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                     ABSTRACT 

 

Författarnas namn: Christina Stenberg Lovisa Lindberg 

Titel: Förskoleklassen – i gränslandet mellan förskola och skola.  

         En studie om omgivningens förväntningar och påverkan på förskoleklassens      

         pedagogik. 

Engelsk titel: Pre-school class – at the intersection of pre-school and school 

                         A study of the expectations and its impact on the pre-school class    

                        pedagogy. 

                                                                                      Sidantal: 41 

_____________________________________________________________________ 

Syftet med studien är att undersöka och problematisera omgivningens förväntningar på 

förskoleklassens uppdrag samt undersöka om och i så fall hur dessa förväntningar 

påverkar förskoleklassens verksamhet. Undersökningsmetod som används är kvalitativ 

samtalsintervju (intervjuer där respondenter och intervjuare sitter tillsammans och 

samtalar om frågorna) utifrån ett fast frågeschema med öppna frågor. Intervjufrågorna, 

ställda till rektorer, förskollärare och föräldrar har bandats. Samtalsintervjuerna är 

tolkade och analyserade utifrån undersökningens syfte, frågeställningar och litteratur. I 

studien framkommer det att samtliga respondentgrupper har förväntningar på 

förskoleklassen och dess uppdrag och att dessa i huvudsak överensstämmer med 

varandra. Lek, lust och vilja till fortsatt lärande är nyckelord hos samtliga. Resultatet 

tydliggör att dessa förväntningar inte når förskollärarna som arbetar i förskoleklassen 

vilket upplevs bidra till ett otydligt och osäkert uppdrag. Framför allt är det bristen på 

rektorernas uttalade förväntningar som påverkar negativt. Den tydligaste skillnaden i 

tolkningen av förskoleklassens uppdrag handlar om när barnen anses börja skolan samt 

vilket samarbete som värderas högst, då några anser skolan som viktigaste 

samarbetspartner medan andra istället lyfter förskolan som en god förebild. 

 

Nyckelord: Förskoleklass, förväntningar, uppdrag, påverkan, lärande  
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1   INLEDNING 

 

Vi som genomfört denna studie ser idag att förskoleklassens uppdrag är något otydligt 

och har erfarenhet av att flera lärare i förskoleklass är osäkra på vad som ska göras, vad 

de tillåts eller förväntas göra. Då vi läser Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet, Lgr11 (2011) visar det sig att den lämnar mycket öppet för egen 

tolkning. Detta förstärks av Ackesjö (2011) som i sin forskning noterar att många lärare 

i förskoleklass upplever en ”förvirring om hur verksamheten i förskoleklassen ska vara 

uppbyggd” (2011:13). Vi har även erfarenhet av att föräldrar, ledning och lärare i 

grundskolan har väldigt skilda förväntningar på oss som arbetar i förskoleklassen, vilket 

gör att vi ställer oss frågan hur dessa förväntningar faktiskt påverkar ett redan osäkert 

uppdrag.  

 

Den första januari 1998 infördes, efter beslut i riksdagen, förskoleklassen som en 

frivillig skolform. Syftet med förskoleklassen var att den skulle fungera som en bro 

mellan förskola och skola och att denna nya skolform skulle verka för att förena 

förskolans och skolans pedagogik och arbetssätt. Ett mål med förskoleklassen var att 

arbeta för att förskolans pedagogik, där lek, skapande och omsorg är självklara delar, 

ska influera skolan och tillåtas ta plats även här (Skolverket 2001). 

 

Även i den nya skollagen som infördes 2011 kan vi läsa att förskoleklassen ska vara en 

verksamhet som verkar förberedande för skolan. Det framgår att detta till stor del ska 

göras genom lek och skapande, här ska väckas lust och nyfikenhet inför lärandet. I 

skollagen kan även läsas ut att förskoleklassen ska vara en överbryggande bro mellan 

förskolan och skolan genom att sammanlänka de olika verksamheternas pedagogik och 

arbetssätt. Frågan är hur detta fungerar i praktiken, hur stort inflytande har förskolans 

pedagogik tillåtits ha i skolans värld och huruvida skolan har påverkat förskoleklassen 

och i så fall varför? 

 

Då förskoleklassen är en frivillig skolform väcks frågan hur många av Sveriges barn 

som faktiskt går i denna verksamhet? Enligt Skolverket (2012) fanns det läsåret 2011/12 

290 kommuner som erbjöd förskoleklass. I dessa kommuner var det totalt 3744 skolor 

som inhyste förskoleklasser. I dessa klasser gick det 103 926 elever där majoriteten var 

sex år. Närmare bestämt fanns det 1010 elever som var fem år, 101 870 elever som var 

sex år samt 1046 elever som hade hunnit bli sju år. Skolverket skriver i sin analys att de 
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flesta barn går i förskoleklass, i procent räknat var det, år 2012, 96 % av barnen som 

gick i förskoleklass vilket var det högsta antalet på länge. 
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2  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

Syftet med studien är att undersöka och problematisera omgivningens förväntningar på 

förskoleklassens uppdrag samt undersöka om och i så fall hur dessa påverkar 

förskoleklassens verksamhet. Med omgivningen menar vi föräldrar, lärare i 

förskoleklass och rektorer.  

 

Frågeställningar: 

 

 Vilka förväntningar och tankar har föräldrar, lärare i förskoleklass och rektorer 

på förskoleklassens uppdrag? 

 Hur kan dessa förväntningar mötas i praktiken? 

 Hur påverkar föräldrars och rektorers förväntningar förskoleklassens 

verksamhet? 
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3 TIDIGARE FORSKNING  

 

Helena Ackesjö (2011) har tidigare skrivit om förskoleklassen och dess något 

tveksamma och otydliga uppdrag. Hon beskriver vilka upplevelser läraren i 

förskoleklassen har gällande samarbetet med skolan och funderar även över hur väl den 

ursprungliga tanken med förskolans pedagogik och dess påverkan på skolan, har slagit 

ut. 

 

Enligt Ackesjö (a.a) finns det ett flertal lärare i förskoleklasser runt om i landet som 

anser att förskoleklassen och dess verksamhet har, på ett icke fördelaktigt sätt, hamnat 

mitt emellan förskola och skola och menar att det inte heller är helt klart vad som ska 

göras i förskoleklassen och på vilket sätt. Författaren (a.a) beskriver vidare hur 

förskoleklassen är tänkt att fungera som en sammanlänkande bro mellan förskola och 

skola där dessa två pedagogiska traditioner ska mötas och skapa något nytt. Skolverket 

(2001) har i sin utvärdering av förskoleklasser i Sverige, sett att det allt mer är skolans 

värderingar och arbetssätt som har tagit plats och att förskolans pedagogik som bygger 

på bl.a. lek, skapande och omsorg, inte fått det fäste och den påverkan inom skolan som 

avsågs. Några tänkbara anledningar till detta resultat är enligt Skolverket (a.a) att det 

idag inte finns förutsättningar för den lärandemiljö som lek, skapande och utforskande 

verksamhet behöver. Man ser även att pedagoger som arbetar i förskoleklass inte har 

möjlighet till reflektion och planering, utvärdering och kompetensutveckling i den 

utsträckning som skulle vara önskvärt. Dessa faktorer lyfter även Ackesjö som skriver 

att ”en pedagogisk miljö som baseras på förskoletraditioner, med flera avgränsade 

miljöer att leka i, är svår att åstadkomma i ett klassrum” (2011:33). 

 

Karlsson (2006) har undersökt föräldrars förväntningar på starten i förskoleklassen och 

vad föräldrarna anser att förskolan behöver förbereda barnen på. Hon (a.a) beskriver hur 

olika syn föräldrar har på förskoleklassen och vad som där väntar deras barn. Någon 

menar att det i förskoleklassen är viktigt att kunna sitta still, våga säga vad man tycker, 

kunna ta hand om sina saker. Andra föräldrar förväntar sig att deras barn ska ges 

möjlighet att lära sig mera och utveckla de förmågor som redan behärskas. Här 

beskriver Karlsson (a.a) förväntningar på en förskoleklass som i stort liknar skolan med 

individanpassad undervisning. 
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Karlsson m.fl. (2006) har även de undersökt vad som gäller när barnen börjar skolan 

och bl.a. tittat på när de anses börja skolan. De har jämfört förskola, förskoleklass och 

årskurs ett för att se vilka skillnader och likheter som kan finnas. Det som framkom 

under observationer i ovanstående verksamheter var att förskoleklassen mer efterliknade 

skolan och dess pedagogik och att förskolans förhållningssätt inte fått den 

genomslagskraft som reformen 1998 avsåg. Författarna (a.a) såg tydligt hur skillnaden 

mellan förskolan och förskoleklassen var mycket större än skillnaden mellan 

förskoleklass och skola. Det Karlsson m.fl. (a.a) kommer fram till i sina studier är att 

barnen i förskoleklassen, trots samhällets förväntningar på en förskoleklass som inte ska 

vara skola, ändå möts av en verksamhet som på många sätt kan sägas vara ytterligare ett 

skolår. De (a.a) betonar även vikten av att vara klar över dessa förutsättningar för att 

kunna skapa en diskussion som kan leda till ökad medvetenhet kring förskoleklassen 

och dess vara eller icke vara i diskussionen om ett tionde skolår. 
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4              LITTERATURGENOMGÅNG 

4.1  Förskoleklassens historik  

 

I slutet av 90-talet tog riksdagen ett beslut att föra in förskolepedagogiken i skolans 

värld och den första januari 1998 startade förskoleklassens verksamhet. För att göra 

övergången så bra och smidig som möjligt mellan förskolan och skolan, står det i 

rapporten att en strävan är att, ”stödja och stimulera den verksamhetsmässiga 

integreringen” mellan förskola och skola (Prop.1997/98:6,s.40). Syftet var att öka 

samarbetet och att förändra skolans traditionella arbetssätt som är mer ämnesfokuserat 

till de mer barncentrerade aktiviteter som det är i förskolan, och där igenom skulle dessa 

två verksamheter integreras menar Karlsson m fl.(2006). Förskoleklassens utformning 

kan man tro började när den kom in i skolans verksamhet, men redan 1975 kom 

Barnstugeutredningens förslag om en allmän förskola för sexåringar med minst 15 

timmar per vecka eller minst 525 timmar per år, skriver Pramling Samuelsson & 

Mauritzson (1997).  

 

Så länge det har funnits förskolor och lekskolor menar Ackesjö (2011), har även 

förskoleklassen funnits med syfte till att vara skolförberedande i olika pedagogiska 

former och innehåll t ex. räcka upp handen, prata en i taget, ta mat i matsalen, osv. 

Fortfarande är syftet med förskoleklassen att förskolans och skolans metodik och 

arbetssätt ska avspeglas och knytas samman till ett, att det bästa ur två världar ur 

barnets perspektiv ska mötas och där leken ska ha en central roll enligt Skolverket 

(2011). Denna verksamhet ska också verka som en bro eller brygga för att övergången 

inte ska bli för stor för sexåringarna mellan förskolan och skolans pedagogiska 

verksamheter. Förskoleklassen är fortfarande en frivillig skolform dock är kommunen 

skyldig att tillhandahålla och informera om denna verksamhet till vårdnadshavarna 

(Skolverket, 2011).   

 

4.2 Förskoleklassens uppdrag 

 

Det står i Sveriges grundlag och förordningar om obligatorisk grundskola, att alla har 

rätt till utbildning och där vi även finner skollag och läroplan. Jonsson & Roth 

(red.)(2003) menar att de nationella målen i skolan är att fostra till ansvarsfulla 

demokratiska samhällsmedborgare.  
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Det är grundskolans obligatoriska läroplan, Lgr11 (2011), Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet som styr förskoleklassen. I skollagens nionde kapitel 

som handlar om Förskoleklassen, står det följande i 2§ ” Förskoleklassen ska stimulera 

elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen 

ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov” (120627). 

 

Läroplanen Lgr11 

I de första två delarna i läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 

Lgr11 (Skolverket, 2011) beskrivs förväntningar och krav på förskoleklassen. I första 

delen som innehåller skolans värdegrund och uppdrag står följande ”Skolans uppdrag är 

att främja lärandet där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och 

värden” (Lgr11, 2011:9). Vidare beskriver Lgr11 (a.a) att skolans värdegrund och 

uppdrag ska vara ett lustfyllt och livslångt lärande för alla elever. Eleverna ska få en 

förståelse och respekt för allas lika värde, för jämställdhet och integritet och vad det 

innebär, vilket ska leda till att eleven blir medveten och utvecklar en trygg identitet 

tillsammans med andra i samhället. Skolan ska också sträva efter att ge eleven social 

gemenskap, trygghet, vilja samt att lusten att lära tas tillvara (Lgr11).  

 

Även den andra delen som behandlar de övergripande målen och riktlinjerna gäller för 

förskoleklassen till viss del. Här får man en översikt över vilka krav och förväntningar 

som gäller för förskoleklassen. I Lgr11 står det ”Skolan ska aktivt och medvetet påverka 

och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta 

dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling” (2011:12). Vidare kan man läsa i 

Lgr11 (a.a) att skolan ska lägga en grund för verksamheten som leder till att eleverna 

utvecklas till nyfikna, utforskande medborgare som får lust till vidare kunskaper i sitt 

lärande. Att eleverna ges möjligheter till inflytande, påverkan och ansvar genom att 

delta på demokratiska grunder och att läraren ska ha ett samarbete med vårdnadshavaren 

när det gäller verksamheten, samt att man har ett gemensamt ansvar för eleven mellan 

hem och skola är även delar som betonas (Lgr11). I sin fortsatta utbildning ska 

förskoleklassen stimulera, utveckla och förbereda eleverna till vidare kunskaper 

(Skolverket:2011). 

 

Den tredje delen i läroplanen Lgr11 som är mera inriktad på skolans kursplaner och 

kunskapskrav för t.ex. matematik, svenska och naturkunskap, gäller inte 
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förskoleklassen. Emellertid kan delar av den användas i arbete med olika teman som 

t.ex. djur, där man kan få in både naturkunskap, matematik och svenska, som utmärker 

mer av förskoleklassens arbetsätt, enligt Skolverket (2011).  

 

I skolans uppdrag beskrivs det att barnen i de tidigare skolåren har ett stort behov av lek 

för att kunna tillgodose sig kunskaper bättre.  I Lgr 11 står att läsa att ”Skapande arbete 

och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har 

leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper”(2011:9). Detta handlar 

inte speciellt bara om förskoleklassen, utan uppdraget gäller även grundskolan och 

fritidshemmet. 

 

Mål i uppdraget 

Enligt Alexandersson (1999) kan målen i läroplanerna tolkas på olika sätt vilket i sin tur 

kan medföra både hinder och möjligheter för lärarna. Även Göransson (120113) 

påpekade i sin föreläsning Från regelstyrning till målstyrning att styrdokumenten kan 

tolkas olika från skola till skola då målen är fastställda av staten. Dock är  medlen för att 

nå dem  öppna vilket kan bli ett problem när undervisningen bedrivs olika runt om i 

landet och till och med olika i samma kommun. Karlsson m fl. (2006) skriver att 

förskolepedagogiken i skolan inte har fått den genomslagskraft som det var tänkt från 

början och som står i styrdokumentet. Det har istället blivit att skolans arbetssätt har 

påverkat och gjort att förskoleklassen har anpassats mer efter skolans kultur och 

organisation än tvärtom som tanken var från början, att förskoleklassen har blickat mer 

uppåt än neråt mot förskolan och har blivit mer skolinriktat (a.a). 

 

Även Dahlberg & Lenz - Taguchi (2009) skriver att p.g.a att skolan är mer etablerad i 

samhället har det blivit att förskolklassens arbetssätt har påverkas och glidit över till 

skolans rutiner.  De (a.a) menar för att det ska bli en mötesplats som det var tänkt från 

början bör dessa två verksamheter föra en dialog över sina pedagogiska förutsättningar 

och villkor, för att få förståelse för sina traditionella verksamheter och hur de kan 

samverka. Dahlberg & Lenz- Taguchi (2009) menar att ”traditionerna, föreställningarna 

och därmed koderna först måste synliggöras och medvetandegöras innan de kan 

utvecklas vidare” (2009:22).  
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Samarbete  

 

 I läroplan för förskolan, Lpfö98 (reviderad 2010) står det att förskolan ska sträva efter 

ett gott samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stimulera, 

stödja och utveckla barnens lärande på lång sikt samt att samarbetet ska följa respektive 

verksamheters mål och riktlinjer. Vad man kan utläsa i läroplan för förskolan, Lpfö98 

(a.a), är att det just är förskollärarens ansvar att en samverkan sker mellan 

verksamheterna för att stötta barnens senare övergång. Enligt Lgr11 (2011) är det 

läraren som har ansvaret att utveckla samarbetet, utbyta kunskaper och erfarenheter med 

personalen i förskolan. Samtidigt har förskolechefen och rektorn ansvar för att det sker 

en utveckling samt ett samarbete mellan förskolan, förskoleklassen, skolan och 

fritidshemmet. Enligt Dahlberg & Lenz - Taguchi (2009) är det viktigt att förskolan och 

skolan har en gemensam syn på barnet, lärandet och kunskapen för att ett 

förändringsarbete mot ett gemensamt pedagogiskt arbetssätt kommer till stånd. De (a.a) 

menar att man ska sträva efter ” En mötesplats där förskola och skola omfattar en 

liknande syn på det lärande barnet, pedagogens roll och på det pedagogiska arbetet, och 

som bygger på en gemensam värdebas” (2009:22).  

 

 

4.3 Förskolans uppdrag 

 

 

Enligt förskolans läroplan, Lpfö98 (rev. 2010), bör det i förskolans pedagogik läggas 

stor vikt vid trygghet, lust, lek och lärande samt omsorg om barnet på såväl grupp- som 

på individnivå. Leken lyfts fram som en betydande komponent i arbetet med barnen och 

den tillskrivs stor betydelse för barns möjlighet att lära och utvecklas på ett positivt sätt. 

Även Öhman (2003) beskriver lekens betydelse och menar att förskolan ska använda sig 

av leken och det lustfyllda lärandet för att ge barnen möjlighet att förstå sin omvärld. 

Fagerli m.fl. (2001) lyfter i sin tur vikten av att förena lek och lärande med omsorg och 

menar att dessa begrepp inte ska vara separat existerande begrepp utan bör fungera i en 

helhet. 

 

I förskolans uppdrag betonar Lpfö98 (rev. 2010) vikten av att tillvarata barnens 

intressen och förmågor som ett användbart verktyg för att väcka nyfikenhet, lust och 

vilja att söka nya kunskaper. Detta skriver även Fagerli m.fl. (2001) om och menar att 

barnens lekfullhet bör tas tillvara för att ge dem möjlighet att förstå och skapa 
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meningsfullhet i det som görs. Johansson (Pramling Samuelsson & Pramling red.) 

beskriver hur ”barn skapar sin kunskap när de deltar i en rik och meningsfull lek” 

(2008:111) och menar att de genom att använda alla sinnen, sin kropp och sin 

omgivning ges möjlighet att skapa mening.  

 

Förskolans pedagogik i förskoleklassen 

Fagerli m.fl. (2001) anser att förskolans pedagogik får allt mer plats inom skolans värld 

och menar att det bl.a. beror på att sexåringarnas skolform, förskoleklassen, numera 

huserar inom skolans väggar vilket ger förskolans pedagogik möjlighet att påverka 

skolan. Av tradition har skolans och förskolans pedagogik varit vitt skilda på så sätt att 

skolan har valt att tolka lärande som förmedlande av kunskaper medan förskolan har 

arbetat med leken som ett viktigt redskap på vägen mot lärandet. De (a.a) menar att 

skolan tidigare har arbetat med inlärning i form av upprepande övningar och 

problemlösningar. Förskolan har istället valt att arbeta med barns sociala och fysiska 

utveckling och strävat efter att stärka deras självförtroende där leken har varit ett flitigt 

använt verktyg (Fagerli m.fl. 2001). 

 

 Den största skillnaden Fagerli m.fl. (a.a) lyfter fram är att skolan är obligatorisk medan 

förskolan är ett valbart alternativ. De (a.a) har mål inom olika ämnen som ska uppfyllas, 

de är mer styrda och begränsade i vad som ska vara gjort och i vilken årskurs. Förskolan 

å andra sidan har också styrdokument att arbeta mot men inga mål där den enskilda 

individens grad av uppnåelse ska bedömas och betygsättas. 

 

För att kunna skapa en gemensam plattform betonar Fagerli m.fl. (a.a) vikten av att 

lärare i grundskolan och förskollärare behåller sina olika yrkesroller och använder sig av 

de kompetenser som är utmärkande för de olika rollerna. Viktigt enligt dem (a.a) är att 

skolan och förskolan får en gemensam grund och framför allt förståelse för lekens 

betydelse i lärandet, samt att alla arbetar för att se den helhet som lärande och lek kan 

skapa. Fagerli m.fl. (a.a) hävdar att en anledning till att leken är ett viktigt inslag i 

integrationen av de olika pedagogiska synsätten, är att den har ett så grundläggande 

värde. Detta motiveras med att i leken ges tingen och handlingarna mening, vilket är ett 

argument av tyngd då det handlar om att integrera leken i skolans värld. Genom att våga 

prova sig fram med hjälp av leken kan det som ska läras ges mening och innehåll, vilket 

i sin tur kan leda till att eleven får en ökad förståelse för vad denne kan använda sina 
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nya kunskaper till. Författarna (a.a) har även sett att i de lärandesituationer där barnen 

får uppleva med flera sinnen och som engagerar dem skapas ett ökat engagemang och 

lust för att finna vidare kunskaper och insikter. Dock får, enligt Fagerli m.fl. (a.a), inte 

förglömmas att skolans främsta uppdrag är att fokusera på lärande men menar att leken 

är ett av många andra sätt att lära då de skapar upplevelser av olika slag. En god 

kombination av tidigare traditioner och förskolans syn på lek och lärande är deras (a.a) 

recept på en lyckad integrering av förskolans pedagogik. 

 

 
 

4.4 Den dolda läroplanen 

 

Broady (1988) beskriver hur den amerikanske forskaren Philip Jackson myntade 

begreppet den ”dolda läroplanen” på 60-talet. Jacksons (Broady,1988) forskning om 

skolans livsföring i Amerika kom fram till att eleverna inte lärde sig så mycket om t ex. 

matematik på lektionerna utan fick mer träning i andra saker som att vänta på sin tur, 

räcka upp handen, göra saker som de inte var intresserad av, bli avbruten, att lyssna och 

ta instruktioner av läraren osv. Enligt Broady (a.a)  har det även gjorts undersökningar 

av några danska skolor som även påvisade dessa dolda krav, att det var mycket mer 

uppfostran än undervisning i klassrummen.  

 

Broady (a.a) beskriver vidare hur undervisningen till största delen handlade om att 

eleven tränade på att ha tålamod samt att även skolan idag innehåller mycket träning på 

detta tålamod t ex. vänta på att alla ska komma in efter rasten, sitta ner och vänta på 

varandra, räcka upp handen när man vill något, lyssna på klasskamraterna och läraren 

när de pratar eller ger instruktioner. Detta kan även kopplas till Karlsson (2006) som i 

sin forskning visar på föräldrars förväntningar på en verksamhet som tränar just dessa 

förmågor. I en av riktlinjerna i läroplan för skolan, Lgr11 står det vad lärarna ska arbeta 

efter,  ”tillsammans med eleverna utveckla regler för arbete och samvaron i den egna 

gruppen, och samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer 

och regler som en grund för arbetet och för samarbete” (2011:13). 

 

Broady (1988) menar vidare att den dolda läroplanen inte bara är av ondo, utan eleverna 

måste lära sig att lyssna på varandra, vänta på sin tur, komma in när det ringer. Om vi 

inte har rutiner eller regler i skolan eller i andra verksamheter så skulle arbetssituationen 

eller undervisningen bli ohållbar menar Broady (a.a) då han poängterar att vi även i det 



12 

 

 
 

verkliga livet i samhället måste följa regler, vänta på vår tur, visa hänsyn och ha respekt 

mot varandra, vilket bör övas in för att barnen ska klara skolan. Broadys (a.a) slutsats 

var att det är viktigt att göra den dolda läroplanen mindre dold för att kunna förändra 

verksamheten och menar att genom att lärarna synliggör både för sig själva och för 

eleverna denna dolda läroplan, blir undervisningen mer intressant och betydelsefull.  

 

 

4.5 Föräldrar och samverkan 

 

Föräldrasamarbete 

I Lgr11 (2011) står det att lärarna i förskoleklass ska ”samarbeta med elevernas 

vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet” 

(2011:16). Läraren har ansvaret för att en sådan samverkan sker mellan skolan och 

vårdnadshavaren. Genom att läraren och vårdnadshavaren har ett delat ansvar så skapas 

det så bra förutsättningar som möjligt för elevens lärande och utveckling i skolan. 

Läraren ska konturnerligt informera vårdnadshavaren om elevens skolsituation, 

kunskapsutveckling och trivsel (Lgr11, 2011). Detta kan, enligt Lenchler- Hübertz & 

Bjerring Bagger (2010) göras på olika sätt t ex. genom utvecklingssamtal, föräldramöte 

och i veckobrev.  

 

Läroplan (Lgr11) ska vara som ett stöd i utvecklingssamtalet, där läraren berättar om 

elevens utveckling och lärande på olika sätt. Utvecklingssamtalet ska, enligt skollagen, 

ske minst en gång per läsår mellan läraren, vårdnadshavaren och eleven 

(Skolverket:2011). Här poängterar Jensen & Jensen (2008) att det dock inte är ett 

liksidigt samarbete där båda parter har lika stort inflytande utan att det istället handlar 

om ett likvärdigt samarbete där alla får säga sitt, komma med förslag och samarbeta 

med barnets bästa för ögonen. 

 

Vårdnadshavaren kan också själv be om samtal när det gäller verksamheten eller 

elevens personliga situation. Om vårdnadshavaren känner till skolans uppdrag har de 

lättare att vara delaktiga och kunna skapa goda relationer med skolan. Genom 

samverkan blir skolgången ett stöd för eleven i sin vidare utveckling när det finns en 

öppen dialog emellan skola och hem, enligt Skolverket (2011).  Även Lenchler- 

Hübertz & Bjerring Bagger (2010) betonar att det är viktigt med ett gott samarbete 

mellan lärare och vårdnadshavare, att eleverna ska vara i centrum och där fokus läggs 
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på barnets perspektiv och välmående. Lenchler- Hübertz & Bjerring Bagger (a.a) menar 

att det är betydelsefullt att skapa meningsfulla och goda samarbetsmöjligheter mellan 

föräldrar och pedagoger och detta görs bäst genom gemensamma mål och uppfattningar 

om elevens utveckling och lärande i verksamheten. Det är också viktigt att pedagogen 

tydliggör verksamhetens mål och resurser i informationssamtal eller brev innan eleven 

börjar för att inte missförstånd eller andra otydligheter uppstår menar de (a.a) vidare.  

Juul & Jensen (2009) anser att man genom många samtal och möten mellan förälder och 

pedagog utvecklar en djupare dialog och förståelse vilket leder till en ömsesidig respekt 

för varandras värderingar och föreställningar när det gäller barnets utveckling och 

lärande.  

 

Föräldrar idag vill att deras barn ska bli självständiga och ansvarstagande individer 

enligt Lenchler- Hübertz & Bjerring Bagger (2010). Detta menar de (a.a) har att göra 

med att de vill stärka barnen i deras vidare utveckling men även för att de senare i livet 

ska kunna möta kraven som ställs på dem i samhället. Jensen & Jensen (2008) beskriver 

hur synen på barnen har förändrats under 1900-talet då deras rättigheter och 

kompetenser har blivit allt mer tydliga och viktiga. Samtidigt har även samhället gått 

mot ökad individualisering och enligt Jensen & Jensen (a.a) upplever allt fler lärare att 

såväl barn som föräldrar har mycket åsikter och många förväntningar medan insikten 

om deras skyldigheter inte är fullt så utvecklade. De (a.a) menar vidare att lärare i sin 

yrkesroll idag inte har den auktoritet som tidigare var så självklar vilket även bjuder in 

till yttre påverkningar och påstötningar av såväl barn som föräldrar.  

 

 Fagerli m.fl. skriver att föräldrar har skilda förväntningar på de olika verksamheterna. I 

skolan handlar det om ”lärande i ganska snäv mening såsom konkreta kunskaper och 

färdigheter” (2001:145). I förskolan är föräldrar mer inriktade på att barnen ska må bra 

och trivas men anser även att förskolan ska arbeta med grundläggande värderingar t.ex. 

hur vi är mot varandra. Dock, poängterar ovanstående författare (a.a), börjar föräldrar 

även inom skolan allt mer värdera omsorgen om barnen samt arbetet med sociala 

förmågor.  

 

Enligt Juul & Jensen (2009) har pedagogerna i förskolan ett bättre samarbete med 

föräldrarna än skolan, vilket de (a.a) menar beror på att pedagogen i förskolan träffar 

föräldrarna dagligen och skapar genom samtalen en annan förståelse och närmare 



14 

 

 
 

kontakt med varandra och bygger på så sätt upp en betydelsefull relation som kommer 

till nytta för barnet. Juul & Jensen skriver ” Det dagliga samarbetet handlar inte om 

demokrati, medinflytande och konsumenträttigheter utan om att bygga upp 

meningsfulla relationer som gagnar alla parter” (2009:184). För föräldrarna är detta 

samarbete värdefullt och inger tillit, trygghet och respekt till pedagogens 

yrkesprofession, samt leder till positiva förväntningar i mötet med pedagoger i skolans 

värld som kan ses som en gåva menar de (a.a) vidare.  

 
 

 

4.6 Andras förväntningar och dess påverkan 

 

Jenner (2004) menar att vi oundvikligen påverkas av vad andra förväntar sig av oss och 

att vår tolkning av omgivningens bemötande av oss påverkar hur vi väljer att agera. 

Jenner (a.a) skriver vidare att positiva förväntningar leder i en positiv riktning och inger 

individen tro på sig själv och dennes förmåga medan negativa förväntningar istället 

leder i motsatt riktning. 

 

Vi påverkas även av den organisation vi befinner oss i och av den kultur som där råder. 

Jenner benämner detta som den organisationskultur som finns i huset, vad som ”sitter i 

väggarna” (2004:24) och han menar att de traditioner och vanor då det gäller t.ex. hur vi 

bemöter varandra eller hur vi talar till varandra kan skapa såväl möjligheter som hinder i 

vårt görande. Han (a.a) tar även upp den kultur som råder i samhället och menar att vi 

även här blir påverkade av samhällets attityder och inställning till t.ex. skolan. Ser 

föräldrar, mor- och farföräldrar eller media med goda ögon på det som görs har vi ingen 

anledning att ändra något men om de istället kräver förändring eller har åsikter om det 

som görs eller inte görs är det lätt att söka ändringar som uppfattas positiva av 

omgivningen (Jenner 2004). 

.  

Detta förstärks och förtydligas av Rosenthal & Jacobson (Jenner 2004) som menar att 

det är viktigt att känna till att det huvudsakligen är de som befinner sig i personens 

närhet vars förväntningar påverkar mest då de skriver att  

         Mannen på gatan må tillåtas ha sina uppfattningar och profetior om de 

okammade barnen som driver omkring på en trist skolgård. Läraren i 

klassrummet kan behöva lära sig att hennes profetior  kan visa sig bli 

uppfyllda; hon är ingen tillfällig förbipasserande. (Jenner 2004:69)  
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Pygmalioneffekten  

Enligt Jenner (2004) är bakgrunden till ovanstående uttalande den studie som gjordes av 

Robert Rosenthal och Lenore Jacobson (Jenner 2004) då de ville se hur mycket våra 

förväntningar påverkar vår omgivning och då främst hur lärarens förväntningar på, och 

bedömning av, eleven påverkade dennes resultat och IQ. I slutet av 1960-talet 

påbörjades denna forskning om det som kom att kallas pygmalioneffekten. Man började 

se till hur negativa respektive positiva förväntningar påverkade vår motivation och tro 

till oss själva.  

 

Rosenthal & Jacobson (Jenner 2004) nämner först tre andra företeelser där människors 

förväntningar har spelat roll för det slutliga resultatet. Den första är det vi kallar 

placeboeffekten, alltså då patienten tror sig ha fått riktig medicin men istället fått 

sockerpiller med lika gott resultat, den andra företeelsen de lyfter upp är då den 

amerikanska börsen kraschade 1929 då människorna av rädsla för att det skulle gå åt fel 

håll började sälja sina aktier och därmed orsakade en krasch. Den tredje aspekten 

författarna (a.a) tar upp är det som benämns som intervjuareffekten då den svarande ger 

de svar de förväntar sig att intervjuaren vill ha. I alla tre fallen påverkar alltså de 

inblandades förväntningar på situationen eller de personer som berörs det slutliga 

resultatet (Jenner 2004). 

 

Rosenthal & Jacobsen (a.a) gjorde sedan en studie i en skola där lärarna fick göra ett 

test på eleverna som sades avgöra deras kommande potential. Tanken var att få svar på 

om de elever som lärarna, utifrån testets resultat, hade högst förväntningar på även 

presterade detta höga resultat samt att utreda om lärarnas bedömningar av eleverna 

ändrades och hur detta då påverkade resultatet. Enligt Jenner (2004) blev deras slutsats 

som sådan att det nu var klart att positiva förväntningar leder till förbättrade resultat hos 

eleverna och att de yngre eleverna var lättare att påverka men att de äldre elevernas 

ändrade beteende förblev mer konstant. 

 

Rosenthals & Jacobsons (Jenner 2004) studie har kritiserats från flera håll och man har 

menat att de inte var helt ärliga eller att de åtminstone läste in mer än vad resultatet 

verkligen visade. Vidare är det osäkert om deras studie var helt korrekt ur 

forskningsetisk synpunkt då lärarna faktiskt inte hade tillgång till all information 
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gällande t.ex. det test de blev tillsagda att utföra på eleverna (Jenner a.a). Enligt Jenner 

har det även ifrågasatts huruvida resultatet var överförbart på individer då det gjordes i 

grupp dock poängterar författaren (a.a) att alla de forskare som tagit sig an detta område 

instämmer i ”att förväntanseffekter verkligen existerar” (2004:70). 
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5                METOD 

 

5.1 Undersökningsmetod 
 

Den forskningsstrategi vi använde oss av i studien är kvalitativ med direkta 

samtalsintervjuer med föräldrar, pedagoger och rektorer. Detta för att få  svar  på 

studiens syfte som var att undersöka och problematisera omgivningens förväntningar på 

förskoleklassens uppdrag samt undersöka om dessa påverkar verksamheten. En 

kvalitativ metod innebär att man får en djupare kunskap och insikt än den 

fragmentiserade kunskap som oftast kommer fram ur kvantitativa metoder enligt Patel 

& Davidsson (2003). Detta stöder även Bryman, till viss del, då han menar att många 

forskare anser att kvalitativa data blir mer omfattande och djupgående till skillnad från 

kvantitativa data vilka ”beskrivs ofta som ”hårda” i den bemärkelsen att de är handfasta 

och entydiga” (Bryman 2012:372). Han (a.a) skriver vidare att det handlar om att 

kvalitativ forskning inriktar sig mot relationer då man strävar efter att komma nära de 

personer som är delaktiga i studien, man vill “se världen med deras ögon” (2012:372). 

Kvalitativ forskning är mer en verbal analysmetod med t.ex. samtalsintervjuer som man 

sedan gör en tolkande analys av medan kvantitativ är mer statistisk bearbetningsmetod 

menar Patel & Davidsson (2003). Att vi valde att utgå från en kvalitativ metod är bl.a. 

p.g.a. av att den ser till det som Bryman benämner som mikronivå där man ser till 

“samspelet mellan ett mindre antal människor” (2012:372), vilket stämmer väl in på det 

som undersöks. Bryman (a.a) beskriver vidare hur man inom den kvalitativa 

forskningen ser till mer än endast hur människor väljer att bete sig i olika situationer 

(vilket är brukligt inom kvantitativa metoder). Här ges fokus även på hur detta beteende 

påverkar omgivningen. 

 

Den forskningstradition arbetet bygger på är den hermeneuetiska synen på människor 

och dess handlingar. Bryman (2012) beskriver hur man här skapar förståelse genom att 

tolka människors handlingar vilket även Patel & Davidson (2003) stöder då de säger att 

språket och våra handlingar är viktiga beståndsdelar då det gäller att förstå och utläsa 

det mänskliga beteendet.  
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5.2 Undersökningsgrupp 
 

Den undersökningsgrupp som vi ansåg som relevant för syftet med studien var 

föräldrar, förskollärare och rektorer från två skilda skolor i Sverige, en i södra och en i 

mellersta delen av landet. Fyra föräldrar, fyra förskollärare i förskoleklass och två 

rektorer intervjuades. Valet av intervjupersoner grundades på det Bryman benämner 

som ”målinriktade eller målstyrda urval” (2012:350) vilket han menar innebär att 

forskaren inom den kvalitativa metoden vänder sig till de individer som direkt kan 

kopplas till de frågeställningar som är aktuella. Valet av intervjupersoner grundades 

alltså på förhoppningen att de p.g.a. sina olika infallsvinklar och roller kunde tänkas ha 

skilda förväntningarna på förskoleklassen. Samtliga föräldrar som intervjuats har eller 

har haft barn i förskoleklass. 

 

5.3 Datainsamling 

 

Före genomförandet av intervjun fick intervjupersonerna läsa igenom syftet med 

undersökningen samt fick information om att intervjumaterialet kommer att hanteras 

enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska krav, vilka är samtyckes-, informations-, 

konfidentialitets-, samt nyttjandekravet (www.codex.vr.se/forskningsetik.shtml). 

Intervjupersonerna visste också att deras deltagande var helt anonymt och att de när som 

helst kunde avbryta intervjun.  Diktafon användes vid intervjutillfällena då det, vid 

behov, är lättare att gå tillbaka i efterhand samt att det underlättar för den som intervjuar 

att koncentrera sig på frågorna och svaren då anteckningar under intervjuns gång inte är 

nödvändig. Varje intervju tog cirka15 minuter och genomfördes på respektive skola i ett 

ostört rum. 

 

 I intervjumetoden användes en blandning av den strukturerade och den 

semistrukturerade intervjun. Bryman (2012) menar att en strukturerad intervju innebär 

att man följer i förväg uppgjorda frågor som formuleras på samma sätt och som ställs i 

samma ordning oavsett vem som intervjuar och att det ofta ges svarsalternativ. Den 

semistrukturerade intervjun är enligt Bryman (a.a) även den upplagd med hjälp av ett 

frågeschema, dock kan intervjuaren välja att ställa dem i valfri ordning samt lägga till 

nya frågor som uppstår. Bryman (a.a) menar vidare att man i den semistrukturerade 

intervjun inte använder sig av fullt så specifika frågor och utan svarsalternativ. Vi 

http://www.codex.vr.se/forskningsetik.shtml
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använde oss av ett strikt frågeschema som följdes utan att ta bort eller lägga till frågor, 

dock utan svarsalternativ. Istället användes öppna frågor som enligt Bryman (a.a) är 

frågor som inte är ledande i någon riktning. Dessa frågor formulerades utifrån syfte och 

problemformulering i studien. Ett exempel på en öppen fråga som inte är ledande och 

som vi ställde till våra respondenter är Vilka förväntningar har du på utveckling och 

lärande i förskoleklassen? (Se även bilaga B för komplett frågeschema.) Valet av dessa 

öppna frågor berodde på ett intresse av respondenternas egna upplevelser och tankar 

som inte har styrts i någon riktning av intervjupersonen. 

 

5.4 Databearbetning 

 

När samtliga intervjuer var genomförda påbörjades bearbetning och genomgång av 

materialet som skrevs ner ordagrant efter avlyssning av diktafonerna, vilket resulterade i 

cirka 16 A4 sidor. Dessa lästes, jämfördes och diskuterades igenom flera gånger för att 

få en så tydlig bild av respondenternas förväntningar på förskoleklassens uppdrag som 

möjligt. Genom att analysera materialet hittades likheter och skillnader. Därefter 

sammanställdes svaren utifrån t.ex återkommande begrepp eller uttalade förväntningar, 

detta för att underlätta arbetet av studien.  

 

Svarsmaterialet delades och sorterades sedan in under olika rubriker, framtagna utifrån 

studiens syfte.  Detta för att lättare utläsa ett tydligt resultat:  

 Intervjupersonernas syn på förskoleklassen  

 Intervjupersonernas syn på förskoleklassens uppdrag 

  Intervjupersonernas förväntningar på lärandet i förskoleklassen  

 Förskollärarens upplevelse av föräldrarnas förväntningar på förskoleklassen  

 Förskollärarens upplevelse av rektorns förväntningar på förskoleklassen 

 

I de fall direkta citat togs med valde vi, för att fastställa respondenternas anonymitet, att 

kalla dem för rektor 1 och 2, förälder 1-4 samt förskollärare 1-4. Då de intervjuade 

rektorerna endast var två till antalet blev deras svar mindre omfattande i jämförelse med 

föräldrar och förskollärare. 
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5.5 Etiska principer 

 

Under hela arbetets gång följde vi de forskningsetiska principer som är gällande i 

Sverige, enligt Bryman (2012) som även beskriver de fyra vanligast förekommande. 

Dessa är Informationskravet som berättar att vi alltid ska informera de personer som vi 

intervjuar om syftet med vår undersökning samt hur vi ska gå till väga, att det är 

frivilligt att delta, likaså att avstå att svara på frågor eller till och med avbryta intervjun. 

Detta gjordes genom att respondenterna före intervjuerna erhöll information gällande 

studiens syfte och problemformuleringar samt tillvägagångssätt (se bilaga A). De gavs 

även muntlig information om deras rättighet att när som helst avbryta eller avstå från att 

svara på frågor. I  Samtyckeskravet belyses deltagarnas rätt att själva avgöra om de vill 

deltaga eller inte. Då barn ska delta är det vårdnadshavaren som ger sitt godkännande.  

Konfidentialitetskravet skyddar de deltagandes identitet. Som forskare är det viktigt att 

avidentifiera och avkoda så att ingen kan bli igenkänd. Detta tillgodosågs i 

undersökningen genom att avidentifiera då direkta citat togs med i arbetet. Slutligen har 

vi Nyttjandekravet vilket avser att säkerställa att all data som samlas in endast används 

till det forskningsprojekt som avses. Detta garanterades i denna studie genom att allt 

inspelat material raderades efter avlyssning. 

 

Respondenterna erbjöds skriva under på att de fått denna information och att de 

accepterade villkoren. Bryman (a.a) lyfter risken med att låta respondenterna skriftligt 

markera sitt samtycke och menar att det kan skapa större oro hos dem och att man som 

forskare ska vara medveten om risken för att de hellre väljer att avstå. Respondenter 

fick även läsa igenom frågorna innan intervjun startades. Bryman (a.a) menar att det i 

just kvalitativa undersökningar kan uppstå svårigheter att behålla anonymiteten hos 

deltagarna, detta till skillnad från en kvantitativ undersökning där det ofta är en större 

mängd deltagande samt mindre personliga svar. Då det i undersökningen användes 

öppna frågor är detta väldigt viktigt att reflektera över. För att säkerställa anonymitet 

uppges inte ort, kommun eller län. Det enda läsaren informeras om är att 

undersökningen skett i södra samt mellersta Sverige. 
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5.6 Metodkritik 

 

Bryman (2012) beskriver den kritik av kvalitativa undersökningar som ibland 

framkommer och då främst av kvantitativa forskare. De argument som framförs är att 

den kvalitativa forskaren genomför sina undersökningar på en subjektiv bas då det som 

undersöks baseras på forskarens egna intressen. Det faktum att intervjuerna eller 

observationerna görs med ett mindre antal respondenter, menar Bryman (a.a), medför 

svårigheter att överföra resultatet på andra områden eller på en större mängd människor. 

Kritiker påtalar att så få intervjuade inte kan vara representativa för stora grupper. De 

resultat som framkommer bör enligt Bryman “istället generaliseras till teori och inte till 

populationer” (2012:369). 

  

En andra aspekt som Bryman (a.a) lyfter som kritik av kvalitativa intervjuer är att 

forskaren inte får en djupare kontakt i jämförelse med deltagande observationer där 

forskaren vistas lång tid i samma miljö, vilket leder till närmare relationer och ökad 

insikt. Dock upplevde vi att det var svårt med deltagande observationer med tanke på 

vad som undersöktes och de problemformuleringar som gjordes. Även det faktum att 

det i studien ingick tre målgrupper, föräldrar, lärare i förskoleklass och rektorer, 

medförde svårigheter att genomföra dessa omfattande observationer. Detta är något 

Bryman (a.a) även beskriver då han menar att inte alla frågor är möjliga att besvara 

genom observationer och att kvalitativa intervjuer då är ett bra sätt att genomföra sin 

undersökning på.  

 

Vi upplevde att intervjuer som spelades in var ett bra sätt få svar på frågorna. Dock hade 

det varit intressant att kunna ställa följdfrågor, t.ex. då respondenterna lyfte relevanta 

begrepp som hade kunnat undersökas närmare. Att ställa dessa följdfrågor hade medfört 

vissa svårigheter då vi var två som genomförde intervjuerna på skilda geografiska 

platser. Risken för att resultatet blev allt för brett eller att inte samma frågor blev 

besvarade medförde att följdfrågor valdes bort. 
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6   RESULTAT 

 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa resultatet som framkommit ur våra 

samtalsintervjuer med föräldrar, lärare i förskoleklass och rektorer. För att fastställa 

anonymitet benämns föräldrar med nummer 1-4, lärarna i förskoleklass för förskollärare 

1-4 och rektorerna 1-2.  

 

Frågeställningarna vi undersökte var: 

 Vilka förväntningar har föräldrar, lärare i förskoleklass och rektorer på 

förskoleklassens uppdrag? 

 Hur kan dessa förväntningar mötas i praktiken? 

 Hur påverkar föräldrars och rektorers förväntningar förskoleklassens 

verksamhet? 

Resultatet kommer att delas in i rubriker för att läsaren lättare ska kunna få en översikt 

av innehållet i texten.  

 

 

6.1 Intervjupersonernas syn på förskoleklassen i skolans värld 

Föräldrarna 

De flesta föräldrarna anser att barnen börjar i och med årskurs 1 och menar att det då 

blir mer allvar som innebär att sitta stilla och lyssna och att barnen får högre krav på sig. 

En förälder anser dock att de redan börjar skolan i förskoleklass, dels för att den är i 

skolans lokaler och får en del av skolans rutiner men även då förskoleklassen följer 

samma läroplan som grundskolan, Lgr11. Flera av föräldrarna anser att förskoleklassen 

ska vara som en inkörsport till skolan, lite allvar och mycket lek. 

 

”Jag tycker att förskoleklassen ska vara i form av lek. Sakta men säkert sätta in reglerna och förbereda för 

skolan” (förälder nr 3 ). 

 

 En uppfattning som framkom var att det blir alldeles för många år i skolan om 

förskoleklassen skulle vara obligatorisk och räknas till grundskolan. Att det ska vara 

mycket lek i förskoleklassen är de alla överens om. En av föräldrarna lyfter även 

behovet av att förskoleklassens syn på lek och lärande bör ges större inflytande i 
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skolans värld, åtminstone de första åren i grundskolan. Denne förälder menar att man i 

förskoleklassen vågar gå utanför ramarna och bygga på barnens nyfikenhet och lust, 

vilket inte får gå till spillo när de börjar skolan. Vidare menar samma förälder att vi ska 

lyssna på barnen för att ta reda på hur de vill arbeta eller gå till väga och betonar att vi 

genom att lyssna mer på barnen får ökad insikt i om de verkligen förstått det som gjorts 

eller om de endast gjort det som ska göras. Man menar här att detta är något 

förskoleklassen kan bidra med då det handlar om att påverka skolans arbetssätt. 

 

”Det ska inte vara så allvarligt de första åren utan det ska nog vara mer lek. Här har förskoleklassen en 

viktig roll att påverka kommande årskurser” (förälder nr 3). 

 

Förskollärarna  

Majoriteten av förskollärarna anser att barnen börjar skolan när de börjar 

förskoleklassen dels för att verksamheten är på skolan och att man välkomnar dem till 

skolans värld, men framförallt för att de har lämnat förskolan. 

 

”Jag tycker att de börjar skolan när de börjar f-klassen. Då är det ju första gången de kommer hit och då 

har de börjat skolan” (förskollärare nr 4). 

 

 Att man följer samma läroplan som skolan och får in skolans rutiner är även argument 

för att skolan börjar i förskoleklassen. En förskollärare anser till och med att 

förskoleklassen bör vara obligatorisk medan en annan förskollärare är lite kluven i sitt 

svar men menar att förskoleklass inte är skola och att barnen därför börjar skolan i 

första klass där det bör ställas högre krav. 

 

” Det är faktiskt synd och skam att det inte är obligatoriskt men det är tur att de flesta går” (förskollärare 

nr 1). 

 

”Det var lite klurigt. Alltså, många tycker att man börjar skolan när man börjar f-klassen men ettan tycker 

jag och då kommer kraven i Lgr11” (förskollärare nr 3). 

 

Rektorerna 

 Rektorerna anser att barnen börjar skolan först i årskurs ett, dels för att det då blir 

obligatoriskt och dels för att grundskolan börjar när de är sju år. De menar båda att 

förskoleklassen ska vara som ett förstadium till skolan, men en av rektorena misstänkte 

att synen på förskoleklassen och dess tillhörighet såg lite olika ut mellan pedagoger och 



24 

 

 
 

skolledare samt även mellan de olika  kommunerna. Dock betonas förskoleklassens 

tillhörighet till skolan genom Lgr11 (2011). 

 

”Ja, de börjar ju som sexåringar, gör de ju men… åh.. Grundskolan är ju årskurs ett” (rektor nr 1). 

 

”Den är ju är ett förstadie till skolan och ska väcka intresset för lärande...” (rektor nr 2). 

 

Sammanfattning 

Föräldrar och rektorer anser båda att skolan börjar i och med årskurs ett då grundskolan 

börjar. Förskollärarna i förskoleklassen har dock en annan syn på skolstarten då 

majoriteten anser att skolan börjar i förskoleklassen och förklarar det med att de då 

kommer till skolans lokaler. Gemensamt för alla tre grupperna är förväntningarna på att 

förskoleklassen ska fungera som en förberedande verksamhet som bygger på barnens 

behov och intressen. 

 

6.2 intervjupersonernas syn på förskoleklassens uppdrag 

Föräldrarna 

En förälder nämner att förskoleklassen ska fungera som en länk mellan förskola och 

skola, att man ska förbereda dem inför grundskolan och menar att detta är en viktig del i 

förskoleklassens uppdrag.  

 

” Hmm… ja, att leka in kunskapen, det ska vara roligt att göra saker och att göra det som de själva vill 

eller är intresserade av till viss del ” (förälder nr 1). 

 

Flera föräldrar tar upp vikten av att förskollärarna ska anpassa verksamheten efter 

barnens behov och ta vara på deras intressen, att man kan leka in mycket kunskap och 

att det framförallt ska vara roligt att lära. En förälder belyser vikten av att bemöta 

individen där denne är i sin utveckling, inte bara de barn som är i behov av extra stöd 

utan även de ”skriftliga barnen” som vill lära sig mer skolinriktade kunskaper. För att 

göra detta anser denne förälder att förskoleklassen bör ha ett gott samarbete med 

grundskolan då detta skapar ökade möjligheter att möta dessa barn. Detta går att se även 

hos de andra föräldrarna som uttrycker en något tvetydig inställning till förskoleklassens 

uppdrag då de på olika sätt menar att barnen gärna ska ges möjlighet att lära sig läsa och 

räkna men inte som skolan. En för alla gemensam syn är att det är viktigt att barnen 

känna sig trygga i gruppen och i skolans rutiner för att kunna utvecklas vidare, som att 

lyssna och visa hänsyn mot varandra, sitta stilla, räcka upp handen och kunna ta en 
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instruktion. Att det är viktigt att arbeta för att skapa en helhet där arbetet med den 

sociala tryggheten på ett bra sätt blandas med att utmana barnen i deras utveckling är en, 

av föräldrarna, gemensam upplevelse av förskoleklassens uppdrag.  

 

”Förskoleklassens uppdrag är ju egentligen jättestort!! Ni får in dessa sexåringar som nästan klättrar i 

gardinerna och ni ska få dem intresserade av någonting och få det till att samlas ihop till ett” (Förälder nr 

3). 

 

Förskollärarna  

Förskollärarna menar att det först och främst är viktigt med den sociala träningen och att 

få ihop gruppen, då barnen oftast kommer från olika förskolor och av den anledningen 

inte alltid känner varandra innan. De ansåg även att det var viktigt att lära dem hur 

skolan fungerar med nya rutiner och lära känna skolkulturen med dess struktur. Detta 

för att barnen ska bli trygga i skolans miljö men även för att få dem så självständiga 

som möjligt inför åk.1, t ex. att vänta på sin tur, komma in när det ringer, räcka upp 

handen, prata en i taget, kunna ta en lättare instruktion och få arbetsro när man jobbar 

osv. Förskollärarna menar också att de har vissa ramar att förhålla sig till inom Lgr 11, 

där man ska utgå efter barnens behov och lärande på ett lekfulltsätt. En förskollärare 

säger att det är som att bygga en bro mellan förskola, förskoleklass och skola.  

 

 ”Det viktigaste tycker jag är att man utgår från barnen, eleven och lyssnar på vad den vill, vad den kan 

och utgår från det. Sen blanda lite lärarledda lektioner med det spontana från eleverna tycker jag är 

grunden i det stora hela… och så förbereda dem inför ettan” (förskollärare nr 3). 

 

”Man ska ha berört mycket under tiden i f-klassen men de ska inte kunna det” (förskollärare nr 3). 

 

Att vidröra mycket och många områden för att ge barnen en så bred grund som möjligt 

anser ovanstående förskollärare är hennes viktigaste uppdrag. Hon menar att detta ska 

baseras på barnens tidigare kunskaper och erfarenheter samtidigt som strävan framåt ska 

vara lika tydlig.  

 

 Det som är viktigt är att tillvarata barnens intressen och behov i den mån det går, menar 

de. Förskollärarna själva anser att de ska stimulera barnen till att upptäcka att det är 

roligt att lära sig, väcka deras nyfikenhet och för att de ska utvecklas vidare på ett 

lekfullt sätt. De menar att leken har en viktig betydelse i lärandet, både den organiserade 

och den fria leken i förskoleklassen.  
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”Ja…eh, finessen i pedagogiken är att de lär sig utan att tänka på att de lär sig, att man leker in lärandet. 

Att man repeterar mycket så att barnen känner sig säkra och duktiga att de kan mycket, en bra grund att 

stå på” (förskollärare nr 1). 

 

Det framkom även tankar om att läraren i förskoleklassen har ett något oklart uppdrag 

då det inte finns tydliga direktiv gällande förskoleklassen, istället lämnas mycket öppet 

för tolkning och en av förskollärarna efterlyste ökad tillgång till kurser och utbildningar 

som vänder sig direkt till pedagoger i förskoleklass. 

 

”Vi ska veta riktigt ordentligt, vad är det vi ska göra… Eller, vi vet vad vi ska göra men hur ska vi nå 

målen?” (förskollärare nr 3). 

 

Rektorerna  

Något som rektorerna tar upp som förskoleklassens uppdrag, är främst att förbereda 

barnen inför den obligatoriska skolan.  

 

 ”Ja… det är ju naturligtvis att ta vara på de kunskaper som varje barn redan har och använda sig av dom 

och för att förbereda inför grundskolan att träna dem att vara i grupp” (rektor nr 1). 

 

En rektor menar att värdegrundsfrågor är viktigt att ta upp i förskoleklassen och er då 

som exempel: ömsesidig respekt mot varandra, kunna begära ordet genom att räcka upp 

handen, kunna lyssna på andra och läraren, ha arbetsro, sådana vardagliga saker. Även 

omsorgsaspekten som kommer från förskolans pedagogik, lyftes fram av rektorerna och 

där vikten av trygghet i gruppen togs som exempel. Rektorerna menar vidare att man 

ska ta vara på sådant som främjar barnens utveckling och lärande på olika sätt och 

menar att det är viktigt att skapa en bra lärandemiljö i förskoleklassen. Att ta vara på 

barnens intressen och se vad de redan kan eller vad de behöver vidare kunskap om samt 

att det behövs ett gott samarbete mellan förskola och förskoleklass för barnens vidare 

kunskaper, var även några aspekter som framkom. Rektorerna anser även att det är 

viktigt att föräldrarna känner att det är en bra verksamhet och att det är viktigt för deras 

barns utveckling och lärande att få gå i förskoleklass, även om det inte är obligatoriskt, 

just för att den är skolförberedande.  Det som även framkom bland rektorerna är 

användningen av läroplanen, Lgr11, då förskolläraren bör se till vad som ska göras och 

kunnas några år senare och sedan bryta ner det till förskoleklassens nivå. Detta för att, 

på ett lekfullt sätt, erbjuda barnen möjlighet att prova på det som komma skall. 
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Sammanfattning 

Då det gäller synen på förskoleklassens uppdrag är samtliga tre grupper överens om att 

det handlar om att skapa en helhet med en god blandning av trygghet, träning av den 

sociala förmågan samt att utifrån barnens intressen främja deras utveckling och lärande. 

Ännu en likhet som samtliga grupper tar upp som viktigt är att förskoleklassens ka 

fungera förberedande inför grundskolan. Den tydligaste skillnaden är att förskollärare 

och rektorer lyfter läroplanen, Lgr11 (2011), som en betydande utgångspunkt i 

förskoleklassens uppdrag vilket inte föräldrarna gör. Förskollärarna betonar dock att de 

har ett otydligt uppdrag att arbeta utifrån 

 

6.3 Förväntningarna på lärandet i förskoleklassen 

Föräldrarna  

De flesta föräldrar påpekar att det är viktigt att förskolläraren väcker barnens nyfikenhet 

och intressen i olika saker. Det viktigaste är dock att det ska vara roligt att lära sig och 

inte för svårt eller lätt för barnen och framför allt att de trivs i skolan. Förskolläraren ska 

kunna väcka lusten och nyfikenheten till att vilja lära sig mer genom att utgå ifrån 

barnens kunskaper och behov i deras vidare utveckling i livet, vilket ska göras genom 

leken.  

 

”Bli mer självständig och självsäker.. att hon lär sig, inte matte eller svenska, utan att hon lär sig hur det 

ska vara och blir nyfiken” (förälder nr 3). 

 

Föräldrarna anser dock att det inte ska vara för höga krav så det blir jobbigt eller svårt 

då de menar att barnen tappar lusten till att vilja lära sig. Viktigt, enligt föräldrarna, är 

att de ser till alla barns kunskaper och utveckling eftersom alla barn utvecklas olika.  Är 

något barn intresserat av bokstäver och vill lära sig läsa förväntar sig alla föräldrarna att 

förskoleklassens verksamhet ska tillmötesgå barnens behov och intressen på ett lustfyllt 

sätt, dock utan större krav. 

 

”Jag vill att förskolläraren väcker deras nyfikenhet och intresse för läsning och räkning men givetvis inte 

tvinga… Då blir det inte roligt” (förälder nr 1). 

 

En förälder menar att det också är viktigt att barnen vågar göra saker som att stå inför en 

grupp och prata, vilket man gör mycket i skolan. Förskoleklassen ska innehålla mycket 
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lek, men ska ändå ha regler och verka förberedande inför grundskolan menar 

föräldrarna vidare.  

 

 

Rektorerna  

En av rektorerna trycker på vikten av att tänka på att förskoleklassen inte är obligatorisk 

och att vi inte kan ställa samma krav som i grundskolan. Dock framkommer det att 

skolans mål går att omvandla efter barnens kunskap och utveckling i förskoleklassen 

och då genom att leka fram ett intresse. En annan rektor påpekar att man inte bara bör 

titta på skolans arbetssätt utan också på vad de har gjort i förskolan, detta för att kunna 

möta barnen i deras intressen för att veta vad de gjort och vad kan de och vad 

förskoleklassens verksamhet vidare kan lära barnen. Förskolläraren bör utgå ifrån varje 

barns utveckling för att kunna veta vad de ska ha för arbetsätt och metod för att kunna 

möta dem, menar en rektor vidare. En av de intervjuade rektorerna har stora 

förväntningar på förskoleklassen då det är den första kontakten med skolan eftersom 

man delar lokaler och rektor. Samme rektor menar att förväntningarna på läraren i 

förskoleklass nästan är större än på grundskolans lärare, då det är ytterst viktigt med en 

god start. 

 

”Så på alla sätt och vis måste det bli bra i f-klassen för att de ska kunna lyckas senare i den vanliga 

skolgången!” (rektor 2). 

 

Sammanfattning 

Här har vi enbart tagit med föräldrar och rektorer då det är deras påverkan som eftersöks 

i studien där vi bl.a. ställer oss frågan hur föräldrars och rektorers förväntningar 

påverkar förskoleklassens verksamhet.  Gemensamma förväntningar på lärandet i 

förskoleklassen är att intresset och kunskaperna leks fram. Även här lyfter föräldrarna 

vikten av att verka förberedande inför skolan genom att ge barnen förmågor som är 

viktiga i grundskolan. Föräldrarna förväntar sig att barnen möts utifrån de behov och 

intressen. Rektorerna anser även detta viktigt och förväntar sig därför samverkan med 

förskolan som en betydande del för att få en god inblick i barnens erfarenheter och 

utgångspunkt vilka förskoleklassen ska vidareutveckla. Här syns inga skillnader i 

förväntningarna. 
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6.4 Förskollärarens upplevelse av föräldrarnas förväntningar på 
förskoleklassen 

 

Förskollärarna upplever inga större förväntningar från föräldrarna. De är överens om att 

detta kan bero på att de tidigt informerar föräldrarna om förskoleklassens syfte och 

uppdrag och ger då som exempel att det ska vara skolförberedande men att inlärningen 

görs på ett lekfullt sätt och att det är en blandning mellan förskolans och skolans 

pedagogik. 

 

”Vi tar upp målsättningen för föräldrarna när de börjar hos oss så vet de hur vi arbetar i förskoleklassen” 

(förskollärare nr 2). 

 

 De oftast förekommande frågorna som framkom från föräldrarna gällde barnens 

läsinlärning. Många förskollärare upplever att det som är viktigast för föräldrarna är att 

deras barn trivs och kommer in i den sociala gemenskapen i klassen och att de har en 

kompis att leka med samt att deras barn känner sig trygga och har roligt. Förskollärarna 

menar att de ofta upplever uppskattning från föräldrarna för att de tycker att barnen har 

lärt sig mycket under det året de har gått i förskoleklassen.  

 

6.5 Förskollärarens upplevelse av rektorns förväntningar på 

förskoleklassen 

 Förskollärarna upplever inte heller att rektorernas förväntningar på dem är så stora trots 

att förskoleklassen ska följa samma läroplan som skolan och några menar att rektorerna 

är mer insatta i grundskolans verksamhet. 

 

”Hmm, ja…. Rektorns förväntningar ser man inte så mycket av tycker jag.. ärligt. Rektorn förväntar sig 

bara att jag ska göra mitt jobb här och att ingen ringer och klagar” (förskollärare nr 1).  

 

 Flera av förskollärarna tar förskolan som ett positivt exempel då de menar att de har en 

fördel med en chef som har både kunskap och insikt i deras specifika verksamhet. En av 

förskollärarna uttryckte det som att 

 

”Det skulle finnas en rektor bara för oss som kan förskoleklass” (förskollärare nr 2). 

 

 De upplever heller inte att rektorerna har någon större insikt i vad som görs i 

förskoleklass då de sällan eller aldrig är närvarande i verksamheten. Förskollärarna har 

heller inte hört några uttalade förväntningar på dem och deras verksamhet från 
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rektorerna. En av förskollärarna menar att hon istället upplever att läraren i första klass 

är den som har mest förväntningar på vad förskoleklassen ska göra som t ex. att barnen 

klarar av att gå på toaletten själva, räcker upp handen, kommer in efter rasten. 

Förskollärarna känner att de befinner sig lite mitt emellan förskolan och skolan och 

upplever att de måste vara mer självständiga då de sällan har någon att bolla tankar och 

idéer med.  Några diskuterar sin verksamhet med andra förskoleklasslärare och hur de 

tolkar läroplanerna och deras uppdrag, medan andra som inte har den möjligheten 

känner sig ensamma i sin verksamhet och menar att det är svårt att veta om man gör rätt 

eller fel. Det som efterlystes är en tydlig rektor med tydliga förväntningar. 

 

”Man står rätt ensam faktiskt, vet inte.. Gör jag rätt eller fel?” (förskollärare nr 3). 
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7                 ANALYS 

 

I detta kapitel kommer vi att tolka och analysera de resultat som framkommit. Vi valde 

att markera våra frågeställningar med fetstil för att underlätta för läsaren. 

 

Det som framkom som ett tydligt och gemensamt övergripande mönster hos samtliga 

respondenter är att lärande genom lek och lust är viktiga beståndsdelar i 

förskoleklassens arbete och uppdrag. 

 

Då det gäller synen på förskoleklassens uppdrag och förväntningar på 

verksamheten, som var en av studiens frågeställningar, har alla grupper, föräldrar, 

förskollärare och rektorer, flera gemensamma och återkommande synpunkter som t.ex. 

lekens betydelse för lärandet i förskoleklassen. Samtliga respondenter är även överens 

om att arbetet ska bygga på barnens intressen och behov och att detta skall tillgodoses 

på individnivå. Det finns en uttalad önskan om att samtliga barn ska mötas där de är och 

ges möjlighet att utvecklas vidare i sin egen takt och på ett lustfyllt sätt, samt att det inte 

ska ställas för höga krav som riskerar att dämpa nyfikenheten och lusten att lära mer. 

Dessa förväntningar överensstämmer med vad som kan utläsas i den nya skollagen 

(120620) som gäller fr.o.m. 1 juli 2011, där vikten av att stimulera lärandet och barnens 

utveckling men även att verka förberedande inför skolan, betonas. Att verksamheten 

även ska vara förberedande inför skolan genom att göra barnen trygga med skolans 

rutiner och struktur är också överensstämmande hos samtliga grupper. De kriterier de 

nämner som verkar förberedande är det som Broady (1988) benämner som den dolda 

läroplanen. Att sitta ner och vänta på sin tur, kunna räcka upp handen samt att ta 

instruktioner var några av de saker föräldrar, förskollärare och rektorer ansåg som 

viktigt för att sedan kunna klara skolan och de ökade krav som där förekommer. Det 

Broady (a.a) menade var dolt är alltså här en uttalad förväntning från samtliga 

respondenter. Dock kan det i Broadys (1988) artikel utläsas att denna dolda läroplan är 

nödvändig för att klara att vara tillsammans i grupp och för att kunna skapa ett lugnt och 

fungerande arbetsklimat i skolan vilket även kan tolkas som ett bakomliggande motiv 

till respondenternas önskan om att arbeta med ovanstående.  

 

Att leken ska vara ett dominerade inslag och att den ska användas medvetet för att 

främja barns lärande och utveckling är något samtliga respondenter lyfter som en stark 
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förväntan på förskoleklassens verksamhet. Det ska vara roligt och lustfyllt att lära sig 

och framför allt ska nyfikenheten och intresset för att lära sig mer främjas. Detta 

lustfyllda lärande betonas även i Lgr11 (2011) som menar att leken som arbetssätt har 

stor betydelse för lärandet. Detta intresse för leken i förskoleklassen strider mot den 

uppfattning Karlsson m.fl. (2006) har gällande förskoleklassens utveckling mot att bli 

allt mer påverkat av skolan och dess arbetssätt. 

 

Det som skilde sig mellan de olika grupperna är förväntningarna på samarbete med 

skola och förskola. Här uttrycker rektorerna en förväntan på att förskoleklassen ska 

samarbeta med förskolan och motiverar detta med behovet att veta vad barnen har med 

sig och därmed få insikt i vad de gjort och var de befinner sig i sin utveckling. 

Föräldrarna lyfter istället samarbetet med skolan som viktigt då man på så sätt ger 

möjlighet att tillgodose allas behov, även de barn som vill arbeta mer skolinriktat. 

Samarbete mellan förskoleklass och skola kan även medföra utökad påverkan på 

skolans verksamhet där föräldrar önskar mer lärande genom lek. Samarbete mellan de 

olika skolformerna lyfts i både förskolans, Lpfö98 (2010), och skolans läroplan, Lgr11 

(2011), som båda menar att det bör finnas en strävan mot att se lärandet på lång sikt 

samt att det är viktigt med en röd tråd mellan de olika verksamheterna. Även Dahlberg 

& Lenz Taguchi (2009) ser vikten av ett gott samarbete för att få en gemensam syn på 

barnen samt i syfte att skapa en pedagogisk samsyn. 

 

Ännu en tydlig skillnad är när de olika respondentgrupperna anser att barnen börjar 

skolan, då förskollärarna är ensamma om att anse att skolan börjar redan i 

förskoleklassen. Föräldrar och rektorer däremot, var tydliga med att skolan börjar i 

första klass. Enligt skollagen (120620) börjar skolan i första klass då denna är 

obligatorisk till skillnad från förskola och förskoleklass. Även Lgr11 (2011) betonar 

skillnaden mellan förskoleklass och skola, då förskoleklassen lyder under skolans 

uppdrag och värdegrund med följande mål och riktlinjer som till stor del är ämnade till 

skolan och dess verksamhet. Alexandersson (1999) lyfter dock de allt för stora 

möjligheterna att tolka läroplanen Lgr11 (2011) och dess mål och menar att detta kan 

skapa en verksamhet som ser väldigt olika ut från kommun till kommun eller till och 

med från skola till skola. Detta kan även kopplas till att flera av förskollärarna uttryckte 

en önskan om ett tydligare uppdrag specifikt för förskoleklassen då de menade att det 
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idag kan upplevas något oklart ifråga om vad som ska göras under året i 

förskoleklassen. 

 

Mötet av dessa förväntningar i praktiken  

Enligt Lencher Hübertz & Bjerring Bagger (2010) är det viktigt att tidigt informera 

föräldrarna om verksamhetens mål och resurser vilket helst ska göras innan barnet 

börjar i förskoleklassen. De (a.a) påpekar att detta bör göras för att undvika 

missförstånd eller skapande av felaktiga förväntningar. Detta är även något 

förskollärarna i undersökningen lyfte som viktigt och majoriteten av dem vittnar om 

nöjda och trygga föräldrar vilket, de poängterar, bidrar till likaledes nöjda och trygga 

barn. Rektorns medverkan i denna information, menar förskollärarna vidare, är även en 

bidragande del till en gemensam grund för alla inblandade då alla får samma bild av det 

som görs samt att alla tar del av de olika förväntningar och frågor som framkommit. 

Enligt förskollärarna kan detta leda till ökat samförstånd och förmåga till att tidigt lösa 

problem samt ökad möjlighet att bemöta och i största möjliga mån, förena skilda 

förväntningar. 

 

Föräldrars och rektorers förväntningar och dess påverkan på förskoleklassens 

verksamhet 

Förskollärarna upplevde att de inte möter så många förväntningar vare sig från föräldrar 

eller från rektorer. Denna uppfattning går stick i stäv mot Jensen & Jensen (2008) som 

menar att föräldrar idag har många åsikter och att de allt oftare uttrycker vad de 

förväntar sig av den verksamhet deras barn befinner sig i menade att dennes 

förväntningar faktiskt var större på läraren i förskoleklassen än på läraren i grundskolan 

och motiverade detta med att förskoleklassen var det första mötet med den kommande 

grundskolan och att det var ytterst viktigt med en god start. I analysen blir det synligt att 

rektorerna behöver bli mer tydliga då det gäller att förmedla sina förväntningar på 

förskoleklassen, då förskollärarna önskade en mer insatt rektor och menade att detta 

hade kunnat bidra till ökad trygghet med ett tydligare uppdrag. 

 

 Jenner tar upp vår påverkan av det som ”sitter i väggarna” (2004:24) och menar då att 

vi till stor del påverkas av de outtalade såväl som uttalade förväntningar vi möter. Här 

riskerar bristen på uttalade förväntningar från rektorn att påverka i en icke önskad 

riktning då det istället finns andra som är tydligare i sina förväntningar. Detta blir 
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tydligt i det exempel en förskollärare ger då hon menar att det är den mottagande läraren 

i första klass som har störst påverkan på förskoleklassens verksamhet. Då dennes 

önskan kanske inte alltid stämmer överens med det givna uppdraget kan det bidra till 

ökad osäkerhet och förvirring gällande just förskoleklassens uppdrag. 
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8            DISKUSSION 

 
8.1 Resultatdiskussion  

 

Denna undersökning var mycket intressant att genomföra då vi båda arbetar i 

förskoleklass och därmed upplever de olika förväntningar som uppstår från föräldrar, 

kollegor och ledning. Som vi skrev i inledningen har vi erfarenhet av att lärare i 

förskoleklass inte allt för sällan menar att vi har ett något otydligt uppdrag då vi står 

någonstans mellan förskola och skola utan tydliga direktiv som säger vad vi ska göra, 

och hur mycket vi ska ”luta” oss emot förskolan eller skolans pedagogik för att det inte 

ska bli för mycket från det ena eller det andra hållet? Här är det många förskollärare 

som tycker det är svårt att veta vilken ”fot” man ska stå på och det är då lätt att ”luta” 

sig mer åt skolans arbetssätt när man befinner sig i dess miljö utan att man reflekterar 

över det. Detta påpekar även Karlsson m.fl. (2006) som menar att förskoleklassen har 

påverkas av skolans arbetssätt mer än förskolans p.g.a. att man befinner sig i dess 

verksamhet. 

   

Många gånger möts vi som arbetar i förskoleklass av en omgivning med väldigt skilda 

förväntningar på vår verksamhet, vilket leder till ökad osäkerhet och ett allt luddigare 

uppdrag. Här ser vi även att ledningen, främst i form av rektorerna, har en viktig roll 

som medskapare av ett tydligare uppdrag. Detta uttrycker även de förskollärare vi talat 

med då flera av dem menar att de inte vet vilka förväntningar och tankar rektorn har 

gällande förskoleklassen och dess uppdrag. En förskollärare efterlyser till och med en 

rektor som enbart har hand om förskoleklassen, detta för att uppnå ett ledarskap med 

kunskap och insikt i förskoleklassen och dess specifika mellanvärld. Detta mer inriktade 

chefskap härleds till förskolan med väl insatta förskolechefer. 

 

Då det gäller förskollärarnas inställning till läraruppdraget i förskoleklassen kan vi ana 

att den är något kluven i sin art, då majoriteten av de förskollärare vi talat med anser att 

skolan börjar i och med förskoleklassen samtidigt som de poängterar att det inte ska 

vara skolverksamhet, utan förberedande verksamhet i förskoleklassen. Denna dubbla 

tillhörighet beskriver även Ackesjö (2011) då de pedagoger hon intervjuat vittnar om att 

de tillhör två kulturer, förskolans och skolans. Detta blir än tydligare då vi ser till de 

förväntningar föräldrar och rektorer i vår undersökning har, där rektorerna lyfter 

betydelsen av samarbete med förskolan medan föräldrarna istället anser samarbetet med 
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skolan som viktigare. Att förskoleklassen ligger i det gränsland som Ackesjö (2011) 

beskriver, kan vi även se i föräldrarnas något kluvna inställning. De är tydliga med att 

skolan börjar i och med första klass samtidigt som de poängterar behovet av ett 

samarbete med skolan. Detta menar de är viktigt för att kunna tillgodose de barn som 

vill lära mer.  

 

Vi blev positivt överraskade då vi i vårt resultat såg att alla respondenter som 

intervjuades lyfte leken och dess betydelse som ett av de viktigaste verktygen vi har i 

förskoleklassen. Alla var överens om att lek, lust och lärande tillsammans bildar en 

helhet som ska verka för att barnen ska bli nyfikna och intresserade och finna vilja att 

lära mer. Detta finner vi stöd i hos Fagerli m.fl. (2001) som lyfter just denna helhet och 

dess betydelse för meningsskapande hos barnen. Att barnen ska må bra, ha vänner och 

kunna fungera väl i grupp är fler exempel som föräldrarna anser vara viktigt i 

förskoleklassens verksamhet. Här kommer omsorgsaspekten in som annars mest 

förknippas med förskolan och dess pedagogik vilket vi kan läsa i Lpfö98 (rev 2010) 

som beskriver omsorgens betydelse för såväl individen som gruppen och dess 

välmående. 

 

Då intresset var att se hur omgivningens, i form av föräldrar och rektorer, förväntningar 

påverkade förskoleklassens verksamhet blev vi förvånade över att alla förskollärare i 

vår studie inte upplever någon större påverkan då de sällan får höra vilka förväntningar 

som finns. Vi reagerade mycket på att rektorernas förväntningar som under våra 

intervjuer uttrycktes med stor säkerhet, inte delges de förskollärare som arbetar i 

förskoleklassen. Detta är något vi anser bör vara ett viktigt utvecklingsområde och vi 

ställer oss frågan hur medvetna rektorerna är om hur uttalade såväl som outtalade 

förväntningar påverkar de lärare som arbetar i förskoleklassen. Som Jenner (2004) 

beskriver så formas vi mycket av vår närmaste omgivning och vad som på olika sätt 

uttrycks i denna. Vill man som rektor vara med och leda verksamheten i rätt riktning 

bör man även vara tydlig med vilken riktning som är önskvärd. De förskollärare vi talat 

med i vår studie vittnar alla om att de inte är helt säkra på i vilken riktning deras rektor 

strävar. Jenner (a.a) menar att vi söker bekräftelse av vår omgivning och beskriver hur 

vi, i brist på detta, söker möjliga lösningar för att på så sätt frammana reaktioner. Detta 

blir tydligt då någon av förskollärarna säger att de istället för att ledas av rektorn, 

påverkas av andra lärare på skolan.   
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8.2 Metoddiskussion 

 

Eftersom vi valde direkta samtalsintervjuer (intervjuer där respondent och intervjuare 

sitter tillsammans och samtalar om frågorna) med föräldrar, förskollärare och rektorer i 

två små kommuner så undrar vi om svaren hade sett annorlunda ut om vi hade valt att i 

förväg skicka intervjufrågorna och om svaren på frågorna då blivit längre och bredare 

när de i lugn och ro hade fått läsa igenom dem. Å andra sidan hade de inte kunnat fråga 

oss direkt om de inte förstått frågan och vi hade heller inte fått en direkt kontakt som 

Bryman (2012) betonar är viktigt för att komma intervjupersonen nära, detta för att 

kunna se och tolka utifrån deras perspektiv vilket han menar görs bäst genom en direkt 

kontakt med intervjupersonen. Vi märkte också att några av intervjufrågorna hängde 

samman eller gick in i varandra eftersom vi fick liknande eller upprepande svar, detta är 

något vi kunde ha reflekterat över innan och kunnat ändra på.  

 

Det som vi tyckte var bra var de uppgjorda frågor som vi följde för att inte hamna utan 

för ramarna, vilket annars kan vara lätt att göra om man inte har ett frågeschema att 

följa. Detta menar även Bryman (2012) är bra för att få struktur på frågorna men säger 

samtidigt att man kan ha öppna frågor som innebär att personerna i intervjun kan svara 

efter sina erfarenheter eller upplevelser utan någon speciell riktning. Något som vi 

använde oss av då intervjuerna genomfördes var diktafonen, detta var till mycket stor 

hjälp när vi inte hann anteckna eller komma ihåg allt som sades under intervjuerna. 

 

Intressant att fundera över är hur resultatet sett ut om vi hade intervjuat fler 

respondenter. Vi kan uppleva att det är svårt att se en helhet eller att tolka och skapa en 

mer övergripande slutsats, då vi vänder oss till så få respondenter i vår undersökning. 

Detta lyfter även Bryman (2012) då han beskriver den kritik som framkommer mot 

kvalitativ forskning och dess resultat. Enligt författaren (a.a) menar kritikerna att det är 

omöjligt att överföra resultatet av vad få personer anser, på en större massa eller på 

andra miljöer. Dock anser vi att den metod som valdes ändå ger oss svar på våra frågor 

och inser att en större undersökning eller valet av en kvantitativ metod hade varit svårt 

att genomföra på den korta tid denna undersökning gavs. Vidare funderingar om vi fått 

liknande resultat om intervjuerna hade gjorts i större kommuner eller om vi hade 

intervjuat barn för att höra deras förväntningar på förskoleklassen. Vi kunde även ha 

gjort observationer i förskoleklassens verksamhet för att se hur förskolläraren förhåller 
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sig till uppdraget och dess arbetssätt. Då Karlsson m.fl. (2006) menar att 

förskoleklassen har blivit mer skolifierad, samtidigt som vår studie påvisar det motsatta 

då de flesta intervjupersoner lyfter fram lekens betydelse och förskolans pedagogik i 

lärandet i förskoleklassen, hade det varit intressant att se om observationer i 

verksamheten visat något annat än det som sades i intervjuerna. 

 
8.3 Vidare forskning 

 

Efter denna studie har tankar väckts gällande förskollärarens roll i förskoleklassen. Vi 

ser hur viktig förskolläraren är för att motverka att förskoleklassen blir ”skolifierad” och 

för att möta föräldrars och rektorers förväntningar på förskoleklassen som en plats där 

lek, lust och nyfikenhet blandat med förskolans omsorgspedagogik bäddar för ett gott 

lärande i framtiden. Vi ställer oss nu frågan hur det blir då den nya 

förskollärarutbildningen inte ger behörighet i förskoleklass och det istället är F-3 lärare 

(förskoleklass-årskurs tre) som kommer att arbeta i förskoleklassen. Hur kommer detta 

att påverka den ursprungliga tanken med förskoleklassen som en bro mellan förskola 

och skola där förskolans pedagogik skulle integreras i skolan genom att ge leken ökat 

utrymme i lärandet. Redan idag upplever vi en del svårigheter med att inte påverkas allt 

för mycket av skolans pedagogik som av tradition sitter djupt förankrade i väggarna, 

detta trots förskollärarens specifika utbildning och tradition. Här ser vi ett behov av att 

undersöka hur förskoleklassen och dess verksamhet kommer att utvecklas då 

förskolläraren försvinner för att ersättas av en lärare skolad i skolans värld. 

 

Ännu en fråga som uppstått under arbetets gång och som vi även blivit 

uppmärksammade på av de förskollärare vi intervjuat, är hur otydlig och öppen för fria 

tolkningar läroplanen Lgr11 är. Här hade det varit intressant att vidare undersöka hur 

olika kommuner eller skolor tolkar och använder Lgr11 (2011) i förskoleklasserna.  
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Bilaga A  
 
Följebrev till respondenter 

 

 

Hej!      

Vi heter Lovisa Lindberg och Christina Stenberg och går sista terminen på 

Linnéuniversitetet i Växjö, Lärare mot förskola och förskoleklass. Vi kommer under 

sommaren att skriva vårt examensarbete och skulle vilja intervjua er. Vårt syfte med 

examensarbetet är att undersöka och problematisera vårdnadshavarens, rektorns och 

lärarnas förväntningar kring förskoleklassens uppdrag men även att utreda hur dessa 

påverkar förskoleklassens verksamhet. Genom ert deltagande i vår undersökning får vi 

hjälp att belysa dessa frågor från olika synvinklar. Intervjun uppskattas ta ca.20 minuter, 

den är frivillig och kan när ni vill avbrytas. Intervjuerna kommer att spelas in och allt 

intervjumaterial kommer att hanteras enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska krav. 

Vilka är samtyckes-, informations-, konfidentiellitets, – samt nyttjande kravet. Ert 

deltagande är helt anonymt och ni är berättigade att ta del av det färdiga resultatet. 

 

Om du har några frågor angående examensarbetet eller intervjun får du gärna kontakta 

oss eller vår handledare.  

 

Med vänliga hälsningar 

Lovisa och Christina 

 

 

 

Lovisa Lindberg, Mobil: xxxxxxxx  lovisa.lindberg@xxxxxxx   

Christina Stenberg Mobil:xxxxxxx. christina.stenberg@xxxxxxxx 

Handledare: Per-Eric Nilsson E-post: per-eric.nilsson@xxxxxxxx   
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II 

 

 
 

 

 

Bilaga B 

 

Intervjumall: 
 

 

Röd fråga = fråga enbart till lärare i f-klass 

 

 

 

1.Vilken utbildning/bakgrund har du? 

 

2. Hur många år har du arbetat i ditt nuvarande yrke? (inte föräldrar) 
 

3. När anser du att barnen börjar skolan?  
 

4. Vilket/vilka anser du är förskoleklassens viktigaste uppdrag? 

 

5. Vad anser du att barnen ska kunna då de lämnar förskoleklassen? 

 

6. Hur ser du på lärande i f-klassen? 

 

7. Vilka förväntningar på utveckling och lärande har du i förskoleklassen? 

 

8. Hur upplever du att du och din verksamhet påverkas av föräldrarnas 

förväntningar på dig och förskoleklassen?  

 

9. Hur upplever du att du och din verksamhet påverkas av rektors 

förväntningar på dig och förskoleklassen? 

 

10. Hur upplever du rektors kunskap och insikt i förskoleklassens uppdrag? 
 


