform för sexåringar som kommunen är 
skyldig att erbjuda alla barn på höstterminen det år som barnen fyller sex år. 
Förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan Lgr 11 (2011)  och 
verksamheten ska betraktas som utbildning precis som övriga skolan. 
Förskoleklasslärarna1 har utmaningen att förhålla sig både till förskolans 
traditioner och till uppdraget  i skolan. Även om det finns forskning som visar 
att förskoleklasslärare är bra på sitt uppdrag finns det dock forskning som 
visar motsatsen, ”lärarna kan ha svårigheter att ringa in vad det innebär att 
stimulera barnens utveckling och lärande samt förbereda barnen för fortsatt 
utbildning: Vad är det barnen ska förberedas för, och hur ska lärandet 
stimuleras?” (Herrlin, Frank & Ackesjö, 2012, s.11). 
 
Många förskoleklasslärare, enligt Ackesjö (2011), menar att förskoleklassen är 
klämd mellan förskola och skola. Förskoleklasslärarna har svårt att förklara sitt 
uppdrag och förskoleklassen beskrivs som något mitt emellan förskola och 
skola. Förskoleklasslärarna anser, enligt Ackesjö att det är svårt och besvärligt 
att arbeta sig in i skolan och att lärarna i förskoleklass har svårt att förstå 
verksamhetens syfte.  

Även Herrlin, Frank & Ackesjö (2012) ser förskoleklassen som ett gränsland 
mellan förskola och skola och detta gränsland anser författarna är ett problem 
då det inte finns tydliga förklaringar på vad syftet med verksamheten är och 
att det inte finns några direkta riktlinjer. Författarna menar att det är 
pedagogerna i förskoleklassens ansvar att tolka läroplanens innehåll och 
anpassa verksamheten utefter detta.  

Kritiska röster har under åren lyfts mot förskoleklassens införande. I 
Claesdotters (2001) artikel i tidningen Förskolan 3/01 lyfts vad Anders 
Arnqvist2 anser om förskoleklassen. Enligt Claesdotter menar Arnqvist att det 
inte finns någon poäng med förskoleklassen. Verksamheten är en olycklig 
konstruktion som inte bör vara kvar, och han menar att verksamheten är en 
skolform mellan förskolan och skolan och att barnen får två studieövergångar i 
stället för den mjukstart i skolan som det var tänkt. För att förskoleklassen ska 
fungerar som verksamhet krävs det åtminstone två saker, dels att 
skolledningen prioriterar innehållet samt att den integrerade verksamheten 
pågått under minst fem år. Om det nu är som Claesdotter skriver, varför ser 

                                                
1 Förskoleklasslärare är utbildade förskollärare som arbetar i verksamheten 
förskoleklass. 
2 Anders Arnqvist är universitetslektor vid Institutionen för 
utbildningsvetenskap i Karlstad. 
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det fortfarande ut på samma sätt nu, varför har man inte kommit till rätta med 
problematiken när det fortfarande förs diskussioner om det ska vara ett tionde 
skolår eller inte? 

Under de senaste åren har det förts diskussioner om förskoleklassen ska 
införas som ett tionde skolår, att barnen börjar första klass när de är sex år. 
Karlsson m.fl. (2006) har i en sammanfattning av resultat som generats i 
forskningsprojektet Förskola och skola ifrågasätter också förskoleklassens 
syfte, författarna menar att reformen för förskoleklassen inte nådde sina syften 
och följden blev att barnen idag börjar skolan när de är sex år. 
 
Efter att ha läst det här väcktes en nyfikenhet hos mig om varför egentligen 
förskoleklassen finns. Förskoleklassen var tänkt att utgöra en bro mellan 
förskola och skola enligt skolverket (2014 s.11) och detta skulle uppnås bland 
annat genom ett ökat pedagogiskt samarbete. Tanken var att man skulle få ett 
bättre helhetsperspektiv över barns utveckling och lärande och med det få 
bättre kvalitet i verksamheterna. Genom att ge lek, skapande, omsorg och 
barnens egna utforskande plats, tillsammans med att barnen samtidigt skulle 
förberedas på ett bra sätt för fortsatt lärande, så skulle detta uppnås. 
 
Med denna studie vill jag därför undersöka hur verksamma pedagoger och 
rektorer i förskoleklassens verksamhet uppfattar förskoleklassens syfte och hur 
pedagogerna uppfattar sitt uppdrag i förskoleklassen. Detta är som jag ser det 
intressant därför att frågan är om verksamheten har ett egenvärde eller 
egentligen är en del av vårt befintliga skolsystem.  
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 Bakgrund 
I det här avsnittet gör jag en översikt över den forskning och litteratur som 
gjorts och skrivits om förskoleklassen som verksamhet. Detta för att undersöka 
den kunskap som finns samlad och som tongivande personer i 
förskoledebatten hävdar. Jag anser att det är intressant utifrån att det visar att 
frågan är relevant i ett större perspektiv, enligt gjorda studier i ämnet. I studien 
har jag endast använt mig av forskning från Sverige då jag vill fokusera på hur 
förskoleklassverksamheten ser ut just här och därför är andra länder i Europa 
inte aktuell för denna studie.  
 
I min studie är detta avsnitt uppdelat med sex rubriker som framstår som 
relevanta för studiens senare resultat: Förskoleklassens historia, Förskoleklassens 
uppdrag, Förskoleklasslärarens dilemma, Rektorns roll, Förskola möter skola och 
Förskoleklassens utveckling.  
 

Förskoleklassens historia 
Förskoleklassens verksamhet till innehåll och form har som skolförberedande 
verksamhet för de äldsta barnen i förskolan funnits lika länge som det har 
funnits daghem, lekskolor och förskolor, enligt Ackesjö (2011). Vidare säger 
Ackesjö att förberedande verksamhet för de äldre barnen i förskolan inte är en 
ny pedagogisk tanke utan på olika sätt har sexåringar förberetts för kommande 
tid i skolan via olika läs- och skrivgrupper och skolförberedelsegrupper. Ett av 
syftena med att använda dessa grupper har alltid varit att förenkla övergången 
mellan barnomsorgen och skolan. Enligt Ackesjö  öppnades de s.k. lekskolorna 
för att barnen skulle få delta i den pedagogiska verksamheten några timmar 
per dag då man ansåg att det skulle vara positivt för både barnens utveckling 
och deras fostran. Under 1950-talet ökade barnantalet i Sverige, och det fick 
som följd att man måste bygga ut lekskolorna. I slutet av 1960-talet var det ca 
70 procent av sexåringarna som gick i lekskolor. Då det fanns många 
sexåringar i lekskolorna föreslog Barnstugeutredningen att verksamheten 
skulle utökas med målet att alla sexåringar skulle få del av den utökade 
verksamheten (Ackesjö 2014).  
 
För barn mellan 1-6 år bildades syskongrupper på 1970-talet och det skapades 
tvärgrupper för sexåringar för att möta de barnens behov. För de äldre barnen 
erbjöds nu en pedagogisk verksamhet i lekskolan och förskolan fick 1975 en 
egen lag som bland annat var att det blev en rättighet för sexåringar i Allmän 
förskola. Minst 525 timmar per år var kommunerna skyldiga att erbjuda 
barnen i förskolan. För förskollärarna blev det enligt Socialstyrelsen ett 
uppdelat ansvar, förskollärare som arbetade med de yngsta barnen erbjöd i 
daghemmet ett socialt omhändertagande och förskollärare som arbetade i 
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lekskolan för de äldre förskolebarnen erbjöd en pedagogisk verksamhet menar 
Ackesjö (2014). Enligt Ackesjö (2011) skapas med detta två olika yrkesroller 
som utvecklas mot två skilda professionella verksamheter, en som är 
pedagogisk förberedelse och en för omsorg.  
 
Att få en smidig övergång och kontinuitet i övergången från förskola till skola 
gjorde att frågan om skolmognad kom att betraktas som specifik för skolan att 
bemöta. I SIA-utredningen (SOU 174:53, s. 552) kan man läsa att detta ”måste 
angripas utifrån metodiska utgångspunkter”, vilket man kunde få till genom 
att inom ramen för arbetslaget ha flexibla grupperingar och stödundervisning. 
Under 1980-talet fördjupades diskussionerna runt detta och man kom fram till 
att man måste formulera gemensamma program och mål för förskola och 
skola. Likaså såg man att det behövdes en gemensam utbildning för både 
förskollärare och lågstadielärare. Tanken med detta är att lärarna ska kunna 
arbeta på båda nivåerna samtidigt menar Karlsson & Melander m.fl. (2006).  
 
Innan 1970-talet var förskola och skola två skilda organisatoriska enheter. Att 
dessa två verksamheter skulle samverka såg man som mindre viktigt på den 
tiden. Den allmänna förskolan för sexåringar blev lagstadgad och med det fick 
man bättre argument för en samverkan mellan förskola och skola. Att barnen 
skulle få en bra övergång från förskolan till skolan var en viktig förutsättning 
enligt Persson (2010). 
 
1996 ville man genom SOU 1997:157 höja kvalitén på skolans första viktiga år 
genom att man önskade en integration mellan förskola, skola och 
skolbarnomsorg. Inom ramen för det obligatoriska skolsystemet skulle 
sexårsverksamheten bedrivas som en egen verksamhet och på så vis skapa bra 
förutsättningar för integrationen mellan förskola och skola. Med detta skulle 
man även få in förskolepedagogiken i skolan. Denna verksamhet skulle i 
fortsättningen kallas förskoleklass (Prop. 1997/98:6). 
 
Regeringen föreslog hösten 1990 att en flexibel skolstart skulle införas. Genom 
detta tog man ett första steg mot skolstart vid sex års ålder. Det blev bara en 
liten del av alla föräldrar som lät sina sexåringar börja i skolan så intresset för 
detta var litet. Hösten 1996 var det bara ca. 8% av barnen som började skolan 
som sexåringar, resten av sexåringarna var kvar inom förskolan. Inom 
förskolan fanns det fortfarande olika sätt att organisera verksamheten som i 
daghem, deltidsgrupper eller i sexårsgrupper som integrerats via lokal eller 
verksamhet inom skola och fritidshem (Ackesjö, 2014). 
 
Ett brott mot den tidigare retoriken skedde i början av 90-talet. Diskursen om 
den flexibla skolstarten och att skapa förutsättningar för att få förskolan att bli 
första steget till en livslång utbildning, kom sig av argumenten om 
nödvändigheten av gemensamma arbetssätt och mål för att tillfredsställa alla 
barns behov. Med detta gick man tillbaka till den gamla frågan om 
skolmognad. Nu var det dock föräldrarna som fick ansvaret och sågs som bäst 
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lämpade att avgöra detta och inte skolan med sina skolmognadstester. Detta 
kom att bli den dominerande frågan inom utbildningspolitiken (Karlsson & 
Melander m.fl. 2006). 
 
 

Förskoleklassens uppdrag 

Förskoleklassens uppdrag är, enligt Skolverket (2014), att utveckla en 
undervisning som främjar alla elevers utveckling och lärande utifrån deras 
olika förutsättningar och behov (Skolverket 2014). Enligt Regeringsbeslutet 
U2015/191/S (2015) var ett av syftena när förskoleklassen infördes att man 
skulle föra in förskolans pedagogik i skolan, och identiteten för förskoleklassen 
skulle kännetecknas av en kombination av förskolans och skolans arbetssätt 
och pedagogik.  

För att stödja och stimulera det verksamhetsmässiga utbytet mellan förskola 
och skolan med en gemensam läroplan för de obligatoriska  skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet, var införandet av förskoleklass ett av de 
första stegen enligt Melander & Pérez Prieto (2006). Man ville få till ett möte 
mellan förskola och skola så att de inte enbart var komplement till, och åtskilda 
från, varandra. 
 
Enligt Venneberg (2015) får skolor friheten att använda och tolka läroplanen 
som den egna verksamheten vill, man har en stor frihet att utforma 
utbildningen. Dock gör det stora utrymmet att tolka sina egna mål och syn på 
uppdraget att det blir en svår uppgift och den ifrågasätts. Venneberg säger att 
Skolverket genom sitt undervisningsråd Bellita Torén, menar att riktlinjerna 
för förskoleklass är otydliga och detta har medfört att det är stora skillnader 
både mellan och inom skolor vid verksamhetsutformningen av 
förskoleklassen.  
 
Från och med läsåret 1998-1999 gällde förskolans läroplan Lpfö 98 (2010). 
Syftet med läroplanen var bland annat att öka integrationen mellan 
förskoleklass, skola och fritidshem. Det lades stor vikt vid lärandet och då 
främst grundläggande läs- och skrivträning samt matematikens grunder i 
förskoleklassen. Man har satt målen för förskoleklassen högt i läroplanen för 
att de ska vara det första steget mot att sedan nå de slutliga målen i 
grundskolan. Med den omarbetning och det förtydligande som gjorts av 
läroplanen för förskolan skulle förskolan i större utsträckning med hjälp av 
pedagogisk stimulans ge barnen bra förutsättningar för deras utveckling vad 
det gäller språket och matematiken enligt Riddersporre & Persson (2010). 
Detta får också betydelse för förskolans mål. I läroplanen har man valt att 
gruppera målen i målområden som Normer och värden, Utveckling och 
lärande, Barns inflytande, Förskola och hem, Samverkan med förskoleklassen, 
skola och fritidshem samt Uppföljning, utvärdering och utveckling. Syftet var 
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att pedagogerna skulle fortsätta med lärandet under lekfulla former och 
hänsyn skulle tas till barnens behov, utveckling och förutsättningar. På så vis 
hade man gjort förskolans kunskapsuppdrag tydligare. Förskolan skulle på ett 
bättre sätt förbereda och kvalificera barnen inför den stundande skolstarten 
enligt de politiska direktiven, menar Riddersporre & Persson. Elevers resultat 
jämförs i ett internationellt perspektiv i den globala kunskapsekonomin där 
olika nationer försöker hitta framgångsfaktorer som de kan använda för att 
förbättra deras egna investeringar i utbildning. En följd av detta har i Sverige 
blivit att man från politiskt håll fått upp ett intresse för de yngre barnen och för 
förskolans möjligheter att hjälpa barnen att uppnå bättre resultat i skolan. En 
större roll i att förbereda barnen för skolan skulle alltså tilldelas förskolan och 
förskoleklassen och den internationella utbildningsekonomins krav 
Riddersporre & Persson.  
 
Skolverkets utvärdering av läroplanen (2008) visar dock att det inte varit så 
enkelt att föra in förskolans pedagogik i skolan. De tidigare pedagogiska 
traditionerna hade blivit starkare och inte tvärt om. Förskolans verksamhet har 
enligt de utvärderingar som gjorts av förskolans verksamhet visat att det blivit 
mer vuxenstyrt och barnens lek har fått mindre utrymme. Förskolan har 
skolifierats. Enligt Ackesjö & Persson (2010) är skolifierad ett begrepp som 
används när förskoleklassens praktik grundas mestadels på skolans traditioner 
vilket innebär att aktiviteterna till stor del är vuxenstyrda och fri lek får stå 
tillbaka. Man har sett att skolmiljöns makt över verksamheten i förskoleklassen 
inte är positivt för sexåringarnas behov av utvecklande lek, rörelse och 
lärande.  
 
Att förskoleklassens undervisning borde vara en kombination av förskolans 
och skolans pedagogik och arbetssätt framgår det av propositionen 2009/10:165 
Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. De väsentliga delarna 
lek och skapande lyftes fram och det var elevernas lust och nyfikenhet man 
skulle ta till vara på. Att lärandet är något som ständigt pågår var 
utgångspunkten i detta. Det skulle inte enbart ske i arrangerade 
inlärningssituationer. 
 
Förskolan är det första steget mot att uppfylla läroplanens mål enligt texten i 
läroplanen säger Wikare m.fl. (2002). Läroplanen för den obligatoriska skolan 
fick omarbetas då förskoleklassen skulle införas så det blev en gemensam 
läroplan för skolan och förskoleklassen men att den även skulle kunna 
tillämpas av fritidshemmet. De olika styrdokumenten ser olika ut för förskola 
och skola men samarbetet kanske skulle kunna förbättras om förskola och 
förskoleklass har ett gemensamt styrdokument att hålla sig till menar 
Davidsson (2002). 
 
I oktober 2004 publicerade Skolverket ett stödmaterial Förskoleklassen – 
uppdrag, innehåll och kvalitet vars syfte var att bidra till bättre förståelse för 
förskoleklassens uppdrag, innehåll och kvalitetsutveckling enligt skollag och 
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läroplan. Detta material var i första hand riktat mot lärare och förskollärare i 
förskoleklass samt rektorer som är de som leder och samordnar det 
pedagogiska arbetet i skolan. 
 
Statens skolverk fick i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till ändringar 
för de förordningar och läroplaner som gäller för förskoleklass och fritidshem 
och vissa andra förordningar om läroplaner. Syftet med detta var att man ville 
få till ett förtydligande gällande förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag, 
dels övergången mellan förskola, förskoleklass, fritidshem och skola. Detta 
utmynnade i vår nuvarande läroplan, LGR 11, där man skriver att: 
 

Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska 
åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av 
innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och 
kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för 
ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en 
helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i 
förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och 
lärande. (Lgr 11, 2011, s. 10). 
 

Alatalo, Meier & Frank (2014) skriver om att synliggöra verksamma 
förskollärares erfarenheter av överlämning från förskola till förskoleklass och i 
studien visar det att övergångarna mellan verksamheterna genomförs i första 
hand för att ge barnen en trygg övergång och att samverkan och samarbetet 
mellan förskollärare och förskoleklasslärare utgör en grund för gynnsamma 
övergångar. Enligt Alatalos et al. är informationsutbytet avgörande för barnets 
kontinuerliga och långsiktiga lärande. Då förskoleklassen ses som en viktig 
period i barnens liv är målet med denna skolform att förbereda barnens 
framtida skolgång genom att främja barnens harmoniska utveckling inom de 
målområden som är formulerade i läroplanen.  
 

Förskoleklasslärarnas dilemma 
Förskoleklassen omfattas inte av skolans kursplaner då dessa gäller från 
årskurs 1, men däremot omfattas de av Lgr 11. Här blir det ett dilemma för 
lärarna i förskoleklassen när de letar efter mål och riktlinjer för innehållet i 
deras verksamhet. En följd av detta blir att förskoleklassen hamnar i skuggan 
av Lgr 11, enligt Herrlin, Frank & Ackesjö (2012). Genom att det inte finns 
några uppdragsbeskrivningar eller definitioner för förskoleklassen så uppstår 
det förvirring om vad man ska ha med i sin verksamhet. Det är ett bekymmer 
att man inte tydligare beskriver förskoleklassen i de nya policydokumenten 
och detta gör att lärarna i förskoleklass själva måste lista ut hur de ska koppla 
ihop förskolan och skolans läroplaner och vilket innehåll förskoleklassens 
verksamhet ska ha enligt Herrlin, Frank & Ackesjö. 
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Rektorns roll 
Enligt Leo (2010) har rektorn som huvudman stor valfrihet i att utforma 
verksamheten så att förskoleklasslärarna har bra möjligheter att kunna hjälpa 
eleverna så de når upp till de nationella målen. Då det inte finns några 
kunskapskrav som anger vad en elev i förskoleklass ska kunna och vad eleven 
ska uppnå, så ligger det på rektorns ansvar att se till att dokumentationen för 
skolenheten innehåller både en analys likväl som en bedömning på hur 
verksamheten arbetar mot målen i läroplanen och hur bra varje elev utvecklas 
utifrån den verksamhet man bedriver i förskoleklassen. Enligt Venneberg 
(2015) har man sett att det är många förskollärare som inte utgår från 
läroplanens mål när de planerar sin undervisning. Grunden till detta är de 
otydliga styrdokument som finns och att skolhuvudmannen och rektor inte 
stöttar verksamheten tillräckligt mycket i detta samt att huvudman, rektor och 
förskoleklasslärarna inte får tillräckligt med tid tillsammans.  
 

Förskola möter skola 
Dagens förskola och skola förändras ständigt och det påverkar lärarna och hur 
de ser på sitt uppdrag. Dahlberg & Lenz Taguchis studie (1994) har fått stort 
genomslag inom den pedagogiska forskningen. Man har i den studien en 
vision om att skola och förskola ska ha en mötesplats i förskolan och att 
förskola, fritidsverksamhet och skola har samma samhällsuppdrag i att de ska 
undervisa och uppfostra barnen. Detta har medfört att det mandat 
verksamheterna fått för att genomföra sitt uppdrag skiljer sig åt. I och med att 
förskola och skola fått skilda mandat skiljer sig även makt- och 
styrkeförhållandena åt mellan dem och med det har man fått olika 
pedagogiska traditioner. När det sedan kommer nya styrdokument skiljer det 
sig i hur man tolkar dessa beroende på vilken bakgrund läraren har enligt 
Dahlberg & Lenz Taguchi. Det innebär att implementeringen av 
läroplansmålen påverkas av tradition och historik och av vilken makt och 
status läraren har i utbildningssystemet. Enligt Ackesjö (2010) har skolan lagt 
vikt vid kunskapsutvecklingen hos barnen medan förskolan lagt vikt vid 
omsorgen av barnen och deras sociala och emotionella utveckling. 
 
Enligt Dahlberg & Lenz Taguchi (1994) har förskolan och skolan olika 
uppfattning vad gäller barnets natur när det handlar om barnen som 
kunskaps- och kulturåterskapare. Omsorg och undervisning skiljs åt i skolan, 
menar Gannerud & Rönnermans (2006). Davidsson (2002) kommer fram till ett 
liknande resultat i sin studie. Gannerud & Rönnerman (2006) menar även att 
genusaspekter påverkar genom att förskolan förknippas med ett kvinnligt 
genus och skolan med ett manligt genus. Davidsson (2002) i sin tur menar att 
förskola och skola har olika historiska läroplaner som över tid har utvecklats 
och verksamheterna är färgade av dessa historiska traditioner.  
 
Grundtanken med förskoleklassen är dock att den med hjälp av lärarna 
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kopplar ihop de bästa delarna från skolan och förskolans traditioner. Det som 
det egentligen handlar om är att man vill få till en pedagogisk praxis med de 
två läroplanerna som utgångspunkt, enligt Ackesjö (2010). Detta är en 
sorts ”övergångspedagogik” med problematisering av vad som är ”det bästa” 
när man ser till vad som skulle kunna vara skolans och förskolans traditioner. 
Som exempel kan sägas att det handlar om att ta tillvara på de egna och fria 
aktiviteterna barnen har i förskolan och från skolan det strukturerade lärandet. 
Resultatet har dock blivit att förskollärarna som arbetat med sexåringar mer 
har tagit sikte på hur grundskollärarna arbetar, har framkommit i Ackesjös 
avhandling. Skolverket (2000) har kommit fram till liknande resultat i sin 
utvärdering av förskoleklassen. Skolverket pekar på att det är just skolmiljön 
och att man placerat förskoleklassen i klassrum som kan vara en orsak till att 
förskoleklassen blivit mer skollik. Likaså såg man att ”förskolelika” aktiviteter 
inte integrerades i verksamheten utan man hanterade dem separat under 
lektionsliknande aktiviteter. Ackesjö (2010) menar att man kan sammanfatta 
detta med att det finns skillnader i uppfattning om skolans och förskolans 
förhållningssätt till barnen, till hur verksamheten och tiden styrs. Trots dessa 
skillnader har man i tidigare utvärderingar och studier ändå kunnat se en del 
likheter och att verksamheterna närmar sig varandra. När det gäller kulturella 
närmanden så är förskoleklassen en central del. Det kan vara så att man har en 
föråldrad bild skola och förskola och därför ser de två verksamheterna som 
”två främmande världar” enligt Ackesjö.  
 

Förskoleklassens utveckling 
1998 infördes förskoleklassen som är en frivillig verksamhet men kommunen 
har skyldighet att erbjuda alla barn som från och med höstterminen fyller sex 
år en plats i verksamheten. Förskoleklassen är avgiftsfri och ska omfatta minst 
525 timmar under ett läsår enligt skollagen. Förskoleklassen är inskriven i den 
obligatoriska skolans läroplan, enligt Ackesjö (2011) medför detta olika 
dilemman att hantera för lärarna i förskoleklassen. I de flesta kommunerna 
bedrivs verksamheten i samma lokaler som grundskolan. Skolverket tog över 
ansvaret från Socialstyrelsen när integrationen av förskolan med skolan 
påbörjats Wikare m.fl. (2002). 
 
Under det sista året innan förskoleklassen förbereds barnen för övergången 
och de flesta som börjar i förskoleklass har även gått i förskolan. De flesta 
förskoleklasser är lokaliserade i skolans lokaler så det blir ändå en stor skillnad 
för sexåringarna även om de förberetts på övergången. Förskolan är för dem 
en trygg miljö där de känner sig starka men sedan blir de plötsligt yngst av 
barnen vilket kan vara skrämmande och att de känner sig bortkomna 
enligt  Wikare, Berger & Watsi (2002). 
 
Det har framkommit att det inte alltid har varit lätt att förena förskolans och 
skolans arbetssätt och pedagogik men även att det finns studier som visar att 
förskoleklassen även har blivit en skolförberedande verksamhet och att det 
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finns förskoleklasser där förskolans tradition dominerar (Regeringen 2015). För 
att förtydliga förskoleklassens uppdrag har Skolverket (2014) publicerat 
stödmaterialet Förskoleklassen – uppdrag, innehåll och kvalitet som är tänkt 
att bidra till ökad kunskap om och förståelse för förskoleklassens uppdrag 
med utgångspunkt i skollag och läroplan.  
 

Förskoleklassen skulle utgöra en  bro mellan förskolan och grundskolan. Ett 
ökat pedagogiskt samarbete skulle bidra till att utveckla en helhetssyn på 
barn och barns lärande och utveckling, vilket skulle leda till en bättre 
kvalitet i verksamheterna. Lek, omsorg, skapande och barnets eget 
utforskande skulle få genomslag i skolan samtidigt som eleverna skulle 
börberedas för fortsatt utbildning. Skolverket (2014 s.11) 

 
Enligt Ackesjö (2010) är skillnaden med att dagens förskoleklass nu är gjord till 
en egen skolform. Förskoleklassen utgör det första steget i uppfyllandet av den 
obligatoriska skolans mål, men står samtidigt utanför det obligatoriska 
skolsystemet. I förskoleklassen ska två kulturer, förskolans och skolans, mötas 
och smälta samman.  
 
Resultatet har dock blivit att förskollärarna som arbetat med sexåringar mer 
har tagit sikte på hur grundskollärarna arbetar. (Skolverket 2014) har kommit 
fram till liknande resultat i sin utvärdering av förskoleklassen från 2000. 
Skolverket pekar på att det är just skolmiljön och att man placerat 
förskoleklassen i klassrum kan vara en orsak till att förskoleklassen blivit mer 
skollik. Lika så såg man att ”förskolelika” aktiviteter inte integrerades i 
verksamheten utan man hanterade separat under lektionsliknande aktiviteter. 
 
Ackesjö (2010) menar att man kan sammanfatta detta med att det finns 
skillnader i uppfattning om skolans och förskolans förhållningssätt till barnen, 
till hur verksamheten och tiden styrs. Trots dessa skillnader har man i tidigare 
utvärderingar och studier ändå kunnat se en del likheter och att 
verksamheterna närmar sig varandra. När det gäller kulturella närmanden så 
är förskoleklassen en central del. Det kan vara så att man har en föråldrad bild 
skola och förskola och därför ser de två verksamheterna som ”två främmande 
världar”. 
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 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur verksamma pedagoger och rektorer i 
förskoleklassen uppfattar förskoleklassens syfte samt hur pedagogerna 
uppfattar sitt uppdrag i förskoleklassen. 
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 Metod 
I detta kapitel  presenteras mitt val av metod, urval och genomförande av 
intervjuer. Studien bygger på pedagogers och rektorers uppfattning om 
förskoleklassens syfte och hur de uppfattar sitt uppdrag i förskoleklassen. 
 

Metodval 
Insamling av data för studien har gjorts genom semistrukturerade intervjuer 
där resultatet sedan tolkats med  hermeneutik som grund. När man pratar om 
hermeneutik handlar det om att man ska tolka och förstå upplevelser av olika 
fenomen och försöker förmedla dessa (Westlund 2015). Studien utgår från 
denna teori då syftet har varit att få en ökad förståelse för pedagogernas och 
rektorernas uppfattningar angående förskoleklassens syfte och uppdrag. Vid 
intervjuerna har det ställts frågor utifrån en given intervjuguide. Inför 
datainsamlingen gjordes ett övervägande över vilken metod som var mest 
lämplig för studien. Tanken var först att använda en enkätundersökning men 
då syftet med studien var att få en ökad förståelse  för pedagogers 
uppfattningar om förskoleklassen bedömdes en kvalitativ metod i form av 
intervjuer för att samla in data vara det som skulle ge mest. Genom att 
använda intervjuer som metod var tanken att få en djupare insikt i hur 
pedagoger tänker sig och upplever sitt uppdrag och svaren är ofta mer 
djupgående och detaljerade när de intervjuade i egna ord får berätta om det 
undersökta ämnet. Genom att använda denna metod ges också möjlighet att ta 
del av de intervjuades kroppsspråk, gester och betoningar och det går att väga 
in dessa i tolkningarna. Vid en intervju finns det möjlighet att ställa följdfrågor 
och be de som intervjuas om att utveckla sitt svar och resonemang om det 
behövs. Som intervjuare är jag inte låst vid frågorna utan intervjun kan ändras 
beroende på vilken fakta de svarande ger. Intervjuerna spelades in på 
mobiltelefon och det är en fördel att det insamlade materialet finns sparat på 
mobilen så det går att lyssna på intervjun i efterhand. Detta är även i linje med 
det Stukát (2011) skriver om att använda intervju för datainsamling.  Under 
intervjun antecknades vissa stödord om det var något speciellt som var av 
större vikt som sades. Om enbart anteckningar använts vid intervjun finns risk 
att förlora relevant information. 
 
Under intervjuerna användes ett frågeformulär till pedagogerna och ett till 
rektorerna då alla frågor inte var relevanta för rektorerna. 
 

Urval och bortfall 
Från början av studien var tanken att intervjua fyra förskoleklasslärare på två 
olika skolor i två olika kommuner. Intervjuer gjordes även med skolornas 
rektorer. Under undersökningens gång blev det ett bortfall då en av 
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förskoleklasslärarna fick förhinder när intervjun skulle utföras. I och med att 
det var begränsat med tid för att utföra intervjuerna så fanns inte möjlighet till 
ett nytt tillfälle. Då kontaktades en annan skola i samma kommun och 
möjlighet gavs då att intervjua en förskoleklasslärare där, men på grund av 
tidsbrist för intervjun så skickades frågorna till henne så hon kunde fylla i 
svaren. Detta gick bra, men viss oro för att pedagogen inte skulle ge utförliga 
svar fanns. Positivt var att svaren var utförliga och med det så var de 
användbara för undersökningen. Möjlighet fanns även att kontakta henne via 
telefon eller mail om det var några frågetecken som behövde rätas ut. Studien 
slutade med att fyra olika förskoleklasslärare på tre olika skolor intervjuades.  
 
Jag valde att intervjua pedagoger och rektorer som finns i min omgivning av 
bekvämlighetsurval (Stukát 2011). Jag valde att genomföra sex stycken 
intervjuer för att få ett material som kan bli mer trovärdigt än om jag intervjuat 
en eller ett par respondenter (Ahrne & Svensson 2015). 
 

Genomförande 
Studien började med att rektorerna på skolorna som valts ut för studien 
kontaktades genom telefonsamtal. Vid telefonsamtalet förklarades vad studien 
skulle handla om och att det fanns önskemål om att få komma till skolan och 
intervjua både rektorn och förskoleklasslärarna (pedagogerna) som är 
verksamma på skolan. Efter att rektorerna gav sitt godkännande av att få 
intervjua både dem och pedagogerna skickades ett missiv ut (se bilaga 1) till 
både rektorerna och pedagogerna där det presenterades undersökningens 
syfte och vilken hjälp som behövdes för studien, samt de etiska 
grundprinciperna för studien. Intervjuerna genomfördes på skolorna där 
pedagogerna och rektorerna var verksamma,  för att de intervjuade skulle 
känna sig tryggare av att bli intervjuade på sin hemvistelse (Ahrne & Svensson 
2011). 
 
Utöver de ursprungliga intervjufrågorna användes även spontana följdfrågor. 
Intervjuerna var olika långa, allt från 25 minuter till 55 minuter. Intervjun 
genomfördes i ett mindre rum i anslutning till förskoleklasslokalerna. Innan 
intervjun påbörjades fick de som skulle intervjuas återigen veta att de skulle 
vara anonyma och de fick också frågan också om det gick bra att intervjun 
spelades in, vilket alla godkände. Under intervjuerna skrevs det även kortare 
stödanteckningar när det var något speciellt. Innan en av  intervjuerna ville 
pedagogerna visa mig runt i de lokaler som de har verksamheten i för att jag 
skulle få en bättre förståelse för vad hon kommer att berätta om 
hennes  tolkning av förskoleklassens syfte. Detta återkommer under rubriken 
”resultat”. Följdfrågorna ställdes spontant efterhand som de uppstod. 
Intervjuerna genomfördes enskilt för att resultatet inte skulle påverkas. Tanken 
med detta var att de kanske kunde påverka varandras svar om de satt 
tillsammans.  
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Analysmetod  
Resultatet av studien har inspirerats av de tolkningar jag gjorde av det 
insamlade materialet.  Under analysen följdes delar från den hermeneutiska 
cirkeln för transkribering och analys av intervjuerna. Först transkriberades 
ljudinspelningarna för att underlätta användandet av en skriven text för 
analysen. Vid transkriberingen togs ord som alltså, ja men, hm, åh bort. 
Efter att ljudinspelningarna transkriberats utgick jag från de fyra stegen i den 
hermeneutiska cirkeln som Back & Berterö (2015) skriver om. Dessa steg är 
Forskarens första möte med texten, texten lästes noggrant och anteckningar fördes 
över de frågor, tankar och reflektioner som kom upp. I steg 2 Identifikation av 
tema läses texten igen och delas in textstycken i teman som namnges utifrån 
textens sammanhang och innehåll. I steg 3 Kluster av överordnade teman sorteras 
det in i teman i områden där det finns likheter, vad som hör ihop och vad som 
särskiljer sig och slutligen i steg 4 som är Genomförande av översiktstabell, 
gjordes en sammanfattning med citat som illustrerar de teman som 
framkommit.  
 
I det insamlande materialet har jag sedan analyserat, upptäckt mönster och 
samband mellan pedagogernas och rektorernas intervjusvar, då det är viktigt 
för en kvalitativ process att synliggöra skillnader och likheter mellan 
respondenternas uttalanden (Ahrne & Svensson 2011) och till slut har jag 
jämfört med tidigare forskning inom området.  
 
Utifrån syftet med studien har jag sammanställt resultatet i de teman som växt 
fram ur materialet. Dessa teman är: 
 

• Förskoleklassen- skolförberedande med fokus på lek 
• Förskoleklassen – ett tionde skolår 
• Läroplanens betydelse för förskoleklassen 
• Lokalernas betydelse för förskoleklassen 
• Förskoleklassens pedagoger - pedagoger i ett ingenmansland 

 

Etiska aspekter 
Studien har tagit hänsyn till de etiska aspekterna i vetenskapsrådets fyra 
regler. Dessa regler är: informationskravet,  samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2011). Genom 
det missiv (se bilaga 1) som skickades ut informerades de medverkande 
pedagogerna och rektorerna i  studien om deras rättigheter vid medverkandet, 
om studiens syfte och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan vid 
intervjun. Pedagogerna och rektorerna informerades om att varken skolans 
eller deras egen identitet skulle röjas. De intervjuade pedagogerna benämns 
med beteckningarna P1, P2, P3 och P4, och de intervjuade rektorerna benämns 
R1 och R2. 
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Respondenterna är medvetna om att det inspelade datamaterialet som togs 
upp i samband med intervjuerna förstörs efter studiens avslut och att allt 
insamlat material endast kommer att användas för studien.  
 

Metoddiskussion 
Den valda intervjumetoden användes då bedömning gjordes att detta skulle ge 
ett bra material att arbeta med. Samtliga intervjuer spelades då det bedömdes 
vara det bästa sättet att dokumentera materialet. Även några få anteckningar 
fördes för att memorera det som kunde tyckas var en väsentlig del för 
resultatet. Frågorna som ställdes vid intervjuerna var utformade efter 
problemformuleringen. Den som intervjuades och fick frågorna i förväg på 
grund av tidsbrist var ett förslag från pedagogen själv. Så här i efterhand tror 
jag att det kunde ha varit bra att även göra observationsstudier, för att få 
ytterligare data. Med mer data hade en utförligare och djupare analys kunna 
göras. Enligt Ahrne & Svensson, (2011) så kan det finnas en svaghet vad gäller 
intervju. En intervju genomförs vid en specifik tidpunkt på ett specifikt ställe 
och svaren kan eventuellt ha andra syften än vad den som intervjuar tänkt sig 
eller förstår, trots att det som sägs i sig kan ha ärliga avsikter. Genom att 
komplettera intervjuer med t.ex. observationsstudier kan man få mer material 
till sin undersökning. Jag upplevde det som att respondenterna var väl 
förberedda då intervjun utfördes. 
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Resultat 
Resultatet har redovisats utifrån studiens syfte, hur verksamma pedagoger och 
rektorer i förskoleklassen uppfattar förskoleklassens syfte och hur 
pedagogerna uppfattar sitt uppdrag i förskoleklassen. Dessa är de två 
huvudrubriker som resultatet kommer att presenteras utifrån. Under 
huvudrubrikerna har underrubriker som bygger på det som jag fann i de 
intervjuades svar och som har vuxit fram under studiens gång använts. Jag 
inleder med att beskriva de intervjuade för att sedan komma till deras 
uppfattningar om förskoleklassens syfte samt uppdraget i förskoleklassen. De 
teman som vuxit  fram under studiens gång är:  
 

• Förskoleklassen - skolförberedande med fokus på lek 
• Förskoleklassen – ett tionde skolår 
• Läroplanens betydelse för förskoleklassen 
• Lokalernas betydelse för förskoleklassen 
• Förskoleklassens pedagoger - pedagoger i ett ingenmansland  

Intervjuer har gjorts med fyra pedagoger. Intervjuer har även gjorts med två 
rektorer. Syftet med att intervjua både pedagoger och rektorer är för att  se om 
det är någon skillnad på hur rektorer och pedagoger ser på syftet med 
förskoleklassen.  
 
Pedagogerna har arbetat i barnomsorgen mellan 8-37 år och som 
förskoleklasslärare har alla förutom en pedagog, som har arbetat i 2 år,  arbetat 
sedan förskoleklassen infördes. Vissa av pedagogerna har arbetat i 
sexårsverksamheten då det kallades för lekis. Rektorerna har arbetat som 
rektor mellan 1-5 år och innan dess har de arbetat ca 20 år som lärare i 
grundskolan. De intervjuade arbetar i tre olika skolor inom två olika 
kommuner.  
 

Förskoleklassens syfte 
De intervjuade i undersökningen beskriver att ett av förskoleklassens främsta 
syfte är att vara ”en bro mellan förskola och skola”(P1), en mellanstation 
mellan förskola och skola. Ur materialet som vuxit fram anser även de 
intervjuade att ett annat syfte med förskoleklassen är att förbereda barnen 
inför grundskolan. De intervjuade säger alla att förskoleklassen är en viktig del 
i skolans värld, förskoleklassen ska fokusera på att barnen ska inskolas i skolan 
på ett tryggt sätt, att barnen ska få en trygg mjuk start för då kan barnen ta till 
sig kunskaper bättre. Trygghet är en faktor som respondenterna ser som en 
förutsättning för att barnen ska klara skolan.  
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Övergången blir inte så dramatisk när de börjar ettan. 
Får man en kass start går skolan oftast inte så bra, de ska vilja 
vara här och ha kul. Alla barnen ska känna sig sedda både av de 
vuxna och de andra eleverna. Viktigt att visa att det är inget fel 
om någon misslyckas eller gör fel, detta lär vi barnen. (P1) 

 
Samtliga pedagoger anser att syftet med förskoleklassen är att man ska ha ett 
mellanår innan man börjar i ettan och att det inte ska vara några kunskapskrav 
i förskoleklass, att man tar det lugnt med barnen och ger dem en harmonisk 
inskolning. Men när jag analyserar vad pedagogerna svarat så är flertalet ändå 
inne på att förskoleklassen ändå är skola. En av pedagogerna menar dock att 
de sista åren har det blivit mycket mer skola, “… leker mindre och mindre. 
Barnen har ändrat sig mot tidigare, de vill börja skolan och de är duktigare nu 
än för tio år sedan” (P1). Pedagog (3) uttrycker: ”jag tror inte att barnen känner 
någon skillnad på förskoleklass och skola, de har rast när de andra barnen har 
rast och tror att vi gör ungefär samma saker i klassrummen. Jag tycker att de 
har börjat skolan när de kommer till oss”. 
 
Sammanfattningsvis beskrivs förskoleklassen som en verksamhet som är 
betydelsefull för barnens inskolning i grundskolan. I uppdraget ingår det även 
att skapa trygghet i förskoleklassen, detta för att underlätta 
inskolningsprocessen och ett fortsatt lärande. Samtidigt upplevs en osäkerhet 
kring vad syftet med verksamheten egentligen är. Pedagogerna anser att det 
finns brister vad gäller syftet och det beskrivs dessutom som krångligt då 
pedagogerna inte har några tydliga mål att ställa sig bakom, det finns inget 
riktigt att förhålla sig till och inget tydligt om vad som ska hinnas med under 
året  menar en pedagog.  Dock menar pedagogerna att det ändå finns fördelar 
med detta, att inte ha några uppsatta mål för verksamheten, då har de 
möjlighet vara flexibla i hur de utformar lärandet.  

Förskoleklassen - skolförberedande med fokus på lek 
Pedagogerna anser att barnets lärande är mycket viktigt i förskoleklassen. 
Samtliga förskoleklasser använder sig av Bornholmsmodellen i sitt arbete. De 
ämnen som de har fokus på är matematik, svenska, läsning, skrivning och 
idrott/rörelse. I en av förskoleklasserna har man även engelska som ämne. ”Vi 
utgår utifrån barnen, vad de tycker är roligt. Mycket lek, lurar att de leker men 
att de gör något annat. Vi använder oss utav Bornholmsmetoden, språklek, 
mattelek, lekar där man kan leka för att få in lärandet. // vi hävdar att leken är 
viktig”. (P1) 
 
I pedagogernas beskrivningar framkommer att samtliga använder sig av både 
förskolans och skolans pedagogik men att i grunden är det skolans pedagogik 
som styr. En av pedagogerna menar att förskoleklassen är den viktigaste 
verksamheten då man lär genom leken för att förbereda barnen inför 
skolstarten i grundskolan.  
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Jag tycker det är bra att barnen får nosa lite på matematik och öva 
på hur bokstäver låter och ser ut, så att allt inte är nytt den dagen 
de börjar 1:an. Jag arbetar mycket med Bornholmsmodellen i 
förskoleklassen och ser nu på vårterminen hur många som 
faktiskt håller på att knäcka läskoden. Då behöver inte fokus 
ligga på det i höst i skolan, utan lärarna i ettan kan fortsätta där 
jag slutade. Barnen känner varandra och gruppkonstellationen 
har satt sig under året. (P4) 

 
Under studien har det som jag ser det framkommit att det tydligt visar på att 
förskoleklassen är skolförberedande med upplägget över dagen med 
schemalagda tider och aktiviteter, men det som skiljer sig från grundskolan är 
att det är mycket lek inlagt i schemat. Pedagog 3 betonar vikten av att 
förskoleklassen får vara ett mellanting mellan förkola och skola, ”det ger 
barnen möjlighet att få tid och rum vid skolsystemet, passar olika tider osv., 
utan att vi sätter en stämpel på hur eleverna nått målen eller inte”.  
 

Alla barn klarar inte att sitta 30 minuter, man måste vara flexibel. 
Arbetspass som är blandat med lek tycker jag fungerar bra. 
Ibland kan det bli för mycket fokus på skola och för lite förskola. 
Men det beror helt och hållet på personalen. (P2) 

 
Pedagogerna säger alla att leken är en mycket viktig del i lärandet i 
förskoleklass då verksamheten utgår ifrån förskolans traditioner, ”leken och 
lärandet hör ihop”(P2). Pedagogerna menar att det är viktigt att få in leken i 
stora delen av dagen. Samtliga pedagoger berättar att de har schemalagd lek 
varje dag.  
 
Samtliga intervjuade lyfter att förskoleklassen är ett värdefullt år, utifrån att 
vara skolförberedande. Rektor 1 menar att de märker det på läs och 
språkkunnighet, ”ju mer medvetet pedagogerna förberedande jobbar i 
förskoleklassen med läs och språk förbereds barnen för skolan”. I 
respondenternas svar synliggörs även vikten av hur man lägger upp arbetet, 
att det är viktigt att man lägger arbetet på den nivå så att barnen känner att de 
lyckas och att de är duktiga, alla barnen ska kunna klara projektet. Alla 
pedagoger är eniga om att det även är viktigt att man talar om för barnen vad 
de gör, att de använt till exempel matematik eller liknande.   
 

Förskoleklassen – ett blivande tionde skolår? 
Vid intervjuerna valde jag att enbart ställa frågan till rektorerna vad de har för 
tankar om det nya förslaget  angående förskoleklassen som det tionde året i 
grundskolan. Anledningen till att jag inte ställde frågan om ett tionde skolår 
till pedagogerna beror på att jag från början hade tänkt mig detta som en fråga 
för ledningen, då det är en organisatorisk fråga. Under intervjuerna tog dock 
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pedagogerna själva upp detta tema, då det är mycket prat och diskussioner, 
enligt pedagogerna, angående just den här frågeställningen. Samtliga 
respondenter är övertygade om att det kommer att bli ett tionde skolår men är 
tveksamma till om det skulle bli någon skillnad för dem att tolka uppdraget i 
förskoleklassen. Pedagog (2) säger: ”Jag tror att det blir ett tionde skolår, men 
jag tycker att i så fall att förskoleklassen ska bli obligatorisk och ha kvar 
verksamheten som den är idag och skolan ska fortfarande vara 1-9. Det är bra 
så här”. 
 

Tionde skolår, hade varit bra, alla går ju här ändå. Svårt att se 
något hinder. Steget är nog större mellan förskoleklass och skola, 
mot förskola och förskoleklass. Det handlar ju egentligen vad 
man kallar det. Tror inte det hade gjort någon större skillnad 
egentligen i praktiken. (R1) 

 
Sammanfattningsvis anser respondenterna att det inte blir någon större 
skillnad om det blir skolplikt i förskoleklassen, de menar att man ska ändå 
förbereda barnen inför skolan. Rektor 2 sa: ”På sikt kan det ingå i skolsystemet 
då det rent praktiskt redan är i skolan, men är det en fördel att det ska vara tio 
år, det vet jag inte riktigt, viktigt bibehålla att förbereda eleverna, man måste 
tänka till vad man ska göra med förskoleklassen”. 
 

Uppfattning om uppdraget 
Det visar sig inte alltid vara så lätt för pedagogerna att de uppfattar det 
uppdrag de har i förskoleklassen. En av pedagogerna säger att de ofta pratar 
om att de önskar att de hade en egen läroplan för att kunna utföra 
uppdraget.  En annan pedagog säger att det skulle kännas tryggare om de 
hade något eget att följa, som är mer inriktat på förskoleklassen. Pedagogen 
säger: ”Vi får läsa ettans för att se vad vi ska följa. De håller på att göra en ny 
nu som är riktad mot oss” (P3). En av pedagogerna menar att uppdraget 
innebär att stimulera utvecklingen och lärandet hos eleverna, förbereda dem 
för fortsatt utbildning. 
 

Inga kunskapskrav i förskoleklassen, vi följer läroplanen, vi ska 
ju göra samma saker som skolan som fadderträffar och massa 
annat med resten av skolan, vi lär dem  grundläggande som de 
får med sig till ettan.   Medveten att veta vad det är barnen 
behöver ha med sig inför årskurs ett. (P3) 

 
En av pedagogerna uppfattar uppdraget som att de i förskoleklassen kan göra 
lite som de vill, de kan jobba hela dagarna med samma sak och att jobba med 
olika teman är bra. Av resultaten får jag uppfattningen att pedagogerna i stort 
upplever uppdraget som svårt att förstå och att fullgöra många gånger, men 
även att en del tycker det är bra att de inte har mål att uppfylla utan de 
kan  ”göra lite som man vill, vill vi gå ut och leka så gör vi det” (P3).  
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Läroplanens betydelse i förskoleklass 
Flera av pedagogerna menar att det i vissa stycken i läroplanen är otydligt om 
vad som är uppdraget för förskoleklassen. En av respondenterna menar att 
verksamheten styrs av skollagen och läroplanen, att dessa lägger grund för 
verksamheten. ” Det ska vara ett systematiskt arbetssätt, planeras, följas upp, 
analyseras och utvecklas” (R2). 
 
Det som flera av respondenterna efterfrågar är bättre direktiv i de 
styrdokument som finns för förskoleklassen för att där ha något att ställa sig 
bakom och som kan betona förskoleklassens betydelsefulla lärande. 
(P2)  anser: ”Vi ska följa skolans läroplan, men kunskapsmålen är inte så 
tydliga, de är lite flytande”.  
 
Av de fyra pedagogerna som blev intervjuade är det en av dem som är nöjd 
med att förskoleklassen ska följa skolans läroplan, hon menar att den 
pedagogiska planeringen har blivit bättre och att att hon får bättre syn på 
verksamheten.  
 

Idag när vi har en läroplan att gå efter lägger jag upp en 
pedagogisk planering för ett helt år, med årshjul så jag vet när jag 
ska göra vad. Den pedagogiska planeringen nosar på vad som 
kommer att komma senare i skolan. Jag anser att det är mer 
kvalitativ undervisning nu. (P4) 

 
De övriga intervjuade pedagogerna önskar att de får en egen läroplan med 
tydligare strävande mot mål så att man lättare kan se hur man kan jobba mot 
målen. Just nu anser de att de inte har några mål att grunda sitt arbete på. Det 
beskrivs att bristen på riktlinjer komplicerar uppdraget. Jag tolkar detta som 
att pedagogerna menar att de skulle kunna göra ett bättre arbete om de hade 
en egen läroplan som de kan ha som stöd för sin verksamhet.  
 

Yttre faktorers betydelse för förskoleklassen 
Under intervjun med pedagogerna som arbetar på en skola där 
förskoleklassens verksamheten ligger i skolans lokaler, framkom det att 
lokalerna är för små och att de har för få lokaler att röra sig i. Pedagogerna 
menar att rörelse och lek är ett stort inslag i verksamheten och då har de svårt 
att få rum att genomföra detta. De har även flyttat ut en del av verksamheten i 
glaskorridoren för att få plats. Det pedagogerna är positiva till är att 
verksamheten ligger i skolans byggnad. En av nackdelarna som pedagogerna 
sa var att fritids verksamhet ligger i samma lokaler och då är det svårt att skilja 
på förskoleklassens tillhörigheter. Genomgående i respondenternas svar anser 
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pedagogerna att det är svårt för barnen att skilja på förskoleklassen och fritids 
när båda verksamheterna är i samma lokaler.  
 
Pedagogen från den andra skolan (den här skolan har jag ej varit i och sett 
lokalerna då pedagogen svarade på frågorna via mail) som har 
förskoleklassverksamheten i skolans lokaler är positiv till att förskoleklassen är 
i skolans lokaler. ”När förskoleklassen ligger i skolans lokaler slussas barnen in 
gradvis. Det blir inte så mycket att ta in samtidigt. Den dagen de börjar 1:an, 
vet de hur allt fungerar”. (P4) 
 
Den tredje skolan har förskoleklassverksamheten i en byggnad för sig och den 
har flera rum och stora utrymmen. Pedagogen berättar att de är nöjda med 
sina lokaler. Innan vi började intervjun ville hon visa mig lokalerna och berätta 
för mig hur de använde lokalerna. Det är två förskoleklasser i byggnaden och 
lokalerna är uppbyggda på lika sätt. Enligt pedagogen ville hon visa mig 
lokalerna först för att jag lättare skulle förstå när hon pratade om deras 
arbetssätt i förskoleklassen.  
 
Sammanfattningsvis framkommer det att verksamhetens lokaler är en viktig 
del i uppdraget för att verksamheten ska fungera som det är tänkt. För 
verksamheten som har små utrymmen tolkar jag det som att pedagogerna 
lägger ner mycket tid för att skapa en bra miljö för sin verksamhet. De 
intervjuade som har sin verksamhet i skolans lokaler menar att det blir ett 
naturligt inskolningsår för barnen i skolan. De möter skoleleverna på raster, i 
korridorer och i matsalen, även att barnen möter andra pedagoger på skolan 
blir en del av inskolningsprocessen. 
 

Rummen i förskoleklassen ska vara annorlunda än själva 
klassrummen. Ska man tänka sig att förskoleklassen ska vara i 
rum som är rena skolsalar då tappar man syftet med 
förskoleklassen, då blir det skolifierat och det är en nackdel. Det 
krävs bra lokaler så man kan inreda och dela upp gruppen. (R1) 

 
En annan aspekt som pedagogerna tycker är betydelsefull handlar om 
matsituationen.  Pedagogerna menar att det kan vara ett problem för barnen i 
förskoleklassen att till exempel nå när de ska ta mat. Pedagog (3)  menar: ” På 
förskolan tränar de på att få ta maten själva, men när de kommer hit måste de 
bli serverade för de” . Pedagogerna anser att det är viktigt att barnen lär sig ta 
mat själva men att det är praktiska saker som styr, då matsalen inte är 
anpassad för de små barnen.  
 

Matsalen är inte anpassad för dessa små barn. De når inte nu, det 
är för högt. Nu får vi servera dem maten mot tidigare när de tog 
maten själv på borden. Personal står och serverar. (P1) 

 
I de intervjuades beskrivningar framkommer det att pedagoger och rektorer 
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har olika åsikter angående matsituationerna. Rektorerna anser inte att 
matsituationen är något problem då pedagogerna hjälper barnen att ta mat. 
Pedagogerna däremot anser att matsalen inte är anpassad för barnen, då de 
behöver hjälp att ta mat. 

Förskoleklassens pedagoger- pedagoger i ett ingenmansland 
Ett tema som framträtt utifrån intervjuerna är hur pedagogerna känner att de 
är exkluderade och att de saknar en sammanhållning med skolan. 
Pedagogerna menar att om de har samma villkor som de övriga lärarna då har 
de också lättare att få uppdraget i förskoleklass att fungera bättre. 
”Förskoleklasslärarna ska vara med på möten, som planeringsdagar och 
studiedagar.” (P2) Pedagog 1 menar att en förutsättning för att det ska bli en 
sammanhållning inom skolan så måste förskoleklasslärarna ha ferietjänster 
som övriga lärarna, det ska vara lika för alla.  
 

Ofta räknas man som pedagog inte till något utan hamnar 
utanför. Vi har till exempel på vår skola pedagogiska 
förmiddagar för förskollärare och fritidspedagoger och 
pedagogisk eftermiddag för lärare. Eftersom det är vikariebrist är 
det svårt för en förskollärare att komma iväg på dessa träffar 
eftersom vi måste ersättas. Vi behöver också få vara med på 
lärarnas möten. (P3) 

 
Vi ska ju göra samma saker som skolan. Inte samma villkor som 
de övriga lärarna, vi missar mycket information om vad vi ska 
jobba med, det blir att de andra lärarna bestämmer vad vi ska 
göra. Vi har ingen förtroende tid, ändå krävs det mycket mer av 
oss från föräldrarna. Får sällan stöd i förskoleklassen om det är 
något barn som behöver det, men sen i ettan får de mer stöd. (P3) 

 
Vi har hamnat utanför. Man skulle kunna ha sommarlov mm 
som lärarna och att vi ska ha lika mycket planeringstid som 
lärarna. Lärarna har lärarkonferenser, där är inte vi med men vi 
ska ingå i arbetet som de gör. Utvecklingsarbetet behöver vi 
också vara med på, ledningen måst se detta mer. (P2) 

 
Pedagogerna i förskoleklassen verkar eniga i den här frågan. Om de inkluderas 
med lärarna i den vanliga skolan skulle de kunna genomföra sitt enklare och 
bättre. 

Resultatsammanfattning 
Mitt syfte med den här studien var att undersöka hur verksamma pedagoger 
och rektorer i förskoleklassen uppfattar förskoleklassens syfte samt hur 
pedagogerna uppfattar sitt uppdrag i förskoleklassen. I mina resultat har jag 
identifierat ett antal temaområden, Förskoleklassen - skolförberedande med fokus på 
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lek, Förskoleklassen – ett tionde skolår, Läroplanens betydelse för förskoleklassen, 
Lokalernas betydelse för förskoleklassen och Förskoleklassens pedagoger - pedagoger i 
ett ingenmansland. 
 
De intervjuade som deltagit i studien menar att syftet med förskoleklassen är 
att förbereda barnen inför grundskolan och att förskoleklassen ska fokusera på 
att barnen ska inskolas i skolan på ett tryggt sätt, att barnen ska få en trygg 
mjukstart för då kan barnen ta till sig kunskaper bättre.  
 
Pedagogerna är överlag nöjda med förskoleklassen som den är idag, men 
önskar dock ett tydligare styrdokument. Pedagogerna beskriver att bristen på 
riktlinjer komplicerar uppdraget. En av pedagogerna uppfattar uppdraget som 
att förskoleklassen ska förbereda barnen för fortsatt utbildning, samt att 
stimulera utvecklingen och lärandet hos barnen. 
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Diskussion 
I följande avsnitt jämför och analyserar jag studiens resultat mot tidigare 
forskning som gjorts på området. Syftet med min studie var att få en ökad 
förståelse för hur verksamma pedagoger och rektorer i förskoleklassen 
uppfattar förskoleklassens syfte samt hur pedagogerna uppfattar sitt uppdrag i 
förskoleklassen. Avsnittet avslutas med några slutord om arbetet och förslag 
på vidare forskning.  
 

Resultatdiskussion 
Jag har valt att diskutera mitt resultat utifrån mitt syfte genom att använda två 
underrubriker, förskoleklassens syfte och hur pedagogerna uppfattar sitt uppdrag i 
förskoleklassen där jag väljer att ta upp det mest centrala från resultatet.  
 

Förskoleklassens syfte 
Resultatet av min studie är att förskoleklassen är ett värdefullt år i skolans 
verksamhet. I undersökningen har det framkommit att  förskoleklassens 
främsta syfte är att vara en bro mellan förskola och skola. Barnen ska ha ett 
mellanår innan de börjar i ettan, vilket är i linje med skolverkets intentioner i 
Lgr (2011). Något som har blivit väldigt tydligt under studiens gång är att 
pedagogerna överlag anser att syftet med förskoleklassen är att verksamheten 
är skolförberedande och att barnen i förskoleklassen ska få tillfälle  att lära sig 
grunderna inom olika ämnen som matematik och svenska samt att barnen ska 
vara trygga genom att man ger dem en harmonisk inskolning. Det är något 
som Alatalo, Meier & Frank (2014) också reflekterar över i sin studie där de tar 
upp att förskoleklassen ska ses som en viktig period i barnens liv, för att de ska 
få en trygg övergång och detta ska ses som viktigare än långsiktigt lärande och 
kontinuitet inom målområdena.  Då måste också målet med denna skolform 
vara att förbereda barens framtida skolgång genom att främja barnens 
harmoniska utveckling inom de målområden som är formulerade i läroplanen.  
 
Det upplevs också en osäkerhet kring vad syftet med verksamheten egentligen 
är. Även om pedagogerna anser att förskoleklassen är skolförberedande och att 
barnen ska få lära sig grunderna inom olika ämnen så anser pedagogerna att 
det finns brister vad gäller syftet. Detta beskrivs dessutom som krångligt då 
pedagogerna inte har några tydliga mål att ställa sig bakom. Pedagogerna 
menar att de ska få in både förskolans och skolans pedagogik i verksamheten 
men upplever det mer som skolans att pedagogik dominerar, vilket 
överensstämmer med vad Regeringskansliet Uppdrag till Statens skolverk om 
förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m. U2015/191/S 
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säger. Dock visar det sig att att finns förskoleklasser där förskolans tradition 
dominerar. 
I utredningen diskuterar man att det inte alltid har varit lätt att förena 
förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik och att förskoleklassen har 
blivit en skolförberedande verksamhet. Enligt (Ackesjö 2010) är grundtanken 
med förskoleklassen att förskoleklasslärarna själva kan koppla ihop de bästa 
delarna från skolan och förskolans traditioner. 
 
Ett av resultaten i min studie är att pedagogerna anser att förskoleklassen är 
skola då de menar att de sista åren har det blivit mer skola i förskoleklassen. 
De pedagoger som intervjuats menar att mycket av detta beror även till viss 
del på barnen själva, barnen kan mer inom läsning och räkning nu än för tio år 
sedan då de redan i förskolan förbereder barnen inför skolan. Även om 
pedagogerna anser att förskoleklassen är en skolförberedande verksamhet så 
är de eniga om att leken är en mycket viktig del i lärandet i förskoleklass då 
verksamheten utgår ifrån förskolans traditioner. Då leken och lärandet hör 
ihop är det viktigt att få in leken i stora delar av dagen genom att schemalagd 
lek läggs in varje dag i dagsplaneringen.  
 
Enligt pedagogerna så finns det ändå en fördel med att inte ha några uppsatta 
mål för verksamheten, att det inte finns något riktigt att förhålla sig till för då 
har de möjlighet vara flexibla i hur de utformar lärandet. Pedagogerna menar 
att de är flexibla och kan ändra på sin planering efter hur dagen ser ut, blir det 
mycket prat om till exempel blommans blomning på våren, då kan de välja att 
ta det som ett tema. Med detta tillämpas förskolans pedagogik, att man inte 
enbart utgår från dagens planering, utan den kan ändras. Skolor har friheten 
att tolka och använda läroplanen utefter deras egen verksamhet och hur man 
vill forma utbildningen enligt Vennberg (2015).  
 

Hur pedagogerna uppfattar sitt uppdrag i förskoleklassen 
Studien visar att det inte alltid är så lätt för pedagogerna att uppfatta det 
uppdrag de har i förskoleklassen. Enligt pedagogerna pratar de om att de 
önskar att de hade en egen läroplan för förskoleklassen för att kunna utföra 
uppdraget, då de menar att det  skulle kännas tryggare om de hade något eget 
att följa. Den läroplan (Lgr 11)  som de följer nu anser de att det finns stycken 
som är otydliga om just uppdraget för förskoleklassen. Rektorerna hade en 
annan uppfattning om uppdraget, de ser att uppdraget är en verksamhet som 
styrs av skollagen och läroplanen, att det är dessa styrdokument som lägger 
grunden för verksamheten. Vidare menar rektorerna att uppdraget grundar 
sig på ett systematiskt arbetssätt, som ska planeras, följas upp, analyseras och 
utvecklas, då har man som lärare uppfyllt målet med uppdraget. Detta är 
något som stämmer överens med vad (Skolverket 2014) säger om uppdraget 
genom att utveckla en undervisning som främjar alla elevers utveckling och 
lärande utifrån deras olika förutsättningar och behov. Även att pedagogerna 
anser att uppdraget är svårt att uppfatta så framkom det ändå att de har 
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uppfattat uppdraget på det sätt som Skolverket (2014) menar att uppdraget är 
och detta är enligt pedagogerna att i uppdraget ingår det att skapa trygghet för 
barnen i förskoleklassen för att underlätta inskolningsprocessen och ett fortsatt 
lärande.  När förskoleklassen infördes var ett av regeringskansliets syften 
(U2015/191/S) att föra in pedagogiken från förskolan i skolan. Man ville att 
förskoleklassen skulle kännetecknas av att man kombinerade arbetssätten och 
pedagogiken från förskolan och skolan. 
 
En av rektorerna anser att förskoleklasslärarna har enligt henne förstått 
uppdraget då hon menar att det märks på läs och språkkunnighet som 
förskoleklassen arbetar med. Rektorn anser att ju mer medvetet pedagogerna 
jobbar förberedande i förskoleklassen med läs och språk och matematiken, då 
förbereds barnen för skolan.  Detta är även en aspekt som Riddersporre & 
Persson (2010) anser vara relevant för att förbereda barnen inför skolan. 
Rektorn betonar även vikten av hur pedagogerna lägger upp arbetet, att de 
lägger arbetet på den nivå så att barnen känner att de lyckas och att de är 
duktiga då syftet är att alla barnen ska kunna klara av uppgiften som är 
planerad i verksamheten.  
 
Pedagogerna säger att det är en blandning av skolans och förskolans 
pedagogik som de använder i förskoleklassen. Det som också framkommit i 
min undersökning är att det mer lutar åt skolans pedagogik än mot förskolans. 
De berättar om ämnen som svenska, matematik, idrott med mera. 
Pedagogerna anser att man ska kunna vara flexibel och att det måste finnas 
plats för leken. Dock finns det en viss skillnad i arbetssätt och detta hänger 
ihop med att det från början inte funnits några tydliga riktlinjer för hur man 
skulle arbeta i förskoleklassen. Förskolans pedagogik finns med till stor del då 
leken får stort utrymme. När förskoleklassens praktik mestadels bygger på 
skolans traditioner brukar man använda begreppet skolifierad skriver Ackesjö 
& Persson (2010) och när verksamheten är skolifierad så styrs den mestadels av 
vuxna och leken får mindre utrymme.  
 
Att leken för barnen i förskoleklassen är viktig har framkommit genomgående  
under intervjuerna med pedagogerna. Pedagogerna anser att leken har en 
grundläggande betydelse för barns utveckling och lärande. Då verksamhetens 
lokaler, enligt pedagogerna, är en viktig del i uppdraget för att verksamheten 
ska fungera som det är tänkt. I en av skolorna är lokalerna för få och små för 
att leken ska kunna få en stor del i lärandet, det blir att de är ute mycket för att 
få in rörelse och lek. Något som Ackesjö & Persson (2010) ställer sig kritiskt 
mot är att skolmiljöns makt över verksamheten i förskoleklassen inte är 
positivt för sexåringarnas behov av utvecklande lek, rörelse och lärande. Dock 
menar de ändå att det är en fördel med att förskoleklassens verksamhet är i 
skolans lokaler då det blir ett naturligt inskolningsår för barnen i skolan. De 
möter skoleleverna på raster, i korridorer och i matsalen, även att barnen 
möter andra pedagoger på skolan blir en del av inskolningsprocessen. 
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En annan aspekt som pedagogerna tycker är betydelsefull handlar om 
matsituationen.  Pedagogerna menar att det kan vara ett problem för barnen i 
förskoleklassen att till exempel nå maten när de ska ta mat. Ackesjö & Persson 
(2010) ställer sig även hon kritisk mot matsituationerna då forskarna menar att 
skolmatsalen inte är anpassad  för sexåringar.  
 
Något som framgått utifrån intervjuerna är att pedagogerna känner att de är 
exkluderade och att de saknar en sammanhållning med skolan. Pedagogerna 
menar att om de har samma villkor som de övriga lärarna då har de också 
lättare att få uppdraget i förskoleklass att fungera bättre. Förskolans och 
skolans styrdokument ser olika ut, men ett samarbete dem mellan skulle 
kanske kunna förenklas om de hade ett gemensamt styrdokument enligt 
Davidsson (2002). 
 
Det är tydligt att uppdraget i förskoleklassen är en del i en harmonisering, en 
övergång till skolan för barnet. Ett tydligt syfte är att finnas i samma lokaler 
som skolan. Med detta som bakgrund väcker det intresse hos mig att se en så 
bred uppfattning bland pedagoger och att dessutom forskningsansatser visar 
på det motsatta, nämligen att förskoleklassen varken skulle ha ett eget värde 
eller uppdrag. 

 Slutord om arbetet 
Genom att göra denna studie har jag fått en ökad förståelse för förskoleklassen 
som verksamhet. Det har varit lärorikt för mig då jag innan studiens 
genomförande var fundersam över förskoleklassens existensberättigande, då 
jag tidigare har uppfattat att det varit svårt för lärarna i förskoleklassen att 
förstå sitt uppdrag och att sen förskoleklassens början har det pratats om att 
det ska bli ett tionde skolår. Därför var studiens syfta att undersöka hur 
pedagoger uppfattar syftet och uppdraget i förskoleklassen. Dock visade det 
sig att det var svårt att hitta en bra bakgrund inom området, det är få forskare 
som har skrivit inom detta område och många av de avhandlingar som jag 
studerat refererar alla till samma forskare och forskaren i sin tur refererar ofta 
till sin egen tidigare forskning inom området.  
 
Det jag ställer mig något frågande till är varför förskoleklassen ska ingå i 
måluppfyllelsen i skolan då förskoleklassen inte är en obligatorisk skolform. 
Jag funderar på om de barn som inte går i förskoleklassen då kan hamna efter 
både kunskapsmässigt och socialt.  
 
 
 

Förslag på vidare forskning 
På regeringen webbsida (www.regeringen.se) kan man läsa att under 2015 
planerar regeringen att se över om de eventuellt ska införa kursplaner och 
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kunskapskrav i förskoleklassen. En annan sak är om läsa-skriva-räkna-
garantin som finns för lågstadiet även ska gälla förskoleklassen. 
 
Under tiden som jag skrivit uppsatsen har enligt Skolverket (2015) 
förskoleklassens och fritidshemmet stärkts i läroplanen. Syfte och innehåll 
kommer att bli tydligare och detta träder i kraft den 1 juli 2016. De nya 
avsnitten i läroplanen delas in under rubrikerna Syfte och Centralt innehåll 
(Skolverket). Nuvarande regering föreslår att förskoleklassen blir obligatorisk, 
men att den kan bli det som en egen skolform och inte som en del av skolan.  
Vidare forskning hade varit intressant och undersöka om de nya syftena och 
innehåll för förskoleklassen blir lättare att förstå för pedagogerna. Har det 
förändrat lärarnas uppfattning om uppdraget, har det blivit klarare att förstå 
uppdraget? En annan intressant aspekt är om det kommer att införas ett tionde 
skolår eller om det kommer att fortsätta att se ut som det gör idag fast med 
kunskaps krav i förskoleklassen? 
 
 



  

 

 31 

 Referenser 
 
Ackesjö, H. (2014). Barns övergångar till och från förskoleklass. Gränser, identiteter 
och (dis-)kontinuiteter. Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen i 
pedagogik vid Institutionen för pedagogik. Kalmar: Linnéuniversitetet. 
 
Ackesjö, H. (2011). Förskoleklassen – en ö eller en bro mellan skola och förskola? 
Stockholm: Liber. 
 
Ackesjö, H. (2010). Läraridentiteter i förskoleklass. Berättelser från ett gränsland. 
Licentiastudie. Göteborgs Universitet.  
 
Ackesjö, H. & Persson, S. (2010). Skolförberedande i förskoleklass – att vara lärare-i-
relation i gränslandet. Pedagogisk forskning i Sverige. 
 
Ahrne, G. & Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber. 
 
Alatalo, T., Meier, J. & Frank, E. (2014). Överlämningar från förskola till 
förskoleklass. Forskning om undervisning och lärande, 13, 30-52. 
 
Dahlberg, G. & Lenz Taguchi, H. (1994). Förskola och skola – om två skilda 
traditioner och visionen om en mötesplats. Stockholm: HLS Förlag.  
 
Davidsson, B. (2002). Mellan soffan och katedern. En studie av hur förskollärare och 
grundskollärare utvecklar pedagogisk integration mellan förskola och skola. (Göteborg 
studies in educational sciences, 174). Göteborg: Acta Universitatis 
Gothoburgensis.  
 
Gannerud, E. & Rönnerman, K. (2006). Innehåll och innebörd i lärares arbete i 
förskola och skola. En fallstudie ur ett genusperspektiv. (Göteborg studies in 
educational sciences, 246). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.  
 
Herrlin, K., Ackesjö, H. & Frank, E. (2012). Förskoleklassens didaktik: möjligheter 
och utmaningar. Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Karlsson, M., Melander, H., Prieto, H. & Sahlström, F. (2006). Förskoleklassen – 
ett tionde skolår? Stockholm: Liber. 
 
Leo, U. (2010). Rektorer bör och gör. En rättsociologisk studie om att identifiera, 
analysera och förstå professionella normer. Lund: Lunds universitet.  
 



  

 

 32 

Myndigheten för Skolutveckling (2006). Förskoleklassen – i en klass för sig. 
Stockholm: Liber. 
 
Nordin-Hultman, E. (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande (1). 
Stockholm: Liber. 

Persson, S. (2010). Förskolans januari ansikte. Riddersporre, B & Persson, S. 
(Red.). Utbildningsvetenskap för förskolan (s.61-79). Stockholm: Natur & Kultur.  

Regeringskansliet. (2015). Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av 
förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m. Hämtat från www.regeringen.se 

Skolverket. (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Stockholm. 

Skolverket. (2008). Tio år efter förskolereformen : nationell utvärdering av förskolan. 
Stockholm. 

Skolverket. (2014). Förskoleklassen – uppdrag, innehåll och kvalitet. Stockholm. 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011, (Lgr 11). Stockholm. 

SOU 1974:53 Skolans arbetsmiljö. Betänkande avgivet av Utredningen om 
skolans inre arbete – SIA. Utbildningsdepartementet. 

SOU 1997:157 Att erövra omvärlden. Förslag till läroplan för förskola. Stockholm: 
Fritez. 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. (2. uppl.). 
Lund: Studentlitteratur AB. 

Vennberg, H. (2015). Förskoleklass – ett år att räkna med. Förskoleklasslärares 
möjligheter att följa och analysera elevers kunskapsutveckling i matematik. 
Licentiatavhandling. Umeå: Institutionen för naturvetenskaparnas och 
matematikens didaktik. 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Westlund, Ingrid. (2015). Hermeneutik. Fejes, A. & Thornberg, R. (Red). 
Handbok i kvalitativ analys. (s.71-89). Stockholm: Liber AB. 

Wikare, U., Berge, B. & Watsi. C. (2002). Förskola, skola, fritidshem. (3. uppl.). 
Stockholm: Liber. 

Internetreferenser 



  

 

 33 

Claesdotter, A. (2001). Ingen poäng med förskoleklassen. Hämtat från: 
http://www.pedag.umu.se/digitalAssets/19/19669_ingenpoangmforskoleklasse
n.pdf. Hämtat 2016-04-05. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

http://www.oresunddirekt.se/familj-barn/skola/foerskoleklass-obligatorisk-
boernehaveklasse 

http://www.regeringen.se/contentassets/c667747231bd43a0bc2f58f758f6ce52/gr
undskoleutredning-dir.-201441 
 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-
800/?bet=2010:800#K9 
 
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/forskoleklass/forandringar-i-laroplanen-1.236168 

http://skolvarlden.se/artiklar/nar-nollan-blir-ettan 

 



  

 

 34 

BILAGA 1: Missiv 
 
Hej! 
 
Jag heter Katarina Johansson och jag är student som läser sista terminen till 
förskollärare på Mittuniversitetet i Härnösand. Nu skriver jag ett 
examensarbete där syftet är att undersöka förskoleklassen som fenomen och 
vad ni som pedagoger har för uppfattning på verksamheten förskoleklass. För 
att kunna forska vidare i detta skulle jag vara tacksam om jag kan få intervjua 
rektor och förskoleklasslärare som är verksamma inom förskoleklass.  
 
Jag önskar att få spela in intervjun och den tar mellan 30-60 minuter. Vid 
intervjun kommer vetenskapsrådets etiska förhållningssätt att följas. Intervjun 
kommer att användas i mitt examensarbete men där kommer namn och skola 
vara fiktiva. Vid eventuella behov av komplettering önskar jag möjlighet att få 
ta kontakt med er igen. Inspelat material kommer att kasseras när arbetet är 
godkänt.  
 
Vid eventuella frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta mig eller 
min handledare. 
 
Tack på förhand 
 
Katarina Johansson                                                 kajoxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx 
 
Handledare: 
Maria Styf                                                                 maria.styf@xxxx.xx 
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BILAGA 2: Intervjufrågor till pedagoger 
 

1. Vad har du för utbildning? 
 

2. Hur länge har du arbetet inom förskoleklass? 
 

3. Hur vill du definiera förskoleklass? 
 
           - Vilket syfte anser du att förskoleklassen har? 
 

4. Varför infördes förskoleklassen? 
 

5. Innan förskoleklassen infördes 1998 hade man på förskolan en 
förberedande verksamhet för 6-åringar som skulle börja skolan. Idag är 
förskoleklassen i skolans lokaler. Vad tänker du om det? 

 
6. Hur skulle du beskriva verksamheten före och efter att verksamheten 

fick en läroplan? 
 

7. Vilka fördelar ser du med att ha förskoleklass? 
 

8. Kan du se några nackdelar med att ha förskoleklass? 
 

9. Vad tycker du skiljer förskoleklassen från förskolan och skolan? 
 

10. Hur är en dag i förskoleklassen utformad? 
 

11. Hur tycker du att den bör vara utformad?  
 
 
 
 



  

 

 36 

BILAGA 3: Intervjufrågor till rektorer 
 

1. Hur länge har du arbetat som rektor? 
 

2. Hur vill du definiera förskoleklass? 
 
           - Vilket syfte anser du att förskoleklassen har? 
 

3. Varför infördes förskoleklassen? 
 

4. Innan förskoleklassen infördes 1998 hade man på förskolan en 
förberedande verksamhet för 6-åringar som skulle börja skolan. Idag är 
förskoleklassen i skolans lokaler. Vad tänker du om det? 

 
5. Vilka fördelar ser du med att ha förskoleklass? 

 
6. Kan du se några nackdelar med att ha förskoleklass? 

 
7. Vad tycker du skiljer förskoleklassen från förskolan och skolan? 

 
8. Det har debatterats en del om att förskoleklassen ska bli ett tionde år i 

skolan. Hur ställer du dig till det? 
 
 
 
 


