
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för utbildningsvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskoleklassen – en skolform i 

förändring. 

Hur förskollärare tolkar förskoleklassens läroplan, och hur de 

arbetar för att nå läroplansmålen. 

Jenny Gerell 

2019 
 

Examensarbete, Grundnivå (yrkesexamen), 15 hp 

Didaktik 

Förskollärarprogrammet 

 

Handledare: Tobias Fredlund  

Examinator: Annika Elm 



 

 

  



 

 

Gerell, J. (2019). Förskoleklassen – en skolform i förändring: Hur förskollärare tolkar 

förskoleklassens läroplan, och hur de arbetar för att nå läroplansmålen. Examensarbete 

i didaktik. Förskollärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i 

Gävle. 
 

Sammanfattning 

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur förskollärare i förskoleklass tolkar 

läroplanen och sina förutsättningar att nå läroplansmålen. Den teoretiska utgångspunkt 

jag använder i undersökningen är läroplansteori. Förskoleklassen fick en egen läroplan 

2016, skolplikten började gälla höstterminen 2018 och obligatorisk kartläggning 

påbörjades höstterminen 2019. Mycket har hänt i förskoleklassen på kort tid, och den är 

i en förändringstid. 

 

Den metod jag använt i undersökningen är semistrukturerade intervjuer. De 

intervjufrågor och följdfrågor jag ställde har alla koppling till examensarbetets 

forskningsfrågor. Undersökningsgruppen består av fem förskollärare som arbetar i 

förskoleklass på tre olika skolor inom samma kommun, i Sverige. Den metod som 

användes vid bearbetning av intervjuerna var tematisk analys.  

 

Studiens resultat visar att förskollärarna i förskoleklass ser väldigt olika på sitt 

undervisningsuppdrag, och att de gör sina tolkningar av styrdokumenten utifrån 

skolornas egen kultur. Intervjupersonerna anser att läroplanen är deras riktlinje att följa, 

och att den bidrar till ett tydligare undervisningsuppdrag, men de påpekar att de behöver 

mer planeringstid för att kunna nå upp till läroplansmålen. De vill ha mer planeringstid, 

mindre/ingen tid i fritids, samt ferietjänst. De vill även ha en mer likvärdig förskoleklass 

med samsyn inom kommunen.  
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Inledning 

Det ämne jag valt att undersöka är hur förskollärare i förskoleklass upplever sitt 

uppdrag utifrån de styrdokument och riktlinjer som finns. Det som från början skapade 

mitt intresse för hur förskollärare i förskoleklass ser på sitt uppdrag, var när min egen 

dotter började i förskoleklass för lite mer än ett år sedan. På ett föräldramöte lade jag 

märke till att förskollärarna i förskoleklass hade olika förhållningssätt till hur 

undervisning i förskoleklass skulle bedrivas, och att undervisningen skilde sig från klass 

till klass. När vi sedan på högskolan där jag läser till förskollärare fick se en föreläsning 

av Karin Sälj, som ingår i ett forskningsprojekt som kallas ”Förskoleklassen i en 

brytningstid” (Ackesjö, n.d.), blev mitt intresse för förskoleklassen ännu större, vilket 

ledde till att jag nu gör mitt examensarbete om just förskoleklassen. 

Förskoleklassen kallas ofta för ett gränsland, en bro, en mellanklass, ett ingenmansland 

eller en landningsbana mellan förskolan och skolan, vilket förskoleklassen faktiskt för 

tillfället är – ett mellanår mellan två verksamheter (Lago, Ackesjö & Persson, 2018). 

Förskoleklassen grundades 1998 som en skolform med ett fokus på att vara just ett 

introduktionsår mellan förskola och skola (Ackesjö & Persson, 2019). Hittills har 

undervisning i förskoleklass sett väldigt olika ut från skola till skola (Ackesjö et al., 

2019). När den egna läroplansdelen för förskoleklassen infördes 2016, förtydligades 

undervisningen för lärare i förskoleklass, men det är väldigt olika hur förskollärare 

upplever läroplansmålen och arbetar kring dem (Lago, et al. 2018). Ett av 

förskoleklassens uppdrag är att förbereda eleverna för fortsatt utbildning, och i 

förskoleklassens läroplan står det att leken ska ha en stor plats i lärandet (Skolverket, 

2019c). Vid övergångar från förskola till skola har förskoleklassens lärare ett stort 

uppdrag i att få ihop klassen och skapa gruppkänsla, då barngruppen ofta kan vara 

spretig (Ackesjö & Persson, 2014). Lekens roll vid övergången, samt i den dagliga 

verksamheten i förskoleklass är otroligt viktig, samtidigt som det är viktigt med rutiner 

och ramar för att skapa trygghet och gruppkänsla (Ackesjö, 2017).  

Jag har valt att undersöka Förskoleklassen – en skolform i förändring eftersom 

förskoleklassen har en aktuell relevans i både förskola, skola och i samhället just nu. 

Förskoleklassen har förändrats mycket på kort tid, från att inte ha någon riktig styrning, 

till att 2016 få ett eget kapitel i läroplanen. Förskoleklassen blev obligatorisk från och 

med höstterminen 2018, från att tidigare varit en frivillig skolform. Från höstterminen 

2019 finns även ett obligatoriskt kartläggningsmaterial, ”Hitta matematiken” 

(Skolverket, 2019a) och ”Hitta språket” (Skolverket, 2019b), inom ämnena matematik 

och språk, som alla lärare i förskoleklasser ska använda.  

I dag börjar barnen i förskoleklass det läsår de fyller sex år. I många länder börjar 

barnen i skolan vid en tidigare ålder än i Sverige. Ackesjö et al. (2019) menar att 

förskoleklassen går igenom en förändring där dess ställning i utbildningssystemet är 

osäker, samt att de förändringar som sker skapar nya förutsättningar för både lärare och 

elever. Enligt Ackesjö et al. (2016) sker ett skolorienterat fokus från lärarna som 

innebär att förskoleklassen ska blir mer akademisk och skolförberedande. De 

förändringar som sker i förskoleklassen kan därför innebära att skolformen går från att 

vara mer lik förskolans verksamhet med mycket lek, till en mer kunskapsfokuserad och 

skollik verksamhet (Ackesjö et al., 2019). Lärarna ser enligt Lago et al. (2018) en risk, 

att den viktiga leken och barnens eget initiativ, får mindre tid till förmån för en mer 

lärarstyrd utbildning mer lik skolan.  
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Förskollärares syn på de förändringar som sker i förskoleklassen är intressant anser jag. 

Lago, et al. (2018) menar att när förskollärare möter de nya riktlinjerna som finns för 

förskoleklassen, tolkar de dem och anpassar sin egen verksamhet till målen. Forskning 

om Förskoleklassen – en skolform i förändring behövs för att utveckla arbetsmetoder. 

Inför utformandet av studiens intervjufrågor har jag sökt efter tidigare forskning kring 

ämnet i olika databaser, dels för att kunna ha tidigare forskning att stöda mitt eget 

resultat i, dels för att se var det finns luckor inom tidigare forskning. Det har visat sig 

vara svårt att få tag på material som berörde studiens syfte. Den här studien kan ses som 

en relevant pusselbit i den bristande forskningen inom ämnet och därför vill jag i mitt 

examensarbete genomföra den här undersökningen och bidra med ny kunskap. Fokuset i 

undersökningen är att besvara forskningsfrågorna. Sammanfattningsvis handlar 

forskningsfrågorna om hur lärare i förskoleklass tolkar läroplanen, sin läraridentitet, sitt 

undervisningsuppdrag, samt hur de strukturerar upp arbetet och miljön i förskoleklassen 

utifrån läroplansmålen. Forskningsfrågorna behandlar också vad införandet av skolplikt 

och kartläggningsmaterialet innebär, samt hur lärarna upplever samarbetet vid 

övergången från förskola och skola. 

 

Syfte och forskningsfrågor 

Undersökningens syfte är att ta reda på hur förskollärare i en kommun tolkar läroplanen 

och sina förutsättningar att nå läroplansmålen. Det finns en lucka i forskningen inom 

mitt valda område, eftersom skolplikten började gälla för ett år sedan och obligatorisk 

kartläggning påbörjas under höstterminen 2019. 

 

Mina forskningsfrågor är: 

 

- Hur tolkar förskollärare som arbetar i förskoleklass inom samma kommun 

läroplanen? 

- Hur upplever förskollärare som arbetar i förskoleklass inom samma kommun 

sina förutsättningar att nå läroplansmålen? 

 

Bakgrund 

Inledande del av kapitlet behandlar förskoleklassens historik. Därefter ges en 

beskrivning av kartläggningsmaterialet ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken”, som är 

ett obligatoriskt material för lärare i förskoleklassen att använda.  

 

Förskoleklassens historik 

Förskoleklassen grundades 1998, och alla kommuner i Sverige blev då skyldiga att 

erbjuda sexåringar en plats i förskoleklass, men redan 1976 infördes att kommuner var 

skyldiga att erbjuda alla sexåringar plats i allmän förskola. Ackesjö (2011) menar att det 

funnits verksamheter utformade för sexåringar lika länge som förskolor, daghem och 

lekskolor. Enligt Herrlin, Frank, och Ackesjö (2019) har sexåringar tidigare deltagit i 

lekskola eller deltidsförskola, och då ofta i förskolans lokaler. Förskoleklassen kallades 

tidigare för årskurs 0, sexårsgrupp, eller sexårsverksamhet. När förskoleklassen kom till 

var dess uppdrag att fungera som en bro mellan förskola och skola (Ackesjö, 2011). 

Förskoleklassen fick en egen läroplan att följa 2016 (Skolverket, 2019c). Fram till dess 

har förskoleklassen varit en otydlig skolform, men som i och med läroplanen erkändes 
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som en viktig skolform med ett eget innehåll, där lärarna har läroplansmålen att följa i 

sin undervisning (Herrlin et al., 2019). 

 

Många förändringar har skett de senaste åren i förskoleklass. Utöver att förskoleklassen 

fick en egen läroplan blev den även obligatorisk och avgiftsfri höstterminen 2018, från 

och med det år ett barn fyller sex år. Från höstterminen 2019 fick förskoleklassen även 

ett obligatoriskt kartläggningsmaterial att följa, som innebär att lärare lättare ska kunna 

identifiera barn i behov av stöd i undervisningen (Skolverket, 2019a; 2019b). 

 

Obligatorisk kartläggning 

Från höstterminen 2019 fick förskoleklassen ett obligatoriskt material för att kartlägga 

(Skolverket, 2019a; 2019b). Kartläggningsmaterialet består av två olika material: ”Hitta 

matematiken” (Skolverket, 2019a) och ”Hitta språket” (Skolverket, 2019b). Materialet 

är ett stöd för att kartlägga elevers kunskaper inom språklig medvetenhet och 

matematiskt tänkande. Syftet med en tidig kartläggning redan på höstterminen i 

förskoleklass, är att det möjliggör för läraren att planera och genomföra undervisning 

som stödjer elevernas språk-, läs- och skrivutveckling (Skolverket, 2019b), samt att 

stödja elevernas kunskapsutveckling i matematik (Skolverket, 2019a). Med hjälp av 

kartläggningsmaterialet kan lärare i förskoleklass tidigt få en indikation om vilka elever 

som riskerar att inte nå upp till de kunskapskrav som finns i årskurserna 1–3. Tanken 

med materialet är även att lärarna ska identifiera elever som är i behov av särskilt stöd, 

extra anpassningar eller särskilda utmaningar. Kartläggningsmaterialet kan även bidra 

till att ge huvudmän och rektorer bättre förutsättningar att planera och följa upp resurser 

mellan skolor, i syftet att ge alla elever en likvärdig utbildning av hög kvalitet 

(Skolverket, 2019a; 2019b). 

 

I och med att kartläggningsmaterialet är obligatoriskt att använda i förskoleklass, kan 

kartläggningen ses som ett styrdokument för lärarna att följa i undervisningen. Varje 

aktivitet i kartläggningsmaterialet beskrivs i ett eget dokument, där aktivitetens syfte 

framgår, vilket material som behövs, hur aktiviteten ska genomföras och vad läraren 

behöver uppmärksamma. Kartläggningen genomförs i grupp, där läraren avgör hur 

många elever som ska delta vid samma tillfälle. Lärarna väljer själva hur kartläggningen 

ska utföras. Ett sätt är att en lärare ensam kartlägger en grupp elevers kunnande, och ett 

annat att två lärare deltar i kartläggningen, där en utför aktiviteten och den andra 

observerar. Om skolans policy tillåter, kan det vara bra att spela in eller filma elevernas 

arbete vid kartläggningen, för att underlätta analysen (Skolverket, 2019a; 2019b). 

 

Hitta språket 

Kartläggningsmaterialet ”Hitta språket” utgår från läroplanen för förskoleklassen 

(Skolverket, 2019c), och de kunskaper som undervisningen ska ge eleverna möjlighet 

att utveckla. Fokuset är på kursplanen i svenska och svenska som andraspråk med 

kunskapskrav i lågstadiet (Skolverket 2019b). När läraren vet vad klassen har för 

språklig medvetenhet och ser elevernas språkliga utveckling via kommunikation i tal 

och skrift, blir det lättare att planera och genomföra undervisning som stödjer elevernas 

kunskapsutveckling i språket. Vid kartläggning av elevernas förmågor, genomförs fyra 

aktiviteter som relaterar till förskoleklassens centrala innehåll. Det observationsmaterial 

och de aktiviteter som Hitta språket erbjuder, ger en tydlig bild av elevernas kunskaper 

inom språket (Skolverket, 2019b). 
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Kartläggningsmaterialet är uppdelat i fyra aktiviteter, som i sin tur är uppdelade i ett 

antal observationspunkter som kartläggs. Aktiviteterna är: Vi berättar och beskriver, Vi 

lyssnar och samtalar, Vi kommunicerar med symboler och bokstäver, samt vi urskiljer 

ord och språkljud. Det som kartläggs i aktiviteterna är elevernas intresse för högläsning, 

bokstäver, att skriva sitt namn, rimma, förmågan att återberätta ett händelseförlopp, 

samt att kommunicera med skrift. Efter eller under aktiviteterna analyserar läraren 

resultatet för varje enskild elev, för att kunna stödja elevens kunskapsutveckling mot de 

kunskapskrav som ska uppnås i ämnena svenska och svenska som andraspråk. För att 

underlätta kartläggningen för lärarna finns det ett kartläggningsunderlag till varje 

aktivitet. Vid kartläggningen behöver läraren uppmärksamma varje elev individuellt, för 

att se hur de uttrycker sig med ord och kroppsspråk, samt vad de visar intresse för. Om 

kartläggningen ger indikationer på att en elev eventuellt inte kommer nå de 

kunskapskrav som ska uppnås i årskurs 1 och 3, ska en särskild bedömning utföras. 

Bedömningen avgör om eleven ska ges stöd i form av extra anpassningar eller särskilt 

stöd i den ordinarie undervisningen. Vid en särskild bedömning har lärarna exempel att 

följa i lärarhandledningarna (Skolverket, 2019b). 

 

Hitta matematiken 

Kartläggningsmaterialet ”Hitta matematiken” utgår från läroplanen för förskoleklassen 

(Skolverket, 2019c), och de kunskaper som undervisningen ska ge eleverna möjlighet 

att utveckla. Fokuset är på kursplanen i matematik med kunskapskravet om 

taluppfattning i årskurs 1–3 (Skolverket, 2019a).  

 

Hitta matematiken har samma syfte som Hitta språket (Skolverket, 2019b). Syftet är 

enligt Skolverket (2019a), att vara ett stöd för lärarna i undervisningen och stödja dem i 

att upptäcka elever som riskerar att inte uppnå de kunskapskrav som finns i årskurs 3. 

När läraren vet vad barnen har för kunskaper inom matematik blir det lättare att planera 

och genomföra undervisning som stödjer elevernas kunskapsutveckling i matematik. 

Vid kartläggning av elevernas förmågor i matematik, genomförs fyra aktiviteter som 

relaterar till förskoleklassens centrala innehåll. Dessa är Mönster, Tärningsspel, 

Sanden/riset, Lekparken. För att underlätta kartläggningen för lärarna, finns det ett 

kartläggningsunderlag till varje aktivitet. (Skolverket, 2019a). 

 

I aktiviteterna får eleverna utföra enkla matematiska uppgifter, undersöka och reflektera 

över problemställningar samt lösa olika problem. När uppgifterna utförs, kartlägger 

läraren hur eleven visar kunskaper inom det matematiska innehållet i aktiviteten. 

Läraren behöver även uppmärksamma de elever som inte visar intresse eller nyfikenhet 

för de matematiska aktiviteterna, och ta hänsyn till det vid analysering av elevernas 

kunskaper. Eleverna ska få resonera så att deras idéer synliggörs för läraren, och läraren 

får en uppfattning om var eleven befinner sig i sin matematiska utveckling. 

Kommunikationen behöver till skillnad mot vid kartläggningen av Hitta språket inte 

bara vara med ord. Läraren behöver därmed även tolka elevers kroppsspråk, gester och 

miner, eller kommunikation via föremål och bilder. Om kartläggningen indikerar att en 

elev eventuellt inte kommer nå de kunskapskrav som ska uppnås i årskurs 1 och 3, 

utförs en särskild bedömning, för att avgöra om eleven ska ges stöd i form av extra 

anpassningar eller särskilt stöd i den ordinarie undervisningen. (Skolverket, 2019a).  
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Tidigare forskning 

Hur förskollärare och andra lärare i förskoleklass i Sverige tolkar sitt uppdrag utifrån de 

styrdokument och de riktlinjer som finns, är relativt outforskat. Det finns en lucka i 

forskningen inom mitt valda område, eftersom skolplikten började gälla för ett år sedan 

och obligatorisk kartläggning påbörjas nu i höst. Den här studien kan därför ses som en 

relevant pusselbit i den bristande forskningen inom ämnet. Den databas jag sökt artiklar 

i är ERIC via EBSCO, och de avgränsningar jag använt är Peer Reviewed, Full Text, 

samt Publication Date. De sökord jag tillämpat när jag sökt tidigare forskning är olika 

kombinationer av: 

 

preschool or kindergarten or early childhood education 

 teach* or edu* 

 swed* 

 in between or border or bridge 

 school* 

 curriculum 

 research 

 

Jag har även sökt tidigare forskning i LIBRIS och på skolverkets hemsida. 

 

Förskoleklassens läroplan – tydligare styrning för lärarna 

Förskoleklassen är som jag tidigare nämnde ett mellanår mellan två verksamheter, som 

ofta kallas för ett ingenmansland, en bro, en mellanklass, ett gränsland, eller en 

landningsbana (Lago et al., 2018). Ackesjö (2010) kallar förskoleklassen för ett 

gränsland, då hon anser att uttrycket ingenmansland om förskoleklassen är ett felaktigt 

uttryck att använda, eftersom ett ingenmansland är som den biten mark mellan murarna 

vid Berlinmuren, där inga lagar finns att följa, eller någon som regerar. I ett gränsland är 

det enligt Herrlin et al. (2019) lätt att bli vilsen, vilket innebär att det i gränslandet finns 

ett sökande efter sammanhang och identitet, så därför kan det vara ett bättre val av ord. 

Förskoleklassen grundades som tidigare nämnts 1998, som en skolform med ett fokus 

på att vara just en bro mellan förskola och skola, och undervisningen i förskoleklass har 

sett väldigt olika ut från skola till skola (Ackesjö & Persson, 2019). Lärare i 

förskoleklass har ofta sin kulturbas hämtad i förskolan, men pedagogiken kan förändras 

då lärarna börjar arbeta i förskoleklass (Ackesjö, 2010). Många lärare i förskoleklass 

vittnar om att det finns en förvirring kring hur verksamheten i förskoleklassen ska vara 

uppbyggd (Ackesjö, 2011). Den otydliga styrningen i förskoleklass, har bidragit till 

skillnader i hur lärare har tolkat sitt uppdrag i förskoleklassen (Herrlin et al., 2019). 

Lärare i förskoleklass kan skapa egna gränser genom sina val, där de kan välja att 

undervisa eleverna på ett skollikt sätt, med inspiration från skolundervisningen, eller 

genom undervisning hämtad från förskolans traditioner (Ackesjö, 2011). Det saknas 

kunskaper om vilka identiteter lärare i förskoleklass konstruerar i sin verksamhet enligt 

Ackesjö (2010), då förskollärare i förskoleklass kan känna att deras läraridentitet hör till 

antingen förskolan, skolan eller varken eller. 

Enligt Ackesjö och Persson (2019) förtydligar förskoleklassens läroplan målen för 

förskoleklassen, samt vilka grundläggande färdigheter som barn ska utveckla under året 

i förskoleklass. Ett syfte med förskoleklassens läroplan, är att förtydliga undervisningen 

i ämnena språk, matematik, naturvetenskap och teknik, för att förbereda barnen inför 

skolan (Ackesjö & Persson 2016). Lärare tolkar läroplanen som ett erkännande av 
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professionen, samt att förskoleklassen erkänns som en viktig skolform med statligt och 

samhälleligt förtroende med ett eget innehåll (Lago et al., 2018; Herrlin et al., 2019) 

Herrlin et al. (2019) anser att sedan 2016 när läroplanen (Skolverket, 2019c) infördes, 

har det blivit ett tydligare uppdrag och syfte för förskoleklassen, medan Lago, et al. 

(2018) menar att det fortfarande 2018 var väldigt olika hur förskollärare upplevde 

läroplansmålen och arbetade kring dem. Lago, et al. (2018) menar att när förskollärarna 

möter de nya riktlinjerna som finns för förskoleklassen, tolkar de dem, och anpassar sin 

egen verksamhet till målen. Förskoleklassens lärare behöver förhålla sig till både 

förskoletraditioner och till uppdraget att förbereda barnen inför undervisning i skolan 

(Herrlin et al., 2019). Enligt Ackesjö (2011) är förskola och skola två främmande 

världar för varandra, som har olika uppdrag, arbetssätt, fokus och metoder, och dessa 

ska mötas i förskoleklassen, vilket innebär att lärarna bör arbeta utifrån båda världarnas 

traditioner. Ackesjö (2011) menar vidare att det i tidigare studier har visat sig att trots 

skillnaderna mellan skola och förskola, även finns likheter och att verksamheterna 

närmar sig varandra allt mer. 

 

Obligatorisk förskoleklass – samma förutsättningar 

Ett övergripande mål för förskoleklassen menar Ackesjö och Persson (2016; 2019), är 

att skapa kontinuitet i tidig utbildning, för att underlätta övergången mellan 

institutionerna förskola och skola. Enligt Herrlin et al. (2019) blev det genom införandet 

av läroplanen (Lgr11) tydligare att förskoleklassen behöver planering och utvärdering i 

sin verksamhet för att kunna genomföra läroplansmålen, samtidigt som det även blir 

tydligt för huvudmän, skolledare och rektor att tid måste avsättas för dessa ändamål. Att 

förskoleklassen blivit obligatorisk för alla sexåringar, innebär nya förutsättningar för 

både lärare och elever, samt att undervisningen i förskoleklassen har förtydligats 

(Ackesjö & Persson, 2019). Herrlin et al. (2019) påtalar att likvärdighet sätts i fokus, 

när kvaliteten i undervisningen behöver synliggöras, samt att i och med att alla 

sexåringar erbjuds samma kunskapsområden i den obligatoriska förskoleklassen, kan 

också ett större ansvar läggas på lärare och deras undervisning. Även Ackesjö och 

Persson (2019) påtalar att den huvudsakliga anledningen att göra förskoleklassen 

obligatorisk, är just att göra utbildningen likvärdig, genom att ge alla barn samma 

möjligheter till att lära sig.  

 

Tidigare forskning visar att förskoleklassen och dess verksamhet ser olika ut från 

verksamhet till verksamhet (Herrlin et al.,2019). Det otydliga uppdraget har innan 

läroplanen för förskoleklassen kom, inneburit att lärare fått bestämma innehållet i 

förskoleklassens undervisning utifrån sina egna idéer och metoder (Ackesjö & Persson, 

2016). Förskoleklassens otydliga pedagogik har en blandning av förskolepedagogik och 

skollika inslag menar Lago (2014). Vissa förskoleklasser är mer ”skolifierade”, medan 

andra har förskolans traditionella fokus, vilket gör det svårt att skapa en likvärdighet 

avseende struktur, innehåll och arbetssätt (Herrlin et al., 2019). Tidigare forskning visar 

enligt Lago (2014) att jämfört med övriga målstyrda skolformer, har förskoleklassen 

haft en otydlig position, medan forskning enligt Ackesjö och Persson (2014) visar att 

barn har svårt att tolka huruvida förskoleklassens verksamhet är skola eller inte. Herrlin 

et al. (2019) hävdar att undervisning i förskoleklass är en utmaning, eftersom elevernas 

intresse, nyfikenhet och tankar ska styra innehållet, tillsammans med en målinriktad 

arbetsmetod. 
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Kartläggningsmaterialet – kunskapsfokus i undervisningen 

Förskoleklassens uppdrag har tidigare varit vagt formulerade, vilket enligt Ackesjö och 

Persson (2016) har bidragit till att övriga lärare har sett på förskoleklassen som en oklar 

skolform. Jämlikare arbetsvillkor mellan lärare i förskoleklass och övriga lärare på 

skolan bidrar till en större acceptans mellan lärarkategorierna (Ackesjö, 2011). 

Förskoleklassens lärare betraktar läroplanen som viktig, dels som bekräftelse på att 

förskoleklassen har en viktig plats i utbildningssystemet, dels även att de blir erkända 

som lärare. Läroplanen innebär även ett dokument där förskoleklassens verksamhet 

synliggörs inför andra (Lago et al. 2018). Enligt Ackesjö (2011) ansåg lärare i skolan, 

tidigare i förskoleklassens historia, att de var de enda som hade mandat att lära barnen 

att skriva och läsa, samt att lärare i förskoleklass inte ska arbeta med de områdena. Från 

2011 till 2019, har mycket hänt med uppdraget för lärare i förskoleklass. Förr skulle 

förskoleklassens lärare arbeta med rim, ramsor och skapande verksamhet (Ackesjö, 

2011). Nu är förskoleklassen obligatorisk med tydligare riktlinjer genom en egen 

läroplan att följa, samt att användning av kartläggningsmaterialet införts (Ackesjö & 

Persson, 2019; Herrlin et al., 2019). Herrlin et al. (2019) vill dock varna för att utifrån 

kartläggningens resultat planera undervisningen för smalt och bara fokusera den utifrån 

kartläggningsmaterialens respektive områden. 

 

Som jag nämnde i inledningen befinner sig förskoleklassen i en brytningstid, där 

befintlig praktik möter ny policy (Lago, 2014). Förskoleklassen går igenom en 

förändring av struktur, där politiska beslut rimligen innebär förskjutningar i 

undervisningen, och organisationen av förskoleklassen (Ackesjö & Persson 2016). 

Förändringarna som förskoleklassen går igenom kännetecknas enligt Ackesjö och 

Persson (2019) av osäkerhet beträffande dess ställning i utbildningssystemet. Detta kan 

som jag nämnde inledningsvis innebära att den går från att vara mer lik förskolans 

verksamhet med mycket lek, till en mer kunskapsfokuserad och skollik verksamhet 

(Ackesjö & Persson, 2019).  

 

Förskoleklassen – i övergången från förskola till skola 

Förskoleklassen ska kombinera förskolans och grundskolans pedagogiska 

förhållningssätt och traditioner, och se till så att förskoleklassen blir en viktig arena i 

barns övergångar mellan de två skolformerna (Herrlin et al., 2019). Enligt Ackesjö och 

Persson (2014) möter barnen många nya kamrater, lärare och miljöer i övergången från 

förskola till förskoleklass. Detta gör att barn söker nya roller och konstruerar identiteter 

i de nya gemenskaperna, samtidigt som de vill behålla de sociala gemenskaper de hade 

innan övergången. Övergångar mellan skolformer innebär en påfrestning för barn, där 

tillhörighet och social gemenskap i gruppsammansättningar är viktiga för barns 

relationskapande. Därför, bör lärare förbereda och hjälpa barnen att utveckla en god 

övergångskompetens (Ackesjö & Persson, 2014). Även Ackesjö (2013) påtalar att vid 

övergången från förskola till skola konstruerar barn identiteter som kan gynnas av 

lärares samarbete vid frigörelsen från förskolan. Lago (2014) beskriver förskoleklassen 

som en övergångsfas, där barnen förbereds för den riktiga skolan. Ackesjö (2013) menar 

att barn i övergången från förskola till förskoleklass har många förväntningar på de 

första besöken, och att de går in i övergångsprocessen långt innan de fysiskt är där. 

Ackesjö och Persson (2019) menar att i förskoleklassen som en arena på gränsen mellan 

två skolformer, har alla skolformer tydliga pedagogiska traditioner var för sig. Ackesjö 

(2013) föreslår utöver ett bra samarbete mellan lärare i förskola och förskoleklass, att 

noggrant planerade övergångsaktiviteter och regelbunden kontakt och kommunikation 
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över gränserna behövs, för att göra övergången så bra som möjligt. För att skapa en god 

samverkan mellan förskola, förskoleklass och skola behöver kulturerna mötas, samt 

anpassa sig till varandra, anser Ackesjö (2011). Ackesjö (2013) hävdar att besök i 

förskoleklass är en viktig förberedelse för barn i deras övergång från förskolan, där även 

lärarens stöd är viktig under övergångsfasen, eftersom det hjälper barnen att förstå 

förväntningarna på den nya arenan. 

 

Leken – en viktig ingrediens i förskoleklassen 

Lärare i förskoleklass har enligt Ackesjö (2010) uttryckt att de arbetar med samma saker 

som övriga lärare på skolan, fast på ett annat sätt, med mycket fri lek. I förskolan ska 

leken som jag tidigare nämnt, användas som en grund för lärande, och leken behövs i 

förskoleklassen, eftersom förskoleklassen ska förena förskolan och grundskolan 

(Ackesjö, 2017). Enligt Ackesjö (2010) ska den lärande leken genomsyra verksamheten, 

och vara ett underlag att bygga undervisningen på. Dock är det väldigt få studier gjorda 

med fokus på användningen av lek i förskoleklassen (Ackesjö 2017). Ackesjö (2017), 

beskriver vad som kännetecknar olika typer av lek i förskoleklass. Hon har i sin 

forskning analyserat och kategoriserat lekinnehållet i tre olika kategorier: pedagogisk 

styrd lek, fri lek, samt lekkulturer. Pedagogisk styrd lek är när läraren kontrollerar och 

bestämmer innehållet i en aktivitet. Barnens påverkan på innehållet i aktiviteten är då 

relativt liten. Fri lek är när barnen får leka fritt mellan den styrda leken. Lekkulturer i 

förskoleklass är ur ett sociokulturellt perspektiv när barnen delar och skapar egna 

aktiviteter, regler, rutiner och värderingar (Ackesjö, 2017). Vid övergången från 

förskola till förskoleklass är intentionen enligt Ackesjö (2011), att skolan får ta del av 

förskolans pedagogiska inslag fri lek och barncentrerat lärande. Vidare menar Ackesjö 

(2011) att förskoleklassens skolförberedande arbete handlar om att underlätta och göra 

övergången från förskola till skola smärtfri för både lärare och barn. Lärare i 

förskoleklassen har i uppdrag att skapa trygghet hos barnen, som en skolförberedande 

del, för att underlätta arbetet för skolans lärare (Ackesjö 2011). Som jag tidigare 

påpekat, ser lärarna ser enligt Lago, et al. (2018) en risk att den viktiga leken och 

barnens eget initiativ får mindre tid till förmån för en mer lärarstyrd utbildning mer lik 

skolan. Lärare behöver enligt Ackesjö (2017) förstå vikten av leken i förskoleklassens 

utbildning, för att kunna organisera och främja leken på ett vis som gynnar barnens 

lärande.  

 

Enligt Ackesjö (2010) är grundtanken med förskoleklassen att lärarna ska anamma det 

bästa från förskolans och skolans traditioner. Herrlin et al. (2019) menar att lärare i 

förskoleklass kan mjuka upp undervisningen genom lekfulla undervisningsaktiviteter. 

Lärare i förskoleklass befinner sig i ett spänningsfält mellan lek och undervisning, där 

läraren behöver vara lyhörd på barnens behov av lek och lärande (Herrlin et al., 2019). 

Lago et al. (2018) menar att lärarna uppfattar att de i och med läroplanstexten har givits 

ett ökat professionellt ansvar, men att den även innebär att de fått en tydligare 

målstyrning och därmed begränsning på vad förskoleklassen ska ägna sig åt. Barnens 

egna initiativ och leken riskerar därför enligt lärarna att få mindre plats till förmån för 

pedagogisk styrd verksamhet i och med införandet av läroplanen (Lago et al. 2018). 

Ackesjö (2011) påpekar att förskoleklassen oftast befinner sig i traditionella klassrum, 

som inte är lämpade för lek, skapande verksamhet och rekreation, vilka alla är 

väsentliga delar i sexåringars utveckling. Vidare menar Ackesjö (2011) att makten som 

skolan har över lärare och lokaler påverkar vad som är möjligt att utföra för lärare i 

förskoleklassen. Enligt Herrlin et al. (2019) kan dock i stort sett alla aktiviteter i 
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förskoleklass betraktas som undervisning, eftersom all lek och allt samspel i 

förskoleklassen är lärande i sig.  

 

Läroplansteori 

Ett teoretiskt perspektiv jag kommer använda mig av i undersökningen, för att förstå 

förskoleklassens uppdrag i ett större sammanhang, är läroplansteori (Wahlström, 2015; 

Linde, 2012). Eftersom syftet med min undersökning är att ta reda på hur förskollärare 

tolkar läroplanen och förväntningarna på lärare i förskoleklass, är läroplansteori en 

relevant vinkling för att se mitt material på ett tydligare sätt. Grunden för en 

läroplansteori är enligt Wahlström (2015) vad man väljer att synliggöra i läroplaner, 

utifrån vad som är viktigt ur ett samhällsperspektiv, och vad som räknas som kunskap. 

Wahlström (2015) menar att lärare ur ett läroplansteoretiskt perspektiv kan förstå vad 

som är viktiga kunskaper att lära ut. Linde (2012) menar att läroplaner tolkas olika av 

olika lärare, vilket synliggörs i deras rutiner, planeringsarbete, samt genomförande. 

Eftersom förskoleklassen tidigare inte har haft några riktiga styrdokument, har inte 

lärarna kunnat tolka sitt uppdrag utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv, men sedan 

2016 då de fick en egen läroplan, kan de det. Kunskap är en grundläggande faktor inom 

läroplansteori, där kunskap hela tiden omstruktureras utifrån vad som anses viktigt i 

samhället. 

 

Linde (2012) utgår från olika läroplansteoriprocesser, där han framförallt pratar om tre 

kategorier: formulering av läroplaner, transformering av läroplaner, samt realisering 

av läroplaner. Formulering av läroplaner och de styrdokument som lärare har att följa, 

sker av staten, och det är vid formulering av läroplaner det avgörs vad som ska läras ut. 

Vid formuleringsprocessen av läroplaner ingår även yttre faktorer som ekonomi och 

elevantal. Dessa formuleringar hamnar utanför lärares påverkan. Lärare har däremot 

själv frihet att avgöra hur innehållet ska behandlas, utifrån kursplanerna. Vid 

transformering av läroplanen tolkar och anpassar läraren med andra ord undervisningen 

efter läroplansmålen. Vid realisering av läroplaner handlar det om att verkställa 

läroplansmålen, och se till så att eleverna förstår den kunskap som läraren förmedlar 

(Linde, 2012).  

 

Wahlström (2015) hävdar att läroplaner innehåller flera skriftliga dokument som styr 

undervisningens mål och innehåll, och att inom läroplansteorin inkluderas även filosofin 

som ligger bakom läroplanerna. Jag poängterar att i min studie är det förskollärarna i 

förskoleklassens tolkning av läroplanen som jag är ute efter, samt hur de tolkar sitt 

uppdrag utifrån de styrdokument de har att förhålla sig till. 

 

Metod 

I det här kapitlet redogör jag för valet av metod som använts, det tillvägagångssätt jag 

haft, urval av intervjupersoner, utformning och bearbetning av materialet, de 

forskningsetiska aspekter jag tagit hänsyn till samt studiens tillförlitlighet. 

 

Intervjuer 

Intervju är den mest använda metoden i kvalitativ forskning (Bryman, 2018; Stukát, 

2011). Enligt Stukát (2011) är syftet med kvalitativ forskning, att upptäcka och beskriva 

företeelser som finns inom forskningsområdet. Bryman (2018) menar att kvalitativ 
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forskning skiljer sig från kvantitativ forskning på flera olika sätt och att kvalitativ 

forskning är mer inriktad på ord än på siffror. I kvantitativa undersökningar är metoden 

väl strukturerad när det gäller mätning och viktiga begrepp, medan kvalitativa 

undersökningar lägger större vikt på intervjupersonernas egna synsätt och uppfattningar 

(Bryman, 2018). Valet av metod föll på semistrukturerade intervjuer av kvalitativ 

ansats. 

 

Enligt Stukát (2011) är det viktigt att inte välja den metod som i första skedet känns rätt, 

utan att först bedöma vilken metod som är mest relevant för ändamålet. I mitt val av 

metod var min första tanke att utföra min forskning med en kvantitativ ansats, där min 

plan var en enkätundersökning. När jag till slut bestämde mig för att göra intervjuer 

istället för enkäter, var det med stöd i Stukát (2011) som betonar att det finns större 

utrymme för att ett nytt och spännande underlag i studien kan framkomma från 

intervjuer. Bryman (2018) menar att vid kvalitativa intervjuer vill forskaren få 

detaljerade svar, vilket jag ville ha i min undersökning. En intervjuform jag hade kunnat 

använda mig av i min undersökning, är ostrukturerad intervju, där frågorna ställs i den 

ordning som situationen inbjuder till. Jag valde att inte använda ostrukturerade 

intervjuer, eftersom jag ville följa en röd tråd i min undersökning. Stukát (2011) 

beskriver även strukturerade intervjuer, där det i regel är mer slutna frågor, samt att 

intervjupersonen oftast bara kan välja att svara på olika svar som är förutbestämda. En 

strukturerad intervju kan ha samma effekt, och ge samma resultat som enkäter, och 

kallas ofta för enkätintervju. Strukturerad intervju föll bort i mitt val av metod, då jag 

ville komma djupare i min undersökning. Ett annat vanligt sätt att samla information 

inom utbildningsvetenskap, utöver intervjuer och frågeformulär är enligt Stukát (2011) 

observationer. Observationer var dock aldrig aktuellt att utföra för min studies syfte, 

eftersom syftet är att ta reda på hur förskollärare i förskoleklass tolkar läroplanen och 

vilka förutsättningar de har att nå läroplansmålen. 

 

Semistrukturerade intervjuer innebär att metoden ger möjlighet att komma djupare och 

längre i undersökningen, i och med att följdfrågor kan ställas till intervjupersonen, så 

som ’berätta mer’ eller ’har jag förstått dig rätt om’… (Stukát, 2011; Bryman, 2018). 

Semistrukturerade intervjuer kan upplevas som ett samtal, vilket kan få 

intervjupersonen att känna sig trygg. Bryman (2018) påtalar att en intervjuguide är bra 

att använda vid semistrukturerade intervjuer, och det anammade jag vid 

intervjutillfällena. Samspelet mellan intervjuaren och intervjupersonen utnyttjas vid 

semistrukturerad intervju, vilket enligt mig tillämpades genom att intervjupersonen och 

jag hade bra samspel under intervjuerna.  

 

Stukát (2011) menar att det krävs mycket tid för att utforma intervjufrågor, och att 

frågorna måste kunna förstås av alla. Vid formulering av forskningsfrågor ska man inte 

ställa ledande frågor, utan man bör tänka på hur man formulerar frågorna. De bör 

formuleras på ett sätt som förhindrar att alternativa synsätt och idéer framkommer 

(Bryman, 2018). Inför utformandet av studiens intervjufrågor, har jag därför sökt 

tidigare forskning som berör mitt forskningsområde. Bryman (2018) hävdar också att 

man som intervjuare bör vara en god lyssnare, och fånga upp viktiga aspekter ur 

intervjun, för att ha möjligheten att ställa relevanta följdfrågor. Jag lyssnade aktivt på 

vad mina intervjupersoner sa vid intervjutillfällena, och ställde vid några tillfällen 

följdfrågor för att få dem jag intervjuade att berätta mer. De intervjufrågor och 

följdfrågor jag ställde till intervjupersonerna (se bilaga 2) är alla kopplade till 

forskningsfrågorna: 
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- Hur tolkar förskollärare som arbetar i förskoleklass inom samma kommun 

läroplanen? 

- Hur upplever förskollärare som arbetar i förskoleklass inom samma kommun 

sina förutsättningar att nå läroplansmålen? 

 

Urval 

I min studie har jag intervjuat fem förskollärare som arbetar i förskoleklass på tre olika 

skolor inom samma kommun, i Sverige. Urvalet av deltagande förskollärare i 

förskoleklasser gjordes utifrån förskoleklassens placering i förhållande till skolan. För 

att öka undersökningens tillförlitlighet och för att få en variation i undersökningen valde 

jag tre olika modeller av närhetsplacering till skolan, för att eventuellt få olika svar från 

intervjupersonerna. På de tre olika skolorna var en förskoleklass placerad inne i 

skolbyggnaden med klasser från 1–6, en förskoleklass var placerad ensam som en ö på 

skolgården i närheten av en skola med elever i årskurs 1–9, och en var placerad vid en 

förskola i närheten av en skola. Förskoleklassens placering i förhållande till skolan 

kände jag till sedan tidigare, då jag hade besökt skolorna tidigare i andra sammanhang. 

 

Från början hade jag fått godkännande av sex förskollärare att delta i undersökningen, 

men en valde att hoppa av vid själva intervjudagen. Stukát (2011) menar att det kan 

finnas olika anledningar till bortfall från undersökningar, och att man som forskare ska 

försöka undvika avhopp från sin studie. Den deltagaren som valde att hoppa av min 

undersökning angav tidsbrist som anledning. Jag valde att inte söka fram en ny 

deltagare till min undersökning, då jag redan fått ett brett och fint material att arbeta 

med till min undersökning. Deltagarna i min undersökning är alla kvinnor, i ett 

åldersspann från 34–61 år. De har alla flera års erfarenhet av att arbeta inom förskola, 

och de har alla arbetat inom förskoleklass, men har olika lång arbetserfarenhet inom 

förskoleklassen.  

 

Tabell 1. Översikt av undersökningsgruppen.  

 

Verksamma  Alias 
    

A-skolan 

  

A-1  

A-2 

B-skolan B-1  

C-skolan C-1  

C-2 

 

 

Genomförande 

När jag hade bestämt vilken riktning mitt examensarbete skulle ha, påbörjades 

utformandet av ett informationsbrev med samtyckesblankett, samt intervjufrågor (se 

bilaga 1 och bilaga 2). Här tog jag hänsyn till Stukáts (2011) påpekande att 

intervjufrågor inte ska formuleras ogenomtänkt, utan att en tanke ska finnas bakom dem 

och att intervjufrågorna ska ha ett samband med syfte och frågeställning. Jag tog även 
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hänsyn till att intervjufrågorna inte får vara värdeladdade, förutsättande eller ledande, 

och att de måste kunna förstås av alla (Stukát, 2011). Intervjufrågorna behandlade 

frågor som rör läroplanen, undervisningsuppdraget, skolplikten, 

kartläggningsmaterialet, undervisningsmiljön, samarbete och gemenskap med övriga 

skolan, gränslandet/introduktionsåret mellan förskola och förskoleklass, samt hur 

lärarna ser på förskoleklassens framtid. 

 

När jag hade fått informationsbrev, samtyckesblankett, samt intervjufrågor godkända av 

min handledare, kontaktade jag de skolor jag valt ut. Här anammade jag Löfdahl, 

Hjalmarsson, och Franzéns (2014) påpekande kring att en personlig första kontakt med 

eventuella blivande intervjupersoner kan göra att man som intervjuare bygger upp ett 

förtroende för studien och intervjuns syfte. Första kontakten med mina intervjupersoner 

togs via att jag åkte ut till de tre skolorna och begav mig till förskoleklassen. På skolan 

presenterade jag mig för förskollärare i förskoleklass och berättade att jag läser till 

förskollärare, där jag nu håller på med mitt examensarbete. Jag presenterade vad mitt 

examensarbete skulle handla om, samt varför ämnet är viktigt att forska om, och 

undrade om det fanns intresse att delta i min undersökning. Samtliga av de sex 

förskollärarna i förskoleklass, som jag presenterade mig själv och min studie för, ville 

delta i min undersökning. Vi bokade in en tid när det passade för dem att jag kom till 

deras lokaler för intervjuer. Enligt Löfdahl et al. (2014) är platsen för intervjun av stor 

betydelse för hur intervjuns resultat blir, då olika miljöer kan få olika konsekvenser. Till 

exempel är det ur ett datainsamlingsperspektiv viktigt att det inte är oljud i och runt 

omkring det utrymme man befinner sig i, eftersom det påverkar kvaliteten på 

ljudupptagningen mer än man tror (Bryman, 2018). Det är också viktigt att miljön ska 

kännas trygg för både intervjuperson och intervjuare, att så få störningsmoment som 

möjligt finns, och att det inte finns risk att intervjupersonen oroar sig för att någon ska 

höra vad denne säger under intervjun (Bryman, 2018; Stukát, 2011). Inför intervjuerna 

ombads därför intervjupersonerna att ordna med ett rum där vår intervju kunde utföras 

utan att vi skulle bli störda, eller att kvaliteten på inspelningen skulle påverkas, vilket 

alla deltagande intervjupersoner gjorde.  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2017), Löfdahl et al. (2014) och Stukát (2011) är det inom 

forskningsetik viktigt att informera om sin undersökning, samt att de personer som 

deltar i undersökningen gett sitt samtycke till att delta. De förskollärare som deltog i 

intervjuerna, fick därför informationsbrev, samtyckesblankett, samt intervjufrågorna 

skickade till sig via mejl (se bilaga 1). Informationsbrevet var utformat utifrån 

Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer. Vetenskapsrådet anser att stor 

omsorg bör läggas på utformandet av informationsbrev, och att det inte får vara för 

mycket information för läsaren, så att denne inte förmår att uppfatta de väsentliga 

delarna, samtidigt som informationen bör innehålla allt som kan påverka 

intervjupersonens deltagande. Det är viktigt att informationen ges både skriftligt och 

muntligt, samt att informationen har ett språk som intervjupersonerna kan förstå. All 

information intervjupersonerna fick, gav jag dem både muntligt och skriftligt. 

 

Löfdahl et al. (2014), Vetenskapsrådet (2017) och Stukát (2011) menar att 

intervjupersonerna ska informeras om att de när som helst under arbetets gång, och utan 

anledning, kan välja att avbryta medverkan i undersökningen, och att medverkan i 

undersökningen är frivillig. Stukát (2011) och Vetenskapsrådet (2017) påpekar även att 

intervjupersonen ska kunna avbryta sin medverkan i studien utan att det medför en 

negativ följd för denne. Därför fick intervjupersonerna information om att medverkan i 



 

13 

 

min undersökning är helt frivillig och att deltagaren när som helst kan avbryta sin 

medverkan i den. 

 

Enligt Löfdahl et al. (2014) är det viktigt att alltid ha ett etiskt förhållningssätt i sin 

undersökning, och ta ansvar för vad man får och inte får göra, samt att man förvarar sina 

insamlade data på ett säkert ställe med anledning av konfidentialitet. Vetenskapsrådet 

(2017) menar att det i informationen till deltagarna ska framgå att det insamlade 

materialet kommer behandlas så att ingen obehörig kan ta del av dem. Både muntligt 

och i mitt informationsbrev informerades därför intervjupersonerna om att jag skulle 

dokumentera intervjun med hjälp av ljudupptagning. De fick även information om att 

intervjun skulle ta cirka 20–30 minuter, samt att allt insamlat material av 

forskningsetiska skäl kommer förvaras så att ingen obehörig får tillgång till det. De 

informerades även om att när examensarbetet har examinerats kommer det publiceras i 

högskolebibliotekets databas DiVA, samt att allt insamlat materialet kommer förstöras 

när examensarbetet är publicerat. Jag informerade intervjupersonerna om syftet med 

min undersökning, samt att undersökningen kommer att avrapporteras som ett 

examensarbete, där skolans namn och alla deltagare kommer att avidentifieras i det 

slutgiltiga arbetet. Vetenskapsrådet (2017) påtalar att ingen forskning där människor 

deltar får kränka integriteten hos deltagarna, och betonar vikten av att all slags 

information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person behöver behandlas 

konfidentiellt. Vid bearbetning av intervjuerna döpte jag därför av etiska skäl om 

intervjupersonerna till A-1, A-2, B-1, C-1, och C-2. Detta för att undersökningen är 

anonym, och för att skolornas eller intervjupersonernas riktiga identitet inte ska röjas. 

De enda personuppgifterna jag har på förskollärarna är deras namnteckning i 

samtyckesblanketten. Jag har följt det som Vetenskapsrådet (2017) skriver om gällande 

GDPR när jag hanterat personuppgifterna, då jag har skyddat mitt insamlade material så 

att det inte förloras eller förstörs, eller hamnar hos obehöriga. 

 

Efter den första kontakten med förskollärarna i förskoleklass hade ägt rum, mejlade jag 

till de tre deltagande skolornas biträdande rektorer. I mejlet till rektorerna informerade 

jag om att jag hade kontaktat förskollärare på dennes skola, och att jag fått deras 

medgivande till att delta i mina intervjuer, och att jag nu även behöver få biträdande 

rektors godkännande till att genomföra min undersökning på dennes skola. Jag bifogade 

i mejlet informationsbrev samt intervjufrågorna (se bilaga 1 och bilaga 2), för att 

rektorerna skulle få en bild av vad min undersökning skulle handla om, samt att 

forskningsetiska överväganden skulle tillämpas. Jag informerade även rektorerna om 

hur lång tid som intervjun beräknades ta, cirka 20–30 minuter, samt att jag skulle spela 

in intervjuerna för att kunna lyssna på dem och transkribera dem. Alla biträdande 

rektorerna var positiva till min undersökning, och gav sitt medgivande till att jag kom 

till deras skolor för intervjuer till mitt examensarbete. Alla tre biträdande rektorerna 

påtalade att de gärna ville ta del av arbetet när det är färdigt, då de fann min 

undersökning relevant och intressant även för dem i sin profession. Löfdahl et al. (2014) 

påpekar vikten av att informera förskollärare om hur lång tid en intervju beräknas ta, 

eftersom det i förskolläraryrket ofta är ont om överflödig tid. När förskollärare har gott 

om tid avsatt för en intervju, har de lättare att slappna av. Därför har jag inför 

intervjuerna med förskollärarna informerat dem om att intervjun kommer ta cirka 20–30 

minuter. Jag har även som jag nämnde tidigare inför intervjuerna mejlat 

informationsbrev och samtyckesblankett (se bilaga 1), samt intervjufrågorna (se bilaga 

2) till deltagarna, för att de i lugn och ro skulle få chansen att sätta sig in i frågorna och 

kunna känna sig trygga i vad undersökningen innebär för deras del. Vid intervjutillfället 
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har jag innan intervjun påbörjats frågat deltagarna om de har läst igenom materialet jag 

bifogat till dem, vilket alla hade gjort. Jag upprepade även för intervjupersonerna vad de 

har för rättigheter, (se stycket om forskningsetiska överväganden) samt att alla 

intervjupersonerna fick skriva på samtyckesblankett innan intervjuerna påbörjades. 

Innan ljudinspelningen startade frågade jag intervjupersonerna om de kände sig redo.  

 

Enligt Löfdahl et al. (2014) är det viktigt att se över minnesutrymmet i och laddning av 

inspelningstekniken, och Stukát (2011) påpekar vikten av att ha bra batterier, samt att 

även se till så att mikrofonen placeras så bra som möjligt, för bästa möjliga 

ljudupptagning. Därför har jag gjort ljudupptagning dels med en diktafon, samt att jag 

även spelade in intervjuerna med hjälp av en läsplatta. Den dubbla ljudupptagningen 

gjorde jag för att säkerställa att samtalet spelades in, vilket visade sig vara en god idé, 

då enbart ljudintagning på läsplatta hade gjort att jag gått miste om en del av intervjun 

vid två av intervjutillfällena. Efter intervjutillfällena förvarades det inspelade materialet 

av forskningsetiska skäl på en säker plats, där ingen annan än jag kom åt det. I intervjun 

fick förskollärarna svara på 21 frågor (se bilaga 2). Intervjuernas längd varierade mellan 

17–24 minuter. I och med att intervjufrågorna mejlades till förskollärarna i förhand, 

kunde de inför intervjun sätta sig in i vad min undersökning handlar om. Därav gavs 

utrymme till semistrukturerad intervju med en hög frekvens av frågor med följdfrågor, 

för att komma djupare i undersökningen. 

 

Bearbetning av data 

Löfdahl et al. (2014) anser att utskrift av inspelade intervjuer, bidrar till en metod att 

lyssna noga och nära. Jag har skrivit ned intervjuerna så som intervjupersonerna 

svarade, med talspråk, utan att justera eller förfina deras svar. Hela utskriften av 

materialet från intervjuerna genererade i 24 sidor och 11 822 ord. Vid bearbetning av 

data har jag skrivit ut mina intervjuer på papper, så att de skulle bli lättare att analysera. 

Intervjuerna har skrivits ned så snart som möjligt efter intervjutillfället, eftersom jag 

ville ha intervjuerna färska i minnet, samt att jag var orolig för att ljudupptagningen 

skulle försvinna. Jag skrev ner ordagrant vad intervjupersonerna sade, men utelämnade 

eventuell betänketid som blev. Bryman (2018) anser att digital inspelning är en bra 

metod att använda, för att enkelt kunna backa tillbaka och lyssna på materialet flera 

gånger. Jag lyssnade på det inspelade materialet om och om igen, och gick tillbaka i 

intervjuerna för att uppfatta varje liten stavelse.  

 

Den metod som användes vid bearbetning av intervjuerna var tematisk analys. Metoden 

används enligt Bryman (2018) av kvalitativa forskare, och innebär ofta att man letar 

efter teman i sin forskning. I min tematiska analys har jag analyserat det 

intervjupersonerna berättar om sina upplevelser kring samma ämne. Enligt Löfdahl et 

al. (2014) kan tematisk analys vara bra om man studerar flera människors olika 

berättelser, och vill se hur de förhåller sig till samma företeelse, fast på olika sätt. När 

alla intervjuerna var utförda, samt utskrivna, påbörjades grunden för att tolka 

informanternas utsagor. Det första steget i min analysering, var att läsa intervjuerna 

flera gånger. Därefter formade jag kodord i Excel, som Likvärdigt, Planering, 

Skolförberedande, Leken, Kartläggning, och Stress. Jag använde Excel vid 

analyseringen för att lättare se intervjupersonernas svar, samtidigt som jag staplade upp 

de koder jag fick fram. Kodning innebär enligt Bryman (2018), att data bryts ner och att 

olika beståndsdelar benämns. Stukát (2011) menar att tanken med kvalitativa studier är 

att försöka upptäcka olika sätt att resonera och se okända mönster. Alla mina kodord 
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klipptes ut och placerades framför mig på ett bord, där jag kunde sortera in och se olika 

teman, som till slut blev mina kategorier. 

 

Tillförlitlighet 

När det gäller kvalitativa intervjuer, vilket jag har valt att utföra min undersökning med, 

föreslår Stukát (2011) validitet och reliabilitet som mått på undersökningens kvalitet, 

medan Bryman (2018) diskuterar kring att begreppen validitet och reliabilitet är 

lämpligare för kvantitativ forskning. Bryman (2018) menar att mätning inte är det 

främsta intresset för kvalitativa forskare, därför bör inte validitet nämnas i en kvalitativ 

undersökning. I min studie har jag inte mätt någonting, utan jag hänvisar istället till det 

Bryman (2018) skriver om tillförlitlighet i mitt examensarbete. Tillförlitlighet har fyra 

delkriterier, och för kvalitativ forskning är de: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, 

samt en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2018).  Trovärdigheten är enligt 

Bryman (2018) beroende av hur författaren säkerställer att forskningen utförts i enlighet 

med regler som finns att följa. En av tillförlitlighetsprinciperna är att resultatet 

rapporteras till dem som deltagit i undersökningen, så att de kan bekräfta att innehållet 

är korrekt. Detta kallas respondentvalidering. I mitt examensarbete får alla 

intervjupersoner och rektorer ta del av slutresultatet. Dels för att de har visat ett intresse 

för att veta vad min studie kom fram till, dels för att de ska känna trygghet i att allt som 

står i examensarbetet är sanningsenligt. Dock får intervjupersoner och rektorer läsa 

texten när arbetet är klart, på grund av tidsbrist. Med överförbarhet menar Bryman 

(2018) att resultatet detaljerat och fylligt beskriver djupet och det unika i vad den lilla 

gruppen intervjupersoner svarat i undersökningen. För att detaljerat visa djupet i min 

undersökning, har jag intervjuat förskollärare från tre olika skolor, och fått både 

liknande svar och svar som i resultatet visar på både djup och det unika. Pålitlighet är 

enligt Bryman (2018) att ett granskande synsätt ska intas, där en redogörelse för alla 

moment i forskningsprocessen ska finnas med. För att möta det granskande synsättet, 

beskriver jag utförligt alla faser i min undersökning. Även Stukát (2011) påtalar vikten 

av att i sin undersökning informera om hur undersökningsgruppen valts ut, antal 

deltagare som medverkar i undersökningen, samt hur eventuella bortfall från studien 

kan påverka resultatet. Jag redogör därför i mitt urval för hur jag valt ut mina 

intervjupersoner, samt hur jag valde att agera när en intervjuperson valde att hoppa av 

studien. Med en möjlighet att styrka och konfirmera menar Bryman (2018) att det är 

viktigt för tillförlitligheten att en forskare inte visar sina egna värderingar, så att hen inte 

påverkar undersökningens inriktning. Även Stukát (2011) påtalar vikten av att som 

intervjuare tänka på sitt ordval, ansiktsuttryck och tonfall, för att inte påverka 

intervjupersonen. Vid intervjuer och vid analys av data, har jag därför varit fokuserad på 

att inte väga in eget tyckande. Bryman (2018) menar utifrån Guba och Lincolns (1994) 

tillförlitlighetskriterier, att en rättvis bild av intervjupersonernas åsikter ska skildras, för 

att studien ska påvisa äkthet. I min studie har jag därför inte ändrat det 

intervjupersonerna svarat, utan använt deras ord i mitt arbete, så som de sa dem. 

 

Stukát (2011) menar att semistrukturerad metod kan innebära en nackdel utifrån 

studiens tillförlitlighet, då materialet ska skrivas ner i sin helhet och jämföras med andra 

svar. Det kan vara svårt att ha många intervjupersoner vid semistrukturerade intervjuer 

och djupintervjuer, eftersom transkribering och analys är tidskrävande. Vid analys och 

utskrift av mina fem intervjuer, anser jag dock att jag lyckats hålla isär 

intervjupersonernas svar, och att jag vid analysen kunde jämföra de svar jag fått, samt se 

både olikheter och likheter i dem, utan att synliggöra mitt eget förhållningssätt.  

Gruppintervjuer kan innebära att intervjupersonerna håller inne med information, eller 
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påverkas av grupptrycket i sina svar, vilket kan vara en nackdel utifrån studiens 

trovärdighet och tillförlitlighet anser Stukát (2011). I och med att jag intervjuade en 

intervjuperson åt gången, kan det därför finnas större chans att svaren är sanningsenliga. 

 

Resultat 

Här redogör jag för resultatet av analysen med de fem förskollärarna i förskoleklass. 

Förskollärarna jag intervjuat tolkar sitt uppdrag utifrån de riktlinjer de har att följa, så 

som läroplanen för förskoleklassen (Skolverket, 2019c), samt de två 

kartläggningsmaterialen ”Hitta matematiken” och ”Hitta språket” (Skolverket, 2019a; 

2019b). Jag tolkar det som att förskollärarna i förskoleklass ser väldigt olika på sitt 

undervisningsuppdrag, och att de gör sina tolkningar av styrdokumenten utifrån 

skolornas egen kultur.  

 

Mina forskningsfrågor är: 

 

- Hur tolkar förskollärare som arbetar i förskoleklass inom samma kommun 

läroplanen? 

- Hur upplever förskollärare som arbetar i förskoleklass inom samma kommun 

sina förutsättningar att nå läroplansmålen? 

 

Tabell 2. Översikt av kategorier. 

 

Kategorier Underkategorier 
    

Skolplikten bidrar till bättre 

förutsättningar att nå 

läroplansmålen 

  

  

Större krav på läraren  

Bättre struktur i undervisningen 

Samarbetet med föräldrarna 

Förskoleklassens läroplan tydliggör 

professionen 

En riktlinje 

  Statusen höjs 

  Tid till planering och uppföljning 

Olika förutsättningar för 

förskoleklassens lärare 

Yrket är lärare 

  Likvärdig förskoleklass 

  Nätverksträffar skapar samsyn 

  Ferietjänst och inte arbeta på 

fritids 

  Synliggör vilken undervisning 

barnen behöver för fortsatt 

utveckling 
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Kartläggningen bidrar till ändrade 

arbetsförhållanden för 

förskoleklassens lärare 

Tidskrävande 

  Ett år av förberedelser inför skolan 

Förskoleklassen behövs som ett 

gränsland 

Samarbete mellan förskola och 

förskoleklass 

  Överlämningssamtal 

  Från förskoleklass till årskurs ett 

  Gemensamma aktiviteter 

  Förskoleklassens skola kontra lek 

Leken är viktig i strävan att nå 

läroplansmålen 

Leken som undervisningsmetod 

  Förskoleklassens 

undervisningsmiljö 

  Leken i matematikundervisningen 

  Språkutvecklande i leken 

  Tionde skolåret 

 

 

Skolplikten bidrar till bättre förutsättningar att nå läroplansmålen 

Den här kategorin samlar ett antal underkategorier som har med skolpliktens innebörd 

för intervjupersonerna att göra.  

 

Större krav på läraren  

Resultatet visar att flera av förskollärarna känner ett högre krav på dem i och med att 

förskoleklassen blivit obligatorisk. A-1 menar i likhet med fler av intervjupersonerna att 

förskoleklassen blivit mer likvärdig i och med närvaroplikten, men att den kräver att 

hen måste närvaroanmäla och frånvaroanmäla eleverna.  

- Det som är fördel nu är att alla är ju här måndag till torsdag. Det 

är väldigt likvärdigt, så det är bra. Förr kunde de vara ledig lite 

då och då, så på det viset är det bra. Men det krävs att jag måste 

närvaroanmäla och frånvaroanmäla. (A1) 

Intervjupersonerna angav att de i och med närvaroplikten har fått mer arbete att utföra, 

men inte mer tid till uppföljning av närvaro hos eleverna. De anser att deras 

undervisningsuppdrag har blivit viktigare och att de behöver ha bättre förutsättningar att 

utföra det ökade ansvaret. B-1 menar att det förmodligen inte är så lätt att komma in och 

arbeta i förskoleklass utan att ha tidigare erfarenhet därifrån. 

- Skulle jag inte ha arbetat så många år i förskoleklass som jag har 

gjort, då skulle jag nog tycka att det var ganska tungt ibland. För 

nu har man jobbat i så många år, sedan 98, då har man en grund. 
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Vilket många inte har idag, bara slussas in i det här, och då är det 

inte så lätt. (B-1) 

Resultatet synliggör att lärarna upplever en större arbetsbelastning i och med 

skolplikten, samt att de har känslan av att inte hinna med allt som ska hinnas med i 

förskoleklassen. 

 

Bättre struktur i undervisningen 

I resultatet framkommer det att skolplikten har fört med sig struktur i lärarnas arbete. C-

2:s svar är karakteristiskt för svaren i den här underkategorin. 

- Nu är det mera struktur. Man vet att det kommer si och så här 

många barn, det är det här som gäller. Även om vi nu har 

fredagar fria, då är det bara fritids, eller vad man ska säga. Då 

kan det vara mindre barn, men det är fortfarande samma struktur, 

och man vet att man har flera dagar. Annars ska man vänta in, 

jaha idag var Pelle-Lisa ledig, näe då får vi vänta med att göra 

den här kartläggningen tills nästa gång hon kommer, och då 

kanske hon inte kommer förrän om två veckor. (C-2) 

Min tolkning är att lärarna kan planera sin verksamhet bättre när de vet att barnen är på 

plats, samt att de hinner med de uppgifter som ska göras, så som kartläggningen. 

 

Samarbetet med föräldrarna 

Resultatet visar att skolplikten innebär att barnen får samma förutsättningar, då de 

faktiskt är på plats i förskoleklassen och kan ta del av undervisningen. Dock påpekar C-

1 att det största problemet med införandet av skolplikten har varit att få föräldrarna att 

förstå att det faktiskt är närvaroplikt. 

- Men det största problemet har ju varit att få föräldrarna att förstå 

att barnen måste vara på skolan i förskoleklassen. En del tror ju 

att vi orkar inte idag, då är vi hemma. Nä men lillebror är sjuk, då 

får storasyster vara hemma, liksom så. Lite så är det. Det är nog 

många som ser det som förskola fortfarande, förskoleklassen. Så 

det är väl en bit man behöver jobba lite mer med, att de ska förstå 

att, nu börjar dom i skolan. Men samtidigt då måste ju 

förskoleklassen även bli mer en del av skolan. Att man har mer 

samarbete och utbyte av varandra (C-1) 

Å andra sidan anser A-1 att det behövs ett samarbete mellan lärare och föräldrar när 

barnen lär sig läsa. 

- Det är att alla är ju här, alla får del av det jag undervisar. Jag 

ska inte lära dem läsa, men jag ska ge dem nyfikenheten, och jag 

kan pusha föräldrarna. Det är inte bara jag här fyra timmar om 

dagen, utan jag ska prata med föräldrarna om att de ska hjälpa 

mig, och det kan jag göra när alla är här. Det är jättebra att alla 

får det. (A-1) 

Utifrån resultatet är min tolkning att barnen i och med skolplikten får samma 

förutsättningar, men att barnens föräldrar behöver förstå vad skolplikt innebär. Lärarna 

får bättre möjlighet att uppnå läroplanens mål när barnen är närvarande. 
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Förskoleklassens läroplan tydliggör professionen 

Här samlas underkategorier som har med hur intervjupersonerna tolkar sitt uppdrag 

utifrån läroplanen.  

 

En riktlinje 

Läroplanen är lärarnas styrdokument att följa. Intervjuperson A-2 anser att det är viktigt 

att arbeta med läroplanen på barnens nivå. A-2 använder ur ett läroplansteoretiskt 

perspektiv med andra ord transformering när hen tolkar och anpassar undervisningen 

utifrån läroplanen.  

- Vi följer ju läroplanen som är våran riktlinje. Sen gäller det att få 

ner det till barnens nivå också. Det är det som är i första hand. I 

och med den nya kartläggningen, så blir det mer att man får testa 

dem i olika ämnen på ett annat sätt. (A-2) 

A-1 påpekar att läroplanen behöver synliggöras mer för andra inom skolan, för att få 

dem att förstå att förskoleklassen har en läroplan, och att förskoleklassen är viktig.  

- Det som behöver utvecklas, jag tänker bro. För det första tror jag 

inte att de i skolan vet hur viktig förskoleklassen är, och att vi har 

en läroplan, att vi har någonting som vi måste följa. Det är många 

i skolans värld som måste förstå det, att vi är början, vi är det 

första skolåret. (A-1) 

Genom synliggörandet av förskoleklassens läroplan, vill A-1 att andra ska förstå det 

statliga förtroendet som förskoleklassens lärare faktiskt har, samt att förskoleklassen blir 

erkänd som en skolform. 

 

Statusen höjs 

Resultatet visar att genom att synliggöra förskoleklassens verksamhet och undervisning 

kan förskoleklassens lärare bli erkända sin profession.  

- Det borde synliggöras mer. Många lärare tror att vi bara leker. 

Jag upplever att på tillexempel APT skulle vi kunna ha en 

Powerpoint med det här och det här gör vi, och det här och det 

här jobbar vi med. Visa lite mer att vi har undervisning. Man 

märker lite nu när vi haft de här lärarmötena att de blir lite 

chockade när de får höra. (A-2) 

C-1 menar att kartläggningsmaterialet bidrar till att ge förskoleklassen högre status. 

- Nä men alltså, det känns ändå som att det händer grejer i och med 

det här ”hitta språket”, och ”hitta matematiken”. Det känns som 

att förskoleklassens status kanske är på väg uppåt, men sakta. (C-

1) 

Läroplanstexten och kartläggningsmaterialet tillsammans kan enligt intervjupersonerna 

därmed bidra till ett tydligare undervisningsuppdrag, som höjer statusen för 

förskoleklassen och dess lärare. 
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Tid till planering och uppföljning 

Resultatet visar att lärarna vill ha mer planeringstid. De anser att det behövs mer 

planeringstid både enskilt och med arbetslaget för att de ska kunna utföra det arbete och 

den uppföljning som läroplanen kräver. A-1 påpekar att förskoleklassens lärare behöver 

få mer tid till planering, för att de ska orka arbeta kvar i förskoleklassen.  

- Det är det här med planeringstid, att vi ska bli lärare och ha 

samma. Det tycker jag är jätteviktigt. Det krävs att vi ska ha 

matteundervisning, läsundervisning, och ha alla de här. Men vi 

har ingen planeringstid för det. Vi har planeringstid, men den 

räcker inte, för vi ska även ha massa annat. Sen semestertjänst 

har jag. Jag har 40 timmar i veckan. Plus att jag ska vara på 

fritids också. (A-1) 

Samtidigt som B-1 anser att hen saknar den kompetens hen har för att utföra 

undervisningsuppdraget, eftersom hen har mindre tid till planering än andra lärare. 

- Att jag saknar en del kompetens för undervisningsuppdraget. 

Särskilt då när det kommer till hur man lägger upp 

undervisningen under kortare planeringstid, som vi har om vi 

jämför med lärarna. Jag har aldrig möjlighet att följa upp 

elevernas kunskaper, bara för att vi bara har dem i ett år. (B-1) 

I resultatet framkommer det att andra lärare på skolan har mer planeringstid, samt att de 

andra lärarna inte behöver arbeta i fritids. Intervjupersonerna vill ha samma 

förutsättningar som andra lärare som arbetar på skolan. 

 

Olika förutsättningar för förskoleklassens lärare 

Utifrån forskningsfrågorna har jag här samlat ett antal underkategorier som har med hur 

intervjupersonerna uttrycker sina förutsättningar att utföra uppdraget i förskoleklassen. 

 

Yrket är lärare 

För att höja statusen ytterligare för förskoleklassens lärare föreslår A-1 att de kallar sig 

för lärare, och att de får samma förutsättningar som lärare har att utföra sitt arbete.  

- Ja, det är att vi kallar oss för lärare. Att vi har samma 

förutsättningar som lärare i skolan, kan jag känna. Planeringstid, 

semestertjänst. Jag har jätteliten planeringstid. Jämtemot vad 

lärarna har, och ändå har jag en undervisningsplikt också. Jag 

har saker jag ska lära mina barn, men jag har ingen 

planeringstid, som lärarna har för det. För att stärka mitt 

uppdrag tycker jag vi ska ha som lärarna. (A-1) 

Flera av intervjupersonerna nämner i intervjun att de känner sig mer som lärare än som 

förskollärare till yrket, men C-1 känner sig fortfarande som en förskollärare. 

- Jag känner mig nog som en förskollärare, faktiskt. (C-1) 

Resultatet visar att i och med det faktum att förskoleklassens lärare har en egen 

profession, ett eget uppdrag och en egen läroplan att följa i gränslandet mellan förskola 

och skola, kan de än så länge titulera sig det de känner för. 
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Likvärdig förskoleklass 

I resultatet synliggörs det att förhållandena ser väldigt olika ut för förskoleklassen i den 

kommunen jag utfört min undersökning. B-1 menar att beslut kring att förskoleklassen 

ska bli mer likvärdig behöver tas på en statlig nivå, samt att alla lärare i förskoleklassen 

bör få en utbildning i läroplanen och kartläggningsmaterialet för att ha samma 

förutsättningar.  

- Att det ska styras uppifrån, statligt. Och hur många timmar som 

alla elever i förskoleklass ska ha. Antal elever per vuxen ska vara 

lika i alla förskoleklasser. Alla förskollärare ska få utbildning i 

läroplanen och kartläggningsmaterialet, för att ha samma 

utgångspunkt och förutsättningar. Och lika planeringstid. Det 

skiljer otroligt mycket. Vi är inskrivna i skolan, men vi har inte 

samma förutsättningar. Jag är med barnen mellan åtta och 

halvfem. (B-1) 

Enligt C-1 är allt lite luddigt i förskoleklassen för tillfället, och hen menar att en 

likvärdighet över kommunen skulle vara önskvärd. 

- Det är väl att det ska bli mer likvärdigt över hela kommunen. 

Över hela landet är ju kanske lite svårt, men just i kommunen 

framförallt. Att man ska få samma saker, och framförallt samma 

antal timmar, för nu skiljer det. (C-1) 

Resultatet visar att det är olika hur många timmar eleverna vistas i förskoleklassen per 

dag, det är olika huruvida luncher och raster är inräknade i förskoleklassens timmar, 

olika antal elever per lärare i varje klass, samt att förskoleklassens placering intill eller 

inuti skolan ser olika ut. Intervjupersonerna anser att det behövs en mer likvärdig 

förskoleklass, där alla barn och vuxna får samma förutsättningar i undervisningen. 

 

Nätverksträffar skapar samsyn 

Samsyn i kommunen är något lärarna önskar, visar resultatet. B-1 vill se en samsyn 

mellan alla som arbetar i förskoleklass, då hen anser att det framkommit vid 

nätverksträffarna att det är väldigt olika från skola till skola hur förskoleklassens 

upplägg ser ut. B-1 vill även att förskoleklassens lärare får mer utbildning och 

kompetens för sitt uppdrag, vilket hen påpekar att det förmodligen kommer bli i 

framtiden. 

- Det gäller, och jag skulle vilja se en samsyn mellan alla 

förskoleklassers pedagoger idag, att vi tänker lika. Vi har ett 

gemensamt forum tre gånger per år, fyra gånger ungefär, ett 

nätverk. Men vi tänker väldigt olika, fortfarande. Vi har alltså för 

lite utbildning och kompetens. Att vi formas ju som lärare, men 

jag är inte lärare. Jag är lärare, fast jag är förskollärare. Det 

skiljer mycket. Jag har inte fått den riktiga utbildningen. 

Framtiden vill de ju att vi ska utbilda oss som lärare. Men vi som 

är närmare pension, som är mittemellan då, jag vet inte riktigt hur 

de tänker. (B-1) 
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C-2 berättar att de på hens skola från och med i år har samma planering och underlag i 

de tre förskoleklasserna, vilket skapar en bra struktur och en helhet. 

- Man har ju lite olika i kommunen, har man ju märkt. Vi har såna 

här nätverk där vi träffas och pratar. … I år så har vi ändrat det, 

så nu kör vi gemensam planering, och att vi följer samma struktur 

och gör samma uppgifter och så, helheten. Så det tycker jag att 

funkar bra. (C-2) 

Resultatet visar att lärare i förskoleklassen vill ha en tydligare struktur och samsyn, än 

den som de omges av i sina olika skolor.  

 

Ferietjänst och inte arbeta på fritids 

Det synliggörs i resultatet att lärarna behöver få bättre förutsättningar att utföra sitt 

arbete. Lärarna behöver mer planeringstid och mindre eller ingen tid i fritids, för att 

kunna fokusera på det viktiga uppdraget de har i förskoleklassen. Det svar vi ser här 

från A-2, är karakteristiskt för svaren i den här underkategorin. 

- Då tänker jag som lärare att man får lite mer förutsättningar som 

1–7 lärarna, med ferietjänst. Just nu jobbar ju vi på fritids också, 

och det tycker jag sliter mest, att man är i två verksamheter, men 

uppdraget är här. Jag hoppas att man bara ska jobba i 

förskoleklass, för att orka. (A-2) 

Resultatet visar att lärarna inte vill behöva ha fokus i två olika verksamheter, vilket tar 

från deras kraft och energi. Flera av intervjupersonerna anser att det borde vara 

ferietjänst för lärare i förskoleklass, lika som för andra lärare, och de vill jämställas med 

övriga lärare med samma villkor och möjligheter.  

 

Kartläggningen bidrar till ändrade arbetsförhållanden för 

förskoleklassens lärare 

I den här kategorin samlar jag underkategorier som har med kartläggningens påverkan 

på intervjupersonernas arbete att göra.  

 

Synliggör vilken undervisning barnen behöver för fortsatt utveckling 

Utifrån vad resultatet pekar på, är kartläggningen bra men tidskrävande och innebär 

mycket mer planering och efterarbete. Kartläggningen synliggör svagheter och visar 

ganska tydligt vilka elever som behöver extra stöd i undervisningen menar A-2.  

- Det som är bra ändå med den här nya kartläggningen är att man 

hinner kanske upptäcka lite mera. Förut när vi screena bornholm 

var det mer svenska, vi har inte screenat så mycket matte ändå. 

Jag upplever ändå att nu med hitta matten att jag hinner se 

ganska snabbt om det är någon som är svag. Man gör så här att 

de som är svag är röd, de som kan är grön, och de som är mellan 

är gul. Då ser man ganska tydligt ganska snabbt vilka som 

behöver stöd. (A-2) 

Kartläggningen är jättebra anser A-1, eftersom hen vet precis hur undervisningen ska 

planeras och läggas upp när kartläggningen har visat elevernas behov.  
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- Ja den innebär jättemycket mer arbete. Arbetet med 

kartläggningen, nu börjar jag brinna för det här igen, för jag 

älskar den här kartläggningen, det är en jättebra kartläggning. 

Många tror att det är någonting som vi gör utöver våran 

undervisning, men jag planerar lektioner utifrån kartläggningen. 

Är det mattelektion så tar jag kartläggningen då, och gör den då. I 

undervisningen är det ingenting extra. Det som krävs extra för 

kartläggningen är efterarbetet, när man ska analysera, reflektera 

och kommentera. Det krävs det mycket tid på har jag hört, jag har 

inte börjat med det än, men det har jag förstått. Det är en 

förändring, men själva kartläggningen är ett jättebra komplement. 

Vi får verkligen på fötterna vilka som behöver stöd och inte stöd. 

De har verkligen kartlagt in i minsta detalj. Jag vet precis hur jag 

ska lägga upp min undervisning. Det är jättebra, precis som 

bornholms screeningen som vi också gör var bra, men det här är 

extra bra. Men det krävs mycket analysering efter. (A-1) 

Flera av intervjupersonerna drar paralleller med kartläggningsmaterialet och 

Bornholmsmetoden, som också är ett material förskoleklassen använder för att se hur 

elever ligger till språkmässigt. 

 

Tidskrävande 

Resultatet visar att kartläggningsmaterialet är tidskrävande. Kartläggningen innebär mer 

arbete, och gärna att man är två som utför den, enligt intervjupersonerna. 

- Sen tror jag det krävs lite mer för man ska ju göra och 

dokumentera, och det skulle nästan vara bättre att vara två, för då 

skulle en kunna dokumentera och en visa. Men det finns det oftast 

inte tid för, så då får man försöka göra både ock. Då är man lite 

rädd att man ska missa någon, för att man oj sa du någonting nu 

när jag skrev. (A-2) 

A-2 lyfter fram problematiken att hen ska missa vad någon säger och gör när hen är 

själv vid kartläggningen och både observerar och skriver, medan B-1 hävdar att det 

behövs mer personal för att kunna utföra kartläggningen på ett bra sätt. B-1 påpekar 

även att kartläggningen innebär stress och hen är kritisk till att skolans lärare har fått 

bättre förutsättningar att utföra kartläggningen än vad förskoleklassens lärare har fått.1 

B-1 ser gärna att specialpedagogen utför kartläggningarna och gör bedömning av 

barnens kunskapsnivå. 

- Stress! Stress, där det krävs mycket av mig som förskollärare. Det 

krävs mer personal för att man ska kunna utföra kartläggningen 

på ett bra sätt. Och även där har inte jag fått samma 

förutsättningar som lärare i skolan har fått. Vi har själva fått läst 

oss till hur vi ska lägga upp våra kartläggningar, när det gäller 

både matte och språket, och hittat en bra situation att kunna få till 

det här.… Det krävs mycket mer. Det är ett bra tänk när du har 

kommit in i det här, men det krävs en pedagog som ska titta, och 

en ska hålla i själva alltihop anteckningarna, och en ska hålla i 

 
1 Lärare i skolan använder ett annat kartläggningsmaterial som heter bedömningsstöd. 
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lektionen. Vi måste alltid vara två. De här barnen vi går igenom, 

exempelvis nu när vi håller på med hur lyssnar du, högläsning, 

kan du ta en instruktion, kan du återberätta. Då ska en skriva en 

massa kommentarer kring det här, samtidigt ska jag hålla ihop 

gruppen. Också ska en då skriva om de här barnen, eleverna som 

vi då tittar lite extra på. Jag vet inte riktigt hur de tänker med det 

här. Jag tror att vi måste hitta en lösning, att det måste förenklas 

lite. Hur mycket ska jag skriva, för vi skriver olika, tänker jag. Vi 

måste få jobba mer på det här. Jag personligen kan tycka att 

specialpedagogen ska ha ansvar för det här.  (B-1) 

Kartläggningen är ett gediget arbete att ta sig igenom visar resultatet. En av 

intervjupersonerna påpekar att materialet behöver förenklas lite.  

 

Förskoleklassen behövs som ett gränsland 

Utifrån hur intervjupersonerna tolkar förskoleklassen i gränslandet mellan förskola och 

årskurs ett, har jag här samlat underkategorier som har att göra med vilka förutsättningar 

intervjupersonerna anser att de har att utföra sitt uppdrag. 

 

Ett år av förberedelser inför skolan 

Resultatet synliggör att förskoleklassen behövs för att förbereda barnen inför 

den riktiga skolan och årskurs ett. Många barn behöver ett år i förskoleklassen 

för att de inte är helt skolmogna ännu, påpekar C-1. 

- Många barn behöver ju det, för det är ju många som inte är 

skolmogna när de börjar i förskoleklassen. Så det är många barn 

som behöver det här året för att bli redo och växa in sig i det nya. 

För det är ganska stor skillnad om du jämför med ansvar som 

ligger på barnen från förskolan till skolan. När du kommer till 

skolan, då förväntas du ha koll på dina gympakläder, din väska, 

alla kläder, läxor, att allting hamnar på rätt plats liksom så. På 

det sättet tycker jag att det är bra att det finns förskoleklass så att 

dom här barnen som inte riktigt är redo för den riktiga skolan har 

tid att mogna på sig. (C-1) 

Förskoleklassen är en bro mellan förskola och skola som barnen behöver anser A-1. 

 

- Det är ju ett gränsland, och jag tycker det är ett bra gränsland. 

De får ta del av skolans det som komma skall, men ändå ha 

förskolans miljö kvar. De har fortfarande lekar, det finns bilar, så 

det är ju ett gränsland. Vi är en bro mellan skolan och förskolan. 

Istället för gränsland är vi en bro. (A-1) 

Resultatet pekar på att ett år i förskoleklassen behövs, eftersom barnen är så 

unga och inte orkar att sitta still och arbeta med skolarbeten allt för långa 

stunder åt gången, utan de behöver även få leka. 
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Samarbete mellan förskola och förskoleklass 

Resultatet visar att det var bättre samarbete och förberedelser inför övergången mellan 

förskola och förskoleklass förr om åren än de senaste åren. Intervjupersonerna uppger 

tidsbrist som orsak, och att det finns för få resurser på förskolorna nu. B-1 beskriver att 

förr fick barnen komma på inskolning i en hel vecka inför övergången, men idag är det 

två korta besök eftersom tiden inte räcker till.  

- Två gånger får dom komma hit och hälsa på. Dom har på 

vårterminen, och det handlar om att lära känna oss. Då har vi lite 

arbetsuppgifter, så att de känner att de kommer till skolan, med 

lite olika stenciler, lite lekar, lite samarbetsövningar. Och då går 

vi runt här i våran närmiljö, och vi har kortat ner tiden, på grund 

av att vi räcker inte till där heller. Längre tillbaks kom dom varje 

dag i en hel vecka, men det var förr i tiden. (B-1) 

C-2 berättar att hen inför övergången brukar besöka förskolorna för att se barnen i deras 

miljö, och sedan erbjuds även barnen att besöka förskoleklassen två till tre gånger 

tillsammans med sina föräldrar. Hen påpekar att de barn som inte kommer till 

inskolning ofta får det lite tufft vid skolstarten. 

- Vi har gjort så att vi har åkt ut till förskolorna som ska lämna 

elever hit. På så vis har vi fått sett barnen kanske i deras miljö 

där, fått ett ansikte på barnen. Vi har pratat med dom 

pedagogerna som varit där och fått en överlämning om 

föräldrarna har godkänt det då. Sen har vi bjudit in föräldrarna 

här på föräldramöte och barnen på inskolning, jag tror det är två 

eller tre dagar, och då har ju föräldrarna varit med. Det har varit 

väldigt uppskattat och det är många som kommer. Det är också 

några som inte kommer, så att första dagen på skolan blir ju lite 

tuff då. (C-2) 

Utifrån resultatet synliggörs det hur väldigt olika samarbeten det finns vid övergångar 

från förskola till förskoleklass.  

 

Överlämningssamtal  

Resultatet pekar på att överlämningssamtalen blir färre, och att innehållet i samtalen blir 

sämre. Överlämningssamtalen har mest lagt fokus på barn med speciella behov de 

senaste åren menar C-1.  

- Det har ju också ändrats litegranna. Som förra året, inför min 

förra förskoleklass, då åkte jag ut till förskolorna och hälsade på 

och fick liksom överlämningar så. Men i år så har vi bara haft 

dom här specialöverlämningarna, och då har ju personalen 

kommit hit. Sen har jag varit till nån förskola så där som ändå har 

sagt att ja men kom så pratar vi lite så där, men. Så det är 

egentligen bara dom här specialöverlämningarna, barnen som 

kanske har en handlingsplan om man säger så. Det är egentligen 

bara dom som vi har fått överlämning på från förskolan. (C-1) 

A-2 berättar att de ibland får ta samtalet via telefon. 
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- Då har vi dels att de kommer på överlämningssamtal. Är det barn 

som är känt att de haft problematik, då har man mer enskilda 

fokus på den, och samtal om vad den behöver för stöd här. Annars 

är det dokument och så berättar de lite, Kalle kan det här och det 

här. Sen har vi lite inskolning, men då är inte förskollärarna mä. 

Så det är väl egentligen bara det här samtalet, och ibland får vi ta 

det på telefon. (A-2) 

Resultatet visar att vid överlämningssamtal inför övergången från förskola till 

förskoleklass, handlar det mer och mer om tidsbrist. 

 

Från förskoleklass till årskurs ett 

Resultatet synliggör att det är bättre struktur på övergången från förskoleklass till ettan, 

än från förskola till förskoleklass, A-2 beskriver att hen tycker det är bättre nu i och med 

att hen är med på lärarmöten och får höra vad som förväntas när barnen kommer upp i 

årskurser, samt att övriga lärare vet mer vad barnen gör i förskoleklassen. 

- Jo men det är ju en bro till skolan på nå vis. Mer nu med 

lärarmötena, då vi är mä lite mer och vet vad som krävs av dem 

när de kommer upp i klass ett. Förut har man mer gissat sig till, 

och inte haft så mycket samarbete med lärarna, så man har inte 

vetat, kommer de att följa upp det här sen och så. (A-2) 

B-1 däremot känner inget samarbete med skolan, då förskoleklassen inte ligger i skolan, 

samt att hen känner att de inte riktigt får till den röda tråden, utan alla sköter sig själv. 

Hen påpekar att tiden inte räcker till då de befinner sig i olika hus, och att samarbetet är 

något de behöver förbättra. 

- Jag ser att det är ett gränsland, som vi bara har dem i ett år, och 

vi har inget samarbete med skolan, för det hinner vi inte. Alla öar 

sköter sig själv, så är det mycket idag. Och den här skolan är en 

skola där vi är uppbyggda på flera hus. En del skolor är liksom i 

närheten av varandra hela tiden och har ett samarbete, men vi har 

inte det. (B-1) 

Det synliggörs i resultatet att det även i övergången från förskoleklass till skola är 

väldigt olika från skola till skola hur övergången går till. 

 

Gemensamma aktiviteter 

Resultatet visar att gemensamma aktiviteter förekommer i väldigt olika utsträckning på 

de tre skolorna jag utfört intervjuerna på. Resultatet pekar på att det är bättre uppstyrt 

och mer gemenskap på den skolan där förskoleklassen ligger i själva skolan än på de 

övriga två skolorna. A-2 berättar att de har fadderdagar där F-6 deltar en gång i 

månaden, då de arbetar med olika teman tillsammans.  

- Det vi har är någonting som heter rödis, som är som fadderdagar 

en gång i månaden. Att vi har tillexempel tema värdegrund. Då 

delar vi in dem i olika grupper. Så då kan det komma in 18 här 

från förskoleklass till sexan, femman blir det nu. Också har man 

tillexempel att de får göra en värdegrundsloppa tillsammans och 
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såna grejer. Sen har vi även lärarmöten i år då, där får F-3 

samarbeta och prata så man hör lite hur alla ligger till. (A-2) 

C-1 beskriver att de är lite utanför och att de gärna skulle vilja ha mer samarbete med 

skolan.  

- Ja det är ju någonting som behöver förbättras. För i och med att 

vi har ju våra lokaler här nere, och lågstadiet har ju här i första 

flajern liksom. Vi blir ju liksom inte mä dom. Det känns som att vi 

är lite utanför. …  För det heter ju F-3 här, man skulle vilja ha 

mer samarbete, så det är någonting vi behöver jobba med. Dom 

ska ju ändå dit sen, så att det blir ett naturligt steg, liksom så. … 

Men man skulle ju vilja ha mer aktiviteter tillsammans, under det 

här förskoleklassåret. (C-1) 

Under terminerna har alla tre skolorna som deltar i undersökningen gemensamma 

aktiviteter tillsammans årskurs F-3, men i väldigt olika utsträckning, visar resultatet. 

Intervjupersonerna påpekar att de vill ha mer samarbete med övriga skolan, med fler 

aktiviteter ihop, och att gemenskapen inom skolan är något som behöver förbättras. 

 

Leken är viktig i strävan att nå läroplansmålen 

I den här kategorin samlar jag underkategorier som har med lekens betydelse för 

intervjupersonernas arbete att göra.  

 

Förskoleklassens skola kontra lek 

Resultatet visar att det är väldigt fritt i förskoleklassen för läraren att bestämma hur 

upplägget ska se ut. A-1 menar att det nog är svårt att göra så det blir lika i alla 

förskoleklasser om det inte styrs uppifrån. A-1 påpekar även att leken är oerhört viktig, 

och att när hen gick förskollärarutbildning låg allt fokus på leken och ingen fokus på 

undervisning. 

- Jag tror inte vi kan göra så att det ser likadant ut. Att det är 

obligatoriskt är bra, alla får gå i förskoleklass nu, det är bra. Men 

att få exakt lika är nog jättesvårt, tyvärr. Jag tror en del har mer 

skola och en del har mer lek, och jag tror inte vi kommer åt det. 

Om det inte finns en rektor och en ledning som hjälper oss. Det är 

väldigt fritt. I skolan är det skola, men i förskoleklass måste vi 

komma ihåg det här med leken. Det måste dom här över oss 

hjälpa med. (A-1) 

C-1 anser att det i och med införandet av skolplikt behöver fokuseras lite mer åt skolan, 

men samtidigt fokusera på leken eftersom barnen lär sig otroligt mycket genom den.  

- Det är bra att det är obligatorisk förskoleklass, för det blir lite 

mer på riktigt då. Så att man måste liksom fokusera lite mer skola, 

men man vill ju inte gå in på skolan så där jättemycket heller. 

Utan man vill ju fortfarande fokusera på leken, för det är ju där 

dom lär sig otroligt mycket barnen, så. (C-1) 

Förskoleklassens lärare har en viktig uppgift i att introducera skolans undervisning på 

ett lekfullt sätt. Mycket i förskoleklassen ska därför handla om lek, pekar resultatet på. 
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Leken som undervisningsmetod 

Resultatet synliggör att lärarna i förskoleklass undervisar genom lek och samspel. C-2 

beskriver hur de i förskoleklassen har gjort en affär, där de använder begrepp och ord 

från matematiken när de leker. Barnen får då lära sig matematik genom att i leken 

uppleva och lära sig på olika vis, istället för att sitta och räkna och skriva.  

- Dom här dagarna betyder ju faktiskt mycket, för att vi jobbar ju 

matte varje dag, oavsett om det är liksom planerat eller inte. Vi 

har börjat gjort en affär inne hos oss nu, och där har vi tagit fram 

lite olika. Det finns pengar och det finns lite varor, och det finns 

lite så där. Då är man ju också mä som vuxen och liksom, nu har 

du fått fem kronor, eller liksom så där, så att man också sätter ord 

på liksom vad det är som händer och vad vi gör. Tanken är att vi 

utvecklar det, och då får man ju in det hära räkna, antal, och man 

får in hur mycket som helst. Och det har ju också med 

matematiken att göra. Man ska inte bara sitta och räkna, eller 

sitta och läsa, utan man ska också få uppleva och lära sig på olika 

vis. Många kanske lär sig i en bok, och vissa kanske lär sig av att 

göra och prova och så. Jag tycker att det också är viktigt att man 

har kvar det, att leka och att man visar hur man leker och hela 

den biten också. (C-2) 

A-1 anser att undervisningsuppdraget är jätteviktigt, och att leken är en del av det 

uppdraget.  

- Vi har undervisning kontra lek. Viktigt och stort 

undervisningsuppdrag, samtidigt som jag ändå har stort uppdrag 

att låta dem leka. Jag sitter inte och undervisar dem hela tiden, 

men jag måste kontra det mot leken också. 

Undervisningsuppdraget är jätteviktigt, men samtidigt uppdraget 

att låta dem var barn och leka sig in i kunskap. Man får inte 

glömma leken. Vi har väldigt mycket lek. Många tror att vi bara 

leker i förskoleklass. Många runt omkring tror inte att det är så 

mycket skola i förskoleklassen som det egentligen är. (A-1) 

Resultatet visar att lärarna i och med läroplanen har en riktlinje på vad barnen ska lära 

sig i förskoleklassen, men att lärarna själva bestämmer innehållet i hur dagen ser ut i 

förskoleklassen. Det blir därför väldigt olika hur en dag ser ut, eftersom en del 

förskoleklasser har mer lek och en del har mer uppstyrd lektionstid. 

 

Förskoleklassens undervisningsmiljö 

Utifrån resultatet är det tydligt att intervjupersonerna upplever förskoleklassens 

undervisningsmiljö som en lekvänlig miljö. B-1:s svar är karakteristiskt för svaren i den 

här underkategorin. 

- Jag tycker inte att vi har någon skillnad mellan skolan och 

förskoleklassen. Det enda är bara att förskoleklassen kan ha en 

mer uttalad lekmiljö, att man leker lite mer här än i skolan, 

annars tycker jag inte att vi har så stor skillnad. Vi leker i alla 

rum. (B-1) 
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A-2 beskriver att förskoleklassen jämfört med skolan har fler leksaker och fri lek, och 

jämfört med förskolan har förskoleklassen mer skolarbete än i förskolan. 

- Om man jämför med en vanlig skolklass är det lite mer leksaker 

här. När de har lite fri lek mellan arbetspassen så får de leka i 

skolrummet, och de leker med dockor. Det är viktigt att leka, så 

det inte bara blir att sitta i skolan och läsa och räkna. Så att man 

också får in att leken är väldigt viktig, och samspel. Om man 

jämför med förskolan är det tvärtom, att här är det nog mer 

skolarbete än i förskolan tror jag, att de sitter mer här och jobbar 

och har arbetspass. (A-2)  

Resultatet visar att det finns bänkar och typiskt skolmaterial i förskoleklassens lokaler, 

men även leksaker och möjlighet till lek. 

 

Leken i matematikundervisningen 

I resultatet framkommer det att de leker mycket kring matematiken i förskoleklassen. 

De sorterar och gör mönster, de resonerar och samarbetar, och leker matematik både 

inne och ute. A-2 menar att de arbetar kring matematik på samma sätt nu när 

kartläggningsmaterialet ”Hitta matematiken” tillkommit som de gjorde innan, det nya är 

att nu screenar de även barnens matematikkunskaper.  

- Det nya är ju nu att vi screenar matten, det gjorde vi inte tidigare. 

Annars är det ungefär det samma. Vi sorterar, vi jobbar med 

mönster. Vi försöker få in det i, vi leker in matten. (A-2) 

C-2 påpekar att det är mycket lek i matematikundervisningen, men att de i 

undervisningen utgår ifrån läroplanen. 

- Vi leker fortfarande en hel del. Sen utgår vi från en lärobok och 

läroplanen så klart. Just nu jobbar vi med mönster. Då kan det 

vara att man har dragit fram några mattepapper så där, att man 

ska rita mönster, man ska liksom klura på ett eget mönster. (C-2) 

Enligt B-1 får de in matematiken i leken utan att de tänker på det. Hen påpekar att de 

har väldigt mycket utematte med uppdrag för barnen att utföra, som de sedan följer upp 

när de kommer in. 

- Vi har ju otroligt mycket utematte. Vi leker ju matte mycket, utan 

att de tänker på det. Där lägger ju vi grunden väldigt mycket nu, 

på utematte. Sortering, mönster, och likadant att få olika uppdrag, 

läskort. Väldigt mycket uppdrag har vi idag, att samla, plocka, 

resonera, samarbete. Och sen att vi följer upp det här när vi 

kommer tillbaks till skolan med olika rituppgifter och med även 

små korta texter. Så jobbar vi med matten. (B-1) 

Resultatet synliggör att matematik är ett ämne som är tacksamt att leka kring. 

 

Språkutvecklande i leken 

Resultatet visar att införandet av obligatorisk förskoleklass har betydelse för att barnens 

språk utvecklas. Det är mycket av språkutvecklingen som sker i leken anser C-1. 
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- Jag har nog inte tänkt så mycket på just läsundervisning så. Utan 

vi leker ju mycket i förskoleklassen, så det är mycket som kommer 

i leken. Sen jobbar ju vi med bokstäver varje vecka, vi har en 

veckans bokstav varje vecka. (C-1) 

A-2 anser att många av de kartläggningsaktiviteterna som finns i ”Hitta språket”, så som 

att rimma, är sådant som förskoleklassen sysslar med sedan tidigare.  

- Det är lite det här med att hitta språket. Att det är obligatoriskt att 

göra de här uppgifterna. Man känner sig lite mer pressad i nacken 

att nu måste jag sätta det här för att det ska bli bra. Men sen 

gäller det även att tänka att mycket av det här, rim och sånt gör vi 

redan. Det gäller bara att hitta balansen i det så det blir naturligt. 

Det kommer väl, ge det tid bara. (A-2) 

Utifrån vad resultatet visar får barnen kontinuerligt och på samma villkor deltaga i 

undervisning, lek och samspel, som är språkutvecklande. 

 

Tionde skolåret 

Det ryktas om att förskoleklassen ska bli det tionde skolåret, vilket det i och för sig på 

sätt och vis redan är. Resultatet visar att intervjupersonernas tankar kring att 

förskoleklassen eventuellt blir ett tionde skolår, är att barnen behöver få mogna, 

utvecklas och landa i sin nya roll inne på skolans område i en långsam takt. De behöver 

leka sig in i kunskap och leka sig in i sin nya roll med nya vänner och med ny 

omgivning. A-1 påpekar att barnen måste få leka, och hen anser att förskoleklassen inte 

får bli skola där barnen sitter stilla.  

- Förskoleklassen är det första skolåret, det tionde skolåret, det 

första skolåret. I och med att de vill införa ett tionde, så är det ju 

vi. Men vi får inte bli skola, det tycker jag är jätteviktigt! Det får 

inte bli att de sitter, de måste få leka, de måste få röra, de måste få 

sprattla. Det är jättebra, det är jättebra, med förskoleklass, 

jättebra förberedande första år. Men vi får inte bli skola. (A-1) 

C-2 har hört att om förskoleklassen blir en typ etta, så kommer inte förskollärare få 

fortsätta arbeta där, utan då behövs mer kompetens och utbildning, vilket hen inte 

känner riktigt för. 

- Jag är skitdålig på att komma ihåg vad dom har sagt, men att 

förskoleklassen ska ju bli en egen klass liksom, att det ska bli typ 

en etta. Då ska inte vi få jobba där, utan då ska vara skolpersonal, 

pratar dom väl om, och det är ju inte så kul. För jag tycker det är 

bra att jobba i förskoleklass, och då måste jag utbilda mig mer, 

och det känner jag mig inte så jättesugen på just nu. Dom pratar 

väl om en tioårig skola. (C-2) 

Läroplanen har bidragit till en mer kunskapsorienterad verksamhet, men flera av 

intervjupersonerna påpekar att läroplanen behöver anammas på barnens nivå och med 

mycket lek. 
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Diskussion 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur förskollärare i förskoleklass tolkar sitt 

uppdrag, utifrån de styrdokument och riktlinjer som finns. För att realisera uppsatsens 

syfte formulerades två forskningsfrågor, och för att få svar på dem har jag ställt 21 

intervjufrågor till fem verksamma förskollärare i förskoleklass. De fem förskollärarnas 

svar i intervjuerna har legat som grund vid kategorisering och analysering vilket lett till 

studiens resultat. Vid analysering har jag tolkat det förskollärarna svarat, och försökt att 

inte väga in mitt eget förhållningssätt eller tyckande i resultatet. När jag kommer 

analysera hur förskollärare i förskoleklassen tolkar sitt uppdrag i ett större sammanhang 

kommer jag inta ett läroplansteoretiskt perspektiv (Wahlström, 2015; Linde, 2012). Jag 

kommer i det här kapitlet att diskutera mina resultat. 

 

Skolplikten innebär att barnen får samma förutsättningar 

På olika sätt påpekade flera intervjupersoner i undersökningen att ett högre krav ställs 

på dem nu när förskoleklassen blivit obligatorisk än det gjorde tidigare. Även Ackesjö 

och Persson (2019) anser att i och med att förskoleklassen blivit obligatorisk innebär det 

nya förutsättningar, både för lärare och elever, samtidigt som undervisningen i 

förskoleklassen har förtydligats. Min tolkning är att lärarnas undervisningsuppdrag har 

blivit viktigare men resultatet visar att förutsättningarna att utföra det ökade ansvaret 

behöver bli bättre. Skolplikten har inneburit att lärarna behöver närvaroanmäla och 

frånvaroanmäla, vilket tar mer tid, samtidigt som de har fått mer arbete att utföra. 

Lärarna anser att de behöver mer planeringstid enskilt och i grupp samt mindre tid i 

fritids för att mäkta med uppdraget. 

 

Resultatet visar att närvaroplikten har bidragit till mer arbete för lärarna att utföra, men 

att de inte får mer tid till uppföljning. Intervjupersonerna påpekar även att skolplikten 

innebär att barnen får mer likvärdiga förutsättningar, eftersom alla är på plats i 

förskoleklassen och kan ta del av undervisningen. Detta kan liknas med Herrlin et al. 

(2019) påpekande om att det läggs större ansvar på lärare och deras undervisning i och 

med införandet av obligatorisk förskoleklass, vilket i sin tur även innebär att 

likvärdighet sätts i fokus när alla sexåringar erbjuds samma kunskapsområden, samt att 

kvaliteten i undervisningen synliggörs. Kunskap är grundläggande inom läroplansteori, 

där kunskap ständigt behöver omstruktureras i takt med att samhället förändras.  

 

Resultatet synliggör att det största problemet med skolplikten har varit föräldrarna, då 

de inte har insett att det är närvaroplikt i förskoleklassen. Ackesjö och Persson (2019) 

anser att den huvudsakliga anledningen till att förskoleklassen blev obligatorisk, är att 

utbildningen skulle bli likvärdig och alla barn skulle få samma möjlighet till inlärning. 

Detta kan liknas med intervjupersonernas påpekande om att skolplikten har fört med sig 

struktur i arbetet. Min tolkning är att lärarna anser att de kan planera sin verksamhet 

bättre eftersom de vet att barnen närvarar i förskoleklassen, och att de även hinner med 

uppgifter som ska göras, exempelvis kartläggningen. Enligt Herrlin et al. (2019) visar 

tidigare forskning att förskoleklassen ser olika ut från verksamhet till verksamhet, vilket 

även framkommer i mitt resultat. Intervjupersonerna anser att de har tydligare riktlinjer 

att följa i och med läroplanen samt införandet av skolplikten. Där ser jag likheter med 

Ackesjö och Perssons (2016) påpekande om att innan läroplanen för förskoleklassen 

kom, var uppdraget väldigt otydligt, där lärare fick bestämma innehållet i 

undervisningen utifrån sina egna idéer och metoder. Läroplaner och styrdokument 

formuleras av staten, men lärare har frihet att avgöra hur innehållet ska läras ut. Vid 
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realisering av läroplaner behöver lärare verkställa läroplansmålen, och se till så att 

eleverna förstår den kunskap som läraren förmedlar (Linde, 2012). Lärarna har ett större 

kunskapsfokus när de följer läroplanens riktlinjer samtidigt som läroplanen behöver 

anammas på barnens nivå med mycket lek. I och med att förskoleklassen blivit 

obligatorisk kan lärarna bättre utföra sitt uppdrag, utifrån läroplanens riktlinjer. 

 

Förskoleklassens läroplan innebär tydligare styrning för lärarna 

Läroplanen är lärarnas styrdokument att följa. Ackesjö och Persson (2019) anser att 

läroplanen förtydligar förskoleklassens mål och de grundläggande färdigheter som barn 

ska utveckla i förskoleklass. Min tolkning av intervjupersonernas svar är att genom att 

synliggöra förskoleklassens läroplan, påvisas det statliga förtroendet som 

förskoleklassens lärare har, samt att förskoleklassen blir erkänd som en skolform. Detta 

kan kopplas till Lago et al. (2018) och Herrlin et al.s (2019) påstående att lärarnas 

tolkningar är att läroplanen medför ett erkännande av professionen, samtidigt som 

förskoleklassen erkänns som en viktig skolform med ett statligt och samhälleligt 

förtroende, med eget innehåll. Ett läroplansteoretiskt perspektiv på hur lärarna väljer att 

synliggöra läroplanen, är vad de räknar som kunskap, utifrån vad som anses viktigt i 

samhället (Wahlström, 2015). Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv tolkar jag att 

intervjupersonerna arbetar kring läroplanen utifrån sina perspektiv på vad som är viktig 

kunskap att förmedla, både genom lek och genom andra styrda aktiviteter. 

 

Förskollärarna ger uttryck om att när förskoleklassens verksamhet och undervisning 

synliggörs kan förskoleklassens lärare bli erkända i sin profession, samt att 

kartläggningsmaterialet bidrar till att ge förskoleklassen högre status. Resultatet visar att 

både läroplanstexten och kartläggningsmaterialet bidrar till ett tydligare 

undervisningsuppdrag, som höjer statusen för förskoleklassen och dess lärare. Utifrån 

resultatet har lärare i förskoleklass inte kunnat tolka sitt uppdrag utifrån ett 

läroplansteoretiskt perspektiv före 2016, men sedan läroplanen kom har de ett 

styrdokument att tolka. Detta kan relateras till Lago, et al.s (2018) påpekande om att det 

är väldigt olika hur förskollärare upplever läroplansmålen och arbetar kring dem, medan 

Herrlin et al. (2019) menar att det i och med läroplanen har blivit ett tydligare uppdrag 

och syfte för förskoleklassen. Både Herrlin et al. (2019) och Lago, et al. (2018) har en 

poäng kring huruvida läroplanen bidrar till tydligare styrning. Ur ett läroplansteoretiskt 

perspektiv skapar läroplanen tydlighet angående målen, och det är upp till läraren vad 

den stoppar in för kunskap i undervisningen för att nå läroplansmålen. 

 

En återkommande önskan från intervjupersonerna är att de ska få mer planeringstid. De 

anser att mer planeringstid behövs, både enskilt och tillsammans med arbetslaget, för att 

de ska kunna utföra det arbete och den uppföljning som läroplanen kräver. Ur ett 

läroplansteoretiskt perspektiv tolkar lärare läroplanen olika, vilket synliggörs i deras 

planering, rutiner, och genomförande av undervisningen (Linde, 2012). Resultatet visar 

att lärarna i förskoleklassen jämför sitt arbete med det arbetet som andra lärare utför, där 

andra lärare har mer planeringstid än dem, samt att de andra lärarna inte behöver arbeta 

i fritids. Resultatet kan relateras till Herrlin et al.s (2019) påpekande att läroplanen 

bidragit till att det tydligare framkommer att förskoleklassen behöver planering och 

utvärdering i sin verksamhet för att kunna genomföra läroplansmålen, samtidigt som det 

även har blivit tydligt för huvudmän, skolledare och rektorer att tid måste avsättas för 

dessa ändamål. Utifrån resultatet synliggörs det att lärarna i förskoleklassen vill 

jämställas med övriga lärare med samma villkor och möjligheter. Om lärarna fick 

mindre tid i fritids och mer tid till sin egen verksamhet, skulle utrymme till mer 
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planering både enskilt och med kollegor finnas, samt möjlighet till bättre samarbete med 

andra lärare på skolan. Samarbetet i sin tur kan medföra en bredare gemenskap, 

förståelse och insyn i övriga skolan, samtidigt som förskoleklassens arbete och 

verksamhet blir synliggjord för övriga skolan som en viktig del av den.  

 

Förutsättningar att utföra uppdraget i förskoleklass 

För att höja statusen ytterligare för förskoleklassens lärare föreslår en av 

intervjupersonerna att de kallar sig för lärare, och även får samma förutsättningar som 

lärare har att utföra sitt arbete. Resultatet visar att flera av intervjupersonerna känner sig 

mer som lärare än som förskollärare till yrket. I och med att förskoleklassen befinner sig 

i gränslandet mellan förskola och skola och har ett eget uppdrag och en egen läroplan att 

följa, kan de än så länge titulera sig det de känner för, är min tolkning. I ett gränsland 

anser Herrlin et al. (2019) att det är lätt att bli vilsen, vilket innebär att det där finns ett 

sökande efter sammanhang och identitet. Utifrån resultatet synliggörs det att lärare i 

förskoleklassen känner sig kluvna i sin identitet, eftersom de är utbildade till 

förskollärare men arbetar i skolans miljö, vilket även Ackesjö (2010) och Herrlin et al. 

(2019) poängterar. 

 

Resultatet synliggör att förhållandena ser väldigt olika ut i den kommun jag utfört min 

undersökning, för förskoleklassen, dess verksamhet och lärare. Resultatet visar att 

förskoleklassens placering intill eller inuti skolan ser olika ut, där det är olika antal 

elever per lärare i varje klass, olika hur många timmar eleverna vistas i förskoleklassen 

per dag, samt olika huruvida luncher och raster är inräknade i förskoleklassens timmar. 

Intervjupersonerna påpekar att det behövs en mer likvärdig förskoleklass, där alla barn 

och vuxna har samma förutsättningar i undervisningen. En av intervjupersonerna anser 

att beslut kring att förskoleklassen ska bli mer likvärdig behöver tas på en statlig nivå. 

Herrlin et al. (2019) anser i likhet med intervjupersonerna att vissa förskoleklasser är 

mer ”skolifierade”, medan andra har förskolans traditionella fokus, vilket gör det svårt 

att skapa en likvärdighet avseende struktur, innehåll och arbetssätt. Ur en 

läroplansteoretisk synvinkel hamnar yttre faktorer som elevantal och ekonomiska 

aspekter utanför lärarens påverkan, vilket även intervjupersonerna har fått erfara. 

 

Resultatet visar att samsyn i kommunen är något lärarna önskar. De har vid några 

tillfällen varje termin nätverksträffar, där lärare från förskoleklasser träffas. En av 

lärarna i undersökningen påpekar att det vid nätverksträffarna har framkommit att det är 

väldigt olika från skola till skola hur förskoleklassens upplägg ser ut. Resultatet 

synliggör att lärarna söker en tydligare struktur och identitet än den som de i dag har i 

sina olika skolor, vilket kan kopplas till Ackesjö och Perssons (2019) poängterande om 

att förskoleklassens undervisning har sett väldigt olika ut från skola till skola.  

 

Läroplanen har bidragit till en mer kunskapsorienterad verksamhet, men resultatet visar 

att läroplanen behöver anammas på barnens nivå och med mycket lek. 

Intervjupersonerna diskuterar kring att förskoleklassen eventuellt blir ett tionde skolår. 

En av intervjupersonerna har hört att om förskoleklassen blir en ny etta, kommer inte 

förskollärare få fortsätta arbeta där utan ytterligare kompetens och utbildning. Enligt 

Ackesjö och Persson (2019) kännetecknas förändringarna som förskoleklassen går 

igenom av osäkerhet i hur dess ställning i utbildningssystemet ska se ut, vilket i sin tur 

kan leda till att den blir en mer kunskapsfokuserad och skollik verksamhet från att vara 

en verksamhet med mycket lek.  
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Kartläggningens kunskapsfokus 

Utifrån resultatet hjälper kartläggningsmaterialet lärarna att fånga upp de elever som är i 

behov av särskilt stöd, extra anpassningar, och även dem som behöver särskilda 

utmaningar. Med utgångspunkt i kartläggningens resultat kan lärarna planera och 

genomföra undervisningen på ett bättre sätt, men Herrlin et al. (2019) varnar för att 

utifrån kartläggningens resultat planera och fokusera undervisningen för smalt, inom 

kartläggningsmaterialens respektive områden. Resultatet visar att kartläggningen är bra, 

men tidskrävande och innebär mycket mer planering och efterarbete, och 

intervjupersonerna påpekar att de vet precis hur undervisningen ska planeras och läggas 

upp på grund av kartläggningen. Detta relaterat till Herrlin et al.s (2019) kritiska aspekt 

kring att planera och fokusera undervisningen för smalt, innebär att lärarnas planering 

bör fokusera på fler inlärningsmetoder. Utifrån vad resultatet visar har lärarna stor 

användning av kartläggningsmaterialet i sin planering, och materialet är en bra riktlinje i 

undervisningsuppdraget och planeringen, men det krävs även undervisning som inte 

relaterar till kartläggningsmaterialet. Flera av intervjupersonerna drar paralleller mellan 

kartläggningsmaterialet och Bornholmsmetoden, som även det är att material som 

förskoleklassen använder för att screena elevernas språkmässiga kunskaper. 

 

Resultatet visar kartläggningen innebär mer arbete, och gärna att man är två som utför 

den för att inte missa vad någon säger och gör samtidigt som observation och 

dokumentation utförs. Materialet behöver eventuellt förenklas lite, och en av 

intervjupersonerna föreslår att specialpedagogen ska utför kartläggningarna och göra 

bedömningarna av barnens kunskapsnivåer. Förr ansåg lärare i skolan, att de var de 

enda som hade mandat att lära barnen att skriva och läsa, samt att förskoleklassens 

lärare inte skulle arbeta med de områdena (Ackesjö, 2011). Mycket har hänt med 

uppdraget för lärare i förskoleklass sedan dess, eftersom förskoleklassen numer är 

obligatorisk med en egen läroplan att följa, samt att användning av 

kartläggningsmaterialet införts. Flera av intervjupersonerna anser att införandet av 

obligatorisk förskoleklass har stor betydelse för att barnens språk utvecklas, i och med 

att barnen nu kontinuerligt och på samma villkor får deltaga i undervisning, lek och 

samspel, som är språkutvecklande. Resultatet visar att matematik är ett ämne som är 

tacksamt att leka kring, och i förskoleklassen sorterar de, gör mönster, resonerar och 

samarbetar, samt leker matematik både inne och ute. En av lärarna i undersökningen 

påpekar att de arbetar på samma sätt nu kring matematik när kartläggningsmaterialet 

”Hitta matematiken” tillkommit, som de gjorde innan, det nya är att nu screenar de även 

barnens kunskaper inom matematiken. Den kritiska aspekt Herrlin et al. (2019) har 

kring att planera och fokusera undervisningen för smalt gäller med andra ord inte i det 

här fallet.  

 

Förskoleklassen som ett gränsland i övergången från förskola till skola 

Resultatet synliggör att förskoleklassen behövs för att förbereda barnen inför den riktiga 

skolan och årskurs ett, vilket även påpekas av Ackesjö och Persson (2019). De anser att 

förskoleklassen har ett specifikt fokus på att vara en bro mellan förskola och skola, där 

syftet med förskoleklassen är att knyta an förskola och skola för att skapa en bra 

övergång. Resultatet visar att många barn behöver ett år i förskoleklassen för att de inte 

är helt skolmogna ännu, och inte orkar sitta still för långa stunder åt gången med 

skolarbeten. Intervjupersonerna har olika upplevelser av hur deras undervisning och 

samarbete med övriga skolan ser ut, men alla anser att de arbetar utifrån läroplanens mål 

med mycket lek och samspel. Herrlin et al. (2019) anser i likhet att lärare i 
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förskoleklassen behöver se till så att förskoleklassen blir en viktig arena i barns 

övergångar mellan förskola och skola, och i det arbetet ska en kombination av 

förskolans och grundskolans pedagogiska förhållningssätt användas.  

 

Resultatet synliggör att samarbeten mellan förskola och förskoleklass inför övergången, 

är att samarbeten vid övergången ser väldigt olika ut. Enligt Ackesjö (2013) har barn i 

övergången från förskola till förskoleklass många förväntningar på de första besöken, 

och de går in i övergångsprocessen långt innan de fysiskt är där. Resultatet visar att det 

var bättre förberedelser och samarbete inför övergången förr än nu, där tidsbrist är 

orsaken, samt för få resurser på förskolorna. Vid övergången föreslår Ackesjö (2013) 

utöver ett bra samarbete mellan lärare i förskola och förskoleklass, att noggrant 

planerade övergångsaktiviteter och regelbunden kontakt och kommunikation över 

gränserna behövs, för att övergången ska bli så bra som möjligt. En intervjuperson 

beskriver att förr fick barnen komma på inskolning i en hel vecka inför övergången, 

men idag är det två korta besök på grund av tidsbrist. En annan av intervjupersonerna 

berättar att inför övergången brukar ett besök i förskolorna göras, för att se barnen i 

deras miljö, och sedan får barnen även ett erbjudande att besöka förskoleklassen två till 

tre gånger tillsammans med sina föräldrar. Hen påpekar att de barn som inte tar 

erbjudandet och kommer till inskolning kan få det lite tufft vid skolstarten. Även 

Ackesjö (2013) hävdar att besök i förskoleklass är en viktig förberedelse för barn i deras 

övergång från förskolan, samt att lärarens stöd vid inskolningen är betydelsefull under 

övergångsfasen, eftersom det hjälper barnen att förstå de förväntningar som finns på den 

nya arenan. Min tolkning utifrån resultatet är att de hade bättre övergångar förr, och att 

tidsbrist är en stor anledning till de försämrade villkoren vid övergång från förskola till 

skola. Detta tyder på att en bättre övergångsprocess och samarbete över gränserna 

mellan förskola och förskoleklass skulle gynna dels barnen som lämnar tryggheten i 

förskolan och träder in i skolans miljö, dels lärarna, som har ganska otydliga riktlinjer 

att följa vid övergången. 

 

Utifrån intervjupersonernas erfarenhet av överlämningssamtal inför övergången från 

förskola till förskoleklass, tycks det även här handla om stor tidsbrist. En av 

intervjupersonerna påpekar att överlämningssamtalen de senaste åren mest har lagt 

fokus på barn med speciella behov, medan en annan hävdar att de ibland får ta 

överlämningssamtalet via telefon. Resultatet visar att lärarna i förskoleklassen vill ha 

utförligare information om alla barnen för att kunna göra en bra klassindelning, och det 

tycks vara få riktlinjer för lärarna att följa vid övergången från förskola till 

förskoleklass. Ackesjö (2013) anser att lärares samarbete vid övergången från förskola 

till skola, kan hjälpa barnen när de konstruerar nya identiteter, vilket även mitt resultat 

tyder på. Resultatet synliggör att uppdraget för lärare i förskoleklass skulle kunna 

förtydligas och bli bättre om det blev samma bestämmelser kring hur övergången och 

samarbetet ska se ut för alla förskolor och skolor. Enligt Ackesjö och Persson (2014) 

innebär övergångar mellan skolformer en påfrestning för barn, där de söker tillhörighet 

och social gemenskap i de nya gruppsammansättningarna, vilket även framkommer i 

mitt resultat. För att hjälpa barnen i övergången behöver lärarna bättre riktlinjer, 

förutsättningar och mer information om barnen för att kunna utföra sitt uppdrag 

professionellt. 

 

När jag jämför intervjupersonernas erfarenhet av övergången från förskola till 

förskoleklass med övergången från förskoleklass till årskurs ett, är det bättre struktur 

vid övergången från förskoleklass till ettan, även om det är väldigt olika från skola till 

skola hur övergången går till. Resultatet visar dock att de riktlinjer som finns för lärarna 
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att förhålla sig till vid övergångar behöver förbättras, för att göra det likvärdigt för både 

lärare och elever. Lärare bör förbereda och hjälpa barnen att utveckla en god 

övergångskompetens menar Ackesjö och Persson (2014). Samarbete och gemensamma 

aktiviteter på skolorna borde därför vara något att sträva efter, för att skapa samhörighet 

samtidigt som barnen på ett naturligt sätt skolas in i skolmiljön. Under terminerna har 

alla skolorna som deltar i min undersökning någon form av gemensamma aktiviteter på 

skolan, där förskoleklass till årskurs tre arbetar tillsammans. Intervjupersonerna har 

dock väldigt olika uppfattningar om i vilken utsträckning de har gemensamma 

aktiviteter. Utifrån vad resultatet visar, är att det är bättre uppstyrt och mer gemenskap 

på den skolan där förskoleklassen ligger i själva skolan än på de övriga två skolorna. 

Även Ackesjö (2010) hävdar att lärare ser fördelar med att förskoleklassen ligger i 

skolan när den ska vara en bro mellan förskola och skola. Med utgångspunkt i resultatet 

bör förskoleklass till årskurs ett vara en samlad enhet, som har temadagar och aktiviteter 

tillsammans, och som samarbetar över gränserna. Alla förskoleklasser borde även sett 

till resultatet, ha samma förutsättningar till samspel mellan förskoleklass och skola, där 

förskoleklassen skulle gynnas av att ligga i samma byggnad som årskurs 1–3. 

 

Den viktiga leken i förskoleklassen 

Resultatet synliggör att det är väldigt fritt för förskoleklassens lärare att bestämma hur 

upplägget i förskoleklassen ska se ut. Även Ackesjö (2010) poängterar att lärare i 

förskoleklass har uttryckt att de arbetar med samma saker som övriga lärare på skolan, 

fast på ett annat sätt, med mycket fri lek. En av intervjupersonerna menar att det nog är 

svårt att göra så det blir lika i alla förskoleklasser om det inte styrs uppifrån, medan en 

annan anser att det behöver fokuseras lite mer åt skolan i och med införandet av 

skolplikt, men samtidigt fokuseras på leken eftersom barnen lär sig otroligt mycket 

genom den. Enligt Lago, et al. (2018) ser lärarna en risk att barnens eget initiativ och 

den viktiga leken får mindre tid i förskoleklassen till förmån för en mer lärarstyrd 

utbildning mer lik skolan. I liknelse med Lago, et al. (2018) erfarar intervjupersonerna 

fördelar med att använda leken som en metod vid inlärning, och de använder mycket lek 

för att nå läroplansmålen. 

 

Resultatet visar att leken är viktig i förskoleklassen, och alla intervjupersonerna 

poängterar att de undervisar genom lek och samspel, vilket även synliggörs i Herrlin et 

al.s (2019) påpekande om att lärare i förskoleklass kan mjuka upp undervisningen 

genom lekfulla undervisningsaktiviteter. En av intervjupersonerna beskriver hur de i 

förskoleklassen har gjort en affär där matematiska begrepp används i leken, och att 

barnen då lär sig matematik genom att i leken uppleva, istället för att sitta och räkna och 

skriva. Enligt Ackesjö (2017) behöver lärare förstå vikten av leken i förskoleklassens 

utbildning, för att kunna organisera och främja leken på ett vis som gynnar barnens 

lärande. Utifrån resultatet synliggörs att lärarna i och med läroplanen har en riktlinje på 

vad barnen ska lära sig i förskoleklassen, men att det är lärarna själva som bestämmer 

innehållet i hur dagen ska se ut, vilket innebär att en del förskoleklasser kan ha mer lek 

och en del mer uppstyrd lektionstid. Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv kan lärare 

enligt Wahlström (2015) förstå vad som är viktiga kunskaper att lära ut, vilket resultatet 

visar att lärarna i undersökningen vet, även om de har olika synsätt och metoder på hur 

läroplansmålen ska uppnås. Enligt Lago et al. (2018) uppfattar lärarna att de i och med 

läroplanstexten har fått ett ökat professionellt ansvar, men även att de fått en tydligare 

målstyrning och därmed begränsning på vad förskoleklassen ska ägna sig åt. Barns egna 

initiativ och lek riskerar att få mindre plats i och med införandet av läroplanen (Lago et 

al., 2018). Resultatet pekar på att intervjupersonerna anser att deras profession har ökat i 
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och med införandet av läroplanen, vilket även hävdas av Lago et al. (2018). Resultatet 

visar att intervjupersonerna tolkar sitt uppdrag genom läroplanen och utformar 

undervisningen utifrån sina förutsättningar och den miljö de har i sin omgivning, samt 

vad de anser är viktigt ur ett samhällsperspektiv och vad de anser räknas som kunskap. 

 

Ackesjö (2011) påpekar att förskoleklassen oftast befinner sig i traditionella klassrum, 

som inte är lämpade för lek, men utifrån resultatet i undersökningen framkommer det att 

intervjupersonerna upplever sin undervisningsmiljö som en lekvänlig miljö. Där finns 

leksaker och möjlighet till lek, samtidigt som det finns bänkar och typiskt skolmaterial. 

En av intervjupersonerna beskriver att förskoleklassen jämfört med skolan har fler 

leksaker och fri lek, och jämfört med förskolan har förskoleklassen mer skolarbete än i 

förskolan. Detta kan liknas med Ackesjös (2011) påpekande om att makten som skolan 

och dess lokaler har över lärare, påverkar vad som är möjligt att utföra för lärare i 

förskoleklassen. Intervjupersonerna påpekar att de vill ha mer samarbete med skolan 

och att de därför vill befinna sig i själva skolan och få utbyte av de andra årskurserna, 

samtidigt som några av lärarna i undersökningen anser att förskoleklassen inte får bli för 

skollik, eftersom barnen i förskoleklass behöver leksaker och en mer tillåtande lekmiljö.  

 

Slutsats 

Förskoleklassen närmar sig mer och mer skolans värld. Utvecklingen har gått fort, och 

förskoleklassens styrning har fram till för inte länge sedan varit väldigt oklar. Syftet 

med examensarbetet har varit att ta reda på hur förskollärare i förskoleklass tolkar sitt 

uppdrag utifrån de styrdokument och riktlinjer som tillkommit de senaste åren, med en 

egen läroplan, obligatorisk skolplikt, samt det obligatoriska kartläggningsmaterialet som 

nu ska användas.  

 

En slutsats som kan dras utifrån detta examensarbete är att skolplikten innebär ett högre 

krav på lärarna, där de behöver bättre förutsättningar att utföra sitt arbete, samtidigt som 

närvaroplikten medfört en bättre struktur och att lärarna lättare kan planera 

verksamheten och att barnen får samma förutsättningar. En annan slutsats är att 

läroplanen bidrar till ett tydligare undervisningsuppdrag med ett större kunskapsfokus, 

där läroplanen behöver anammas på barnens nivå med mycket lek. Lärarna behöver mer 

planeringstid för att kunna nå upp till läroplansmålen och läroplanen behöver 

synliggöras för att visa att förskoleklassen har ett styrdokument och att verksamheten är 

viktig, samt för att höja lärarnas status. I undersökningen framkom det att lärare i 

förskoleklassen vill ha samma förutsättningar som andra lärare har, med mer 

planeringstid, mindre/ingen tid i fritids, samt ferietjänst. Förskoleklassen ser väldigt 

olika ut från skola till skola, och lärarna påpekar att de vill ha en mer likvärdig 

förskoleklass med samsyn. 

 

En slutsats som framkom är att kartläggningsmaterialet även är ett bra styrdokument för 

lärarna. Kartläggningsmaterialet synliggör barnens kunskaper och brister, vilket 

underlättar planering samt utförande av undervisningen, eftersom läraren vet vilka 

elever som behöver extra stöd eller extra utmaning i undervisningen. Kartläggningen är 

tidskrävande, och innebär mer arbete och det behövs att det är två lärare som utför den. I 

förskoleklassen arbetar de med matematik och språk på samma sätt nu, som de gjorde 

innan kartläggningsmaterialet kom, med mycket lek. 
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I intervjuerna framkom det att förskoleklassen innebär ett år av förberedelser inför den 

riktiga skolan. Många barn behöver gå i förskoleklass, då de inte är riktigt skolmogna 

ännu, utan behöver ett år på sig att leka sig in i skolans miljö. Inför övergången till 

förskoleklass från förskolan behöver det bli bättre samarbete och förberedelser, och 

även från förskoleklass till skola, Lärarna vill ha tydligare riktlinjer vid övergångar. En 

av slutsatserna är att det var bättre samarbete över gränserna vid inskolning och 

överlämningssamtal förr än nu, och lärarna hävdar att tidsbrist och för få resurser är 

orsaken. 

 

Att leken är viktig i förskoleklassen framkom tydligt i undersökningen, då den viktiga 

leken kom på tal i de flesta av intervjufrågorna. Barnen lär sig mycket genom leken och 

lärarna använder leken i undervisningen för att nå läroplanens riktlinjer. Om 

förskoleklassen blir ett tionde skolår anser lärarna att barnen ändå behöver mycket lek. 

En slutsats kring huruvida förskoleklassens lärare kommer vidareutbilda sig för att få 

fortsätta arbeta i förskoleklassen, är att det är väldigt olika hur lärarna kommer att göra. 

 

Syftet med min undersökning var att ta reda på hur förskollärare i förskoleklass tolkar 

läroplanen och sina förutsättningar att nå läroplansmålen. Slutsatsen av min forskning är 

att läroplanen och kartläggningsmaterialet är de riktlinjer som lärare i förskoleklassen 

har att förhålla sig till, men att lärarna kan arbeta kring läroplansmålen och 

kartläggningen utifrån sin egen planering och sitt eget upplägg på undervisningen. En 

slutsats är att kartläggningen innebär mer arbete för lärarna, men är ett bra material att 

använda för att se hur barnen ligger till, samt som underlag för planeringen. Att 

förskoleklassen blivit obligatorisk medför struktur, då barnen får samma förutsättningar, 

och lärarna vet att barnen närvarar. Det är dock väldigt olika hur förhållandena ser ut i 

förskoleklassen vad gäller antal timmar och hur samarbetet och närheten till övriga 

skolans ser ut. En av slutsatserna jag kommit fram till är att lärarna vill ha en samsyn i 

kommunen, där alla förskoleklasser har en mer likvärdig utbildning. Lärarna vill även 

ha samma arbetsvillkor som övriga lärare på skolan, med mer planeringstid, mindre tid i 

fritids, samt ferietjänst. 

 

Vidare forskning 

Jag skulle vilja utföra ytterligare forskning inom ämnet om ett år eller två, för att se hur 

förskollärare i förskoleklass tolkar sitt uppdrag då. Förskoleklassen har många 

frågetecken kring sin skepnad inom de kommande åren. De styrdokument som finns 

idag kommer ständigt att omformuleras ur ett läroplansteoretiskt perspektiv, eftersom 

läroplanen ändras i takt med samhället. Det finns många fortsatta vägar att gå på inom 

förskoleklassens forskning. En väg skulle kunna vara att se huruvida eleverna lär sig 

matematik och språk bättre i och med skolplikten när alla eleverna får samma 

förutsättningar att deltaga i undervisningen. En annan väg skulle kunna vara att se om 

kartläggningsmaterialet på lång sikt bidrar till ökade resultat i språk och matematik. En 

fråga som väckt mitt intresse och som jag skulle vilja utforska mer är vad 

förskoleklassens placering har för betydelse. Är det exempelvis bättre förutsättningar 

för samspel och gemenskap med övriga skolan för förskoleklasser som ligger inne i 

skolbyggnaden? 
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Bilaga 1 

 

Information och samtyckesblankett till lärare i förskoleklass 
 

Hej! 

Jag heter Jenny Gerell och studerar vid förskollärarprogrammet, Högskolan i Gävle. 

Under höstterminen 2019 skriver jag mitt examensarbete i didaktik. 

 

Under vecka … planerar jag att komma till er skola och göra intervjuer med lärare i 

förskoleklass till min undersökning ”Förskoleklass i förändringstid”. 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur förskollärare i förskoleklass upplever 

sitt undervisningsuppdrag utifrån de riktlinjer som finns. För att närma mig detta 

kommer jag att genomföra intervjuer med ljudupptagning. 

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete. 

Förskolans namn och alla deltagande anställda kommer att avidentifieras i det slutgiltiga 

arbetet. Allt insamlat material förvaras så att ingen obehörig får tillgång till det. När 

examensarbetet har examinerats kommer det sparas i högskolebibliotekets databas 

DIVA. 

 

Medverkan i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst avbryta 

deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt medgivande mig som student, tillstånd att 

med hjälp av ljudupptagning dokumentera en intervju där du medverkar. Jag står till 

förfogande för att svara på frågor under hela examenarbetets gång (kontaktuppgifter 

nedan). 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av personuppgifter 

begränsas. Kontaktperson är min handledare (kontaktuppgifter nedan), som också tar 

emot eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning 

Jenny Gerell 

 

E-post: jenny_gerell@hotmail.com  

Tel: 070–6669357  

 

Kontaktperson Högskolan i Gävle: 

Handledare: Tobias Fredlund 

E-post: tobias.fredlund@hig.se 

  

mailto:jenny_gerell@hotmail.com
mailto:tobias.fredlund@hig.se


 

42 

 

Samtycke 

 

Medverkan i undersökningen ”Förskoleklass i förändringstid”, är helt frivillig och du 

kan när som helst avbryta deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt medgivande mig 

som student, tillstånd att med hjälp av ljudupptagning dokumentera en intervju där du 

medverkar. Jag står till förfogande för att svara på frågor under hela examenarbetets 

gång. 

 

 Ja, jag ger samtycke till att delta i undersökningen  

 

 

Datum och plats: 

 

 

………………………………………… 

Underskrift 

 

 

………………………………………… 

Namnförtydligande 
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Bilaga 2 

 

I min undersökning ”Förskoleklass i förändringstid”, är syftet att ta reda på hur 

förskollärare i förskoleklass upplever läroplanen och förväntningarna på lärare i 

förskoleklass, med fokus på hur de upplever förskoleklassens undervisningsuppdrag 

utifrån de riktlinjer som finns.  

Jag har valt ämnet, då det har en aktuell relevans i både förskola, skola och i samhället 

just nu. Förskoleklassen fick en egen läroplan 2016, och från höstterminen 2018 

innefattas förskoleklassen av skolplikt, och har från och med höstterminen 2019 även ett 

obligatoriskt kartläggningssystem att följa. De förändringar som sker kan innebära att 

förskoleklassen går från att vara mer lik förskolans verksamhet med mycket lek, till en 

mer kunskapsfokuserad och skollik verksamhet.  

Hittills har undervisning i förskoleklass sett väldigt olika ut från skola till skola, och 

från kommun till kommun. Förskoleklassen har länge haft en otydlig styrning, vilket har 

bidragit till skillnader i hur lärare har tolkat sitt uppdrag i förskoleklass. Jag anser att 

ämnet är intressant, och att forskning om förskoleklassen i förändringstid behövs. 

Forskning har stor betydelse för professionen som förskollärare, och forskning behövs 

för att utveckla arbetsmetoder, så därför vill jag genomföra den här undersökningen och 

bidra med forskning. 

  

Intervjufrågor: 

1. Vilken läraridentitet känner du att du hör till, förskollärare, eller lärare i skolan?  

2. Varför har du valt att arbeta i förskoleklass och inte i förskola? 

3. Hur upplever du som lärare i förskoleklass undervisningsuppdraget? 

4. Ser förskoleklassens upplägg här ut likadant som på andra skolor där du arbetat, 

eller skiljer sig upplägget i den skolförberedande strukturen, antal timmar i 

skolan, och lokalers utformande? 

5. Hur ser du på förskoleklassen som ett ”gränsland” mellan förskola och skola? 

6. Vad anser du att det finns som behöver utvecklas, i förskoleklassen som 

gränsland mellan förskola och skola, utifrån läroplanens riktlinjer? 

7. Vilka riktlinjer anser du behöver utvecklas för att ge alla barn i Sverige som 

börjar i förskoleklass en likvärdig utbildning och samma förutsättningar? 

8. Hur anser du att undervisningsuppdraget som lärare i förskoleklass kan stärkas? 

9. Hur känner du som lärare i förskoleklass av de nya riktlinjerna som finns i och 

med införandet av skolplikt? 

10. Vad innebär den nya skolplikten för dig i ditt arbete? 

11. Vad innebär den nya kartläggningen för dig som lärare? 

12. Hur tolkar du förskoleklassens uppdrag vad gäller läsundervisning? 

13. Vilken betydelse anser du att införandet av obligatorisk förskoleklass har för hur 

barnen lär sig läsa? 

14. Vilken betydelse anser du att införandet av obligatorisk förskoleklass har för hur 

barnen lär sig matematik? 

15. Hur tolkar du förskoleklassens uppdrag vad gäller matematikundervisning? 

16. Hur anser du att förskoleklassens klassrumsmiljö skiljer sig från övriga skolans, 

samt från förskolans miljö? 

17. Hur arbetar ni kring övergången från förskola till förskoleklass? 
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18. I vilken utsträckning och på vilket sätt finns samarbete mellan förskoleklass och 

årskurs 1–3 

19. Hur tänker du inför förskoleklassens framtid?  

20. Kommer du vidareutbilda dig om det är vad som krävs i framtiden för att få 

fortsätta arbeta i förskoleklass? 

- Finns det något du vill tillägga kring hur du upplever ditt undervisningsuppdrag? 

 

 

 

 

 


