
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för utbildningsvetenskap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barn och lärare i förskoleklass 

- Ett lärarperspektiv på det pedagogiska arbetet med fokus på 
hur barns tidigare kompetenser formar arbetet 

Rut Höglund 

2017 

Examensarbete, Grundnivå (yrkesexamen), 15 hp 
Pedagogik 

Förskollärarprogrammet 
Examensarbete i pedagogik 

 
Handledare: Johan Liljestrand 

Examinator: Peter Gill 



 

 

 
 
 
 
 
 
  
  



 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur förskoleklasslärare uppfattar att barns 

kompetenser i samband med förskoleklassens början formar deras arbete. De flesta 

svenska barn i förskoleklass kommer med erfarenhet av förskolans verksamhet, en 

verksamhet utan krav på barns utveckling eller deltagande. I studien belyses den 

problematik som detta medför för de lärare i förskoleklass som sedan tar vid och på ett år 

ska utveckla, utmana och förbereda samtliga barn i verksamheten för fortsatt skolgång, 

oavsett barns skilda kompetenser och erfarenheter.  

 

För att svara på studiens syfte har sex förskollärare med över tio års erfarenhet av arbete 

i förskoleklass intervjuats. Intervjuerna spelades in och grovtranskriberades, för att sedan 

analyseras med hjälp av en innehållsanalys. I analysprocessen kategoriserades 

återkommande beskrivningar av barns kompetenser samt aspekter på hur dessa 

kompetenser uppfattades forma arbetet i förskoleklassen. 

 

I resultatet redovisas först förskoleklasslärares uppfattningar om kompetenser hos barn 

som börjar i förskoleklass. Anledningen till det är att ge en förståelse för det resultat som 

sedan presenteras, där det beskrivs hur kompetenserna formar förskoleklasslärarnas 

arbete. Det framkommer att barn uppfattas ha samhälls- och ämneskompetenser när de 

börjar i förskoleklass, medan vissa brister beskrivs gällande barns sociala och motoriska 

kompetenser. Lärarna i förskoleklass menar att de aktivt arbetar för att hörsamma, 

uppmuntra och tillgodose barns samhällskompetenser i undervisningen, samtidigt som de 

strävar efter alternativa och kompletterande arbetsmetoder för att utmana barns 

ämneskompetenser. Det uttrycks vidare att barns brist på social kompetens uppfattas ge 

avbrott i ämnesundervisningen, och skapa ett ökat behov av närvarande 

förskoleklasslärare i barns samspel och lek. När förskoleklassåret börjar uppfattas 

barngruppen bestå av barn med varierade kompetenser, medan barns kompetenser 

uppfattas ligga på en relativ jämliknivå vid förskoleklassårets slut. I den diskussion som 

följer resultatet belyses att detta kan vara ett tecken på att alla barn i förskoleklass inte 

har möjlighet att utvecklas efter sin förutsättningar, då barn med bristande kompetenser 

tycks ha större utvecklingsspann än de barn som börjar förskoleklassen med högre 

kompetenser. Frågan som kvarstår är därför om den svenska förskolan tillåts göra skillnad 

för barns livslånga lärande. 
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Inledning 

I svenskt skolsystem finns förskoleklassen, en verksamhet med förskollärare och/eller 

grundskollärare för barn att ta del av året innan de börjar i grundskola. Den svenska 

förskoleklassen har sedan 1998 haft den struktur och uppbyggnad som den har idag, med 

en läroplan utfärdad av regeringen med lagstadgat innehåll (Skolverket, 2014). Redan i 

det betänkande som Barnomsorg- och skolakommittén presenterade 1997 (SOU 

1997:157) framhölls betydelsen av att i Sverige integrera all pedagogisk verksamhet för 

barn samt behovet av att förena förskolan och skolans pedagogiska synsätt. Idag är 

förskoleklassen en del av den svenska skolformen, och inbegrips av Skollagens 

bestämmelser. Enligt Skolverket (2014) syftar förskoleklassens verksamhet till att bl.a. 

öka integrationen mellan förskola, grundskola och fritidshem. I Skollagen (SFS 

2010:800, kap. 9) betonas verksamhetens syfte att stimulera barns lärande och utveckling 

utifrån en helhetssyn på barnen. Denna skolform har fram till idag varit en frivillig del i 

det svenska skolsystemet. I den proposition som regering presenterade i september 2017 

(Prop. 2017/18:9) ges förslag till att göra om förskoleklassen till en obligatorisk del i 

svensk skola. Enligt Skolverket (http://skolverket.se) kommer denna förändring 

genomföras från och med höstterminen 2018, vilket i så fall resulterar i att skolplikten 

kommer inträda det kalenderår som barnen fyller sex år. 

 

I svensk förskola infördes läroplanen 1998, och sedan 2010 är förskolan en del av 

skolformen och omfattas av Skollagens bestämmelser (SFS 2010:800). Syftet med 

förskolor är att erbjuda alla barn från ett år fram till dess att de börjar förskoleklass, eller 

någon annan utbildning, en trygg omsorg som främjar deras utveckling och lärande 

(Skollagen, SFS 2010:800, kap. 8). I den svenska förskolans läroplan, Lpfö 98 

(Skolverket, 2016) lyfts inte några specifika mål för vad barn ska bemästra eller kunna 

vid vissa åldrar eller tidpunkter. Istället framhålls att barns utveckling och intressen ska 

tillvaratas och analyseras för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barns fortsatta 

lärande (a.a.). Med andra ord är det upp till förskollärarna att avgöra vilken kunskapsnivå 

som anses eftersträvansvärd för barn och hur länge områden ska bearbetas. 

 

Den största andelen barn som börjar i förskoleklass kommer med erfarenheter av 

förskolans verksamhet. Enligt SCB statistikdatabas (elektronisk resurs) med Sveriges 

officiella statistik från 2016 var 95 % av de svenska femåringarna inskrivna i förskolans 
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verksamhet, d.v.s. året innan barn i regel övergår till förskoleklassens verksamhet. I och 

med förskolans frivilliga form utnyttjas den dock i olika hög grad av familjer, vilket gör 

att barns deltagande i verksamheten varierar. Som lärare i förskoleklass går det därför inte 

att förutsäga vilka erfarenheter och färdigheter barn kommer med. Ackesjö (2011) 

beskriver i sin studie förskoleklasslärares dilemma när de dels ska arbeta för att samverka 

och komplettera förskolan och skolans verksamheter, samtidigt som de ska sträva efter 

att erbjuda barn något annat än vad förskolan och skolan gör. Frågan jag ställer mig är 

hur förskoleklasslärare hanterar detta dilemma när förskollärare i förskolan har haft olika 

ambitioner och fokus beträffande barns kompetenser, och när barns deltagande i 

verksamheten har varierat. I det här arbetet har jag därför valt att synliggöra 

förskoleklasslärares uppfattningar om hur barns kompetenser i samband med 

förskoleklassens början beskrivs forma deras arbete. Men för att förstå det kommer även 

lärarnas uppfattningar om barns kompetenser vid början av förskoleklassåret belysas. 

Begreppet kompetenser omfattar i det här arbetet de färdigheter och den 

kunskapsutveckling som beskrivs för barn i läroplanen för grundskolan, fritidshem och 

förskoleklass, Lgr 11 (Skolverket, 2017) och i Lpfö 98 (Skolverket, 2016).  

 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur förskoleklasslärare uppfattar att barns 

kompetenser i samband med förskoleklassens början formar deras arbete.  

 

För att besvara syftet används följande frågeställningar: 

– Vilka kompetenser alternativt bristande kompetenser uppfattar förskoleklasslärare hos 

barn som börjar i förskoleklass? 

– Hur uppfattar förskoleklasslärare att deras arbete formas av kompetenser alternativt 

bristande kompetenser hos barn i förskoleklass? 
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Bakgrund 

Lgr 11 (Skolverket, 2017) är ett av de dokument som redogör för förskoleklassens 

riktlinjer. Där beskrivs inte bara syftet med verksamheten utan också de delar som ska 

vara centrala i undervisningen och hur de ska främja barn i riktning mot kommande 

kunskapskrav i grundskolan. För att ge en förståelse för förskoleklasslärarnas uppdrag 

presenteras i detta avsnitt en översikt av delar i Lgr 11 som berör förskoleklassen. 

 

Som tidigare nämnt har de flesta barn i förskoleklass erfarenheter med sig från förskolans 

verksamhet. I följande avsnitt kommer därför den utveckling som anses eftersträvansvärd 

för förskolebarn utifrån Lpfö 98:s (Skolverket, 2016) riktlinjer belysas. Detta för att bättre 

förstå de kompetenser som senare kan komma att forma lärarnas arbete i förskoleklass.  

 
Den svenska förskoleklassens läroplan 

I Lgr 11 (Skolverket, 2017) framkommer vissa gemensamma riktlinjer för förskoleklass 

och grundskola, där mål att sträva efter är barns respekt och förståelse för andra. Vidare 

uttrycks att barns uppfattningar om rättigheter och skyldigheter ska utvecklas. I de 

preciserade målen för förskoleklassen uttrycks att barns allsidiga utveckling ska gynnas 

och att undervisningen ska generera i nya upptäckter och kunskaper för barn. Barn ska 

ges möjlighet att utveckla förmåga till problemlösning och färdigheter som beskrivs mer 

preciserat utifrån estetiska uttrycksformer, matematik, språk och kommunikation, teknik, 

natur- och samhällsvetenskap samt lek, fysisk aktivitet och utevistelse. Det framhålls 

vidare att barns förmåga att kommunicera och samspela med andra ska främjas. 

Undervisningen ska ge barn möjlighet att utveckla goda relationer till kamrater, och barn 

ska genom delaktighet, inflytande och ansvar ges möjlighet att bli väl insatta i 

demokratiska principer gällande arbetssätt och processer. På det sättet ska barns förmåga 

till samarbete och konstruktiv konflikthantering stärkas. För barns vidare utveckling av 

kompetenser framkommer att barn ska utmanas och deras intressen, behov, lek och 

tidigare erfarenheter tillvaratas (a.a.). 

 

Den svenska förskolans läroplan 

I Lpfö 98 (Skolverket, 2016) framhålls att förskolans verksamhet ska sträva efter att 

grundlägga barns livslånga lärande, likväl som att barns respekt, empati, omtanke och 

aktning för andra ska eftersträvas. Förutom att barns lust att lära ska stimuleras, ska 
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förskolan uppmuntra till barns nyfikenhet, företagsamhet och intresse. I läroplanen 

framhålls strävansmål som syftar till att barn ska lära sig fungera både enskilt och i grupp, 

och utveckla förmågan att hantera konflikter samt förstå rättigheter och skyldigheter. I 

verksamheten ska förskollärare arbeta för att barn ska bilda sig egna uppfattningar och 

göra val utifrån egna förutsättningar. Barn i verksamheten ska utöver det få hjälp att skapa 

tilltro till den egna förmågan att tänka själv och handla samt att röra och lära sig. Vidare 

belyses mål för förskolan att sträva efter som omfattar exempelvis kroppsuppfattning och 

motorik, estetiska uttrycksformer, matematik, naturvetenskap, teknik, kommunikation, 

språk och inflytande. För att barn ska utveckla kompetenser i verksamheten uttrycks att 

barns erfarenheter, intressen, motivation och drivkraft ska tillvaratas. Vidare framhålls att 

barngruppen samt barns lek och egna aktiviteter ska användas för barns utveckling av 

kompetenser (a.a.).  

 

Läroplanernas utformning 

Förskoleklassen och förskolans läroplaner innefattar likvärdiga värden med mål som 

fokuserar bl.a. barns respekt och empati, konflikthantering, inflytande, rättigheter, 

ämneskunskaper och motorik. Den stora skillnaden i läroplanerna är att det i Lgr 11 

(Skolverket, 2017) uttrycks att barn i förskoleklassen ska utveckla kompetenser inom 

respektive område medan Lpfö 98 (Skolverket, 2016) istället beskriver att dessa 

kompetenser för förskolebarn ska eftersträvas. 

 
Tidigare forskning om det pedagogiska arbetet i förskola 

och förskoleklass 

Eftersom förskolan bygger på strävansmål för barn, och verksamhetens frivilliga form 

tillåter att barn deltar i olika hög grad går det inte att säga att de kompetenser som uttrycks 

i läroplanen också är de kompetenser som faktiskt kommer uppfattas hos barn som lämnar 

verksamheten. I detta avsnitt redovisas forskning som synliggör vad i förskolans struktur 

som kan påverka barns utveckling av kompetenser, detta för att ge en förståelse för hur 

dessa faktorer kan ha betydelse för om och hur förskoleklasslärare i efterföljande 

verksamhet uppfattar barns kompetenser.  

 

I både förskolan och förskoleklassens läroplan (Skolverket, 2016; Skolverket, 2017) 

uttrycks en strävan efter samstämmighet mellan förskolan och förskoleklassens 
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verksamhet. Dock försvårar förskolans form säkerställandet av att de kunskaper som barn 

tillfogar sig i förskolan är i linje med det som förskoleklasslärarna har i uppgift att senare 

främja. I detta avsnitt presenteras därför forskning som belyser betydelsen av och 

uppfattningar om kontinuitet mellan förskola och förskoleklassens verksamhet. 

Avslutningsvis kommer forskning om barn och lärare i förskoleklassens kontext 

redovisas för att synliggöra det sammanhang som förskoleklasslärare befinner sig i när 

de tar del av barns kompetenser.    

 
Förskollärares pedagogiska arbete 

Det råder delade uppfattningar bland förskollärare huruvida läroplanen i förskolan har 

påverkat barns möjlighet att förvärva kompetenser i verksamheten. I en studie från Island 

framhålls förskollärares uppfattningar om att läroplanen egentligen inte har ändrat arbetet 

i barngrupper (Einarsdottir, 2006). Förskollärarna anser snarare att läroplanen har bidragit 

till att sätt ord på det som redan görs i förskolan (a.a.). Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2004) menar i sin studie att införandet av läroplanen i förskoleverksamhet har inneburit 

en ökad medvetenhet bland förskollärare när det gäller barns lärande. Vidare framhålls 

att förskollärares förmåga att uttrycka vad och varför saker genomförs har förbättrats i 

och med läroplanens införande (a.a.).  

 

I Brodin och Renblads, (2014) studie framhåller förskolechefer att den mest avgörande 

faktorn för om och hur läroplanens mål uppnås är förskollärares kompetenser. Men även 

rådande attityder och värderingar i arbetslag anses ha betydelse, liksom det systematiska 

kvalitetsarbetet (a.a.). Detta stöds utifrån Pramling Samuelsson och Sheridans (2004) 

studie där det framkommer att den pedagogiska personalens kompetens är viktig för att 

barns utveckling ska främjas. Vidare lyfter de svenska förskolecheferna i Brodin och 

Renblads (2014) undersökning en problematik beträffande att utvärdera verksamheten, 

då barns lärande ska främjas men inte bedömas. Förskolecheferna uttrycker ett behov av 

att i förskolan arbeta fram verktyg som mäter om barns lärande är samstämmigt med 

läroplanens syfte och mål (a.a.).  

 

Forskning har visat att de ökade storlekarna på barngrupper i förskolan under 2000-talet 

har resulterat i att förskollärare upplever arbetet som mer intensivt och uppfattningar om 

att de inte hinner nyttja den planeringstid som de egentligen har rätt till (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2004). En konsekvens av det, som förskollärarna ser, är att de 
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inte hinner möta alla barns behov och utmana deras fulla potential vilket Pramling 

Samuelsson och Sheridan menar kan påverka kvaliteten på förskolor (a.a.). 

 

Sammons et al. (2004) belyser i sin studie från England att i samband med skolstart har 

barn med förskoleerfarenhet påvisat bättre kunskaper beträffande fonologisk 

medvetenhet och bokstavsigenkänning samt sifferförståelse och språkutveckling än de 

barn som varit hemma eller spenderat färre än 50 timmar i förskolan. Vidare framhåller 

Sammons et al. att ju längre tid barn tagit del av förskolans verksamhet, ju större 

skillnader uppstår det mellan barn med förskoleerfarenhet och de barn utan erfarenhet 

inom dessa områden. Redan vid tre års ålder kunde högre kognitiva färdigheter påvisas 

hos barn som börjat i förskolan innan treårsålder än hos de barn som närvarat i 

verksamheten mindre än 50 timmar (a.a.). Det förekommer dock betydande skillnader 

mellan engelska och svenska förskolor, där svenska förskollärare anses ha stort inflytande 

över förskoleverksamhetens upplägg trots läroplanen (Bennett, 2005). De engelska 

förskolornas ramar och riktlinjer är mer preciserade och styrda i förhållande till vilka 

lärandemål barn ska uppnå (a.a.).  

 

När det gäller Sverige, Island och Finland förekommer inte någon uppdelning av 

läroplanen och dess mål utifrån barns ålder (Alvestad, et al., 2014). Forskning visar att 

lärare i dessa länder därför har en bristfällig förståelse gällande vad som förväntas 

inkludera deras professionella arbete med förskolans allra yngsta barn, barn under tre år 

(a.a.). Alvestad et al. framhåller att förskollärarna har en önskan om en tydligare 

formulering beträffande vad deras arbete ska inkludera. Anledningen till det är att de 

yngsta barnens lärande anses hamna i skuggan av förskollärarnas omsorgsarbete (a.a.). I 

Brodin och Renblads (2014) studie uttrycks denna uppfattning även hos förskolechefer, 

då de menar att det ökade antalet yngre barn i dagens förskolor har bidragit till att 

omsorgsarbetet tillåts ta mer plats än barns lärande (Brodin & Renblad, 2014).  

 

Bennett (2005) menar att svenska förskolor skiljer sig från engelsk förskoleverksamhet, 

en verksamhet där forskning har visat att barn tillägnar sig kognitiva färdigheter 

(Sammons et al., 2004). Vidare belyser forskning en problematik beträffande 

läraruppdraget i svensk förskola (Alvestad, el al., 2014; Brodin & Renblad, 2014; 

Pramling Samuelsson & Sheridan, 2004). Frågan är då vilka kompetenser förskollärare i 

den svenska förskolan anser sig främja hos barn i verksamheten. I Lindströms (2013) 
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studie framkommer att de flesta förskollärare uppfattar att de ger barn möjlighet att 

utveckla inre motivation, kreativitet, nyfikenhet och nya idéer. Vidare menar 

förskollärarna att barn utvecklar kompetens beträffande att ha och ta ansvar, och förmåga 

att föra samtal med andra. Dock var det bara drygt hälften av de 529 förskollärare i 

Lindströms studie som uppfattade att de i verksamheten gav barn möjlighet att utveckla 

förmåga att lyssna till andra (a.a.).  

 

Kontinuitet i förskola och skolans verksamhet 

Forskning har visat att det är viktigt för barn med en trygg övergång mellan förskola och 

skola (Ackesjö, 2013a; Alatalo, 2017). Dock belyser Alatalo (2017) i sin studie att lärare 

i förskoleklass upplever att förskoleklassens icke obligatoriska form försvårar 

kontinuiteten i verksamheten. Det p.g.a. att barn har möjlighet att komma och gå som det 

passar familjerna. Lärarna i studien menar att om förskoleklassens verksamhet blir 

obligatorisk kan alla barn få samma chans till en skolstart under lekfulla former med en 

pedagogik från förskolan.  

 

För att få ett fungerande samarbete och en kontinuitet för barn i övergången mellan 

förskola och skola, lyfter Dockett och Perry (2017) i sin studie att kommunikationen 

mellan verksamheterna är viktig.  Detta är något som framkommer även i Brodin och 

Renblads (2014) undersökning, då svenska förskolechefer menar att det är viktigt att 

använda ett gemensamt språk inom skolverksamheterna för att underlätta samarbetet.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2004) menar utifrån sin studie att förskollärare 

strävar efter ett 1-16 perspektiv, det vill säga en strävan efter en kontinuitet för barns 

lärande från barns tidigaste år som fortsätter under hela deras skoltid och som bygger på 

en samstämmig syn gällande barn och lärande. Hos vårdnadshavare kan det dock 

förekomma uppfattningar om att pedagogiken i förskola och skola bör vara skilda. I 

Einarsdottirs (2006) studie framkommer att föräldrar till barn i isländska förskolor ofta 

berömmer personalens insats och uppskattar förskollärarnas arbete. Förskolans 

verksamhet präglas av ett flexibelt och indirektlärande där barnens initiativ och samspel 

med andra uppmuntras. Däremot uppfattar grundskollärare att föräldrar förväntar sig mer 

akademiskt arbete i grundskolan och har höga krav på både skolors och barns akademiska 

framgångar. Detta i en grundskola som till stor del bygger på strukturerade arbetsmetoder 

där lärarna står för planering och barnen har lite möjlighet att påverka verksamheten (a.a.) 
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Barn i förskoleklass 

Ackesjö (2013a) menar utifrån sin studie att barn som börjar i förskoleklass har 

förväntningar på förskoleklassen som en verksamhet med kontraster till förskolans 

kontext. Enligt Ackesjö försöker barn förstå och skapa mening i den nya verksamheten, 

där lärarnas intentioner inte alltid är självklara för dem samtidigt som de hanterar ett 

motstånd och en frigörelse från förskolans verksamhet (a.a.). I Ackesjös (2013b) studie 

framkommer att en del barn uttrycker ett motstånd gentemot förskolans tradition i 

samband med övergången till förskoleklass, och Ackesjö menar att det är ett sätt för dem 

att söka tillhörighet i den nya situation de befinner sig i.  

 

Forskning har visat att barn i förskoleklassen till viss del upplever att de får reproducera 

och upprepa aktiviteter som de redan gjort i förskolans verksamhet (Ackesjö, 2013b). 

Ackesjö ställer sig frågan om förskolan har blivit alltmer skolifierad och om 

förskoleklassen därmed tenderar att bli ett väntrum för barn att upprepar förskolans 

verksamhet i, i väntan på att de ska börja första klass (a.a,).  

 

Lärare i förskoleklass 

I förskoleklassens kontext menar Alatalo (2017) att lärare kan uppleva svårigheter med 

att i praktiken individualisera arbetet i barngruppen. Det framkommer vidare att 

grundskollärare i förskoleklassen upplever att de undervisar barn medan förskollärare i 

förskoleklass kan ha svårare att uppfatta barns lärande i verksamheten som egentliga 

kunskaper. Istället uttrycker de barns lärande som ett förberedande lärande inför det 

senare lärandet i grundskolan.  

 

I både förskola och förskoleklass beskrivs barns lek som viktig. Forskning har dock visat 

att lekens betydelse och användning som arbetsmetod i förskoleklass kan se olika ut 

beroende på förskoleklasslärares utbildning. De lärare med grundskollärarutbildning i 

förskoleklass kan ha svårare att integrera lek och lärande än de förskoleklasslärare med 

förskollärarutbildning (Alatalo, 2017). Ackesjö (2011) uttrycker i sin studie farhågor 

beträffande att den fria leken kan få för mycket utrymme i förskoleklassverksamhet i 

förhållande till barns lärande. Alatalo (2017) menar dock i sin studie att förskollärare och 

grundskollärares skilda sätt att nyttjar leken berikar verksamheten, vilket möjliggör en 

mjuk övergång mellan förskole- och skolverksamhet. 
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Sammanfattning av tidigare forskning och det pedagogiska problemet 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av studien tidigare forskningen om det 

pedagogiska arbetet i förskola och förskoleklass. Vidare redogörs för en problematik 

beträffande förskolans frivilliga form och dess strävansmål, och vad det ger för 

konsekvenser för lärare i förskoleklassen.  

 

Som tidigare beskrivits är det oklart om läroplanen i svensk förskola har ökat barns 

möjlighet att förvärva kompetenser i förskoleverksamhet. Samtidigt visar forskning från 

England att barn med erfarenhet från förskolan har signifikant högre ämneskompetenser 

i samband med att de börjar i grundskolan, än de barn med lite eller ingen erfarenhet. Det 

framkommer dock betydande skillnader mellan engelska och svenska förskolor, där de 

engelska förskolorna bl.a. är mer målinriktade. Det framhålls dock att förskollärare i 

Sverige uppfattar att barn i förskolan utvecklar motivation, kreativitet, nyfikenhet och 

idéer samt färdigheter gällande att ha och ta ansvar och förmåga att föra samtal med andra. 

Dock uppfattade inte lärarna att barn i lika hög grad hade möjlighet att utveckla förmågan 

att lyssna till andra. Svenska förskollärare uttrycker i en annan studie en oro gällande de 

yngsta barnens lärande, som de menar kan hamna i skuggan av förskollärarnas 

omsorgsarbete.  Svenska förskolechefer efterfrågar i sin tur verktyg för att kunna bedöma 

huruvida barn i förskolan utvecklar färdigheter som kan anses samstämmiga med 

läroplanens intentioner.  

 

Det framkommer vidare att förskollärare strävar efter en kontinuitet för barns lärande i 

samband med övergången från förskola till förskoleklass, samtidigt som barn och 

vårdnadshavare uttrycka en förväntan att verksamheterna ska skilja sig åt. Frågan om 

förskolan har kommit att bli mer skolifierad belyses, och om barn i förskoleklass därför 

alltmer får ägna sig åt att upprepa förskolans verksamhet. 

 

Vidare framkommer att förskoleklasslärare har svårt att individanpassa 

förskoleklassverksamheten utifrån barns skilda behov, och att förskoleklasslärare har 

olika syn på barns lärande och lek beroende på om de har förskollärar- eller 

grundskollärarutbildning.   

 

Med andra ord syftar förskolans verksamhet till att gynna barns utveckling utifrån en 

struktur som bygger på frivillighet och strävansmål. Det går vidare inte att förutsäga vilka 
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kompetenser och variationer i kompetenser som barn har i samband med att de övergår 

till förskoleklassen. Trots det ska förskoleklasslärare på ett år lyckas utmana och 

förbereda samtliga barn i förskoleklassen för grundskolans verksamhet. Jag anser att det 

behövs forskning som belyser förskoleklasslärares uppfattningar om hur deras arbete 

formas av barns tidigare kompetenser. 
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Metod 

I följande avsnitt redogörs för undersökningens valda metod, urval av deltagare, 

tillvägagångssätt, datainsamlingsmetod och analysprocess samt etiska överväganden. 

Vidare definieras centrala begrepp som senare förekommer i resultatet. 

 

Val av metod 

I denna studie har kvalitativ data samlats in i form av intervjuer. Löfgren (2014) menar 

att det med kvalitativ data går att synliggöra andras erfarenheter och bygga förståelse för 

hur yrkesgrupper skapar mening i professionen. Vidare framhåller han att det går att 

belysa variationer och olikheter i bl.a. arbetssätt. I den här studien som ska redovisa 

förskoleklasslärares uppfattningar om hur barns kompetenser formar deras arbete ansågs 

en kvalitativ metod därför vara bäst lämpad. 

 

Urval 

Ett bekvämlighetsurval av deltagare till studien gjordes utifrån tre närliggande 

kommuners hemsidor med kontaktuppgifter till kommunernas förskoleklasser. Vidare 

nyttjades även tips från informanter för att identifiera ytterligare förskollärare som 

uppfattades uppfylla de inklusionskriterier som från början var uppsatta för studien. 

Inklusionskriterierna innefattade förskollärare med minst 15 års arbetslivserfarenhet från 

förskoleklass. Dessa kriterier kom dock att ändras under studiens gång, varför två av 

deltagarna endast arbetat tio år i förskoleklass. Anledningen till de först uppsatta 

inklusionskriterierna var att studien till en början skulle undersöka uppfattade skillnader 

beträffande barngruppers kompetenser idag i samband med förskoleklassårets början 

jämfört med innan 1998. När de första två intervjuerna hade genomförts stod det dock 

klart att det skulle bli svårt att få tag på tillräckligt många informanter med mer än 15 års 

erfarenhet av förskoleklassen. Den jämförande delen togs därför bort, och syftet 

formulerades om till att undersöka förskoleklasslärares uppfattningar beträffande hur 

barns kompetenser i samband med förskoleklassens början formar arbetet i 

förskoleklassen. De totalt sex informanterna var verksamma i tre olika kommuner i 

Sverige och hade 10 till 27 års arbetslivserfarenhet från förskoleklass.  
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Tillvägagångssätt 

Nio biträdande grundskolerektorer i totalt tre kommuner tillfrågades via mejl gällande 

huruvida de hade förskollärare i förskoleklass som uppfyllde de då utformade 

inklusionskriterierna. Detta efter att försök gjorts att kontakta tre av rektorerna per telefon 

utan resultat. Tre av rektorerna besvarade mejlet med uppgifter till förskoleklasslärare på 

deras skola som de uppfattade uppfyllde inklusionskriterierna, och hade uttryckt sitt 

medgivande till att delta i studien. Två av de tillfrågade rektorerna hade inga 

förskoleklasslärare som kunde eller ville delta. Övriga rektorer besvarade inte mejlet. 

Kontakt togs med de tre namngivna förskollärarna via mejl eller telefon, och samtliga 

informanter gavs skriftlig information om studien. Ytterligare en förskoleklass 

kontaktades per telefon med förfrågan gällande huruvida det fanns förskollärare som 

uppfyllde de då uppsatta inklusionskriterierna och som var villig att delta i studien, vilket 

resulterade i ytterligare en informant. Vidare kontaktades två förskollärare i förskoleklass 

efter tips från två informanter, där båda förskollärarna gav sitt medgivande till deltagande. 

En pilotintervju genomfördes innan intervjuerna utfördes och efter det gjordes några 

mindre ändringar i intervjuguiden för att förtydliga frågornas innehåll. Pilotintervjun 

finns inte presenterad i resultatet. Alla deltagare gavs möjlighet att ta del av 

intervjuguiden innan intervjuerna genomfördes, vilket fyra av de sex informanterna hade 

gjort. Informanterna valde plats och tid för genomförande av intervju, och fem av 

intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser i avskilda klassrum eller 

arbetsrum medan en intervju ägde rum i hemmiljö. 

 

Datainsamlingsmetod 

I studien genomfördes semistrukturerade intervjuer för att samla in data som svarade på 

syfte och frågeställningar. Bryman (2011) beskriver semistrukturerad intervju som en 

intervjuform med allmänna frågeställningar där ordningsföljden på frågorna kan varieras. 

Det framhålls vidare att svaren från informanterna kan användas för att under intervjun 

forma och ställa ytterligare följdfrågor, vilket också var anledningen till att denna 

intervjumetod valdes. Intervjuguiden bestod av åtta huvudfrågor, där fråga sex och sju 

innehöll tre aspekter vilket gjorde att frågorna blev relativt omfattande (se bilaga 1). 

Frågornas övergripande fokus handlade om förskollärarnas uppfattningar om barns 

kompetenser i samband med barns övergång till förskoleklass. För studien ansågs detta 

viktigt att belysa för att kunna fånga hur barns kompetenser formar lärarnas arbete. Det 

fanns även tre bakgrundsfrågor om hur länge informanterna arbetat i förskoleklass, deras 
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utbildning och vad som från början gjort att de sökt sig till yrket. Intervjuerna varade 

mellan 20-39 minuter och spelades in med hjälp av diktafon. Under de första intervjuerna 

var tanken att få en enhetlig intervjustruktur genom samtliga intervjuer, dock omarbetades 

följdfrågorna något efter tredje intervjun för att få ett ökat fokus mot förskoleklassens 

läroplan och innehåll.  

 

Dataanalys 

De inspelade intervjuerna grovtranskriberades, vilket betyder att informanternas svar 

skrevs ut i sin helt men att pauser, intoningar, betoningar samt mina bekräftelser av 

informanternas svar uteslöts. Därefter sammanställdes relevanta delar som motsvarade 

studiens syfte och frågeställningar. I studien behandlas kvalitativ data och i 

analysprocessen av dessa användes Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. 

Som de beskriver identifierades meningsbärande enheter vilket gjordes utifrån 

föreliggande studies syfte och frågeställningar. Dessa enheter omfattades ibland av delar 

av meningar, hela meningar eller flera meningar från intervjuerna. Enheterna 

sammanfattades sedan för att belysa meningsenheternas kärna. Därefter utarbetades koder 

som beskrev meningsenheternas innehåll, i denna studie omfattade koderna området för 

barns uppfattade kompetens.  Därefter organiserades dessa områden i underkategorier och 

kategorier vilket kom att utgöra några av rubrikerna och underrubrikerna i studiens 

resultat. 

 
Meningsenhet Sammanfattat 

innehåll 

Område Underkategori Kategori 

Mm, vi får ju 

fler och fler 

som kan läsa 

när de kommer 

till oss.  

Fler barn kan 

läsa när de 

börjar i 

förskoleklass. 

Läsning Ämneskompetens Uppfattningar 

beträffande 

barns 

färdigheter 

Dom törs ju 

ifrågasätta på 

ett helt annat 

sätt. 

Barn vågar 

ifrågasätta.  

Ifrågasättande  Samhällskompetens Uppfattningar 

beträffande 

barns 

färdigheter 

Tabell 1. Visar hur meningsenheter bearbetats till underkategorier och kategorier 
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Forskningsetiska överväganden 

Vid första kontakten med informanterna klargjordes att de när som helst kunde avbryta 

sitt deltagande i studien utan vidare förklaring. Detta beskrevs även i det informationsmejl 

om studiens syfte som skickades ut innan intervjuerna ägde rum, där informanterna även 

informerades om att de kunde avstå från att svara på specifika frågor om så önskades 

under intervjun. Innan intervjuerna genomfördes hade samtliga informanter uttryckt sitt 

samtycke till att delta. Enligt Vetenskapsrådet (2017) är det viktigt att deltagare delges 

information om studiens syfte samt har lämnat sitt uttryckliga samtyckte till att medverka. 

I föreliggande studie kom undersökningens syfte och frågeställningar att ändras under 

studiens gång, dock innefattade det första tänkta syftet samt det slutgiltiga syftet 

förskoleklasslärares uppfattningar om barns utveckling i samband med barns övergång 

till förskoleklass. Det slutgiltiga syftet uppfattades därför vara så pass närliggande det 

första varför beslut togs att inte samla in ett förnyat samtycke från informanterna. 

Informanterna informerades om att inga obehöriga skulle få ta del av inspelningarna eller 

deras medverkan i studien. När de inspelade intervjuerna skrevs ut togs namn på personer, 

förskolor, orter och kommuner bort. Ingen uttryckt anonymisering har varit möjlig att 

utlova informanterna, i det fall en granskning av studien skulle anses nödvändig av lärare 

på högskolan (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Centrala begrepp 

För att beskriva hur barns kompetenser formar förskoleklasslärarnas arbete analyserades 

först informanternas svar utifrån uppfattningar beträffande barns kompetenser, och 

därefter utifrån hur kompetenserna beskrivs forma arbetet. Vissa mönster i intervjuerna 

gick att finna där beskrivningar av barns kompetenser återkom. Då dessa kompetenser 

även gick att urskilja i de utvecklingsmål för barn som beskrivs i Lgr 11 (Skolverket, 

2017) och i Lpfö 98 (Skolverket, 2016) nyttjades läroplanernas innehåll för att i studien 

kategorisera barns kompetenser. I resultatet presenteras dessa kategorier utifrån 

begreppen samhälls-, ämnes, social- och motorisk kompetens. För att förstå innebörden 

av dessa begrepp ges en vidare definition utifrån studiens och läroplanernas (Skolverket, 

2016; Skolverket, 2017) innehåll, och min förståelse av dessa. I föreliggande studie 

används begreppet samhällskompetens för att beskriva kompetenser som i läroplanerna 

uttrycks utveckla barns förmåga att delta i demokratiska processer, men som jag inte anser 

innefattas av begreppet social kompetens. Exempel på sådana färdigheter är 

ifrågasättande och inflytande. Vidare kommer begreppet ämneskompetens att användas 
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för att beskriva kompetenser som berör ämnesområden i Lgr 11 och som ligger till grund 

för ämnesundervisningen i grundskolan, så som exempelvis matematik och svenska. I 

studien förekommer även begreppet social kompetens, där det redogörs för kompetenser 

som i Lgr 11 och Lpfö 98 beskrivs gynna barns samspel med andra. Exempel på sådana 

färdigheter är respekt och empati. Motorisk kompetens är också ett centralt begrepp för 

studien, och innefattar barns finmotoriska färdigheter. 
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Resultat 

I följande avsnitt redogörs för resultatet av de intervjuer som genomförts i studien. Två 

huvudkategorier med medföljande underkategorier kommer presenteras. I den första 

huvudkategorin presenterar jag lärares uppfattningar om barns kompetenser för att ge en 

förståelse för var förskoleklassen och förskoleklasslärarna tar vid efter föregående 

verksamhet. I kategorin presenteras underkategorierna Kompetenser och Bristande 

kompetenser. De specifika områdena för barns uppfattade kompetenser och bristande 

kompetenser kommer synliggöras i underkategorier, se figur 1. Därefter presenteras den 

andra huvudkategorin Uppfattad arbetspåverkan, där lärares uppfattningar redovisas 

beträffande hur barns kompetenser formar arbetet utifrån det som tidigare beskrivits som 

barns kompetenser och bristande kompetenser. Huvudkategorin utgörs då av 

underkategorierna Undervisning och Interaktion. I figur 1 ges en överblick över de 

huvud- och underkategorier som kommer presenteras. I resultatet omnämns förskollärare 

i förskoleklassen som lärare medan förskollärare i förskolan presenteras som 

förskollärare. För att styrka resultatet presenteras citat från informanterna, i samband med 

det benämns de I1-I6. 

 
 

 
 
 
Figur 1. En översikt av resultatets kategorier. 

Uppfattningar om 
Kompetenser

Kompetenser

Samhällskompetens Ämneskompetens

Bristande 
kompetenser

Social kompetens Motorisk 
kompetens

Uppfattad arbetspåverkan

Undervisning Interaktion
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Lärares uppfattningar om barns kompetenser 

Alla informanter uppfattar att barn som börjar i förskoleklass har kompetenser av 

varierade kvaliteter, beroende på vilken förskola eller barnomsorg barnet tidigare varit 

inskriven i. En informant menar att barn som tagit del av förskolors verksamhet har ökade 

förkunskaper än de barn som varit hos dagbarnvårdare. I samband med att barn börjar i 

förskoleklass beskriver samtliga informanter att barn har viss samhälls- och 

ämneskompetens, och fyra av informanterna uppfattar brister beträffande barns sociala 

kompetens. Vidare framkommer att två av informanterna upplever att barn till viss del 

saknar färdigheter gällande finmotoriska kompetenser.  

 

Kompetenser  
I samband med att barn börjar förskoleklass uppfattar fyra av informanterna att barn har 

goda kunskaper om omvärlden, och de beskriver barn som allmänbildade. Vidare betonar 

de att barn rent generellt kan anses ha ökade kunskaper med sig när de börjar i 

förskoleklass idag, än vad barn haft tidigare. En informant uttrycker det på följande sätt: 

 

Sen tycker jag att idag, om jag jämför med när jag börja, så kan barn… eller 

barn ska jag säga… en sexåring kan mycket mer idag och vet mycket mer 

idag generellt. Jämfört med när jag började så märker man skillnaden på 

kunskaper, att kunskaperna har ökat hos dom. (I2)  

 

Samtliga informanter menar att information från förskollärare om barns kompetenser 

underlättar övergången till förskoleklass, för både barn och lärare. Dock framhåller ett 

par informanter att de får för lite information som belyser barns faktiska kunskaper, och 

istället informeras de om vad verksamheten har erbjudit barnen. Det framkommer vidare 

att en informant upplever positiva effekter gällande barns kompetenser i de fall 

förskollärare nyttjat strukturerade arbetsmetoder. En informant anser vidare att lärarnas 

arbete med att motivera och utmana barnen vidare i förskoleklass, underlättas i det fall 

förkunskaperna från förskolan bygger på barns intressen. En informant uppfattar dock att 

när förkunskaperna i barngruppen varierar vid förskoleklassens början är det de barn med 

minst utvecklade färdigheter som har störst utveckling under året i förskoleklassen. 

Informanten menar vidare att barnen i slutet av året vanligtvis ligger på en relativt 

jämnliknivå gällande kompetenser. 
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Samhällskompetens 

När det gäller barns samhällskompetens uttrycker samtliga informanter att barn som 

börjar i förskoleklass uppfattas vara mer medvetna om sina rättigheter samt vågar utöva 

inflytande och ifrågasätta lärarna och verksamheten i större utsträckning än vad barn gjort 

tidigare.  

 

Och dom kommer med mer idéer och mer förslag och ”varför får inte jag göra 

så?”. Och jag tänker på där jag jobbade eller praktisera på lekskola, ja men då 

tordes dom inte säga flaska ens. (I2) 

 

Informanterna har delade uppfattningar om huruvida det uppfattat ökade ifrågasättandet 

hos barn kan anses positivt eller negativt. En informant som uppfattar det som positivt 

menar att samspelet mellan lärare och barn förändrats och att kommunikationen mellan 

dem har ökat. 

 

Jag ser det bara som positivt. Vi vill ju ha självständiga elever som vågar 

tycka till, så det är bra. Det är ju väldigt stor skillnad om man säger när jag 

började, då var ju jag mer en givare och dom mer en tagare. Nu är det ju mer 

att man har ett annat typ av förhållningssätt till varandra. Det är mer 

kommunikation med barnen och barnen har mycket mer tankar och det är på 

en annan nivå nu, roligare. (I6) 

 

En annan informant framhåller i sin tur att det är positivt att barn är medvetna om sina 

rättigheter och vågar ifrågasätta varför vissa saker ska göras. Hen menar dock att det har 

gått överstyr då barnen inte är medvetna om sina skyldigheter gentemot andra i lika hög 

grad. Det framkommer dock inte att barns medvetenhet om skyldigheter anses bristfällig, 

utan bara inte fullt lika utvecklad som barns medvetenhet om rättigheter. 

 

Ämneskompetens 

Samtliga informanter uppfattar att barn redan när de börjar förskoleklass har kompetenser 

beträffande skolans ämnen. Engelska, teknik och naturvetenskap är områden där enstaka 

informanter ger uttryck för att barn har förkunskaper. Vidare uppfattar tre informanter att 

barns kompetenser inom matematik har ökat, medan skilda uppfattningar framkommer 

bland informanterna beträffande barn kompetenser i svenskämnet. Två informanter 
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menar att barns kompetens i svenskämnet har ökat, medan en annan upplever att barn är 

mer van vid bokstäver men har svårigheter gällande den språkliga medvetenheten. 

 

Barn har nästan lite svårare än för ett tag sedan, för det finns så mycket annat 

som lockar och pockar, samtidigt som dom är van med bokstäver. Men när 

det kommer till att ljuda och lyssna in långa och korta ord och dom här 

sakerna, att sätta ihop sammansatta ord, då kan det bli lite svårt. Hur ska jag 

förklara skillnaden? Den här språklig medvetenhet är lite svårare, för det är 

så många saker i barns värld nu som tar uppmärksamhet och som man kanske 

inte ger tid till. (I5) 

 

Vidare uttrycker en informant att barn idag kan skriva i större utsträckning än vad barn 

kunnat tidigare, medan en annan menar att hen inte kan se några märkbara skillnader alls 

gällande denna färdighet. 

 

Inom vissa områden, så som exempelvis teknik och digitala verktyg, menar en informant 

att förskoleklassen måste bli bättre på att tillvarata barns kompetenser då förskolan anses 

ha kommit långt gällande att utveckla barns färdigheter inom områdena. Dock menar en 

annan informant att ett för stort fokus gentemot ett sådant område i förskolan kan leda till 

att barn går miste om kompetenser inom andra områden.  

 

Bristande kompetenser 
Av informanterna är det fyra som menar att barn som börjar i förskoleklassen har brister 

när det gäller förmågan till socialt samspel med andra. Bidragande faktorer som omnämns 

är samhällsförändringar i stort samt den ökade fokuseringen på barns ämneskunskaper i 

förskolan. Ett par informanter uppfattar att barns finmotoriska färdighet med handen har 

försämrats sedan slutet av 1990-talet. En informant menar att det beror på en ökad 

användning av digitala verktyg, medan en annan uppfattar att det beror på att förskolan 

inte använder sig av handarbete på samma sätt som tidigare. 

 

Social kompetens 
De informanter som uttrycker en brist hos barn beträffande deras sociala kompetens, 

menar att det är barns hänsyn gentemot andra och den grundläggande respekten i 

förhållande till kamrater och vuxna som saknas. Vidare beskrivs även barns empati, 
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sympati och förståelse för andra människors känslor och situation som bristfällig. Det 

framkommer vidare att fem av informanterna uppfattar barn som egoistiska, vilket en 

informant menar är naturligt för barn i sexårsåldern även om hen upplever att 

självcentreringen har ökat. Informanter uppfattar att barns bristande empati och förståelse 

för andra leder till fler konflikter i barngruppen samt att det uppfattas påverka barns 

förmåga att leka med andra.  

 

Motorisk kompetens 
Det framkommer att ett par informanter upplever vissa brister gällande barns 

finmotoriska kompetens. Det som uttrycks är att barn i större utsträckning uppfattas ha 

bristfälliga förmågor att använda handen för att exempelvis skriva, klippa och rita. Den 

ena av informanterna menar att det framförallt är pojkar som behöver träna mer på att 

skriva och använda penna i förskolan. Hen menar att en bristfällig förmåga att använda 

pennan i förskoleklass kan påverka inom områden där denna förmåga är en förutsättning 

för att kunna fullfölja en aktivitet.  

 

Speciellt pojkar behöver ju träna mer på att skriva. Där tycker jag att 

förskolan skulle träna lite mer med penna. Många… och då är det ju 

inte så kul även om dom kan det dom ska göra då. Då blir det… då 

kan det bli stopp för att ”Jag kan inte använda pennan”, då kan det 

låsa sig där. (I2) 
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Uppfattade bristande 
kompetenser 

Uppfattade kompetenser 

 
 
Figur 2. Översikt av informanterna uppfattningar beträffande barns kompetenser samt 
bristande kompetenser. 
 

 

Uppfattad arbetspåverkan 

I detta avsnitt presenteras informanternas enskilda uppfattningar om hur de uppfattar att 

barns tidigare beskrivna kompetenser och bristande kompetenser formar arbetet i 

förskoleklassen. I det fall flera informanter ger uttryck för samma sak kommer detta 

framgå i texten.  

Undervisning 

Informanterna beskriver att deras undervisning i förskoleklassen formas av barns 

kompetenser och bristande kompetenser.  

 

Det är ju mitt jobb att se till att den som behöver utmaning får 

utmaning och den som behöver jobba med grunderna får göra det. (I6) 

 

Det som tidigare beskrivits som uppfattade samhällskompetenser hos barns menar 

samtliga informanter att de aktivt arbetar med att hörsamma, uppmuntra och tillgodose i 

undervisningssituationer. En informant menar att hen ger barn utrymme att påverka 

•Motorisk kompetens•Ämneskompetens

•Social kompetens•Samhällskompetens

Rättigheter
Ifrågasättande
Inflytande
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upplägget av verksamhetens innehåll, då hen anser att det utvecklar barns 

samhällskompetens ytterligare.  

 

Ett par informanter upplever att arbetsböckerna i förskoleklassen inte är anpassade efter 

det som uppfattas som barns ökade ämneskompetenser, varför alternativa och 

kompletterande arbetsmetoder eftersträvas. En informant menar att strukturerade 

arbetsmetoder i förskolan påverkar barns ämneskompetenser positivt och barns 

ämneskompetenser kan resultera i att vissa moment i förskoleklassen kan uteslutas, och 

svårighetsgraden ökas tidigare. Vidare menar en annan informant att undervisning 

handlar om att utmana barns uppfattade färdigheter, och att det är betydande för att inte 

barn ska bli uttråkade.  

 

Det påverkar på det viset att jag måste ju lägga ribban högre när jag 

planerar så dom inte ska behöva göra samma saker om igen. För då 

blir dom ju uttråkade redan i förskoleklass eftersom dom är så pass 

duktiga. Så man måste ju tänka på å utmana dom, dom som redan är 

så duktiga. (I3) 

 

Det framkommer vidare att en informant upplever sig arbeta strukturerat och aktivt med 

framförallt barns språkliga medvetenhet under hela året. 

 

Vidare menar alla informanter att barns kompetenser inom skolämnena varierar, varför 

de i stor utsträckning måste individanpassa svårighetsgrad och arbetsmetod efter barns 

skilda behov. Ett par informanter menar att de i vissa fall använder sig av skolans mål för 

att fokusera undervisningen, och en informant menar att de flesta barn i förskoleklass har 

förutsättningar för att redan i förskoleklass uppfylla lägsta nivån för att bli godkänd i 

årskurs ett. Två av informanterna menar att de arbetar tillsammans med lärare i 

grundskolan för att de barn i förskoleklass med goda ämneskunskaper ska få möjlighet 

att ta del av mer utmanande undervisning. En informant framhåller att hen ger barn 

möjligheten att samarbeta med barn i ettan, där barn med hög ämneskompetens i 

förskoleklass arbetar tillsammans med barn i årskurs ett med bristande kompetens, vilket 

hen uppfattar främjar barns utveckling. En annan informant uttrycker dock att det är 

viktigt att barns lärande inte forceras fram. 
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Brister beträffande barns sociala kompetens beskrivs av en informant generera i fler 

avbrott i undervisningssituationer på grund av att barn inte hörsammar när andra pratar 

och antalet konflikter upplevs öka. Tre av informanterna uppfattar att undervisningstiden 

behöver nyttjas till värdegrundsarbete samt till att hantera konflikter och samtala med 

barnen om deras bemötande gentemot andra, vilket i sin tur resulterar i att de upplever att 

tid för ämnesundervisning försvinner. 

 

Interaktion 

Det framkommer att informanterna uppfattar att barns kompetenser och bristande 

kompetenser formar interaktionerna i förskoleklassens verksamhet. Två informanter 

uttrycker att barns ökade samhällskompetens gällande att utöva inflytande i 

verksamheten, påverka samspelet och kommunikationen mellan barn och lärare positivt.  

 

De tidigare beskrivna konflikterna i barngrupper, till följd av det som av informanterna 

uppfattar som barns brist på social kompetens, beskrivs av tre informanter öka lärares 

aktiva deltagande i barns sociala samspel. Barns lek anses behöva lärarnas närvaro i större 

utsträckning än tidigare och barn uppfattas ha behov av de vuxnas stöd för att dels kunna 

påbörja och driva lekar, men även för att de pågående lekarna inte ska förstöras. Samtliga 

informanter menar att de arbetar för att hitta strategier i barngrupperna för att få barns 

samspel att fungera.  

 

Det finns ju barn som verkligen behöver stöttning i lek för att fungera socialt. 

Att få knyta nya kontakter, lära sig hur man leker, hur gör man när man leker 

affär. Går man dit och roffar åt sig allting eller hur funkar det eller varför blir 

min kompis arg då? Så vi är ju med och stöttar jätte, jättemycket när det är 

den fria leken. (I5)  

 

Vidare menar en informant att det finns brister redan i förskolans verksamhet beträffande 

arbetet med barns sociala kompetens vilket hen försökt påtala för dem utan upplevt 

resultat.  
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Reflektioner    Uppfattad arbetspåverkan 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Figur 3. En översikt av informanternas reflektioner samt uppfattningar om hur barns 
beskrivna kompetenser och bristande kompetenser formar arbetet i förskoleklass.  
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Motorisk kompetens

•Bristfällig förmåga att 
använda penna 
uppfattas påverka barn 
inom olika områden.

Undervisning 
Arbetar aktivt med att hörsamma, 
uppmuntra och tillgodose barns åsikter i 
undervisningen 
Interaktion 
Barns utövande av inflytande uppfattas 
förändra samspelet och kommunikationen 
mellan lärare och barn.   

 

Undervisning 
Alternativa och kompletterande 
arbetsmetoder till arbetsböcker 
eftersträvas.  
P.g.a. barns skilda behov anses ett ökat 
fokus ha hamnat på individanpassning av 
svårighetsgrader och arbetsmetoder.  
En balans uttrycks eftersträvas mellan 
repetition och utmaning i barngruppen 
för att inte barn ska bli uttråkade.  
Undervisningen fokuseras med hjälp av 
skolans mål. 
Påverkar till samarbete med lärare och 
elever i årskurs ett. 

Undervisning 
Uppfattas ge fler avbrott i 
undervisningen och därmed minska 
ämnesundervisning och öka 
värdegrundsarbetet och antalet 
konflikthanteringar. 
Interaktion 
Uttrycks öka lärarnas aktiva deltagande i 
barns samspel och lek. 
Upplevs leda till ökad strävan efter att 
identifiera strategier för ett fungerande 
samspel i barngrupper. 

Ingen uppfattad arbetspåverkan har 
kommenterats.  



 

25 
 

Resultatsammanfattning 

Den här studien visar att förskoleklasslärare uppfattar att barn vid inträde i förskoleklass 

har samhälls- och ämneskompetens, medan brister uttrycks beträffande barns sociala och 

motoriska kompetens. Förskoleklasslärarna menar att undervisningen och interaktionerna 

i förskoleklass formas av barns kompetenser och bristande kompetenser. De uppfattar 

bl.a. att barn i större utsträckning utövar inflytande i verksamheten, vilket anses påverka 

samspelet och kommunikationen mellan lärare och barn positivt. Lärarna i förskoleklass 

menar vidare att de i undervisningen arbetar aktivt för att hörsamma, uppmuntra och 

tillgodose de samhällskompetenser som de uppfattar att barn har. 

 

Förskoleklasslärare beskriver att de arbetsböcker som används i förskoleklass inte är 

tillräckligt utmanande för barns ämneskompetenser, varför alternativa och 

kompletterande arbetsmetoder eftersträvas. Vidare uttrycker förskoleklasslärare att 

ämneskompetenser hos barn varierar vilket resulterar i att de arbetar för att individanpassa 

undervisningen gällande svårighetsgrad och arbetsmetod. Förskoleklasslärare beskriver 

hur de försöker förhindra att barn ska bli uttråkade i ämnesundervisningen genom att 

balansera repetitioner med utmaningar. Resultatet belyser vidare att förskoleklasslärare 

ibland samarbetar med årskurs ett för att utmana barnen, och att det förekommer att 

grundskolans mål används för att fokusera ämnesundervisningen.  

 

Förskoleklasslärare beskriver en brist beträffande barns sociala kompetens vilket 

uppfattas ge avbrott i undervisningen. Det framkommer att lärare upplever att de måste 

avstå tid till ämnesundervisning för att istället fokusera på värdegrundsarbete och 

konflikthantering. Den uppfattade bristen på social kompetens uttrycks vidare öka 

förskoleklasslärarnas aktiva deltagande i barns samspel och lek, och lärarnas strävan efter 

att hitta strategier för att få barns samspel att fungera. 
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Diskussion 

I detta avsnitt presenteras först en Resultatdiskussion, där delar av resultatet kommer 

diskuteras utifrån den forskning som tidigare presenterats i föreliggande studie. I det 

avsnittet kommer även egna tolkningar samt uppfattade motsättningar och 

frågeställningar som framkommit utifrån studiens resultat belysas. Därefter presenteras 

Metoddiskussionen där studiens brister och styrkor diskuteras.  

 

Resultatdiskussion 
 
Nästan alla svenska barn i förskoleklass har erfarenhet av förskolans verksamhet, en 

verksamhet vars läroplan betonar strävan och vikten av att utveckla barns sociala 

färdigheter (Skolverket, 2016). Det kan därför förefalla anmärkningsvärt att det i studien 

framkom att barns hänsyn och respekt gentemot andra kan uppfattas som bristfällig i 

samband med att barn börjar i förskoleklass. Det framkommer i studien, liksom i 

Lindströms (2013) studie, att barn i förskola inte anses ha möjlighet att utveckla förmågan 

att lyssna till andra i samma utsträckning som de har att utveckla andra färdigheter. 

Informanterna till föreliggande studie beskriver ett ökat fokus på konflikthantering i 

barngrupperna som ett resultat av barns brist på social kompetens. Jag menar att det 

istället skulle kunna vara ett resultat av att barns kompetenser inte utmanas i den 

omfattning som barn har behov av, vilket Ackesjö (2013b) tidigare uttryckt som ett 

problem i samband med barns övergång till förskoleklassen. Det skulle också kunna vara, 

som Ackesjö (2013a) beskriver, ett sätt för barn att reagera på en verksamhet vars syften 

inte är helt uppenbara. 

 

Tidigare forskning har belyst att förskolepersonalens kompetens dels kan uppfattas ha 

betydelse för huruvida läroplanens mål uppnås (Brodin & Renblad, 2014), samt för om 

barns utveckling i förskolan kommer främjas (Pramling Samuelsson & Sheridans, 2004). 

I föreliggande studies resultat framhålls att förskoleklasslärare uppfattade skillnader i 

kompetenser hos barn beroende på barnets tidigare placering i förskola. Det framkommer 

vidare att lärare arbetar för att individanpassa ämnesundervisningen utifrån barns 

varierade ämneskompetenser. Det lyfts flera exempel på strategier som lärare nyttjar för 

att alla barn ska få sina behov tillgodosedda och utmanade. När det gäller barns sociala 

kompetens framkommer det vara ett område där samtliga barn förväntas ligga på en 

relativ jämliknivå. I det fall barn uppfattas ha brister beträffande socialkompetens redogör 
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informanterna för strategier som inverkar på undervisning för samtliga barn i gruppen i 

form av ökat värdegrundsarbete och konflikthantering. Med andra ord skulle jag vilja 

påstå att det är mer accepterat och förväntat att ha brister beträffande ämneskompetenser 

vid övergången till förskoleklass, än vad det är med avsaknad av sociala färdigheter. 

Eftersom läroplanerna (Skolverket, 2016; Skolverket, 2017) fokuserar lika mycket på 

barns ämneskompetens som sociala kompetens är det svårt att avgöra vad dessa skillnader 

beror på. Dock skulle en anledning kunna vara att förskolan inte har haft riktlinjer som 

fokuserat på ämneskompetenser i samma omfattning före 1998, vilket har gjort att lärare 

i förskoleklassen inte heller har haft förväntningar på att barn i någon större omfattning 

ska ha ämneskunskaper med sig när de börjar. Lärarna är däremot van att barn har 

erfarenheter av socialt samspel med sig från tidigare barnomsorg, och möjligt är därför 

att de förutsätter att barn ska ha kompetenser med sig inom området. 

 

Alatalo (2017) menar att förskollärare i förskoleklass har lättare att integrera lek och 

lärande än vad grundskollärare i förskoleklass har. I föreliggande studie intervjuas enbart 

förskollärare, och utifrån deras uppgifter beskrivs lek och lärande som två åtskilda 

aktiviteter. De beskriver undervisningen som en del där barns delaktighet begränsas, och 

menar vidare att barns brist på lyhördhet och respekt därför försvårar möjligheten till 

undervisning. Vidare beskriver de barns lek som en aktivitet där förskollärares delaktighet 

har blivit allt mer betydande i och med ökad konflikthantering, d.v.s. förskoleklasslärares 

delaktighet beskrivs inte som lika självklar i lek som i undervisning. Utifrån detta 

konstaterar jag att undervisningen i förskoleklass uppfattas som lärarinitierad och 

lärarstyrd, medan de vuxnas styrning och inblandning i barns fria lek inte är lika självklar.  

    

Denna studie visar också tecken på att barn i förskola utvecklar kompetenser utifrån 

erfarenheter i verksamheten, kompetenser som förskoleklasslärare sedan uppfattar vid 

barns övergång till förskoleklass. Då det inte finns några direkta kunskapsmål för vad 

barn ska bemästra eller få med sig från förskolan varierar dessa kompetenser hos barn. 

Förskoleklasslärare beskriver olika strategier som de använder för att möta barns skilda 

kompetenser, och det framkommer en uppfattning om att barn efter avslutat år i 

förskoleklass ligger på relativ jämlik kunskapsnivå. Jag påstår därför att utformningen av 

läroplanen i förskolan, i kombination med bristande resurser i förskoleklass hindrar de 

barn i förskoleklass med höga kunskaper från förskolan att utmanas och tillägna sig 

kompetenser utifrån egna förutsättningar. Med anda ord har inte alla barn haft samma 
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utvecklingsspann, vilket också gör att det känns befogat att upprepa Ackesjös (2013a) 

fråga gällande huruvida förskoleklassen för vissa barn tenderar att bli ett väntrum där de 

repeterar förskolans verksamhet i väntan på att de ska börja årskurs ett. Ytterligare en 

fråga jag ställer mig med anledning av detta resultat är om förskollärare i förskolan 

verkligen tillåts göra skillnad för barns livslånga lärande? 

 

Metoddiskussion 
I studien användes både det som Bryman (2011) beskriver som bekvämlighets- och 

snöbollsurval. De deltagare som kontaktades till följd av andra informanters 

hänvisningar, informerades om att de tillfrågats efter tips från andra och att ett eventuellt 

deltagande därmed inte kunde anses helt okänt för obehöriga. 

 

När intervjuerna genomfördes användes diktafon. Diktafonen kan ses som viktig för 

studiens trovärdighet då det under analysprocessen var möjligt att utgå och återgå till 

informanternas ordagrant formulerade intervjusvar. Dock menar Bryman (2011) att 

hierarkiska relationer ska undvikas vid intervjuer. Diktafonen kan ha bidragit till att 

informanterna kände sig obekväma och övervakade vilket kan ha lett till att deras svar 

påverkats.  

 

I studien deltar sex informanter, varför datan i sig inte kan anses generaliserbar till att 

omfatta förskoleklasslärares uppfattningar överlag. Bryman (2011) menar dock att 

kvalitativ data inte syftar till att visa på representativa sanningar för populationer. Bryman 

framhåller istället betydelsen av de teoretiska slutsatserna relevans utifrån studiens 

resultat, och menar att dessa blir avgörande för huruvida studien kan anses generaliserbar 

eller inte. För kvalitativa undersökningar betraktas studiens omfattning samt eventuella 

jämförelser vara det som bör avgöra om antalet deltagare kan anses tillräckligt (Bryman, 

2011). Då denna studie skulle omfatta 400 timmar och inga jämförelser mellan grupper 

skulle förekomma ansågs sex deltagare vara lagom.  

 

Som tidigare nämnts kom syftet till föreliggande studie att ändras under pågående 

datainsamling, varför intervjuerna till viss del behandlar ämnen som sedan inte blev 

aktuella för studien. I analysprocessen användes därför Graneheim och Lundmans (2004) 

innehållsanalys för kvalitativ data för att lättare identifiera relevant data. Analysen 
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underlättar dessutom för utomstående att bedöma huruvida min tolkning av data kan anses 

korrekt (Bryman, 2011). 

 

Jag var inte bekant med någon av informanterna, detta för att minska risken för eventuellt 

jäv då Vetenskapsrådet (2017) menar att en sådan relation kan generera i ett generellt 

minskat förtroende gällande genomförandet av objektiva bedömningar av materialet. 

Vissa omedvetna styrningar förekommer alltid i kvalitativa studiers forskningsresultat då 

det inte går att bortse från forskarens egen förståelse (Bryman, 2011; Rosenqvist & 

Andrén, 2006). Rosenqvist och Andrén (2006) framhåller uppfattningar om att kvalitativa 

studier blir ovetenskapliga i de fall de framhålls som objektiva och resultaten fastslås som 

generella sanningar (a.a.).  

 

I studiens resultat beskrivs barns kompetens i svenskämnet i kategorin för uppfattade 

kompetenser hos barn. Det framkommer att flera informanter upplever att barn har 

kompetenser inom ämnet, dock framhåller en informant att barn är mer van vid bokstäver 

men har svårare beträffande den språkliga medvetenheten. I kategorin för barns 

kompetenser framkommer med andra ord även en uppfattad brist gällande barns 

kompetenser, varför kategorierna Kompetenser och Bristande kompetenser till viss del 

kan anses överlappa varandra. Då jag i diskussionen inte har diskuterat barns kompetenser 

specifikt för svenskämnet kan jag inte se att denna överlappning påverkar slutsatserna för 

studien.   

 

Slutsats  

I studien framkommer att barns erfarenheter och kompetenser från förskolan uppfattas 

forma undervisning och samspel i förskoleklassen. Förskoleklasslärare strävar efter att 

utmana och anpassa verksamheten efter barns skilda kompetenser, trots det framkommer 

en uppfattning om att alla barn efter avslutat år i förskoleklass anses ligga på relativt 

jämlik kunskapsnivå. Studien visar tecken på att förskolan gör skillnad för barn i 

förskoleklassen, men frågan som återstår är om alla barn utmanas och utvecklas utifrån 

egna förutsättningar och potential? Eller spenderar barn med höga kompetenser från 

förskolan sin tid i förskoleklassen till att vänta in kamraternas utveckling? 

 



 

30 
 

Förslag till vidare forskning  

För vidare forskning anser jag att det vore intressant att undersöka utvecklingen genom 

hela skolsystemet för barn med höga kompetenser från förskolan, för att se om förskolan 

verkligen tillåts göra skillnad för barns livslånga lärande.  
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Bilaga 1  
Intervjuguide 

 
1. Hur länge har du arbetat i förskoleklass? Vilken utbildning har du? 

 
2. Vad var det som gjorde att du sökte dig till det här yrket? 

 
3. När du började arbeta hur la du/ni upp arbetet då med exempelvis planering, 

genomförande av undervisning, aktiviteter och den fria leken?  

 Är det någon skillnad med nu? Om ja, varför och vad är skillnaden?  
 

4. Hur stort inflytande uppfattar du att du har på verksamhetens upplägg och 
innehåll? 

 Är det någon skillnad på hur det var tidigare?  
 

5. Vad uppfattar du att förskollärare fokuserar på i samband med överlämning av 
barn till förskoleklassen idag? 

 Är det någon skillnad på hur det var tidigare? 
 

6. Har du kunnat iaktta i barngrupper från vissa förskolor att man arbetat med 
barnens:   

- Sociala färdigheter: samspel med kamrater, lek, lyssna, respekt? 
- Ämneskunskaper: matematik, naturvetenskap, teknik (även IT), språk, 

och rörelse? 
- Inflytande? 

 Om, ja på vilket sätt? 
 
7. Har du kunnat se någon övergripande förändring i barngrupperna under de 

senaste 15-20 åren när det gäller barnens: 
 
- Sociala färdigheter: samspel med kamrater, lek, lyssna, respekt? 
- Ämneskunskaper: matematik, naturvetenskap, teknik (även IT), språk och 
rörelse? 
- Inflytande? 
 

 Om ja, på vilket sätt? Varför tror du att det är så? 

 Om nej, uppfattar du att läroplanen i förskolan på något annat sätt har påverkat 
barngrupper i förskoleklasser? Varför tror du att det är så/inte är så? 

 
8. Uppfattar du att barnens förkunskaper i olika barngrupper påverkar ditt arbete? 

Om ja, på vilket sätt?   
 



 

 
 

Utvecklingsfrågor  
På vilket sätt?  
Kan du utveckla det där?  
Hur menar du då? 
  



 

 
 

Bilaga 2  
 
 
Information om intervjustudie 
Jag heter Rut Höglund och studerar till förskollärare vid högskolan i Gävle. Under 

hösten kommer jag skriva mitt examensarbete inom pedagogik. I min studie kommer 

jag undersöka om/hur lärare i förskoleklassen identifierar förskolans arbete i 

barngrupper. Med studien är det tänkt att belysa huruvida införandet av läroplanen i 

förskolan har någon påverkan för barns utveckling. Ditt deltagande i intervjun är helt 

frivilligt. Du kan avstå från att svara på specifika frågor eller när som helst välja att 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Intervjun beräknas ta 30-45 minuter. 

Under intervjun kommer ljudupptagning förekomma, och det insamlade materialet 

kommer behandlas så att inga obehöriga kommer kunna ta del av det. Inga namn på 

deltagare, skolor eller kommuner kommer redovisas i studien. Min handledare för 

arbetet är Johan Liljestrand – xxxxxx@xxx.xx. För ytterligare information om studien 

kontaktas undertecknad. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

/Rut Höglund, xxx xxxxxxx - xxxxxxxx@student.hig.se 

 

 

 

 

 

 


