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Abstract 
Studien som genomförts är en småskalig kvalitativ studie som utifrån två lärare i förskoleklass 
syftar till att synliggöra vad lärare i förskoleklass beskriver som signifikanta kunskaper och 
erfarenheter vid barns inträde i förskoleklass samt hur lärare arbetar med variationerna i 
barnens erfarenheter i förskoleklass.  
 
Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med två lärare i förskoleklass. Lärarnas 
utsagor har sedan ställts i relation till tidigare forskning och didaktisk teori. I den didaktiska 
teorin beskrivs delar som styrdokument, rapporter och lagremisser samt vedertagna teorier som 
behandlar de fyra f:n och den proximala utvecklingszonen. I analysen har lärarnas utsagor 
ställts i relation till tidigare forskning och valda teorier. 
 
I studien framkommer hur barns sociala förmågor för en överordnad roll och beskrivs som en 
förutsättning för barns utveckling och lärande i förskoleklassen. Lärarna beskriver att de 
variationer som återfinns i ämnesorienterade kunskaper inte är ett bekymmer, utan de sociala 
förmågorna blir också studiens kärnämne. Lärarna i studien beskriver också hur de utvecklat 
olika metoder för att får kunskap om varje barns erfarenheter och kunskapsnivå, distanserat 
från förskolans praktik.  
 
Engelsk titel:  Teachers in preschool classes; significant knowledge and experience when 
starting school. 
 
 
 
Nyckelord 
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Inledning 
Att få en god start in i det obligatoriska skolväsendet beskrivs vara av största vikt för 
barnets kommande skolresultat. Idag när 95% av alla barn börjar sina skolår redan på 
förskolan blir förskolans uppdrag än viktigare för att varje barn ska få en så god start 
som möjligt in i skolans värld. I förskoleklassen samlas barn från olika förskolor och 
barnomsorg för att introduceras i det obligatoriska skolväsendet.  
 
Förskolan står idag fri att själva utforma sin verksamhet utifrån skollag, styrdokument och 
barnens intresse. Strävansmål bearbetas genom en stor variation av didaktiska val. Några 
förskolor arbetar med projekt under ett eller flera år, några förskolor bearbetar olika 
strävansmål genom upplevelser, undersökningar och med olika material. Inom läs- och 
skriftspråksområdet används olika ingångsvinklar; några förskolor kan ha valt att inrikta sig på 
ASL (att skriva sig till läsning), några förskolor arbetar frekvent med Borholmsmodellen och 
vissa förskolor har utvecklat olika egna metoder. Gemensamt för alla metoder och modeller är 
att dessa bygger på ett långsiktigt och holistiskt lärande som sträcker sig från förskolan och 
vidare upp i klass 3.  
 
När barnen sedan startar sin utbildning i det obligatoriska skolväsendet har de olika 
erfarenheter av lärande med sig i ryggsäcken. Barn som har arbetat utifrån ASL, har möjligen 
aldrig hållit i en penna för att forma bokstäver, medan barn som arbetat med andra modeller har 
helt andra erfarenheter. Några barn har kanske aldrig deltagit i någon skolform och några andra 
har gått i förskolor med specifika inriktningar och kunskapssyner såsom Montessori och 
Reggio Emilia.  
 
I förskoleklassen samlas och blandas sedan dessa olika erfarenheter av lärande, kunskapssyner 
och metoder. I förskoleklassen skall barnen erbjudas en mjuk övergång till grundskolans 
kunskapssyn, läroprocesser och målstyrning. Under 2017 presenterades en kompletterande del i 
Lgr11, läroplanen för grundskolan (2017) gällande förskoleklassens uppdrag och centrala 
innehåll. Där beskrivs hur förskoleklassen skall ta hänsyn till, inte bara elevens behov och 
intresse, utan också elevens tidigare tillägnade erfarenheter.  
 
I forskningsöversikt från Skolverket (Sheridan och Williams, 2018) beskrivs hur förskolans 
verksamhet är av stor vikt för barns livslånga lärande. Intresset i denna studien ligger i att 
undersöka och synliggöra hur lärare i förskoleklassen hanterar och bearbetar eventuella 
skillnader i erfarenheter som barn bär med sig från förskolan; för att skapa förutsättningar för 
ett kontinuerligt lärande. Men också vilka erfarenheter lärare i förskoleklass beskriver som 
fördelaktiga för barnens inträde i förskoleklassen, samt vilka erfarenheter som är ofördelaktiga 
vid inträdet i förskoleklass. Genom att identifiera dessa delar menar jag att synliggöra hur 
förskolans verksamhet fungerar stödjande för barns vidare skolgång, samt identifiera vart 
förskolan bör fokusera sitt arbete för att stimulera till en mjuk övergång och det holistiska 
lärandet.  
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Diskussioner förs konstant inom vår profession, huruvida förskolan skall närma sig skolan, 
eller skolan skall närma sig förskoleklassen. Min uppfattning är att vi först måste identifiera 
vart vi är, för att också bestämma vart vi ska.  
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Syfte 

Syftet med studien är att synliggöra vad lärare i förskoleklass beskriver är signifikanta 
kunskaper och erfarenheter vid barns inträde i förskoleklass samt hur lärare arbetar med 
variationerna i barnens erfarenheter i förskoleklass. 

 
Frågeställningar 
För att närma sig syftet har följande frågeställningar konstruerats 
 
● Vilka kunskaper/erfarenheter beskriver lärare i förskoleklass har fungerat fördelaktigt 
vid inträdet i den obligatoriska skolformen, för barnens vidare utbildning?  

 
● Vilken avsaknad av kunskaper/erfarenheter beskriver lärare i förskoleklass har fungerat 
ofördelaktiga vid inträdet i den obligatoriska skolformen, för barnens vidare utbildning? 

 
● Hur beskriver lärare i förskoleklass sitt arbete för att ta vara på och kompensera för 
barns variationer av kunskap/erfarenheter? 

 
Bakgrund 
Den obligatoriska förskoleklassens historia, syfte och utmaningar 

Lumholdt och Klasén McGrath (2006) beskriver hur det i slutet av 80-talet stod klassrum i 
skolan ekande tomma samtidigt som stora barnkullar ökade efterfrågan på förskoleplatser. Med 
denna bakgrund beslutade myndigheter att erbjuda 6 åringarnas verksamhet att flytta till 
skolans lokaler. Det initiala syftet grundades i ekonomiska tecken, att kunna erbjuda fler 
förskoleplatser, men snart synliggjordes fler fördelar. Sexåringarna fick del av en verksamhet 
anpassad för deras förutsättningar och samtidigt fick de insyn i den obligatoriska skolan vilket 
skapade förutsättningar för en smidigare övergång till den obligatoriska skolformen. Sedan 
1998 har Sveriges alla sexåringar erbjudits plats i förskoleklass inom skolans organisation, 
under 2018 blir deltagandet i förskoleklassens verksamhet obligatorisk. Beslutsfattare 
motiverar beslutet genom att varje barn ska få möjligheter till en likvärdig och god start in i 
skolan, varför deltagande i förskoleklassen är av signifikant betydelse. Regeringskansliet 
(2017) beskriver hur skolresultaten i Sverige har försämrats och hur de socioekonomiska 
förutsättningarna fått en större betydelse för barnets skolgång. Genom deltagande i 
förskoleklass menar regeringen att den inverkan socioekonomiska förutsättningar har på barns 
skolresultat skulle minska i betydelse, varför barnets deltagande i den första inledande 
skolformen (förskoleklass) bör säkerställas för att en likvärdig skolgång skall kunna utformas. 
Samtidigt beskriver Sheridan och Williams (2018) hur förskolan beskrivs som en avgörande 
del för barnens livslånga lärande. 
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Ackesjö och Persson (2010) beskriver hur förskoleklassen syfte är att bygga broar mellan 
förskolan och skolan samt hur samverkan däremellan skapar utrymme för en ny form av 
pedagogik, pedagogiken skulle baseras på förskolans syn på lärande och kunskap samt med 
barnets bästa i fokus. I utformandet av förskoleklassen rekryterades primärt förskollärare, 
vilket innebar att ett fokus på det individuella barnet blev av större betydelse än de specifika 
ämnena. Men intentionen att integrera förskolans förhållningssätt till lärande och kunskap med 
leken som verktyg har dessvärre inte fortskridit som önskvärt och istället för en integrerad syn 
på lek och lärande har istället leken tagit plats som utfyllnad mellan lärarledda planerade 
aktiviteter, Ackesjö och Persson (2010) menar att intentionen att skapa utrymme för en 
pedagogik anpassad till förskoleklassens uppdrag och utmaningar har halkat efter och 
pedagogiken i förskoleklassen istället har blivit skolifierad. Genom att placera barnet i centrum 
med fokus på tidigare erfarenheter och individuella behov menar Ackesjö och Persson (2010) 
att en gränsdragning mellan förskolan och skolan kan göras. 
 
Insulander, Svärdemo & Åberg (2014) beskriver att det inom förskolans verksamhet skett en 
förflyttning från den tidigare uppfattningen att lärande och utveckling står i relation till en 
fysisk och psykisk mognad hos individen och är oberoende av kontexten barnet befinner sig i. 
Genom observationer och kartläggning kunde barnets utveckling jämföras mot en mall där 
avvikelser synliggjordes och kunde avhjälpas. Idag ses utveckling och lärande inom förskolan 
istället som kontextuellt beroende och en konstant transformativ process som måste värderas 
och problematiseras i relation till rådande kulturer (Insulander, Svärdemo & Åberg; 2014). 
Förskoleklassens tradition med relationell pedagogik skall nu samsas med mer 
ämnesorienterade värden. Uppdraget att skapa en kontinuitet mellan förskolan och grundskolan 
placerar  förskoleklassens verksamheten mitt emellan förskolans kontextuella kunskapskultur 
och grundskolans traditionella och mätbara kunskapskultur.  

Tidigare forskning 

Skolförberedelse 

Dockett och Perry (2007) Transitions to school är en del av författarnas omfattande studie 
Starting School Research Projekt som startade 1997 där olika intervjuer och enkäter 
genomförts med lärare, föräldrar och barn i Australien. Dockett och Perry (2007) beskriver i sin 
studie en variation i barnens beredskap för skolstarten. Författarna beskriver hur en 
förskjutning från en biologisk förklaring till en mer sociokulturell förklaring har aktualiseras; 
där barnens utveckling relateras till erfarenheter. Författarna beskriver också hur skolresultaten 
kopplas till ålder; där äldre barn av naturliga skäl (natural causes) har en bredare erfarenhet 
och därför ett högre kunnande varpå de generellt får en bättre övergång från förskolan till 
skolan. Samtidigt belyses hur variationer inte står i direkt relation till ålder och författarna 
menar att oavsett ålder för skolstart kommer varje skolform möta, och behöva vara förberedd 
på att möta stora variationer i barns erfarenheter och kunnande. Dockett och Perry beskriver 
dock hur de variationer som upplevs vid övergången till förskoleklass beskrivs som utjämnade 
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vid övergången till mellanstadiet vilket förklaras genom att barnens utveckling är individuell 
inte beroende av biologiska förklaringar utan primärt erfarenheter och social interaktion. 
Författarna väljer dock att lyfta fram hur utvecklingen som synliggörs inte bör begränsas till 
kunskaper i mätbara ämnen utan också i social och emotionell utveckling. Samtidigt som ålder 
för skolstart inte beskrivs som den mest signifikanta faktorn för barns utveckling i skolan så 
beskriver författarna hur barn ur socioekonomiskt låga och mångkulturella grupper är beroende 
av en tidig skolstart för att utvecklas i den önskvärda riktningen. 
 
Tillvaroorienterad eller framtidsorienterad praktik 

Ackesjö och Persson (2010) har genom dialogseminarium med 14 lärare i förskoleklass 
bedrivit en studie för att belysa hur lärare i förskoleklass samtalar om förskoleklassens 
verksamhet samt sin roll i densamma. (2010:159) I studien beskrivs hur lärare uppfattar att 
barnen redan från förskolan överlämnas skolförberedda till förskoleklassen och att lärarnas roll 
istället blir “lärare i relation” i betydelsen att arbeta trygghetsskapande och stödja barnen i att 
skapa nya relationer varför det relationella framtidsorienterade arbetet i stället för 
ämneskunskaper är det som tar störst utrymme i förskoleklassens kontex. Ackesjö och Persson 
(2010:153-154) beskriver hur verksamheten i förskoleklass har fokuserats till två separata 
pedagogiska utgångspunkter; en tillvaroorienterad pedagogik samt en framtidsorienterad 
pedagogik. Tillvaroorienterad pedagogik presenteras som flexibel, närvarande och 
kommunikation. Tillvaroorienterad pedagogik beskrivs som den del av verksamheten som 
initieras av barnen och deras intresse men också den del som lärarna anser vara 
relationsbyggande och distanserat från skolans traditionella verksamhet. Att alltid finnas till 
hands beskrivs som grunden för en god relation till barnen och i den tillvaroorienterade 
pedagogiken intar lärare primärt rollen som vägvisare snarare än förmedlare. Den 
framtidsorienterade pedagogiken beskrivs istället som en förberedelse inför skolans verksamhet 
genom en trygghetsskapande social praktik vilket innefattar att utveckla självständighet, 
trygghet i lokaler och miljöer samt anta oskrivna regler och hitta sin plats i gruppen. Lärarna 
beskriver uppdraget i att förbereda barnen inför vidare skolgång genom den 
framtidsorienterade pedagogiken som att skola in barnen i relationella gemenskaper för att 
lärarna i åk 1 skall kunna starta undervisningen och kunskapsförmedling direkt efter 
övergången. Lärarna i Ackesjö och Perssons (2010) forskning beskriver hur året i förskoleklass 
primärt fokuseras på att rusta barnen emotionellt och relationellt inför kommande skolgång och 
beskriver hur tryggheten är en förutsättning för att lärande varför de motiverar sitt val att 
prioritera det relationella framför kunskap.  
 
Relationell eller ämnesorienterad undervisning 

Under 2016 utkom en kompletterad läroplan som definierar förskoleklassens uppdrag. Utifrån 
det har Ackesjö, Persson & Lago (2017) bedrivit en longitudinell och policyetnografisk studie. 
Studien baserades på gruppsamtal med fokus på den nya läroplanen där 12 lärare deltog. I 
studien framkommer att deltagande lärare beskriver det samhälleliga erkännandet som den 
största vinsten med förskoleklassens egna avsnitt i läroplanen. Samtidigt som det nya 
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läroplansavsnittet innebär en legitimering av förskoleklassen, problematiserar respondenterna i 
studien hur de skall beröra alla de delar som faktiskt beskrivs i läroplansavsnittet under den 
korta tid de har tillsammans med barnen. Samtidigt förväntas de organisera både en övergång 
från förskolan och till grundskolans första klass. Respondenterna beskriver hur det som får stå 
tillbaka är barnens initierade lek. Den tidigare högt värderade relationella pedagogiken får 
lämna plats för ämnesorienterad undervisning. Ackesjö, Lago & Persson (2017) beskriver hur 
förskoleklassen får ett tydligare uppdrag, samtidigt som distansen mot förskolan ökar och 
distansen mot skolan minskar.  

Sammanfattning 

Den forskning som återfinns i sökningar gällande förskoleklassen perspektiv är förhållandevis 
begränsat, den forskning som finns tillgänglig behandlar primärt hur övergångar och 
samverkan genomförs och struktureras från förskolans perspektiv vilket jag i denna studien har 
valt att inte synliggöra då denna studien fokuserar på att synliggöra lärare i förskoleklassens 
perspektiv. I en jämförande studie hade det varit intressant att belysa likheter och skillnader 
mellan de olika gruppernas perspektiv.  
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Teoretisk ansats 
Didaktisk teori 

Studien utgår ifrån didaktisk teori; didaktiken grundas i en uppfattning av olika faktorer som 
inverkar på elevers lärande och kunskap. I den didaktiska teorin beskrivs tre grundfrågor Vad, 
Hur och Varför där ‘vad’ representerar innehållet och lärandeobjektet, ‘hur’ representerar 
metodiken och val av arbetssätt. ‘Varför’ står i relation till styrdokument och läroplan och 
representerar den reflekterande aspekten över valen som görs (Herrlin, Frank & Ackesjö, 2012; 
Wahlström, 2016). Genom att identifiera dessa frågor är det möjligt att synliggöra vad som 
krävs och förväntas av barnen och eleverna i skolan eller förskolans kontext. 
 
Ur ett generellt utbildningspolitiskt perspektiv beskrivs att kursplaner och läroplaner anger det 
som elever ska lära. Dilemman finns med att slentrianmässigt besvara vad-frågan genom att 
hänvisa till läroplaner och kursplaner eftersom skolans uppdrag inte endast är att ge eleverna en 
god ämnesmässig grund utan även relationella och sociala förmågor samt värdegrundsarbete 
(Herlin, Frank & Ackesjö, 2012). Mot denna bakgrund ligger det i studiens intresse att utreda 
vilka kunskaper och erfarenheter som beskrivs signifikanta av studiens respondenter vid 
inträdet till den obligatoriska skolformen, men också hur lärare i förskoleklass gör och 
motiverar sina val av arbetssätt för att närma sig dessa variationer av erfarenheter och 
kunskaper.  

Varför: Styrdokument, likvärdighet och kontinuitet 

Svaret på varför-frågan relateras allt som oftast till de styrdokument, riktlinjer och läroplan som 
lärare har att förhålla sig till och konstruera sin verksamhet kring. 
 
Förskoleklassens uppdrag beskrivs i Läroplanen för grundskolan (Lgr11) men uppdraget har 
inte alltid varit tydligt, i Skolinspektionens (2015:24) rapport gällande förskoleklassens 
verksamhet inför införandet av förskoleklassen som en obligatorisk skolform framkom att 
verksamheten i förskoleklass stimulerar till social utveckling, främjar allsidiga kontakter och 
social gemenskap genom skapande och naturupplevelser. En utmaning för förskoleklassen 
skrivs dock fram gällande verksamhetens arbete med att stimulera utveckling och lärande samt 
förberedelse för vidare skolgång. Under rapporten beskrivs hur förskoleklassens innehåll 
konstruerades utifrån generella tolkningar av lämpligt undervisningsinnehåll i relation till 
uppnåendemål i tredje klass. Under 2016 utformades istället en kompletterande del i läroplanen 
gällande förskoleklassen som förtydligar förskoleklassens uppdrag och det centrala innehållet 
med syfte att skapa förutsättningar för en mer likvärdig verksamhet nationellt.  
 
Likvärdighet 
Skolverket (2018) delar in begreppet likvärdighet i grundskolan som lika tillgång till 
utbildning, lika kvalitet på utbildning samt utbildningens kompenserande uppdrag. Lika 
tillgång till utbildning syftar till att beskriva att oavsett hemvist, ekonomi eller sociala aspekter 
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skall alla barn erbjudas lika tillgång till skolans verksamhet. Lika kvalitet på utbildning 
beskriver istället hur varje enskild skolform skall vara likvärdig oberoende vart den anordnas. 
Det kompensatoriska uppdraget beskriver skolans uppdrag att kompensera för individers olika 
förutsättningar och socioekonomiska bakgrund. I studien från skolverket framkommer att 
elevers socioekonomiska bakgrund får allt större betydelse för barns skolresultat. I ett försök att 
stävja denna utveckling har förskoleklassen tilldelats större värde, men också inkluderats i den 
obligatoriska skolformen. 

 
Kontinuitet  
I den kompletterade läroplanen (Lgr11, Skolverket, 2017) beskrivs hur förskoleklassen skall ta 
hänsyn till elevens tidigare tillägnade erfarenheter och bidra till både kontinuitet men också 
progression i elevens utveckling och lärande. Formuleringen innebär att barnens tid i förskola 
ges större betydelse och förskoleklassens uppdrag att fungera som en bro och skapa kontinuitet 
mellan förskola och grundskola förtydligas. Skolinspektionen (2015) beskriver hur avsaknad av 
kontinuitet mellan skolformer riskerar att påverka barnens utveckling negativt utifrån två 
aspekter; genom avsaknad av progression riskerar barnen att förlora intresse för sin utbildning 
och ett potentiellt motstånd mot utbildning riskerar att byggas upp, vilket kan komma att 
påverka barnets vidare utbildning. Om verksamheten istället har allt för stor distinktion mot 
barnens tidigare erfarenheter riskerar barnet att tappa tro på sin egna förmåga att förstå, kunna 
och klara av och därmed påverka barnets självbild negativt. Ackesjö (2015) beskriver i sin 
studie hur avsaknad av kontinuitet, vilket beskrivs som diskontinuitet, inte nödvändigtvis 
fungerar negativt för barns utveckling och lärande. I övergången från förskola till förskoleklass 
tar barnen med sig socialt konstruerade förväntningar på vad förskoleklassen innebär samt hur 
undervisningen i förskoleklass utformas. En gränsdragning genom diskontinuitet mellan 
förskola och förskoleklass kan därför verka positivt för barnets utveckling och lärande.  
 
Vad: Ämnesorienterad kunskap, sociala förmågor och en vidgad kunskapssyn 

Utifrån didaktikens ‘vad’ kommer å ena sidan ämnesorienterad kunskap att diskuteras i relation 
till de traditionella begreppen fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet vilka definieras 
nedan. Med ämnesorienterad kunskap åsyftas de kunskaper som vidare i skolgången blir 
betygsatta, alltså exempelvis matematik, svenska, natur- och samhällsorienterande kunskap 
(Gustavsson, 2002). Å andra sidan kommer begreppen; fostran till social ordning, fostran till 
omsorg samt fostran till demokrati att få representera de olika sociala förmågorna som i 
förskolan får ett stort utrymme (Emilsson, 2008). I denna studie används begreppen för att 
konkretisera vilken kunskap och erfarenhet lärare i förskoleklass menar är fördelaktiga att 
barnen besitter och/eller har utvecklat vid inträdet i förskoleklass. 
 
Den ämnesorienterade kunskapen delas in i de fyra f:n: 
Fakta vilket beskrivs som kunskap om något, upprepande kunskap såsom glosor, regler och 
information.  
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Förståelse syftar till att beskriva en djupare kunskap, att förstå varför olika fenomen uppstår 
eller varför olika regler tillämpas såsom orsak-verkansamband.  
Färdigheter beskriver den praktiska kunskapen, att veta hur samt att kunna utföra något 
specifikt. 
Förtrogenhet innebär istället en förståelse för att ett fenomen kan ha olika betydelser och 
värden i olika kontexter och att ha kunskap att göra avvägningar utifrån dessa (Gustavsson, 
2002 & Carlgren, 2009) 
 
De sociala förmågorna delas i stället in under följande: 
Fostran till social ordning beskriver den interaktion som syftar till att fostra barn och unga in i 
de förgivettagna regler och normer som upprätthåller samhället men också anpassa sig till 
normer och regler specificerade till respektive kultur. I olika kulturer ligger olika förväntningar 
på individen, varpå en flytt från exempelvis förskola till skola kan innebära nya regler och 
normer att förhålla sig till under året i förskoleklass. 
Fostran till omsorg om andra syftar till att beskriva fostran till den goda medmänniskan, att 
sätta sig in i någon annans perspektiv, att visa hänsyn och empati för varandra. Emilsson 
(2008) beskriver också att omsorg om andra innebär att kompromissa och att hjälpa varandra. 
Fostran till demokrati beskrivs istället som kommunikation, förhandling och barns inflytande 
över sin situation. Emilsson (2008) menar dock att fostran till demokrati innebär att fostra barn 
till när det är möjligt att genomföra demokratiska beslut i relation till ramfaktorer, och när det 
är lämpligt att underordna sig lärarens makt.  
 
I relation till ovanstående begrepp syftar studien till att konkretisera vilka lärandeobjekt som 
fungerar fördelaktigt för barn vid inträdet i förskoleklass samt vilka som skulle kunna fungera 
ofördelaktigt. 
 
Vidgad kunskapssyn 
Kunskap har under århundraden varit ett omdiskuterat begrepp. De teorier om kunskap som 
återfinns i våra läroplaner idag grundar sig i Platons definitioner av episteme, techne och 
fronesis som beskrivs som episteme - vetenskaplig, teoretisk kunskap, techne - praktisk och 
produktiv kunskap samt fronesis - praktiskt kunnande (Gustavsson, 2002). Under många år 
ansågs den vetenskapliga och teoretiska kunskapen som skolans främsta uppdrag och den 
praktiska kunskapen spelade minimal roll. Dock under slutet av 1900-talet när datorerna 
började ta sin plats började diskussionerna om den praktiska kunskapen få större betydelse. 
Informationen och den teoretiska kunskapen gjordes vidare tillgänglig för alla som kunde 
använda datorer. Idag; i ett samhälle där kunskapen ligger än närmre genom våra smartphones 
och surfplattor uppkommer återigen diskussionen om vad och vilken kunskap skolans uppdrag 
skall vara att undervisa. Gustavsson (2002) beskriver hur ett samhälle är beroende av samtliga 
kunskapssyner där den teoretiska kunskapen är nödvändigt för  “vårt handlande och samhällets 
uppbyggnad”. Den praktiska kunskapen som har getts ett språk och därmed kan kommuniceras 
gör praktiker och skapande tillgängligt. Det praktiska kunnandet applicerar etiska och politiska 
dimensioner till bedömningar av hur vi ska använda kunskapen på ett klokt sätt. 
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I slutet på 1900-talet genomfördes stora reformer av skolväsendet och styrdokument som 
tidigare författades med tydliga didaktiska riktlinjer för vad som skulle undervisas men också 
hur undervisningen skulle genomföras. Idag beskriver styrdokumenten vad som skall 
undervisas, men hur-frågan lämnas upp till varje skola att avgöra (Gustavsson, 2002). Carlgren, 
Forsgren & Lindberg (2009) beskriver detta som ett skifte från läroplanen som en 
instruktionsbok till en beställning av den förväntade leveransen, alltså gick staten in och 
bestämde vad barnen skulle få med sig för kunskaper i respektive årskurser, hur detta skulle 
organiseras  lämnades upp till varje skola. I samband med detta lyfts individers erfarenheters 
betydelse och processriktat lärande upp. En förändring från den traditionella kunskapssynen 
som grundades i barn som passiva mottagare av kunskap fick lämna plats i skolans läroplaner 
för nya begrepp som lärandeprocesser och den tysta kunskapen, det vill säga normer och 
kulturella förgivettaganden. I förändringen från kunskapsbegreppet till lärandebegreppet gavs 
individers erfarenheter större värde. Lärandebegreppet beskriver den kunskapsutveckling som 
uppstår i interaktion med människor och den miljö individen befinner sig i och försöker erövra. 
I utveckling av den vidgade synen på kunskap- och lärandebegreppet framhävs de nu klassiska 
fyra f:n. Fakta, förståelse, färdighet samt förtrogenhet.  
 
Kunskap och lärande har sen den tidiga historien diskuterats och olika kategoriseringar har 
tagit form för att dela upp olika former av kunskap. Gustavsson (2002) presenterar 
uppdelningen mellan teoretisk och praktisk kunskap som blir relevant för denna studien. 
Uppdelningen baseras på huruvida kunskapen tar sin utgångspunkt i tanke/teori eller handling. 
Carlgren (2009) och beskriver den formella kunskapen som formulerad och nedskriven fakta 
som är upprepbar och objektiv, vilket under denna studie kommer benämnas med 
ämnesorienterad kunskap. Den informella kunskapen å sin sida, beskriver etiska avvägningar, 
förgivettagna regler och förhållningssätt som är starkt förknippade till uppförande och 
agerande. Att fostra barn in i dessa förgivettagna regler och normer menar Emilsson (2008) kan 
delas in i fyra delar och kommer i denna studien benämnas som sociala förmågor. 
 
Hur: Den proximala utvecklingszonen och undervisningsmetoder 

Komplexiteten i att undervisa i förskoleklassen, målstyrt med ett barncentrerat fokus i en 
heterogen barngrupp är grunden till denna studiens intresse i att synliggöra lärares val av 
tillvägagångssätt. I forskning ovan nämnd beskriver Ackesjö, Lago & Persson (2017) hur lärare 
i förskoleklass menar att det som kommer få stå tillbaka i och med den nya omformuleringen 
av förskoleklassens centrala uppdrag är barnens initierade lek. Herrlin, Frank & Ackesjö (2012) 
beskriver dock hur leken genom styrning kan och bör vara måluppfyllande, genom didaktiska 
val såsom exempelvis expansiv lek, men att leken blir lärande först när gränser överskrids. 
Komplexiteten som ligger i studiens intresse är hur lärare bemöter barnens variationer av 
erfarenheter, intressen och förväntningar på sin tid i förskoleklass. Herrlin, Frank och Ackesjö 
(2012) beskriver exempelvis hur några barn uttrycker en önskan om att få leka mer fritt 
samtidigt som några barn uttrycker att de inte utmanas tillräckligt och vill lära sig mer.  
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Studiens teoretiska ansats grundas i den utvecklingspsykologiska och sociokulturella 
uppfattningen om barns utveckling och lärande som ett resultat av interaktion med andra 
människor och miljö (Evenshaug & Hallen, 2001). Den proximala utvecklingszonen vilken 
beskrivs som ett utvecklingspsykologisk tankesätt gällande barns utveckling grundad av 
Vygotskji baseras på att varje barns potentiella utveckling står i relation till tidigare kunskap 
och den miljö barnet befinner sig i. Utrymmet mellan det barnet klarar själv och där barnet 
behöver vägledning beskrivs som den proximala utvecklingszonen och är det utrymme som 
undervisningen bör fokuseras på och alltså hur undervisningen bör konstrueras. Den proximala 
utvecklingszonen beskrivs stå i relation till individens tidigare erfarenheter och kunskaper, för 
att kunna erbjuda en lämplig undervisning krävs därmed kunskap om barnets tidigare 
kunskaper och erfarenheter men också en målinriktning för att identifiera det lämpliga 
utrymmet att rikta undervisningen mot. Utöver den proximala utvecklingszonen beskrivs den 
sociala kontexten som avgörande för individens utveckling varför variationerna av kunskap och 
erfarenheter blir intressant. Fokus i denna studie  har riktats mot hur lärare tar tillvara den 
tidigare kunskapen och erfarenheter barn besitter för att skapa en kontinuitet i utbildningen 
(Evenshaug & Hallen, 2001).  
 
Vygotskji menar att för att lärande skall kunna ske måste lärandeobjekt upplevas, ses eller 
berättas, först då kan tidigare kunskap utmanas och medieras vilket ger läraren en stor roll både 
som stöd, medforskare och inspiratör. Hur lärare väljer att presentera och initiera lärandeobjekt 
blir därför av största betydelse (Evenshaug & Hallen, 2001; Herrlin, Frank & Ackesjö, 2012). 
 
Verksamheten i förskoleklass består av ett nät av många olika riktningar; Herrlin, Frank & 
Acksjö (2012) beskriver aktiviteter i förskoleklass utifrån nedanstående begrepp vilka också 
kommer används för att konkretisera de didaktiska val läraren i förskoleklass står inför. 
 
Barncentrerat lärandeprocess - Grundar sig i barnens intresse och nyfikenhet och förs ofta 
fram i tematiska ämnesöverskridande arbetssätt. Stark koppling till förskolans verksamhet. 
Målinriktat lärandeprocess - En målinriktat läroprocess relateras till en planerad och 
systematisk lärande där ett överenskommet mål finns tillgängligt. Målet är tillgängligt, 
preciserat och konkretiserat för barnen och vägarna till målet finns tillgängliga och är nåbara 
för alla barnen.  
Expansiv lek - att i barnens lek erbjuda barnen nya kontexter och infallsvinklar i syfte att 
stimulera och expandera barnens sätt att tänka.  
Barns egen lek - barninitierad utan målstyrning som syftar till att ge barnen möjlighet att 
utveckla sin sociala och kommunikativa kompetens, pröva gränser och roller samt utveckla sin 
fantasi och kreativitet. 
Indirekt undervisning - lärare- eller barninitierad aktivitet där läraren får/tar en medforskande 
och/eller vägledande roll.  
Direkt undervisning - målinriktad och lärarinitierad där läraren har en fast agenda och mål med 
aktiviteten (Herrlin, Frank &Ackesjö, 2012). 
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Metod 

Metodval 
I studien valdes en kvalitativ ansats då syftet är att synliggöra vad lärare i förskoleklass 
beskriver som signifikanta erfarenheter vid barns inträde i förskoleklass samt beskrivningar 
om hur lärare arbetar med variationerna i barnens erfarenheter i förskoleklass. Då syftet är att 
få ta del av och synliggöra lärarnas erfarenheter och uppfattningar ter sig en kvalitativ 
forskningsansats lämplig. Denscombe (2016) beskriver hur en kvalitativ ansats är lämplig för 
komplexa frågor där olika fenomen kan beskrivas genom subjektiva uppfattningar eller 
åsikter. 

Datainsamling  
För att få tillgång till subjektiva erfarenheter och uppfattningar kring mina frågeställningar ter 
sig lämplig metod vara kvalitativa intervjuer med yrkesaktiva lärare i förskoleklass. 
Denscombe (2016) beskriver hur det genom djupintervjuer kan bli möjligt att synliggöra 
respondenters erfarenheter och uppfattningar och det blir då möjligt att förklara fenomen 
utifrån flera synvinklar, vilket också är syftet med studien. Intervjuerna i studien har 
genomförts som ett samtal mellan två parter på respondentens arbetsplats. Inför intervjuerna 
presenterades en tidsram och en lämplig tidpunkt avtalades. Intervjufrågorna och 
intervjustrukturen bearbetades flertalet gånger innan det var dags för intervjuerna, där 
processen från en strukturerad intervju, till semistrukturerad och där slutligen en öppen 
intervjuguide valdes då med syfte att få del av så djupa och subjektiva beskrivningar som 
möjligt, där respondenten fick en stor makt att beskriva just det hen upplevde som signifikant i 
förhållande till frågorna. Intervjuguiden som slutligen användes består av 15 frågor och finns 
beskrivna i Bilaga A. Utöver dessa ställdes följdfrågor i syfte att förtydliga eller be 
respondenten utveckla sin utsaga. 

Urval 
Denscombe (2016) beskriver hur lämpliga respondenter är personer med erfarenhet inom 
aktuellt fenomen. Ett subjektivt urval innebär ett urval där kunskapen som eftersöks endast 
antas återfinnas i små antal i populationen vilket innebär att valet baseras på specifika attribut 
eller erfarenheter. Lärare i förskoleklass är de som möter barn från olika förskolor och under 
ett år arbetar med att stödja och forma barnens olika erfarenheter inför starten i årskurs 1 
varför dessa lärare anses vara lämpliga respondenter i relation till studiens syfte vilket innebär 
att ett subjektivt urval ter sig lämpligt för studien. Då studien är en del i min utbildning mot 
förskollärare är det också viktigt att respondenter har en likvärdig utbildning. Utöver yrkesroll 
så eftersöktes lärare med erfarenhet av att möta barn från flera olika förskolor då det där 
möjliggör att få syn på variationer i erfarenheter som kan uppstå baserat på förskolornas 
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didaktiska val. I sökandet av lämpliga respondenter sändes ett missivbrev ut via mail till 10 
rektorer; ansvariga för förskoleklassen på aktuell skola. I brevet uppmanades rektorerna att 
sprida brevet till lämpliga respondenter; vilka sedan uppmanades kontakta mig vid intresse. 
Dessvärre gav denna väg endast 1 svar inom rimlig tid för studiens genomförande. Därför gick 
jag vidare genom att kontakta lämpliga respondenter personligen inom de rektorsområden som 
fått missivbrevet. Med lämpliga syftas med ovan nämnda utbildning och erfarenhet. Genom 
personliga kontakter fick jag tag i ytterligare 2 respondenter som inom rimlig tid ville delta i 
studien, dessvärre fick en av respondenterna förhinder, vilket gjorde att intervjun inte kunde 
genomföras inom rimlig tid för studien. Respondenterna som slutligen deltog i studien är två 
yrkesaktiva lärare i förskoleklass, båda med en förskollärarutbildning i ryggen och ca 15 års 
erfarenhet av arbete i förskoleklass samt erfarenhet av arbete i förskolan. Respondenterna är 
båda yrkesverksamma i förskoleklasser med ett brett upptagningsområde. Respondenterna är 
en kvinna som kommer att kallas Ellen samt en man som kommer att kallas Ulf, de 
representerar två olika medelstora kommuner i den södra delen av Sverige. 

Genomförande  
Intervjuerna som genomfördes tog plats på respondenternas arbetsplats, på överenskommen 
tid och tidsram. En av intervjuerna tog plats i lärarens klassrum, den andra genomfördes i ett 
mindre samtalsrum, båda i en relativt ostörd miljö. I uppstarten av intervjun presenterade jag 
mig och studiens bakgrund och syfte, de forskningsetiska principerna (som presenteras nedan 
under etiska överväganden) samt intervjuns genomförande, såsom tidsram och ljudupptagning 
presenteras och respondentens samtycke till deltagande efterfrågas och dokumenteras. 
Därefter startas ljudupptagningen och frågor och följdfrågor avlöser varandra. En av 
intervjuerna pågår under 68 minuter, den andra under 48 minuter och alla frågeställningar 
besvaras av båda respondenter. Båda intervjuerna förflöt som förväntat och båda 
respondenterna hade många subjektiva uppfattningar och tankar att beskriva. För att 
dokumentera informationen som delges under intervjun används som tidigare beskrivet 
ljudupptagning, Denscombe (2016) beskriver ljudupptagning som en lämplig metod, detta för 
att som forskaren skall ges möjlighet att engagera sig primärt i samtalet istället för att föra 
anteckningar. Ljudupptagningen var en stor del till att samtalen förflöt så smidigt som de 
gjorde, genom skriftlig dokumentation ser jag att den information som hade kunnats 
dokumenterats varit betydligt smalare. Genom ljudupptagningen hade jag möjlighet att hänge 
mig till situationen. Denscombe (2016) belyser också hur ljudupptagningen är permanent och 
ger en närmast fullständig återgivelse av samtalet till skillnad mot exempelvis skriftliga 
metoder. Genom ljudupptagning fick jag också tillgång till att bearbeta materialet flertalet 
gånger, men ljudupptagning är också en säkerhet för studien, då ursprungsdatan blir möjlig att 
kontrolleras av examinatorer. 
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Bearbetning av data  
Efter insamlingen av data skapades först en säkerhetskopia på ljudfilen för att säkerställa att 
inga tekniska fel skulle påverka studien. Därefter genomfördes en transkribering av 
ljudmaterialet där ljudfiler översätts till skrift. Under transkriberingen genomfördes en 
pseudonymisering. Att respondenters uttalanden och berättelser inte skall kunna spåras är i 
vissa fall av största vikt för samtycke till deltagande i studien. Hermerén (2017) beskriver att 
en lämplig metod för anonymisering men samtidigt behålla kontrollerbarhet är 
pseudonymisering. Efter genomförd transkribering påbörjades en tematisering av resultatet. 
Initialt kategoriserades materialet utifrån metoddelens tre delar; ‘varför’, ‘vad’ samt ‘hur’. 
Därefter bearbetades materialet utifrån de tre forskningsfrågorna. Under bearbetning av 
materialet utifrån forskningsfrågorna framträdde hur respondenterna beskriver de olika 
förmågorna i relation till varandra, de olika förmågorna beskrivs ofta som fördelaktigt att 
besitta, men som en brist när de inte finns utvecklade. Utifrån detta skapades indelningen som 
presenteras i resultatet. I analysen ställdes sedan det materialet som berör fördelaktiga och 
ofördelaktiga förmågorna/kunskaperna i relation till teorin som återfinns under ‘vad’. Lärarnas 
val av metoder och motiv till valen ställs i analysen i relation till teorin under ‘hur’ och 
‘varför’. I presentationen av resultatet har hänsyn tagits till kontextualisering av materialet och 
citat från transkriptet har använts i stor utsträckning för att synliggöra respondenternas 
beskrivningar, samt för att höja tillförlitligheten av resultatet. 

Etiska överväganden  
Studien kommer inte att behandla varken personuppgifter eller riskera fysisk eller psykisk 
skada för respondenterna, vilket innebär att studien inte enligt lag behöver prövas (Hermerén, 
2017).  Studien omfattar endast respondenternas beskrivningar om ett fenomen och intresset 
för studien har aldrig varit specifika barn eller känsliga uppgifter vilket innebär att 
tystnadsplikt samt sekretess och offentlighetslagen inte blev aktuellt även om dessa hade tagits 
i beaktning om utsagor som faller under sekretess hade framkommit under intervjun. De etiska 
aspekterna som beaktats gäller istället primärt informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Inför varje intervju har respondenten informeras 
om syftet med studien som är en del i min lärarutbildning, detta för att beakta 
informationskravet. Respondenternas frivilliga deltagande och rätt att när som helst avbryta 
intervjun, alltså samtyckeskravet har också delgivits inför varje intervju. Med hänsyn till 
konfidentialitetskravet är respondenternas avidentifiering signifikant vilket har genomförts 
genom pseudonymisering, vilket också förmedlats till respondenterna. Hermerén (2017) 
beskriver hur anonymisering inte kan garanteras, men genom att delge respondenten hur 
informationen kan komma att användas; i kontroll av examinator, vidare vetenskapliga 
intressen samt vilka åtaganden såsom sekretess, tystnadsplikt och pseudonymisering som har 
åtagits kan de etiska aspekterna betraktas avvägda. Nyttjandekravet som syftar till att insamlad 
data inte får spridas för exempelvis kommersiella eller marknadsföringssyften har förmedlats, 
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och information gällande tillvägagångssätt för hanterandet av materialet samt publiceringen på 
Diva-portalen presenterades innan samtycket från respondenten gavs.  

Metoddiskussion  
Kvalitativ forskning genom intervjuer ger en möjlighet att komma närmare olika fenomen 
genom att ta del av signifikanta personers beskrivningar inom studiens område. Vilket också 
är syftet med denna studie. I förhållande till kvalitativ forskning bör dock framhållas att det 
inte representerar någon absolut sanning, utan genomgående i studien tydliggörs det att vad 
som presenteras är just respondenternas beskrivning. För att uppnå så hög tillförlitlighet som 
möjligt i studien har citat av respondenternas utsagor presenterats och vidare ställts i relation 
till tidigare studier och teorier (Denscombe, 2016).  
 
Validitet har i denna studien beaktas genom att studiens val av metod och genomförande 
beskrivits för att vara möjlig att följa och kontrollera. Valen har också gjorts i förhållande till 
erkända principer och metoder. Användandet av citat i resultatet syftar till att påvisa hur 
resultatet överensstämmer med respondenternas utsaga, vilka är vad som ligger till grund för 
vidare analys och diskussion (Allwood och Eriksson, 2010).  
 
I studien valde jag att använda en intervjuguide istället för strukturerade frågor som skulle 
besvaras av respondenten, detta gör att överförbarheten av studien, om någon annan skulle 
vilja genomföra studien på ett liknande sätt, troligen inte hade fått samma resultat, vilket kan 
ifrågasättas. Syftet var som ovan beskrivet, att genom en friare intervjuguide få del av 
respondenternas subjektiva beskrivningar och inte svar som respondenten förväntade sig att 
jag ville ha. I efterhand tror jag att jag kunde använt en mer strukturerad intervju, då 
respondenterna var väldigt benägna att beskriva sina åsikter och uppfattningar om aktuellt 
fenomen. 
 
Denscombe (2016) beskriver komplexiteten med kvalitativa intervjuer och användandet av en 
intervjuguide och följdfrågor i förhållande till objektivitet. I denna studie, där en intervjuguide 
användes, finns det som Denscombe beskriver, en risk i att genom följdfrågor påverka vilka 
svar som förmedlas. Det finns därmed en risk att mina egna uppfattningar och tolkningar kan 
ha smittat resultatet. Samtidigt är det kvalitativa studier som är vägen för att synliggöra 
subjektiva uppfattningar gällande specifika fenomen, varför kvalitativa studier behöver 
kritiseras och förstås i kontext.  
 
I teoridelen beskrivs flertalet begrepp som inte får något utrymme i analysen, dessa har jag 
dock valt att behålla för att begreppen som används skall förstås i sin kontext, men också för 
att avsaknaden av resultat i förhållande till dessa begrepp också är ett resultat i sig självt, 
vilket diskuteras under rubriken analys och diskussion. 
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I en småskalig studie likt denna är det omöjligt att dra några generella slutsatser av resultatet, 
generaliseringen av materialet är därför minimal. Däremot skulle studien kunna ligga till 
grund för att identifiera områden där större studier skulle kunna genomföras. Efter 
genomförandet av denna studie ser jag att ett behov av att vidare studera hur förskolans arbete 
kan nyttjas i vidare skolgång och ett intresse för en nationell översyn har absolut startat. 

 
Resultat 
Resultatet innehåller två delar; I det första avsnittet kommer de förmågor, kunskaper och 
erfarenheter som respondenterna beskrivit som fördelaktiga eller ofördelaktiga för barnens 
inträde i förskoleklassen, längst fram i avsnittet belyses de sociala förmågorna, därefter 
kommer de delar som berör ämnesorienterad kunskap att belysas. Det andra avsnittet lyfter 
fram de didaktiska val lärarna gör i förhållande till barns tidigare erfarenheter och tillägnade 
kunskaper. Varje avsnitt avslutas med att ställas i relation till tidigare forskning och teori i en 
anaylsdel.  

Sociala förmågor 
Självständighet - att klara sig själv 
Att klara sig själv beskrivs som en avgörande aspekt i förhållande till barnets trygghet och 
välbefinnande. Båda respondenterna beskriver färdigheter såsom självständiga toalettbesök, 
kunna klä sig själv, äta med kniv och gaffel, dela sin mat samt hålla reda på sina saker som 
viktiga kunskaper vid inträdet i förskoleklassen. Ellen beskriver hur dessa grundläggande 
färdigheter inte längre är en självklarhet vid inträdet till förskoleklassen och menar att detta 
påverkar hennes verksamhet: 
 

Jag har inte riktigt tid att hålla på med sånt. Sån fostran, för det tycker jag, för mig var det självklart när 
jag jobbade med yngre barn, att det skulle barnen kunna när dom gick över. Och det har man tappat 
någonstans. Och då får jag lägga mycket tid på sådant som jag tycker att det skulle varit gjort och då 
kommer inte jag igång med mitt inlärande och det här som barnen behöver för att klara målen i åk3 
(Ellen). 
 

Ellen ger uttryck för en frustration över att hon behöver lägga mer och mer tid på fostran, 
något som hon menar bör föreligga på förskolans ansvar, hon beskriver hur det blir mindre och 
mindre utrymme för att arbeta med fostran i förskoleklass och fokuset i förskoleklass bör 
enligt henne vara på lärandet. 
 
Ulf beskriver hur det i förskoleklassen ställs högre krav på barnens självständighet eftersom 
eleven inte har så många vuxna runt sig men menar att det är en fördel i förhållande till barns 
identitetsutveckling. Han beskriver att den stora skillnaden från förskolan till förskoleklass är 
att barnen behöver utveckla en egen identitet och distansera sig från de tidigare rollerna i 
förskolegruppen : “[...] det viktigaste arbetet [...] tycker jag är att de tydligare ska få en 
identitet själva, att ja det är bra att de har jobbat i grupper och så, men har du inte själv en 
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identitet, vart du står, vad du gör och vad du uttrycker, då blir du ju bara en i mängden, så är 
det” (Ulf).  
 
Att ha utvecklat en viss grad av självständighet beskrivs också stå i relation till elevens 
trygghet, Ellen beskriver hur elever genom en tilltro till sig själv och sina förmågor blir 
tryggare i förskoleklassens kontext “Jag [eleven] vet att jag kan reda det här själv, jag [eleven] 
behöver inte bli ängslig för att jag [eleven] ska gå på toaletten, eller blir blöt om strumporna, 
då byter jag [eleven] strumpor liksom”(Ellen). Hon beskriver hur otryggheten ofta är kopplad 
till bemötande och olika omständigheter i förskolan “Liksom, är du ängslig kan jag ju se att 
det beror på saker, man har bytt mycket personal, man har fått byta avdelning många gånger, 
och sådär, och det främjar inte för barnen.” Ellen beskriver att hon vid olika tillfällen fått möta 
barn vid övergången som är så traumatiserade efter att varit mer eller mindre lämnade till sig 
själva och i vissa fall varit illa behandlade av andra barn på förskolan som tar så lång tid att 
återhämta sig ifrån, att de får svårt att ta del av den utbildning som erbjuds i förskoleklassen.  
 
Kommunikation 
Förmågan att kommunicera, föra en dialog, lyssna på andra och tala inför en grupp är 
ytterligare en framträdande aspekt i materialet. Ulf beskriver: “det som jag kan dra nytta av 
när de kommer hit, det är ju att de har den förkunskapen att de kan, har någon sorts 
kommunikation med varandra, så att de har den erfarenheten att kunna lyssna, att kunna prata, 
att kunna uttrycka sig och att kommunicera med oss vuxna, med varandra, med kompisar” 
(Ulf).  Att ha förmågan att uttrycka sig och kommunicera kring olika ämnen beskrivs som en 
viktig förmåga med anledning av att en stor del av förskoleklassens praktik går ut på att söka 
kunskap, bearbeta den och sedan på olika sätt presentera den för läraren och klasskamraterna. 
Ulf lyfter fram att “det är bra att kunna ha en uttrycksförmåga om något, det är bra att kunna 
berätta om något, det är bra kunna lyssna, det är bra att kunna”(Ulf). Ellen beskriver hur hon 
menar att erfarenheten av att få samtala kring olika ämnen och argumentera är den viktigaste 
erfarenheten barn bör ha med sig från förskolans verksamhet, hon beskriver innehållet som 
sekundärt i relation till kommunikationsförmågan: “Man kan ju prata om vad som helst, man 
kan ju, att man pratar om så här, det här ge och ta pratet och att man klarar den biten, för det 
blir ju så svårt sen.”(Ellen) 
 
Erfarenhet av olika undervisningskontexter lyfts fram av båda respondenterna i studien som 
fördelaktigt, även om det främst beskrivs som ett motstånd mot förskolans vanliga 
smågruppsindelningar, så beskrivs en förväntan och en önskan att förskolan skall bedriva ett 
förarbete för att elever ska kunna delta i förskoleklassens förmedlande undervisning vilket ofta 
genomförs i fulla grupper med över 20 barn. Ellen beskriver: “För mig är det viktigare att de 
kan sitta ner i samling, och lyssna på varandra och veta att nu pratar ju faktiskt hon, då får jag 
vara tyst, sen blir det min tur och det är ju viktigare än att de kan en massa teoretiskt 
kunskap.“ (Ellen) Ulf beskriver hur förskoleklassen inte har några konkreta uppnåendemål, 
men beskriver hur han arbetar med årskurs tres mål som riktning för undervisningen, vilka till 
en stor del baseras på presentation av tillägnade kunskaper vilket då blir föremål för hans 
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undervisning i förskoleklass. “Så det vi jobbar med i förskoleklassen är ju att kunna redovisa, 
lyssna, då har vi ju texter, vi har matte, vi har bild, allting sånt ska vi kunna jobba med” (Ulf). 
Respondenterna beskriver därför en önskan om att förskolan skall förbereda barnen för att 
kunna hantera undervisning i stora grupper, att kunna lyssna på sina kamrater, men också ha 
förmågan att presentera information och kommunicera i större samlingar. 
  
Båda respondenterna beskriver i sina utsagor hur de sociala aspekterna är en 
grundförutsättning och direkt avgörande för elever ska kunna ta del av det lärande och 
kunskapsutveckling som finns tillgänglig i förskoleklassen Ulf beskriver: “Sociala färdigheter 
är ju oerhört viktigt att ha med sig. För då fungerar det ju väldigt mycket bättre att ta till sig 
kunskap i förskoleklassen” (Ulf) 
Ellen uttrycker å sin sida: “Det är inte så viktigt vad man har fått gjort [i förskolan], men att 
man haft det bra och tryggt och har en stabil grund för sig som person är det viktigaste, har det 
varit bra har man ju tagit till sig av det andra också (Ellen)” Genomgående för materialet är att 
respondenterna lyfter fram sociala förmågor som direkt avgörande för barnens möjlighet till 
att tillgodogöra sig det lärande och den kunskap som finns tillgänglig i förskoleklassen. Ulf 
beskriver: “De som har de sociala förkunskaperna och förmågorna, de klarar sig bra mycket 
bättre in i samhället - skolan - förskoleklasssen. Jag vet inte, men det kanske är de förmågorna 
som är viktigaste genom livet, att kunna vara i ett sammanhang med andra” (Ulf).  

Ämnesorienterade kunskaper 
Sekundära förkunskaper 
Genomgående för studien är att ämnesorienterade kunskaper beskrivs sekundära i 
respondenternas beskrivning. Båda respondenterna menar att de sociala förmågorna är 
grunden för att tillgodogöra sig kunskap, varför de ämnesorienterade kunskaperna beskrivs 
som sekundära. 
 
Ulf beskriver hur han kan se att “de bekantat sig med siffror, bokstäver på nått sätt” men 
beskriver samtidigt “Jag vill inte säga att det är sekundärt, det är en bra grund att kunna stå på 
när man ska in i skolan, men sen är det ju de här sociala förmågorna”(Ulf)  
Ellen går däremot ett steg längre och beskriver hur de ämnesorienterade förkunskaperna inte 
har någon betydelse då barnen snabbt utvecklar dessa när de väl kommer in i hennes klass om 
de sociala förmågorna finns på plats “Sen behöver de inte kunna några bokstäver eller så, för 
det lär de sig på ett kick sen.” I förhållande till brister i sociala förmågor beskriver hon ”och då 
hjälper det inte om man kunde bokstäverna” (Ellen)  
 
Ellen förtydligar sitt resonemang ytterligare:  

jag funderar på vad de behöver när de kommer, men det är, för där är det ju väldigt olika, jag menar nån 
kan fyra bokstäver, någon kan ingen, någon kan alla. Så det är ju inget jag upplever att man har jobbat 
med överallt då. Sen kan något ställe ha gjort det mer, men för mig är det viktigare att de kan sitta ner i 
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samling, och lyssna på varandra och veta att nu pratar ju faktiskt hon, då får jag vara tyst, sen blir det 
min tur och det är ju viktigare än att de kan en massa teoretiskt kunskap (Ellen).  

 
Språk som lärandeobjekt 
Även om respondenterna inte väljer att lyfta fram några ämnesorienterade kunskaper som 
direkt fördelaktiga för barnens vidare skolgång, så beskrivs förmågan att kommunicera både 
genom dialog, berättande, presentationer och för att stå upp för sig själv som signifikant. Den 
kommunikativa förmågan beskrivs främst under sociala förmågor, även om språket i många 
fall kategoriseras som en del av ämnesorienterade kunskaper väljer respondenterna i studien 
att kategorisera språket som en social förmåga, varför kommunikation och språk behandlas 
främst under rubriken sociala förmågor. 
 

Jag skulle säga såhär, att när det bjuds här, så dom som inte hade det, de tar det ju väldigt snabbt, om de 
är mottagliga då, om de är beredda och vill så lär de sig läsa på ett par månader, alltså det går jättesnabbt 
när  det [möjligheten] serveras. Jag tänker att det, sen är det ju alltid det här man säger att, 
bokstavskännedom är det enskilt viktigaste, säger man ju. Och jag säger väl det här, men jag tänker 
såhär: att det behöver inte vara det, det är inte det viktigaste i förskolan (Ellen). 

 
Ulf beskriver dock att han märker när förskolorna jobbat medvetet med språk, han beskriver 
avsaknaden av att förmågan att kommunicera som en hinder i sitt arbete “[...] det blir ju rätt 
mycket jobb med de som inte kan kommunicera “(Ulf). Han menar att den språkliga förmågan 
är “[...] en bra grund att kunna stå på när man ska in i skolan, men sen är det ju de här sociala 
förmågorna”. 
 
Analys 
Ackesjö och Persson (2010) beskriver i sin forskning en delning mellan tillvaroorienterad 
pedagogik och framtidsorienterad pedagogik. I förhållande till respondenternas beskrivning 
synliggörs primärt en framtidsorienterad pedagogik, där barnens självständighet och 
anpassning till de rådande normerna skrivs fram som signifikant. Den tillvaroorienterade 
praktiken som syftar till att kategorisera de aktiviteter som initieras av barnen och fungerar 
relationsbyggande i den nya kontexten är inget som belyses i intervjuerna utifrån de 
frågeställningar som studien syftar till att närma sig.  
 
I förhållande till Emilssons (2008) olika fostransbegrepp återges framförallt fostran till social 
ordning genom respondenternas uttryck för att barnen förväntas ha utvecklat vissa färdigheter 
som beskrivs direkt avgörande för barnets deltagande i förskoleklassens verksamhet, såsom 
självständighet och tilltro till sig själv och sina förmågor. Fostran till demokrati beskrivs till 
viss del genom respondenternas förväntan på kommunikationsförmågan och betydelsen av 
densamma. Att ha förmågan att uttrycka sina tankar, uppfattningar och önskningar i dialog 
med andra beskrivs av respondenterna som signifikanta för att på ett tillfredsställande sätt 
delta i förskoleklassens och vidare upp i skolgången. Fostran till omsorg om andra ges inget 
utrymme i respondenternas beskrivning om fördelaktiga eller ofördelaktiga erfarenheter eller 
kunskaper i förhållande till de forskningsfrågor som studien berör. 
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Ackesjö, Persson och Lago (2017) beskriver i sin forskning hur det efter förtydligandet i 
Läroplanen för förskoleklassen skett en fokusförflyttning från det sociala och relationella till 
en mer ämnesorienterad riktning på förskoleklassens verksamhet. Vilket skulle kunna härledas 
till en av respondenternas uttryck gällande de förväntningarna hon har på att förskolan skall 
arbeta med och träna barnens sociala förmågor, för att det är något hon inte har tid till, då hon 
skall fokusera sin tid med barnen mot målen i årskurs tre. En av respondenterna beskriver 
erfarenheter inom ämnesorienterade kunskaper som mindre betydande för barnens deltagande 
i och anpassning till förskoleklassens kontext, i likhet med Dockett och Perrys (2007) 
forskning; att de variationerna av ämnesorienterade kunskaper de möter vid inträdet i 
förskoleklassens inträde, utjämnas under den första tiden i skolan genom uttryck som “det lär 
de sig på ett kick sen”.  
 
Sammanfattning analys 
 
I förhållande till respondenternas utsagor så synliggörs primärt en framtidsorienterad praktik i 
talet om vilka erfarenheter och kunskaper som fungerar fördelaktigt för barnen vid inträdet i 
förskoleklass. Likaså uttrycks primärt tal om sociala färdigheter såsom självständighet och 
kommunikation istället för ämnesorienterade kunskaper. Å ena sidan skulle detta kunna tolkas 
som ett uttryck för förskoleklassens fokus, å andra sidan skulle detta kunna tolkas som ett 
avstånd mot detsamma med hänsyn till att dessa förmågor och kunskaper är delar som 
respondenter avser bör finns eller vara utvecklade vid inträdet i förskoleklass; alltså delar som 
ligger utanför deras praktik. Det är i förhållandet till det senare som resultatet här bör förstås. 
Respondenterna beskriver primärt de egenskaper och kunskaper som bör vara utvecklade 
innan inträdet till förskoleklass för att bäst kunna nyttja förskoleklassens möjligheter till 
lärande och utveckling, vilket inte innebär att de direkt ger uttryck för hur de ser på sin 
verksamhet, utan snarare förväntningar på förskolans praktik. Däremot skulle tolkningen 
kunna vara att beskrivna delar står i motsats till det fokus förskoleklassen önskar i förhållande 
till sin egen verksamhet. 

Arbetssätt 
Respondenterna beskriver båda hur samverkan med förskolan inför övergången inleds på 
vårterminen, så fort rektorerna är färdiga med placeringarna. Då genomförs ett samtal mellan 
lärare i förskolan och lärare i förskoleklass. “Vi börjar efter februarilovet ungefär. Då så 
brukar vi ha ett möte, och då träffas vi ju och då vet jag vilka barn jag ska få, så då får jag 
prata med de pedagogerna och då berättar de om hur man har jobbat helt pedagogiskt med sin 
grupp” (Ellen). Ellen ger här uttryck för att samtalet innefattar information om förskolans 
pedagogiska arbete men ger samtidigt uttryck för att den informationen inte har något större 
värde för hennes planerande och genomförande av förskoleklassens verksamhet. “Det är ju 
inte så att jag planerar utifrån deras tidigare erfarenheter, men det är ju så att jag kan veta att 
ja, de flesta förskolor har jobbat med var barnen bor någonstans, man kanske har tagit kort på 
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deras hus, ja men då gör ju inte jag det.”(Ellen) Ulf å sin sida beskriver initialt liknande 
uppfattning i förhållande till den information han delges av förskolorna. “Vi fortsätter inte inte 
så mycket på vad de har gjort, det tycker jag inte, vi här i förskoleklassen har ju en unik 
verksamhet, vi jobbar ju bara i 1 år” (Ulf). Vidare i samtalet ger han dock uttryck för att han 
delvis drar nytta av informationen som delges: 
 

Det de har jobbat med i grupp det kan man ju lyssna på “vi [förskolan] har jobbat mycket med det här, vi 
[förskolan] har gjort såhär” utifrån förskoleverksamheten, det kan vi ju lyssna på och det ska man ju 
även. “Vi [förskolan] är vana med att jobba med det, vi [förskolan] har jobbat med att uttrycka sig med 
bild och så” det drar ju vi väldig nytta av. (Ulf) 
 

Ulf beskriver hur förskoleklassen skiljer sig markant från förskolans verksamhet, han menar 
att individen med sina individuella förmågor och erfarenheter hamnar i fokus för hans intresse 
och förskolans olika teman och arbetssätt blir inte direkt relevant. Han beskriver istället hur de 
använder sig av olika testmaterial för att fånga upp barnens kunskapsnivå. Utifrån resultaten 
på dessa får de en överblick av vad barnen har för erfarenheter med sig, vilket då blir grunden 
för hans planerande och strukturerande av förskoleklassens verksamhet.  
 

Jag gör ju grupper utifrån deras kunskapsnivå, har man gjort ett Bornholmstest så har man ju grupperat 
de som ligger lågt, de får ju ändå jobba på en viss nivå tillsammans, men man jobbar ju kanske med 
samma saker, men på en annan nivå, så de som ligger lite högre, får jobba på den nivån så är det ju 
faktiskt. Sen kan man ju tycka vad som helst om det, men det är ju klassificeras ganska mycket redan i 
förskoleklass och det bara fortsätter, men det är ju för att de ska kunna få den bästa, utbildningen eller 
vad man ska kalla det till ettan, så måste vi ju liksom gruppera dom för att dom ska ligga på rätt nivå och 
kunna ta del av undervisningen (Ulf). 

 
Även Ellen skriver fram hur förskoleklassen är en egen verksamhet. Ellen beskriver hur hon 
använder de första månaderna för att implementera förskoleklassens lärkultur som enligt 
henne skiljer sig från förskolans: “jag måste förbereda mina elever på det som väntar dom, och 
då kan inte allt vara på elevens villkor, såsom det har varit på en del förskolor för där går man 
bara utifrån barnet och vad barnet tycker, och vad barnet är intresserat av och om barnet vill 
jobba just nu eller då eller såhär”(Ellen). 
 
Även om Ellen ger uttryck för att förskoleklassens verksamhet ger mindre utrymme för 
barnets egna intresse beskriver hon ändå hur hänsyn tas till barnens intresse i förhållande till 
exempelvis lästräning: “jag sitter inte och har lästräning med alla, men dom som vill, dom ska 
få läsa.”(Ellen) Samtidigt beskriver Ellen hur hon utifrån barnens tidigare kunskaper och 
erfarenheter individanpassar och ger eleverna olika verktyg och utmaningar beroende på vad 
som passar respektive elev: “jag har ju kanske fem olika modeller för inlärning av läsning och 
jag menar funkar inte den ena så tar jag den andra, så då kan hen skriva på datorn om det 
funkade med det” (Ellen). 
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Analys 
Dockett och Perry (2007) ger i sin forskning uttryck för en förskjutning från en biologisk till 
mer sociokulturell förklaring i förhållande till barns utveckling. I respondenternas beskrivning 
återges inte en biologisk syn på barns utveckling, men samtidigt beskriver de att den 
information som finns tillgänglig från förskolan gällande barnens tidigare erfarenheter av 
undervisning inte är signifikant för planerandet och genomförandet av förskoleklassens 
undervisning. De väljer istället att själva gå in med kontroller och tester för att bedöma barnets 
kunskapsnivå och erfarenheter och utifrån dessa skapa sig en uppfattning gällande barnets 
kunskapsnivå. 
 
I förhållande till Vygotskjis proximala utvecklingszon (Evenshaug & Hallen, 2001) beskriver 
båda respondenterna hur de, även om de uttrycker sig relativt ointresserade för förskolans 
beskrivning av praktiken barnen varit del av, utgår ifrån barnens individuella kunskapsnivå 
och erfarenheter i konstruerandet av förskoleklassens verksamheten och de val av metoder 
som möjliggörs barnen. Därigenom markeras också hur kontinuiteten får lämna plats för 
diskontinuiteten i förhållande till vad lärarna i studien menar fungerar främjande för barnens 
utveckling (Ackesjö, 2015). Respondenterna beskriver förskoleklassen som en unik 
verksamhet och de erfarenheter som inte blir synliga i testresultaten och lärarnas bedömning 
får generellt ingen direkt inverkan på förskoleklassens praktik, varken i verksamhetens 
utformning eller i individuella lösningar. Båda respondenterna markerar en tydlig 
gränsdragning mot förskolans verksamhet och förklaringar som ges fokuseras till de 
ramfaktorer som förskoleklassen har att förhålla sig till till skillnad mot förskolan i form av 
mindre personal och lokaler, men också en önskan att distansera sig från förskolans värden. 
 
Den undervisning som respondenterna ger uttryck för här kategoriseras inte ses som något 
annat än direkt undervisning (Herrlin, Frank & Ackesjö, 2012) där läraren är målinriktad och 
beskriver sig själv som förmedlaren som barnen bör lyssna på för att få tillgång till lärande och 
utveckling. Säkerligen bedrivs undervisning av annan form, men det är inget som framkom i 
förhållande till studiens område. Evenshaug och Hallen, (2001) samt Herrlin, Frank & 
Ackesjö, (2012) ger uttryck för att för att lärande skall kunna ske måste lärandeobjekt ses, 
upplevas eller berättas där primärt ses och berättas är vad som lyfts i respondenternas 
beskrivningar 
 
Sammanfattning analys 
Respondenterna i studien ger inte uttryck för någon möjlighet att förstå utveckling och lärande 
i kontextuell betydelse. Därigenom ges inte heller något uttryck för att någon annan 
undervisningsmetod än direkt undervisning skulle vara av betydelse. Min tolkning är att det 
finns ett samband mellan ointresset av barnens tidigare kontextuella lärande och utveckling 
samt det smala utbudet av undervisningsmetoder som presenteras. Om en förståelse för att 
kunskap och utveckling är något som sker i förhållande till de upplevelser som görs möjligt 
för barnet samt de sociala kontexter barnet befinner sig i så torde också mångfald av 
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undervisningsmetoder lyftas. Och därigenom också ges också tidigare sociala kontexter barnet 
befunnit sig större vikt. 

 
Diskussion 
Syftet med studien är att synliggöra vad lärare i förskoleklass beskriver som signifikanta 
kunskaper och erfarenheter vid barns inträde i förskoleklass samt hur lärare arbetar med 
variationerna i barnens erfarenheter i förskoleklass. I de styrdokument och dokument som ges 
ut från regeringen och skolinspektionen synliggörs hur en holistisk syn på lärande från 
småbarnsåldern är en faktor som ger barnen goda förutsättningar för att lyckas i skolan 
(Regeringskansliet, 2017; Sheridan & Williams, 2018). I resultatet tillskrivs det holistiska 
lärandets ingen direkt tyngd, respondenterna beskriver snarare förskoleklassens verksamhet 
som isolerad från förskolan. De beskriver svårigheter med att ta hänsyn till barnens tidigare 
erfarenheter de mött under sin tid i förskolan och hänvisar till de ramfaktorer såsom 
tidsbegränsning och mängden av bakgrunder att ta hänsyn till.  
 
Det beskrivs i Läroplanen för förskoleklassen (Lgr11, 2017) hur förskoleklassen skall ta 
hänsyn till och kompensera för de variationer av erfarenheter och kunskaper som samlas i 
förskoleklassen oberoende om barnen ansluter från olika förskolor eller hemifrån. 
Respondenterna ger uttryck för ett arbete som syftar till att fånga upp och kontrollera barnens 
kunskapsnivå och erfarenheter vid inträdet i förskoleklass, utifrån dessa konstrueras 
förskoleklassens verksamhet och olika individuella lösningar och anpassningar genomförs för 
att barnen skall få tillgång till en utbildning som är anpassad till individens proximala 
utvecklingszon (Evenshaug & Hallen, 2001). Däremot ger respondenterna föga uttryck för att 
förskolans pedagogiska arbete skulle ges någon större tyngd eller relevans. Om den generella 
uppfattningen är att utveckling och lärande är kontextuellt beroende, vilket Dockett och Perry 
(2007) och Evenshaug och Hallen (2001) beskriver borde möjligen den kontext barnet tidigare 
vistas i ges större utrymme. Respondenterna ger uttryck för att de i förskoleklassen får barn 
från flera olika kontexter såsom olika förskolor, direkt från hemmet samt ibland nyinflyttade 
invandrare. Blandningen av bakgrunder gör det svårt att ta hänsyn till alla de olika 
erfarenheter och kunskaper barnen mött och bär med sig. Utifrån de ramfaktorer och 
förutsättningar som finns beskriver lärare i förskoleklass hur de utvecklat ett tillvägagångssätt 
för att identifiera elevers kunskapsnivå och utifrån dessa resultat utforma en verksamhet som 
skall fungera för individens bästa. Utifrån beskrivningen i Läroplanen för förskoleklassen 
(Lgr11, 2017) har respondenterna utvecklat ett arbetssätt som tar hänsyn till elevers tidigare 
erfarenheter och tillägnade kunskaper inom de ramfaktorer de har att förhålla sig till. Men om 
den kontextuella förståelsen kring barns kunskaper och erfarenheter inte får något utrymme 
riskerar vi möjligen att missa kunskaper och förmågor som eleverna besitter om de mäts i fel 
kontext. Om kunskaperna och förmågor inte synliggörs i test-ögonblicket, riskerar elever att 
gå miste om dimensioner av sitt lärande och utveckling. Samtidigt måste ett objektivt test 
värderas och ställas i relation till subjektiva beskrivningar av förskolans personal och hur 
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träffsäkra de olika ingångarna är för att få tillgång till barnens utgångspunkt. De subjektiva 
beskrivningarna från förskolans personal borde vara träffsäkra, men dessa beskrivningar står 
också i relation till förskolans kvalité och är bör därför användas just som en kontextuell, 
subjektiv beskrivning. Respondenter i denna studie beskriver tillfällen där de tagit över barn 
som i förskolan på olika sätt farit illa och frågan är hur relevant en beskrivning av barns 
erfarenheter och kunskaper är då? Syftet med att identifiera elevers kunskaper är att ge 
eleverna tillgång till sina bästa utbildningsmöjligheter, men samtidigt måste det ställas i 
relation till förskoleklassens uppdrag som relationellt och framtidssyftande (Ackesjö och 
Persson, 2010). Det är en komplexitet som förskoleklassen brottas med, utifrån en starkare 
ämnesorienterade riktning och skolifiering, samtidigt beskrivs det i resultatet hur de sociala 
förmågorna är absolut mest framträdande i förhållande till brister för att kunna ta del av 
utbildningen i förskoleklass. Ellen ger i resultatet uttryck för att sociala förmågor som tidigare 
varit en självklarhet när barnen lämnades över från förskolan, idag ofta saknas. Frågan är om 
det är ett svar på den kritiken som ges att även förskolan blir mer och mer skolifierad, eller om 
det är ett svar på den stress som grundas i den ökade kravställningen som ställs på 
förskoleklass.Vilket då stämmer överens med Ackesjö, Lago & Perssons (2018) senare 
forskning där det beskrivs hur en förskjutning skett och de sociala och relationella delarna i 
förskoleklassens uppdrag får lämna plats för en mer ämnesorienterad verksamhet.  
 
Hur en samverkan och ett samarbete skulle kunna utformas utifrån rådande ramfaktorer, för att 
skapa en kontinuitet mellan förskolans år av förberedande arbete och förskoleklassens 
verksamhet är ett ämne för fortsatta diskussioner. Behöver förskolan börja bedöma barnens 
kunskaper och förmågor för att förskolan skall ges ett större värde? 

Vidare forskning 

Primärt ser jag att en studie liknande denna, med ett avsevärt större underlag hade kunnat ge 
en mer generaliserande bild vilken därigenom kunde legat till grund för att i förskolan kunna 
fokusera sitt arbete mot förskoleklassens förväntningar för att ge större möjligheter till ett 
gränsöverskridande, holistiskt lärande för barnen men också för att identifiera vad den 
generella uppfattningen om vad barns deltagande i förskolan skall ges för vikt och utrymme i 
den svenska skolan. Utifrån den studie som genomförts ser jag att ett behov finns att vidare 
studera hur en övergångar från förskolan skulle konstrueras utifrån lärare i förskoleklassens 
perspektiv. En jämförande litteraturstudie som identifierar likheter och skillnader i förskolans 
samt förskoleklassens läroplan skulle kunna ligga till grund för en större förståelse för 
varandras praktiker och mål och därigenom samverkan.  

 28 (32) 



 

Referenser 

Ackesjö, Helena & Persson, Sven (2010). Skolförberedelse i förskoleklass. [Elektronisk 
resurs] Att vara lärare-i-relation i gränslandet.. Pedagogisk forskning i Sverige. 15:2/3, 
142-163 Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-9683 

Ackesjö, Helena ; Lago, Lina ; Persson, Sven ; Söderman Lago, Lina (2018) Erkännandets 
dynamik: Förskoleklasslärares tolkningar av ny läroplanstext Educare - Vetenskapliga skrifter, 
2018, Vol.1(1), pp.7-25 
 
Ackesjö, Helena (2015) Den komplexa väven: Att organisera för barns övergångar till och från 
förskoleklass Nordisk Barnehageforskning, 2015, Vol.11(4), pp.1-16 
 
Allwood, Carl Martin & Erikson, Martin G. (2010). Grundläggande vetenskapsteori för 
psykologi och andra beteendevetenskaper. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor 
[Elektronisk resurs] : en kvantitativ studie av utvecklingen över tid i slutet av grundskolan. 
(2018). Stockholm: Skolverket Tillgänglig på Internet: 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3927 

Carlgren, Ingrid, Forsberg, Eva & Lindberg, Viveca (2009). Perspektiv på den svenska 
skolans kunskapsdiskussion [Elektronisk resurs]. Stockholm: Stockholms universitets förlag 
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-46110 

Dockett, Susan. & Perry, Bob (2006). Transitions to school: perceptions, expectations, 
experiences. Sydney: University of New South Wales Press 

Denscombe, Martyn (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. 3., rev. och uppdaterade uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Emilson, Anette (2008). Det önskvärda barnet: fostran uttryckt i vardagliga 
kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan. Diss. (sammanfattning) 
Göteborg : Göteborgs universitet, 2008 Tillgänglig på Internet: 
http://hdl.handle.net/2077/1822 

Evenshaug, Oddbjørn & Hallen, Dag (2001). Barn- och ungdomspsykologi. 2. uppl. Lund: 
Studentlitteratur 

Framgång i undervisningen: en sammanställning av forskningsresultat som stöd för 
granskning på vetenskaplig grund i skolan. (2012). Stockholm: Skolinspektionen 

 29 (32) 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-9683
https://lnu-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_swepuboai:DiVA.org:lnu-46483&context=PC&vid=primo-custom-lnu&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,kontinuitet%20+%20f%C3%B6rskola&sortby=rank&facet=rtype,include,articles&facet=tlevel,include,peer_reviewed&offset=0
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3927
http://hdl.handle.net/2077/1822


 

Tillgänglig på Internet: 
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Framgang-i-undervisningen 

Gustavsson, Bernt (2002). Vad är kunskap?: en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. 
Stockholm: Statens skolverk Tillgänglig på Internet: 
http://www.pedag.umu.se/digitalAssets/19/19998_vad-kunskap-skolverket.pdf 

Herrlin, Katarina, Ackesjö, Helena & Frank, Elisabeth (2012). Förskoleklassens didaktik: 
möjligheter och utmaningar. Stockholm: Natur & Kultu 
 
Hermerén, Göran (red.) (2017). God forskningssed [Elektronisk resurs]. Stockholm: 
Vetenskapsrådet Tillgänglig på Internet: https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed 

Insulander, Eva, Svärdemo Åberg, Eva. (2014) Vilken kunskap erkänns i det systematiska 
kvalitetsarbetet?: Om oförenliga tankestilar i dagens förskola. Nordisk Barnehageforskning, 
7(12): 1-18 

Lumholdt, Helene & Klasén McGrath, Monica (2006). Förskoleklassen [Elektronisk resurs] : 
i en klass för sig. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling Tillgänglig på Internet: 
http://utbildning.botkyrka.se/Kassmyraskolan/VaraArbetslag/forskoleklasserna/ekorren/Docu
ments/F%C3%B6rskoleklassen%20-%20i%20en%20klass%20f%C3%B6r%20sig.pdf 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017. (2017). 
Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3813 

Undervisning i förskoleklass [Elektronisk resurs], Skolinspektionen, 2015 
http://www.skolinspektionen.se/Documents/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgra
nskningar/2015/forskoleklass/forskoleklass-slutrapport.pdf 

Sheridan, Sonja & Williams, Pia (red.) (2018). Undervisning i förskolan [Elektronisk resurs] : 
en kunskapsöversikt. Stockholm: Skolverket 
Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3932 

Skolstart vid sex års ålder [Elektronisk resurs]. (2017). Regeringskansliet Tillgänglig på 
Internet: 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/08/skolstart-vid-sex-ars-alder/ 

 
Wahlström, Ninni (2016). Läroplansteori och didaktik. Andra upplagan Malmö: Gleerup 
Utbildning AB 

  

 30 (32) 

https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Framgang-i-undervisningen
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed
http://utbildning.botkyrka.se/Kassmyraskolan/VaraArbetslag/forskoleklasserna/ekorren/Documents/F%C3%B6rskoleklassen%20-%20i%20en%20klass%20f%C3%B6r%20sig.pdf
http://utbildning.botkyrka.se/Kassmyraskolan/VaraArbetslag/forskoleklasserna/ekorren/Documents/F%C3%B6rskoleklassen%20-%20i%20en%20klass%20f%C3%B6r%20sig.pdf
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3813
http://www.skolinspektionen.se/Documents/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2015/forskoleklass/forskoleklass-slutrapport.pdf
http://www.skolinspektionen.se/Documents/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2015/forskoleklass/forskoleklass-slutrapport.pdf
http://www.skolinspektionen.se/Documents/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2015/forskoleklass/forskoleklass-slutrapport.pdf
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3932
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/08/skolstart-vid-sex-ars-alder/


 

Bilagor 

Bilaga A 

Intervjuguide 
 

● Namn, ålder, utbildning, arbetserfarenhet. 
 
När barnen kommer till förskoleklass, bär de med sig olika erfarenheter av lärande, 
att vara en del av en grupp, men har också utvecklat olika kunskaper beroende på 
vad de fått möta under förskoletiden. Barnen lämnar olika lärkulturer, oftast då 
förskolor med olika inriktningar vilka hanterar sitt uppdrag på olika sätt beroende 
på exempelvis pedagogisk inriktning eller specifika metoder, samtidigt som några 
barn ibland kommer direkt hemifrån.  
  
Vad menar du är den viktigaste kunskaper/erfarenheter barn behöver ha med sig 
vid inträdet in i förskoleklass? 
Varför? 
 
Vilka ämnesorienterade kunskaper (erfarenheter?) menar du är fördelaktiga för 
barnen att ha med sig vid inträdet i förskoleklass? 
Faktakunskaper? 
Läsa, räkna, skriva, estetiska? 
 
Upplever du variationer i de erfarenheter barn bär med sig inom ämnesorienterade 
kunskaper? 
Om ja, beskriv hur tar sig dessa sig i uttryck? 
Hur arbetar du med dessa variationer och förskoleklassens kompletterande 
uppdrag? 
 
Vilka sociala förmågor menar du barn har nytta av att bära med sig vid inträdet i 
förskoleklass? 
Social ordning- normer och regler 
Omsorg om andra - grupp - visa hänsyn, vara en bra vän. 
Demokrati - jagets utrymme, underordna sig, gruppens bästa, demokratiska beslut 
 
Upplever du variationer i de sociala förmågor barn bär med sig? 
 
Om ja, beskriv hur tar sig dessa sig i uttryck? 
Hur arbetar du med dessa variationer och förskoleklassens kompletterande 
uppdrag? 
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Bilaga B 

Hej! Mitt namn är Emelie Andersson, jag är bosatt i Mörbylånga kommun och 
studerar till förskollärare vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag skriver mitt avslutande 
examensarbete (självständigt arbete på grundläggande nivå, 15hp). Studiens syfte är 
att synliggöra hur lärare i förskoleklass arbetar med barns variationer av 
erfarenheter vid inträdet i förskoleklass samt vilka erfarenheter och kunskaper som 
fungerar fördelaktigt för barnen vid övergången.  
 
Jag söker därför dig, med några års erfarenhet av arbetet i förskoleklass då jag 
tror att du kan bidra med viktig kunskap i mitt valda ämne.  
 
Variationer i erfarenheter syftar till att beskriva de skillnader barnen har med sig i 
ryggsäcken när de kommer till er verksamhet, i och med regeringens beslut att göra 
förskoleklassen obligatorisk från och med höstterminen för att säkerställa att 
barnen får en likvärdig skolstart, hoppas jag att vi tillsammans kan synliggöra ert 
arbete som “brobyggare” och de utmaningar ni ställs inför.  
 
Vill du vara med och synliggöra förskoleklassens arbete med mig?  
Om du skulle vilja delta, så vill jag informera dig om att forskningsetiska principer 
kommer att beaktas. Ditt namn och arbetsplats kommer att bytas ut till fingerade 
namn för att ingen utomstående skall kunna urskilja din medverkan endast min 
examinator har rätt att begära ut grunddatan. Den information du delger kommer 
endast användas i min studie vilken efter godkännande kommer publiceras i DiVA, 
en öppen databas på internet. Inga ekonomiska eller marknadsföring-intressen 
ligger bakom min studie.  
Är du intresserad av att veta mer innan du är klar över ditt deltagande får du gärna 
kontakta mig eller min handledare på nedanstående adress. När du bestämt dig för 
att delta behöver jag ditt samtycke, men även om du lämnat ditt samtycke initialt 
har du kvar din rätt att när som helst avbryta din medverkan. Självklart får du ta del 
av studien i sin helhet så fort den godkänts för publicering! 
 
Intervjun behandlar ca 15 frågor +/- ev. följdfrågor och beräknas ta ca 1h.  
 
Hör av dig till mig på ea222ud@student.lnu.se eller 0730631744 så bestämmer vi 
en lämplig tidpunkt och plats. 
 
Handledare: Zara Bersbo mail: zara.bersbo@lnu.se 
 
Ser fram emot att höra ifrån dig! Mvh Emelie Andersson 
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