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ABSTRAKT 

 

Syftet med vår studie är att vinna kunskap om vilka skillnader som barn ger uttryck 

för mellan verksamheterna i förskola och förskoleklass samt lyfta fram barnens 

perspektiv på det innehåll som finns i förskoleklassens verksamhet.  

Vi har tagit del av ett pågående forskningsprojekt med en befintlig empiri vilket 

innehåller kvalitativa intervjuer gjorda med barn i förskoleklassverksamhet. Barnens 

svar har vi analyserat och kommit fram till tre övergripande aspekter såsom miljö 

och material, innehåll i verksamhetens undervisning samt relationer som vi 

presenterar i vårt resultat. Dessa övergripande aspekter som barnen ger uttryck för i 

verksamheterna förskola och förskoleklass är viktigt att ha i åtanke när man som 

pedagog vill närma sig ett barns perspektiv i arbetet i förskoleklass genom att skapa 

en bro mellan förskola och skola. 

I vårt resultat tillför vi dessutom en sociokulturell analys med tillhörande begrepp. 
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1. Introduktion  

 
Förskoleklassen är en frivillig skolform för sexåringar. Verksamheten styrs av   

LGR 11, vilken innehåller kursplaner för olika ämnen. En intressant aspekt är 

dock att dessa kursplaner inte innefattar förskoleklassen. Något som vi observerat 

under vår utbildning är att undervisningen och organisationen i förskoleklassen 

varierar betydligt  mellan olika skolor, kanske på grund av verksamhetens ibland 

oklara uppdrag. Även lärare upplever ibland förskoleklassens uppdrag som oklart 

menar Ackesjö (2011, s 13) då hon belyser många lärare i förskoleklass upplever 

känslor av ”förvirring om hur verksamheten i förskoleklassen ska vara 

uppbyggd”.  

 

Trots att förskoleklassens verksamhet inte är obligatorisk, var det enligt 

Skolverket 96%  av barnen  som år 2012 gick i förskoleklass, vilket var det 

högsta antalet på länge. Trots att verksamheten som tidgare nämnt är frivillig 

nyttjas den av majoriteten av alla sexåringar som har rätt till en likvärdig 

utbildning med tydliga ramar, precis som i förskolan och skolan.  

 

Det oklara uppdrag som lärarna i förskoleklass står inför och befinner sig i, 

tänker vi måste återspeglas hos barnen. Eftersom förskoleklassen ska fungera 

som en bro mellan förskolan och skolan (Ackesjö, 2011) vilket även den nya  

skollagen som kom 2011 styrker, ställer vi oss undrande till skillnader och 

likheter mellan förskolans och förskoleklassens verksamheter.Vårt syfte med 

denna studie är därför att vinna kunskap om barns perspektiv på skillnaderna 

mellan förskolan och förskoleklassen. 

 

 

 

Begreppsdefinition 

Förskoleklass:  ” Förskoleklassen är en frivillig skolform för sexåringar. De allra 

flesta sexåringar i Sverige är inskrivna i förskoleklass. Förskoleklassen får sin 

identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och 

metodik. Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar av det 

aktiva lärandet och eleven lust och nyfikenhet ska tas tillvara. Verksamheten styrs av 

del 1 och 2 i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11. 

Förskolans läroplan gäller inte för förskoleklassen. ” (Skolverket, 2013). 
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Barns Perspektiv: Enligt Halldén (2003) handlar ett barns perspektiv om att fånga 

ett perspektiv eller en kultur som är barnets eget. Barnet är själv med och bidrar till 

information. Barnets perspektiv tar in utgångsåpunkt i barnets tankar, upplevelser, 

känslor och intentioner. Enligt Johansson (2003) är barns perspektiv ”det som visar 

sig för barnet, barnets erfarenheter, intentioner och uttryck för mening”. 
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2. BAKGRUND 

2.1  Förskoleklassens tillkomst 

 

Förskoleklassen infördes 1998 som en egen skolform i det offentliga skolväsendet 

(Myndigheten för skolutveckling, 2006). Detta innebar praktiskt att förskolans 

verksamhet för sexåringar förflyttades in till skolan. Argument för reformen var att 

göra övergången mellan förskolan och skolan lättare för barnen samt även att 

utveckla skolans arbetssätt (Karlsson, Melander, Perez Prieto & Sahlström, 2006). 

Den pedagogiska bakgrunden till reformen handlade om förskolans arbetssätt med 

arbetslag och barncentrerade aktiviteter skulle integreras med skolans ämnesinriktade 

verksamhet och utveckla detta (a.a.). Enligt Ackesjö & Persson (2010) skulle 

förskoleklassen inte fungera som en skolverksamhet, men inte heller som en 

förskoleverksamhet. Däremot skulle verksamheten drivas utifrån förskolans syn på 

lärande och kunskap, och i och med det fungera som en bro mellan förskolan och 

skolan (Ackesjö & Persson, 2010). 

Karlsson mfl (2006) betonar att förskoleklassen är enligt riksdagsbeslut en skolform 

som kommunerna är skyldiga att erbjuda, men barnens deltagande är inte 

obligatoriskt. Författarna menar även att det existerat sexårsverksamheter utformade 

för sexåringar lika länge som det funnits daghem, lekskolor och förskolor. Det har 

även funnits skolförberedande verksamheter för sexåringar som varit hemma dagtid. 

Barnen har på varierande sätt förberetts inför skolstarten med ökat förtroende från 

såväl pedagoger som från föräldrarna, de vuxna och kanske framförallt barnen själva. 

Tidigare har barn upplevts som på väg ur småbarnsåren vilket lett till detta ökande 

förtroende och ökat ansvar. Karlsson mfl (2006) menar vidare att barnen observerats 

och fått genomgå skolmognadstester, haft sexårssamlingar, läs-och skrivgrupper och 

skolförberedelsegrupper. Detta för att göra övergången mellan förskolan och skolan 

eller hemmet och skolan smidigare och enklare.  

I början av 1990-talet började sexåringarnas verksamhet bedrivas som en särskild 

enhet. Detta var bland annat en konsekvens av skollagen 1991 som syftade till att 

göra skolstarten mer flexibel samt ett resultat av 1980-talets babyboom vilket gjorde 

att de tidigare mer glesare årskullarna nu hade kommit upp i åldrarna (Karlsson mfl, 

2006). Den ekonomiska bakgrunden till reformen handlade om att klassrum stod 

tomma samtidigt som förskolorna fylldes. Naturligt blev då att sexårsverksamheterna 

i många kommuner flyttades till skolans lokaler. Författarna belyser även att oavsett 

benämningen på sexårsverksamheten fick den en organisatorisk tillhörighet i skolan. 

Både pedagoger och föräldrar såg snart effekterna av att sexåringarna nu tillhörde 

skolans organisation. Barnen fick möjligheten att delta i en verksamhet mer anpassad 

efter deras behov och blev mer satta i centrum, samt fick en inblick i sin kommande 

skolstart (Karlsson mfl, 2006).   
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2.2 Förskoleklassens uppdrag idag 

 

Efter att ha behandlat bakgrunden till förskoleklassens framväxt fokuseras i 

kommande avsnitt förskoleklassens uppdrag idag. 

”Skall förskoleklassen t. ex. huvudsakligen vara skolförberedande 

eller skall den via integration leda till skolutveckling? Vi har funnit stora skillnader i 

uppfattningar härvidlag.” (Skolverkets rapport nr 201, 2001, s 12).   

 

Enligt Skollagen (2010:800) är syftet med förskoleklassen att ”stimulera elevers 

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

utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja 

allsidiga kontakter och social gemenskap ”  

Som tidigare nämnt, är förskoleklassens officiella uppdrag och grundtanke (Ackesjö, 

2011; Myndigheten för skolutveckling, 2006) att fungera som en bro mellan 

förskolan och skolan. Genom lärarna ska det bästa ur förskolans och skolans 

traditioner sammanföras, verksamheten ska dock inte bli för lik förskolan och inte 

heller skolan. Forskningsresultat, tex Karlsson mfl (2006) visar dock att 

verksamheten håller på att skolifieras. Även Skolverkets rapport (2001) belyser att ” 

det konstaterades att det snarare sker en utveckling mot en vuxenstyrd ”skolifiering” 

av den integrerade verksamheten och verksamheten i förskoleklass än en utveckling i 

reformens anda mot nya synsätt och arbetsformer med inriktning mot lek, skapande, 

experimenterande och utforskande.” Men det ska också noteras att denna rapport är 

12 år gammal. 

 

Som det redan betonats följer förskoleklassen under LGR 11, grundskolans läroplan, 

men omfattas inte av kursplanerna i denna. LGR 11:s två första delar, skolans 

värdegrund och uppdrag, samt övergripande mål och riktlinjer gäller för 

förskoleklassen men till skillnad från årkurserna 1-9, förskoleklassens verksamhet 

saknar det centrala innehållet i undervisningen (Skolverket, 2011). Däremot har 

Skolverket publicerat ett stödmaterial; Diskutera, som innehåller ideér som kan vara 

ett stöd för undervisningen och för lärarna i förskoleklass. Den sätter fokus på den 

nya läroplanens uppbyggnad och struktur samt hur den kan användas för planering 

av förskoleklassens verksamhet. Diskussionsunderlaget innehåller olika frågor till 

läroplanens två första kapitel som ska stödja diskussioner som behöver föras för att 

ställa den egna verksamheten i relation till den nya läroplanen  (Skolverket, 2011).  

Skolverkets rapport (2001) betonar att  att förskoleklassen har en stark 

utvecklingspotential och att det är viktigt att stödja det utvecklingsarbete som 

ständigt sker.  Rapporten betonar  tid och stöd för kompetensutveckling men ”det 

handlar också om kunskap, medvetenhet och samsyn  i hela organisationen, ”den 

röda tråden”, samt om strukturella förutsättningar i form av storlek och 

sammansättning av barn- och personalgrupper” (a.a,  s 15). 
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2.3  Förskolans nya uppdrag 

 

Förskoleklassen uppdrag verkar klart på papper, men otydligare i verkligheten. Även 

förskolans uppdrag har förändrats, vilket påverkar förskoleklassens verksamhet, och 

vi kommer behandla förskolans nya uppdrag i detta avsnitt. 

Skollagen (2010) beskriver att ”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande 

samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på 

barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar 

en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och 

förbereda barnen för fortsatt utbildning”  

 

Skolinspektionen (2012) menar att läroplanen har fått ett allmänt genomslag i 

förskolan under det senaste decenniet men tidigare utvärderingar har också upptäckt 

stora variationer mellan olika förskolor i hur mycket de arbetar utifrån läroplanen 

(a.a.). De målområden som dominerade den första läroplanen för förskolan var 

normer och värden samt utveckling och lärande. Den reviderade läroplanen lägger ett 

större fokus på lärande (Skolverket, 2010). Vidare skriver Skolinspektionen (2012) 

att regeringens avsikter med en förtydligad läroplan är att förstärka förskolans 

pedagogiska uppdrag.  Strävansmålen har utvecklats, blivit fler och ändrat karaktär, 

framförallt i avsnittet om barns utveckling och lärande. Främst handlar det om 

kompletteringar av mål och riktlinjer när det gäller barns språkliga och 

kommunikativa utveckling, barns matematiska utveckling, samt naturvetenskap och 

teknik. Stor tyngd läggs vid kommunikativa förmågor, som får betydelse för samtliga 

mål. 

 

Herrlin, Frank & Ackesjö (2012) skriver att i och med den reviderade läroplanens 

ökade fokus på lärande inom olika ämnesområden, nya arbetsmetoder samt 

förhållningssätt till barns lärande måste arbetssätten utvecklas på en del förskolor. 

För andra förskolor bekräftar den nya reviderade läroplanen det arbetsätt man sedan 

tidigare har utarbetat.  Vidare skriver Herrlin mfl (2012) att i den reviderade 

läroplanen har förskolan fått ett utökat uppdrag att arbeta med barns lärande och 

utveckling. Resultatet blir då att detta  inte längre enbart tillhör skolans angelägenhet.  

 

Enligt Brodin & Renblad (2012) är barndomen  ingen transportsträcka till vuxenlivet 

utan ska betraktas som en viktig del i livet. Förskolan är viktig för barnen i den tid de 

befinner sig och den ska både vara trygg, rolig och lärorik. Förskolan har betydelse i 

ett livslångt perspektiv och den nya läroplanen (Skolverket, 2010) slår fortfarande 

fast att förskolan ska bilda en helhet mellan omsorg, fostran och lärande samtidigt 

som det pedagogiska uppdraget har stärkts.  

 

 

Jönsson, Sandell & Tallberg-Broman (2012) menar att hörnstenen i den svenska 

förskolan är att erbjuda barn pedagogisk verksamhet som  en helhetssyn på omsorg, 
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socialisation och lärande. 1998 års läroplan bygger på en modell av Educare. Detta 

innebär en kombination av omsorg och utbildning, och en förståelse för barns 

utveckling där sociala, emotionella och kognitiva aspekter förutsätter och förstärker 

varandra (a.a.). I den reviderade läroplanen från 2010 har strävansmålen blivit fler 

och utvecklats, och lägger ett större fokus på lärande.  

Jönsson mfl (2012) har intervjuat personal i förskolan som beskriver förskolans 

vardagliga verksamhet som en kombination av omsorg och pedagogik. Men 

samtidigt påpekas det att det finns en tydlig tendens användning av mer skolliknande 

aktiviteter i förskolan. Personalen anser också att de förbereder barnen för skolan, 

men är samtidigt oroliga att förskolan ska  bli för skollik.  

Slutligen belyser Jönsson mfl (2012) att slutsatsen av den  utvärderingsrapport 

skolverket har gjort (Skolverket, 2008) är att utvecklingen är komplex och 

motsägelsefull. Den Educare modell som innebär en bra blandning av omsorg och 

lärande fortsätter att existera samtidigt som svenska förskolan närmar sig en mer 

"akademisk" tradition som finns i t ex Frankrike och Storbritannien, där fokus till 

stor del ligger på tre grundpelare (läsning, skrivning och aritmetik). Jönsson  mfl 

(2012) drar slutsatsen att det kanske är lite för tidigt att tala om ett paradigmskifte i 

svensk förskola, men att viktiga förändringar sker hela tiden.. 

 

2.4  Övergång från förskola till förskoleklass 

 

Vi har  belyst förskolans och förskoleklassens uppdrag, och kommer i detta avsnitt 

fokusera på övergångar mellan verksamheter. 

Fabian & Dunlop (2007) belyser att även om åldern för skolstart varierar världen 

över, är denna övergång ett steg i  livet och något väldigt betydelsefullt för barnet 

och för föräldrarna.  Även Sandberg (2012) belyser att skolstarten  som övergång är 

en betydelsefull händelse som kan medföra olika påfrestningar för barnen. Ibland kan 

påfrestningarna relateras till ökade förväntningar och krav på att utveckla förmågor, 

som att läsa, skriva och räkna.  

Sandberg (2012) beskriver vidare hur tiden före och efter skolstarten upplevs som en 

viktig och för en del barn också kritisk period i livet. Med skolstarten kommer 

förändringar och vikten av skolstarten påverkar den första tiden i skolan och kan 

också påverka i ett längre perspektiv, vilket även Fabian & Dunlop styrker (2007).  

Garpelin, Sandberg, Andersson & Hellblom-Thibblin (2009) menar att det är 

betydande för barnens förutsättningar för att nå de uppnåendemål som skolan har, 

hur barnen hanterar övergången från förskolan.  

 
Sandberg (2012) tolkar Barbara Rogoff (2003) och menar att övergångar kan förstås 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv, ”as when children change their role in their 

community’s stucture” (Sandberg, 2012, s 21). I utbildningskontexter innebär 
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övergångar många gånger om att man ställs inför nya utmaningar och krav och 

övergången kan inte sägas vara avslutad förrän man känner sig hemma i den nya 

kulturen. Fabian & Dunlop (2007) menar att barn idag är mer vana vid förändringar 

och övergångar än förut men att det inte ska antas att alla barn upplever dem på ett 

samma sätt.  

 

Även Augst & Akos (2009) belyser hur övergångar i skolväsendet är kritiska 

perioder som kan ge barnen möjligheter och även utmaningar som påverkar deras 

framtida studier. Författarna beskriver även hur övergången från förskola till skola 

innebär tydliga förändringar för barnen i form av klasstorlek, miljö, 

föräldraengagemang, sociala relationer, akademiska krav och beteendemässiga 

förväntningar.  

 

Författarna betonar även hur barnens sociala nätverk förändras från att i huvudsak 

interagera med vuxna, till att interagera mer med andra barn och hur många upplever 

svårigheter i dessa nya interaktioner med kamrater. Ur ett kognitivt perspektiv  

menar författarna att barn utvecklar sina språkkunskaper och utforskar sin värld 

genom att vara aktiva med nytt material och människor i sin omgivning. Barn 

utvecklar även en känsla för hur läsning, skrivning och räkning fungerar i samspel 

med andra (Augst & Akos, 2009). 

 

Augst & Akos (2009) menar att ur ett akademiskt perpspektiv, är skolan en 

verksamhet som lägger tyngdpunkten på formella instruktioner, och ofta skiljer sig 

från en mer barn-centrerad, mindre krävande förskolemiljö. Barn i skolan tenderar att 

vara mer i olika gruppkonstellationer, delta i mer strukturerade aktiviteter, och har 

större lärare / elev förhållanden än tidigare. Författarna citerar hur barn observerade 

förändringar i den nya verksamheten genom att belysa "I förskolan de läser för dig, i 

skolan lär man sig att läsa". Även om förskolan blir allt mer fokuserad på lärande , 

är många barn är inte utvecklingsmässigt redo för den formella undervisningen i 

skolan och har svårigheter med anpassning till den nya verksamheten (Augst & 

Akos, 2009).  
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2.5  Skolförberedande  

Vi har i föregående avsnitt fokuserat på övergångar som fenomen och deras 

betydelser för barn inom skolverksamheten. Detta avsnitt kommer handla om vad en 

skolförberedande verksamhet kan innebära. 

 

Enligt Ackesjö (2011) handlar skolförberedelse om anpassning till skolan. 

Författaren beskriver vidare hur verksamheten är placerad mellan skolan och 

förskolan för att skapa trygghet och för att ge barnen en mjuk inskolning. Ackesjö 

betonar hur lärare generellt är eniga om att förskoleklassen ska ses som ett års 

inskolning och att barnen inte ska disciplineras till formellt lärande i skolbänken. 

Lärarna i Ackesjös (2011) studie betonar istället hur innehållet i förskoleklassen ska 

präglas av trygghet, glädje och social utveckling.  

 

Skolverkets rapport belyser å andra sidan hur förskoleklassens innehåll skolifierats.  

”Efter de första två projektåren konstaterades att det snarare sker en utveckling 

mot en vuxenstyrd ”skolifiering” av den integrerade verksamheten och 

verksamheten i förskoleklass än en utveckling i reformens anda mot nya 

synsätt och arbetsformer med inriktning mot lek, skapande, experimenterande 

och utforskande” (nr 201, 2001, s 10). 

 

Lärarna beskriver matteaktiviteter och språkstimulering som förekommer i 

förskoleklassen, men dessa beskrivs inte som skolförberedande (Ackesjö, 2011). 

Istället betonar en del lärare att det centrala skolförberedande arbetet i 

förskoleklassen handlar om att få barnen att bli självständiga, att lära dem färdigheter 

som kan främja den fortsatta skolgången. Det framkommer också att lärarna inte ser 

undervisningen på så vis att den ska förbereda barnen på framtida situationer som 

inkluderas i skolsystemet, som att sitta stilla eller andra skolkoder.  

 

Ackesjö (2011) menar att förskoleklasslärarna argumenterar för att förskoleklassen 

binder ihop förskola och skola. Detta synliggörs genom lärarnas markeringar av att 

skolförbereda barnen också handlar om att förbereda de lärare som i skolan ska ta 

emot banrnen. Här lyfts en annan aspekt fram om skolförberedelse, nämligen att 

underlätta för andra, att göra övergången så smidig som möjligt för både lärare och 

för barn. 

 

Fast (2007) har i samtal med förskollärare och lärare kommit fram till att samarbete 

mellan dessa yrkeskategorier sällan förekommer, de tycker inte att det finns tid avsatt 

för något sådant. Det får bland annat till följd att förskollärarna ute på förskolorna 

inte känner sig sedda och uppskattade av förskollärarna i förskoleklassen. Det visar 

sig senare att förskoleklassens lärare i sin tur känner att deras arbete inte tas tillvara 

då barnen börjar skolan. Risken med denna anonymitet inför varandras 

verksamhetsområden är att progression kan utebli och att barnen då får upprepa 

samma saker. 
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De avhandlingar som har skrivits om övergången till eller från förskoleklass har ofta 

haft ett läs- och skrivfokus. 

 

Skoog (2012) visar genom sin studie att det skriftspråkliga arbetet i förskoleklass i 

hög grad liknar skolans traditionella sätt att arbeta med läs och skrivinlärning. 

Eleverna i första klass arbetade med samma uppgifter kring bokstäver oberoende av 

sina tidigare läs och skriverfarenheter. Vilket tyder på att skolan inte bygger vidare 

på elevernas kunskaper från förskoleklassen. Undervisningen i skolan utgår från att 

alla elever ska börja om från början i sitt skriftspråkslärande. 

 

Förskoleklassen beskrivs retoriskt som en mötesplats för förskolans och skolans 

kulturer där tanken är att ny pedagogik ska skapas. Sammanfattningsvis visar dock 

resultatet av föreliggande studie i enlighet med tidigare studier att förskoleklassens 

arbete med skrifspråket tenderar att organiseras som separata lektionsliknande 

arbetspass utan att integreras i förskoleklassens övriga verksamhet (Skoog, 2012). 

 

Fast (2007) har sett genom sin avhandling hur det tycks råda oklarhet om vilket 

förhållningssätt förskollärarna i förskoleklassen ska ha till läs- och 

skrivundervisning. Det är ett område som de inte kan, säger flera av förskollärarna i 

denna studie. Förskollärarna menar att de inte har utbildning för att bedriva en sådan 

undervisning. Därför gör de på samma sätt som de sett lågstadielärare göra eller låter 

minnen av läs- och skrivundervisning, som de bär med sig från sin egen eller sina 

barns skoltid, få styra. Vidare framför Fast (2007) att barnen kommer till 

förskoleklass och skola med en rik erfarenhet av läsande och skrivande. Många har 

praktiserat det under många år i sina hem tillsammans med föräldrar, syskon och 

kamrater. Barnen har också med sig erfarenheter från verksamheten i sina förskolor. 

 

 

2.6  Sociokulturellt perspektiv  

För att kunna analysera vårt problemområde har vi valt delar och centrala begrepp ur 

det sociokulturella perspektivet.  

Vygotskij menade att barnet i samarbete med vuxna eller mer kompetenta kamrater 

kan prestera mer än det kan klara på egen hand. Det barnet klarar med hjälp idag 

kommer det senare kunna klara själv. Genom samarbete och samspel med vuxna 

eller andra barn styrs barnet mot högre nivåer i sin egen utveckling. Vygotskij 

menade även att utveckling sker genomlärande och att man i många sammanhang 

kan säga att det är lärande som styr utvecklingen (Bråten, 1998). 

Enligt Strandberg (2009) utvecklar barnet kompetens i relation till de utmaningar 

som finns i den värld de lever i. Samspel med andra är alltid viktigt vid lärande. Då 

det gäller övergångar och språng har samspelet en särskilt viktig roll eftersom barnet 

vid detta moment i utvecklingszonerna lånar en begreppsvärld som de ännu inte har. 

Utvecklingszonerna utvecklas lättare genom instruktion och imitation. 
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Vygotskij menade att barnet under socialisationen (i samspelet med andra) 

introducerades eller fördes in i en kultur och sedan tog in olika sätt att medverka i 

kulturen genom att de deltog i aktiviteter tillsammans med andra. Att dela något med 

en annan människa ger barnet möjlighet att ta de första stegen mot att bli medlem i 

den gemensamma kulturen (Smidt, 2010). När vi känner till barnets erfarenheter, 

kultur och kulturella redskap, dess nätverk för stöd och kommunikation samt 

betydelsefulla andra, kan vi börja bygga upp en ny värld som barnet kan lära i och av 

och erbjuda det en ny kultur till vilken barnet själv också bidrar (Smidt, 2010). 

Vygotskij beskriver den proximala utvecklingen, dvs en utveckling som ligger steget 

före men inte alltför långt före barnets nuvarande utveckling. Vuxna som omgärdar 

barnet ska låta det möta krav och utmaningar genom ansträngning samt hjälp från en 

mer erfaren person. Vuxna ska stödja och främja barnets inlärning och utveckling 

genom att formulera nya men samtidigt realistiska mål. Både formell och informell 

undervisning tillsammans med kunnigare och mer erfarna vuxna eller lärare är 

viktiga förutsättningar för barnens sociala och kulturella utveckling (Hwang,Nilsson, 

2003). 

Enligt Hundeide (2006) är människan av naturen mottaglig att vara lärling dvs att bli 

vägledd och genom samspel utvecklas med andra. Det viktigaste lärandet i 

människans liv är det som sker genom samspelet med andra. Kompetenta deltagare i 

den vuxna kulturella gemenskapen ska vägleda och understödja barnets utveckling in 

i gemenskapen det s.k. socialt assisterade lärandet.Vidare skriver Hundeide (2006) 

att utan stöd från en sensitiv omsorgsperson finns det begränsningar för hur långt 

barnets utveckling fortgår av egen kraft. 

Genom att barnet deltar i vardagslivets sociala praktiker tillägnar det sig olika 

symboliska redskap även kallade artefakter som blir avgörande för hur det kommer 

att förstå, tänka samt uppfatta sin värld. Vidare skriver Hundeide (2006) att när det 

sker sociala förändringar i samhället införs och approprieras nya artefakter och 

sociala verksamheter.  

Jerlang mfl (2008) beskriver Vygotskijs utvecklingszoner dvs en periodindelning av 

barnenes utveckling. Barnets utveckling är för komplicerad för att kunna förklaras 

utifrån enskilda karaktäristiska t.ex känslor eller kognition. Olika känslor kan vara 

mer betydelsefulla under vissa perioder i barnets utveckling. De inre förändringarna i 

barnets utveckling är grunden för en förståelse och därmed en definition av perioder i 

utvecklingen.  I en aktuell utvecklinszon finns det alltid en rad nya områden i barnets 

psyke som är under utveckling. Vygotskij menade att man ska hjälpa barnet att lösa 

uppgifter som innehållsmässigt och åldersmässigt pekar framåt. På så sätt får man en 

egentlig insikt om barnets utvecklingsstadium och möjligheter. 

De sociokulturella begrepp som vi tänker oss använda som analysverktyg av vårt 

resultat är artefakter, proximala utvecklingszonen samt samspel, därför är dessa även 

kursiverade i texten och kommer vara kursiverade genom hela arbetet.  

 



15 

2.7  Sammanfattning  

1998 infördes förskoleklassen som en egen skolform  i det offentliga skolväsendet, 

vilket praktiskt innebar att förskolans verksamhet för sexåringar flyttades in till 

skolan (Mydigheten för skolutveckling, 2006). Argument för detta var att göra 

övergången mellan förskolan och skolan smidigare för barnen och även att utveckla 

skolans arbetssätt. Augst & Akos (2009) betonar hur övergångar i skolväsendet är 

kritiska perioder i barnens liv som kan ge möjligheter och utmaningar som påverkar 

deras fortsatta skolgång. Författarna beskriver även hur övergången mellan förskola 

och skola innebär förändringar i form av gruppstorlek,miljö, sociala relationer, 

akademiska krav mfl.  

Den pedagogiska bakgrunden till förskoleklassen handlade om att förskolans 

arbetssätt skulle integreras med skolans ämnesinriktade verksamhet och utveckla 

denna (Karlsson mfl, 2006). Medan den ekonomiska bakgrunden syftade till att 

klassrum i skolan stod tomma på grund av glesa årskullar under 1980-talet, samtidigt 

som förskolorna fylldes.  

Enligt Skollagen (2010:800) är syftet med förskoleklassen idag att stimulera elevers 

utveckling och lärande samt att förbereda dem för den fortsatta skolgången. Enligt 

Ackesjö (2011) handlar skolförberedelse om anpassning till skolan och att ge barnen 

en mjuk inskolning.  

Förskoleklassens officiella tanke är att fungera som en bro mellan förskola och skola, 

dessa verksamheter ska integreras men inte göra förskoleklassen för skollik. Dock 

visar forskning, ex Karlsson mfl (2006) att verksamheten håller på att skolifieras. 

Kanske beror detta på att förskolans uppdrag är förändrat och den nya läroplanen för 

förskolan lägger större tyngd vid lärande,förhållningssätt till barns lärande,  nya 

arbetsmetoder och det pedagogiska uppdraget (Skolverket, 2010, Skolinspektionen 

2012, Herrlin, Frank & Ackesjö 2012).  

Utifrån denna bakgrund är det av intresse att vidare studera skillnaderna mellan 

förskolans och förskoleklassens verksamheter. 
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3  SYFTE 
 

Förskoleklassens uppdrag är att fungera som en bro mellan förskola och skola. I 

förskoleklassen ska pedagogiken och undervsiningen grundas på en kombination av 

förskolans och skolans metodik. Verksamheten och undervisningen i förskoleklassen 

är relativt löst reglerad, samtidigt som verksamheten i förskolan mer och mer 

influeras av skolorienterade värden och förhållningssätt. I denna studie vill vi därför 

vinna kunskap om barns perspektiv på förskoleklassens verksamhet, och om hur barn 

beskriver denna verksamhet i relation till förskolans. Därför har vi ställt oss följande 

frågeställningar: 

 

 Vilka skillnader mellan verksamheterna i förskola och förskoleklass ger barn 

uttryck för? 

 Vilket innehåll lyfter barnen fram i sina berättelser om förskoleklassens 

verksamhet? 
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4 METOD 
I metodavsnittet beskrivs vilket urval som gjorts, genomförande, trovärdighet och 

tillförlitlighet, etiska aspekter samt en kritisk metoddiskussion.  

 

4.1 Genomförande och urval   

Materialet består av 29 st gruppintervjuer med 172 barn gjorda år 2010. Intervjuerna 

har genomförts i 25 förskoleklasser på 23 skolor i åtta kommuner i södra Sverige. 

Intervjuerna är genomförda på höstterminen och därmed har barnen erfarenhet av 

förskoleklass och samtidigt förskolan färskt i minnet. Intervjuerna är en del av ett 

större forskningsprojekt och har genomförts av studenter som ett VFU-projekt och 

delar av forskningsprojektet finns publicerat i Herrlin, Frank & Ackesjö (2012). 

 

4.1.2 Analysprocessen 

Vi har inte lyssnat på de inspelade intervjuerna utan vi har läst och analyserat 

samtliga 29 gruppintervjuer. Vi valde först att fokusera fråga 4 som har begreppet 

”skillnad” med i intervjuguiden och fokusera på barnens svar gällande denna, men vi 

upptäckte relativt fort att vi behövde läsa och analysera samtliga svar på frågorna för 

att kunna urskilja mönster och teman. Redan vi första skumläsningen av intervjuerna 

kunde vi urskilja tre teman eller mönster som svarade på våra frågeställningar. När vi 

sedan djupläste intervjuerna blev dessa teman väldigt tydliga och kunde 

kategoriseras som Miljö, Innehåll och Relationer. Dessa teman var återkommande 

och merparten av barnen nämnde ett eller flera av dessa teman, vilket gjorde att 

dessa framkom som viktiga. Sedan har innehållet i dessa teman analyserats men 

hjälp av våra analysbegrepp artefakter, proximala utvecklingszonen och samspel. 

 

4.2 Kvalitativa intervjuer 

En kvalitativ intervju liknar ett vanligt samtal men skiljer sig från det vardagliga 

samtalet då den har ett bestämt fokus (Dimenäs, 2008). Intervjuaren bestämmer 

riktningen på samtalet och ser till att man håller sig till ämnet.Vid en kvalitativ 

intervju gäller det att man inte styr intervjun och ställer ledande frågor. Det är den 

intervjuades uppfattningar och föreställningar som är av intresse i intervjun. 

Frågorna som ställs i en kvalitativ intervju benämns som öppna frågor, d.v.s. att 

frågorna har en svag struktur och att följdfrågorna som ställs följer den intervjuades 

tankar alltså inte i en förväg bestämd ordning (Dimenäs, 2008). 

Intervjuerna bestod av 8 frågor (se bilaga 1) med öppna svarsmöjligheter, även kallat 

semistrukurerade. Alla barnen har fått samma frågor men varierande följdfrågor. Alla 

intervjuer är inspelade och transkriberade. 
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4.3 Barns perspektiv som metodologiskt begrepp 

I studien har vi strävat efter att närma oss ett barns perspektiv. Att sträva efter att 

närma sig barnets perspektiv innebär särskilda etiska förhållningssätt. Barn befinner 

sig i en underordnad position och de har få möjligheter att hävda sin integritet och 

sina egna tolkningar gentemot forskaren.  För att kunna närma sig ett barns 

perspektiv handlar det om att ta fasta på de villkor som barnet lever under och vad de 

innebär för barnets erfarenheter, dessutom handlar det om att förstå barnens 

intentioner och meningsuttryck (Halldén, 2003).  En förutsättning för att förstå barns 

perspektiv handlar om hur vi kan förstå andra i mötet och interaktionen med andra 

människor (Johansson, 2003). 

 

Hallden, (2003) menar att det handlar om att skilja ut vem som formulerar 

perspektivet, barnen eller någon som företräder barnen. Att det är barnens perspektiv 

och inte pedagogernas.  Ett barnperspektiv måste innehålla ett barns perspektiv men 

att det måste tolkas utav antingen forskaren eller pedagogen som måste närvara vid 

dessa tolkningar.  Barns perspektiv innebär att barn själva lämnat sitt bidrag till 

skillnad mot historisk forskning där barnperspektivet är av ett material som inte 

lämnats av barnen själva utan har formulerats av vuxna (Halldén, 2003). Vi har valt 

att utgå från  barns perspektiv för att sträva efter att urskilja deras tankar om 

förskoleklassens verksamhet, och inte vad pedagogerna eller någon annan tror att 

barnen tycker. 

 

 

4.4 Trovärdighet och generaliserbarhet 

Patel & Davidsson (2003) menar att intervjuernas tillförlitlighet handlar om hur 

studien motstår slumpinflytanden av olika slag. När man inte kan mäta reliabiliteten 

får man försöka försäkra sig om tillförlitligheten genom andra verktyg. Om vi 

använder oss av strukturerade intervjuer är undersökningens tillförlitlighet i hög grad 

sammankopplad till intervjuarens erfarenhet och förmåga (a.a.).  Begreppet validitet 

bör ges en bredare innebörd i relation till den kvalitativa forskningen (Svensson & 

Starrin, 1996). Validitet handlar om hur väl man mäter det som är tänkt att mätas. 

Validitet inkluderar giltigheten av resultat, metoden (här intervjuer) och upplägget 

inför undersökningen som används. I den empiri som vi utgått ifrån har alla barn fått 

samma frågor, vilket ger högre validitet. Validiteten ökar också  genom att 

intervjuerna är genomförda på flera olika skolor. 
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4.5 Forskningsetiska reflektioner 

När forskare genomför undersökningar finns det enligt Vetenskapsrådet (2002) fyra 

krav som forskarna måste förhålla sig till. Dessa krav finns till för skyddandet av 

individer vid forskning. Det är individskyddkravet som har delats upp i fyra delar, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att den som ska bedriva forskning inom ett aktuellt 

forskningsområde måste informera om studiens syfte. I  vårt material, som är en del 

av ett större forskningprojekt, har intervjuaren informerat föräldrar, lärare, ledning 

och barnen om syftet via brev. 

Samtyckeskravet handlar om att de som deltar i undersökningen för själv bestämma 

över sin medverkan i studien. Föräldrarna har skriftligt fått ge sitt samtycke till att 

deras barn har fått medverka i studien. Sedan har även intervjuaren frågat barnen 

själva om de velat medverka, vilket gäller trots föräldrarnas godkännande. Detta 

innebär att även om barnens föräldrar godkänt deras deltagande i studien, väger 

barnens vilja högre, vill inte barnet delta, intervjuas inte barnet. 

Konfidentialitetskravet innebär att personer som medverkar i undersökningen, ska 

ges största möjliga sekretess. I studien har inga namn på barn eller skolor använts. 

Nyttjandekravet syftar till att uppgifter som samlas in från de enskilda personerna 

endast nyttjas till forskningsändamål. De material som vi fått ta del av ska vi efter 

vår studies avslut, lämna tillbaka till forskaren som påbörjat studien. Föräldrarna har 

också fått information om att barnens berättelser kommer att användas i olika texter 

och publikationer. 

Att forska med och om barn kräver att man tänker lite extra kring de etiska 

aspekterna. Eftersom vi dock inte har genomfört intervjuerna själva utan använt oss 

utav befintlig empiri till vår studie så har vi då varken  haft chansen att lära känna 

barnen i intervjuerna eller heller inte blivit accepterade av dem.   

Johansson (2003) menar att personen som forskar måste sträva efter att lära känna 

barnen, bli accepterad och visa engagemang för att få tillträde till barns livsvärldar. 

En intresserad inställning, en öppenhet där barnens agerande tolkas men inte 

värderas, är då viktig. Sensitivitet och respekt för barns integritet och kritik av de 

metoder som forskaren använder, är grundläggande om man gör anspråk på att förstå 

barns perspektiv. 

Den etiska problematiken är en annan för den som försöker förstå ett barns 

perspektiv om olika fenomen än om man studerar ett vuxet perspektiv. Barn har inte 

de kunskaper och erfarenheter om vad forskning innebär, som en vuxen har. Barn 

befinner sig i en underordnad position. De har små möjligheter att hävda sin 

integritet och sina egna tolkningar gentemot forskare och andra vuxna som gett sitt 

tillstånd till att barnen deltar i forskningen (Johansson, 2003). 

 

 



20 

 

4.6 Metoddiskussion 

Att ta del av ett redan befintligt empiriskt material i form intervjuer med 172 barn 

har både fördelar och nackdelar. Genom att ta del av dessa intervjuer har vi sparat 

mycket tid i relation till hur mycket empiriskt material vi faktiskt fått ta del av. Vi 

har också fått en fantastisk möjlighet till att vara en del av ett forskningsprojekt, 

vilket vi kände att vi gärna ville då vi båda är mycket intresserade av 

förskoleklassens uppdrag och verksamhet. I och med att vi hoppade på ett redan 

befintligt forskningsprojekt, fick vi möjligheten till att ta del av en stor mängd rådata 

i form av intervjuer med barn, vilket gjorde att vi inte valde att göra egna. 

Då vi inte själva genomfört dessa intervjuer har vi gått miste om att vara närvarande 

vid det aktuella intervjutillfället. Detta gör att vi exempelvis inte tagit del av barnens 

kroppspråk, gester eller ansiktsuttryck. Johansson (2003) betonar att det som visar 

sig för barnet tar sig uttryck i barnets sätt att vara, i sinnliga, språkliga och kroppsliga 

uttryck. I olika gester och tonfall, i situationer eller sammanhang. För forskaren eller 

pedagogen gäller det att vara nära barnet och försöka förstå barns fokus och uttryck. 

För att få tillträde till barns olika livsvärldar krävs det mer än bara närvaro och närhet 

det krävs även tid att vinna barns tillit och förtroende. Vi har inte heller kunnat följa 

barnens tankar och ställa våra egna följdfrågor.  

 

Vi får också bara utgå ifrån att de citat och de nedskrivna intervjuer som vi har, 

stämmer överrens med det barnen verkligen uttryckt. I och med vårt syfte som 

omfattas av ett barns perspektiv kan vi bara anta att intervjuarna har skrivit ned och 

tagit ett barns perspektiv och inte gjort egna tolkningar.  

Vad det gäller frågeguiden så intervjuaren haft möjlighet att ställa varierande 

följfrågor, ibland ganska ledande sådana, vilket naturligtvis påverkat svaren. 

Intervjuerna har även genomförts av olika personer, som ställt olika följdfrågor , och 

haft olika relation till barnen, vilket även kan ha påverkat svaren. Vi motiverar vårt 

val genom att vi anser vårt problemområde blir mer intressant att analyser genom det 

rika antal intervjuer som vi faktiskt fått tillgång till. Detta känner vi gett oss en bredd 

som vi inte annars hunnit införskaffa själva. 
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5 RESULTAT 
I följande avsnitt kommer studiens resultat presenteras i form av de teman vi kunnat 

urskilja gällande barns uttryck för skillnader mellan verksamheten i förskola och 

förskoleklass. Dessa teman är Miljö och material, Innehåll i verksamhetens 

undervisning och Relationer. Varje tema avslutas med en kort sammanfattning. 

5.1  Miljö och material   

Genom vår analys av intervjuerna, har vi kunnat urskilja hur miljön varit en 

genomgående faktor som barnen uttryckt som en skillnad mellan förskolan och 

förskoleklassen. Vi har kunnat urskilja tre underrubriker som barnen uttryckt 

gällande skillnader i miljön. 

5.1.2 Saknad av förskolans material och miljö 

Barnen beskriver hur en del saker på förskolan inte längre finns tillgängliga när de 

går i förskoleklassen. Saker i förskolans miljö som flera barn nämner som saknade är 

exempelvis utemiljöns gård och större saker som klätterställningar, rutschkanor och 

cyklar.  

Barn; Här finns inga linbanor, rutschkanor och klätterställningar som det fanns på 

dagis...jaa jag saknar det, här finns inga roliga saker ute. 

Innemiljön nämns genom uttryck för saknad av pysselmaterial, samlingsmatta och 

olika former av leksaker.  

Något som barnen nämner återkommande är rummens varierande funktioner i 

förskolan. De saknar kuddrum, dockvråer och lekrrum eller lekhall.  

5.1.3 Upplevelser av nytt material och miljö i förskoleklassen 

I intervjuerna framkommer det uttryck för hur miljön förändrats i form av fler eller 

färre rum, och benämningen ”klassrum” blir synligt i intervjusvaren. Även här 

nämns gården som en skillnad med nytt material med fler eller färre möjligheter. 

Exempelvis upplever en del barn att de vistas mindre utomhus i förskoleklassen 

medan andra att de vistas mer utomhus än på förskolan.  

Barnen ger uttryck för att förskoleklassens miljö innebär mycket nytt material. Såväl 

material som de känner igen sedan tidigare och material som är nytt. Exempelvis 

nämner flertalet barn ”nya leksaker”, spel, skapande material och även nytt 

arbetsmaterial vilket vi kommer gå in djupare på under avsnittet ”innehåll”.  

Intervjuare; Vad var det som var roligt med att sluta på dagis och börja på sexårs 

då?  

Barn; jag vet inte, eller kanske att få nya saker att leka med. 

Barn; Det är mest kul här! För det finns såna där gubbar och det kan bli andra 

mattor och det kan bli lite mer annorlunda och nyare leksaker, såna saker blev det 

inte på dagis. Det fanns bara gamla saker där. 
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Barn; För att man får mera kuligare och fler leksaker än på dagis, för där är bara 

bebissaker. 

 

5.1.4 Förskoleklassens fysiska placering i skolans lokaler 

Matsalen är något som återkommer i de flesta intervjuer som en skillnad mellan 

förskolan och förskoleklassen.  

Barn; -På dagis då så behöver man inte gå till maten, det behöver man nu. Och det 

tar så himla lång tid att gå. 

Flera barn belyser hur de saknar att duka, som de gjorde på förskolan men uppskattar 

generellt att torka av det egna bordet i matsalen. Förskoleklassen är oftast placerad 

på så vis att barnen behöver gå en liten bit för att komma till matsalen. I matsalen 

äter även de äldre skolbarnen, vilket är en ny upplevelse för barnen i förskoleklassen. 

En del barn nämner att det kändes lite otäckt eller annorlunda och upplevde en 

skillnad med det faktum att äldre barn vistades på samma platser som 

förskoleklassbarnen. 

Intervjuare; Kan ni komma på några fler skillnader?  

Barn; Att det inte är några små barn här, utan stora barn! De som går på högstadiet 

och mellanstadiet. Ettorna och tvåorna med! 

 

Något som också framkom i intervjuerna var hur förskoleklassens placering i skolans 

lokaler, medförde möjligheter till att använda även andra lokaler i skolan. 

Exempelvis nämns bibliotek, idrottshallen, andra klassrum än det egna, datorsal och 

även fritidslokaler.  

Barn; Skolan är större än dagis, och så har vi mer avdelningar på skolan, fler rum 

att leka i. 

Att förskolan oftast hade en grind som inte skolområdet har, är något som flera barn 

nämner och deras argument till detta är att de blivit större. 

 

5.1.5 Kort sammanfattning 

Vi har kunnat urskilja hur miljön varit en återkommande aspekt som barnen uttryckt 

som en skillnad mellan förskolan och förskoleklassen. Vi har kunnat urskilja tre 

aspekter som barnen uttryckt gällande skillnader i miljön; Saknad av förskolans 

material och dess miljö, uppskattning av nytt material i förskoleklassen samt hur 

förskoleklassens fysiska placering i skolan resulterar i nya upplevelser.   
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5.2  Innehåll i verksamhetens undervisning 

Genom vår fortsatta analys av intervjuerna, har vi upptäckt  hur innehållet i 

förskoleklassens undervisning varit något som barnen upplevt som ytterligare en 

skillnad mellan förskolans och förskoleklassens verksamheter. Vi har delat in 

uttrycken för skillnader gällande innehåll i tre underrubriker; ämnesinnehåll, regler 

och rutiner samt organisation. 

 

5.2.2   Ämnesinnehåll 

Många barn nämner hur leken präglat förskolan och majoriteten av barnen i 

intervjuerna beskriver hur förskoleklassens innehåll handlar mycket om matematik, 

läsning, alfabetet och skrivande.  

Barn; Vi lär oss läsa, skriva och matte. 

En del barn nämner även engelska som en liten del av förskoleklassens innehåll. 

Många barn beskriver hur deras tidigare verksamhet inte innehållit dessa ämnen, 

samtidigt som en del barn beskriver att de mött dessa ämnen på förskolan.  

Barn 1; Ibland har man matte här och det har man inte på dagis på samma sätt.  

Barn 2; Vart har vi haft matte, det har vi aldrig haft här väl?  

Intervjuare; Hur vet du att ni inte haft det? -Vad är matte? 

Barn 2: att räkna.  

Intervjuare; Räknar ni inte här?  

Barn 2; jo just det, det gör vi ju. Jag tänkte inte på det. Då har vi ju matte. 

 

Majoriteten av barnen beskriver hur förskoleklassen till skillnad mot förskolan eller 

tidigare verksamheter, är mer ämnesinriktad, samtidigt som de ofta inte kan nämna 

någon specifik skillnad mellan verksamheterna när frågan ställs direkt. 

En del barn uttrycker hur de vill ha mer ”skolsaker” i förskoleklassen och redan kan 

mycket av det, medan andra tycker det är lagom som det är.  En del barn tycker till 

och med att de ”jobbar” för mycket i förskoleklassen.  Några barn belyser även att de 

upplever att de inte arbetar med ämnen, ”skolsaker” eller gör något nytt i 

förskoleklassen.  

Intervjuare; Lär ni er mycket skolsaker nu i förskoleklassen? Bokstäver, skriva och 

läsa?  

Barn; Inte så mycket ,jag kunde ganska mycket om det. 

 

Barn; I förskolan är det lek och mycket, mycket, mycket lek och i förskoleklassen är 

det mer jobb o jobb o jobb! 
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Idrott som eget ”ämne” är något som flera barn nämner som en skillnad mot 

förskolan. Att de numera får gå till ”gympan” är något som återkommer i 

intervjusvaren.  

Barn; Gympa i gympasalen hade vi inte heller på dagis. Fanns nog inte någon ens. 

Frågan är om det är idrotten eller idrottshallen som är nytt för barnet här. 

 

5.2.3 Regler och rutiner  

Majoriteten av barnen i intervjuerna belyser hur de upplever att de fått ”nya” regler 

att förhålla sig till i förskoleklassen. När intervjuarna frågat om dessa regler inte 

funnits på förskolan varierar däremot svaren. Regler som dominerar i barnens svar är 

att de inte får slåss, skrika, springa eller måste lyda, sitta stilla och lyssna i samlingar. 

Lärarnas auktoritet och deras påverkan gällande regler är också något som betonas. 

Barn; Det är liiite nya regler. Att man inte får kasta sten på vägarna.  

Intervjuare; Fick ni göra det på dagis?  

Barn; neej, bara lite men inte så jättemycket. 

 

Intervjuare; Vad är det för skolsaker ni lärt er här på sexårs då?  

Barn;  Lyssna på de andra när de pratar. Att man bara ska prata en i taget. Också 

att när man bråkar får man inte slåss, utan man pratar. 

  

En del barn nämner att man ska räcka upp handen när man vill säga något och inte 

prata rakt ut, vilket en del uttrycker som en skillnad från förskolan. Att man ska vara 

rädd om förskoleklassens material och även turas om med dessa är återkommande i 

barnens svar.  

Raster är också något som en del barn beskriver som en skillnad från förskolan. 

Vissa beskriver hur de får vara ute mer på rast i förskoleklassen medan andra betonar 

hur de får vara ute mindre där.  

Barn; Vi hade inte rast som här. 

 

Barn; Ja, fast här får man bara ha rast litegrann, och sen får man vara inne en liten 

stund, på förskolan fick vi vara hur länge vi ville för fröknarna sa till oss och vi fick 

leka jättelänge.  

Klockan är ett fenomen som många barn i intervjuerna benämner. De nämner 

skolklockan som ringer när det är dags att gå in, och de nämner även städklockan 

som signalerar när det är dags att avbryta en aktivitet.  

Barn; Man har ringklocka här, att man ska gå in och ut, att man ska ha raster och 

det har inte dagisbarn. 
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Barn; Ja det är några nya regler, klockan som det ringer i när man ska städa. På 

dagis sa de till och så fick vi säga till kompisar. 

Till sist betonar även en del barn frukten och hur och när frukten äts i 

förskoleklassen som en skillnad från förskolan. Barnen beskriver hur man på 

förskolan fick frukten, medan man i förskoleklassen ofta får ta med egen frukt. 

Barnen beskriver även att frukten äts före eller efter någon viss aktivitet, exempelvis 

innan rast.  

 

5.2.4 Organisation 

Flera barn nämner att de upplever skillnad när det kommer till hur man sitter under 

samlingarna i förskoleklassen. Barnen beskriver att de sitter på stolar eller 

annorlunda mattor vid samlingarna, vilket de inte gjorde på förskolan. Det beskrivs 

även att samlingarna i sig upplevs som längre och att man inte får störa varandra 

eller fröken under dessa.  

Barn; Sen i klassrummet sitter vi på stolar och inte på någon matta längre. Jaa, man 

måste sitta still mycket längre och att samlingarna inte ser likadana ut. 

 

Barn; Nu sitter vi mer stilla än vad vi gjorde innan. 

Tavlan, eller whiteboardtavlan är något som många barn betonar. De känner inte igen 

den från förskolan och den används i verksamheten på olika sätt.  

Olika varianter av böcker som barnen själva skriver i nämns mycket i intervjuerna, 

exempelvis Månboken, Solboken eller Trulleboken är återkommande. Det framgår 

dock inte exakt vad dessa böcker används till.  

Läxor är något som flera barn nämner som något nytt i förskoleklassen. Det framgår 

dock inte om barnen verkligen tar med sig material hem i form av läxor eller om 

barnen använder begreppet för att de kopplar det till skolväsendet. Ett annat 

alternativ kan vara att barnen beskriver de böcker de arbetar med under skoltid. 

 

5.2.5 Kort sammanfattning 

Vi har kunnat urskilja hur barnen upplever en skillnad från de olika verksamheterna 

och att de i förskoleklassen börjat anta en förändring som liknar mer skola än 

förskola. Att de nu nått en ålder där lärande får en annan betydelse än i förskolan. En 

del barn uppelver att förskoleklassen fokuserar mer på ämnesinnehåll än förskolan, 

medan en del barn inte alls upplever detta. Nya regler, rutiner och en förändrad 

organisation är också något som är återkommande i barnens svar. 
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5.3 Relationer  

Vårt sista tema handlar om relationer.  

Barn; Ja, du förstår. Att lämna dagis som man varit på sen man var liten och att man 

inte skulle få träffa sina kompisar och fröknar längre var tråkigt. 

Många av barnen beskriver hur en skillnad mellan förskolan och förskoleklassen 

handlar om just relationer med nya pedagoger och kompisar, men även hur de saknar 

fröknar och kamrater från tidigare verksamheter.  

5.3.2 Saknad av kamrater och pedagoger 

Flera av barnen beskriver en saknad av kamrater från förskolan som de inte längre 

träffar alls eller lika ofta längre. Barnen betonar hur de gamla kamraterna kanske går 

i en annan förskoleklass eller går kvar på förskolan, vilket upplevs som tråkigt.  

 

Barn; Jag ville helst vara kvar där för det fanns så många kompisar på dagis som 

var så roliga att leka med. 

 

Barn; Alla mina bästa kompisar som jag hade på dagis. Dom är inte här. 

 

Många barn i intervjuerna beskriver också en saknad av pedagoger, fröknar och 

personal från förskolan. Några barn belyser även hur antalet pedagoger minskat i 

förskoleklassen i jämförelse till förskolan.  

Barn; När man är ute är det inte lika många fröknar som det var när man var ute på 

dagis. 

 

Barn; En lärare från förskolan, han var väldigt duktig på att bygga bilar, hus och 

grejer det är därför jag gillar honom och saknar honom! 

 

Barn; Jag saknar gamla fröknarna med. 

Saknad av gamla relationer verkar vara en betydelsefull del av övergången till 

förskoleklass, och vi tolkar svaren som att de nya relationerna med lärarna 

karaktäriseras av en viss frånvaro. Kanske på grund av att det är färre lärare än i 

förskolan, och/eller på grund av att barnen inte känt dessa så lång tid. 

 

5.3.3 Nya relationer 

De flesta barn som nämner relationer som en skillnad, och uttrycker hur nya 

relationer till ny personal och till nya kamrater är något positivt för förskoleklassen. 

Många barn beskriver en förväntan inför förskoleklassen på att träffa nya kamrater 

och de nya pedagogerna, och en del barn utrrycker också en nervositet över detta. 
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Några barn uttrycker rädsla för att inte få nya kompisar, medan andra barn redan 

kände något eller några barn som skulle gå i samma förskoleklass.  

Barn; Jag längtade efter att få träffa dem nya kompisarna. 

 

Barn; Man kände inte så många kompisar för det var bara R för han gick på X med 

mig bara. Det var han jag kände först när jag började och sen började jag känna 

alla andra. 

 

Barn; Ja, jag längtade efter alla roliga kompisar som jag längtat efter och det är så 

många nya som jag träffat! 

 

Barn; Det var roligt att träffa nya fröknar...för att jag får träffa nya fröknar och inte 

bara vara med min gamla fröken... 

 

Avslutningvis, verkar det vara blandade intryck av att möta nya kamrater och 

pedagoger. Majoriteten verkar tycka detta är något positivt, samtidigt som de kände 

en nervositet över detta.  

 

5.3.4 Kort sammanfattning 

Genom våra analyser har barnen återkommande uttryckt saknad av relationer det vill 

säga personal och barn från tidigare verksamheter, samtidigt som de uppskattar de 

nya relationerna som skapats i förskoleklassen. Trots att många barn upplevt en 

nervositet över att börja i förskoleklass bland annat på grund av de inte kände så 

många eller någon alls, upplever vi att barnen anser de nya relationerna som positiva.  
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6 Analys och diskussion 

6.1 Sammanfattande tabell och sociokulturell koppling av resultatet  

 

Resultatteman Återkommande 

aspekter 

Sociokulturell 

teoretisk koppling 

Miljö och material Saknad av förskolans 

material, uppskattning av 

nytt material, nya lokaler 

och dess innebörd 

Artefakter- barnens 

reflektioner över fysiskt 

material 

 

Innehåll i verksamhetens 

undervisning 

Matematik, läs och skriv, 

nya regler, rutiner och 

organisation 

Den proximala 

utvecklingszonen 

Relationer Saknad av pedagoger och 

kompisar, nya relationer 

Samspel- ett ökat samspel 

mellan barn i 

förskoleklassen på grund av 

fler barn och färre personal 

 

 

6.2 Vilka skillnader mellan verksamheterna i förskola och förskoleklass ger 

barn uttryck för? 

Genom de analyser av intervjuerna som vi gjort har vi kunnat få fram ett resultat i 

form av tre större teman som barn uttrycker skillnader för mellan förskolan och 

förskoleklass. Dessa är Miljö och Material, Innehåll i verksamhetens undervisning 

samt Relationer. 

Barnen lyfter fram aspekter ut dessa teman som förändringar i miljön, vilket vi kan 

koppla till det sociokulturella begreppet artefakter. Hur dessa fysiska redskap 

påverkar barnen och verksamheten. Vi har funnit i vårt resultat att barnen ofta 

benämner föremål som en förändring mellan de olika verksamheterna. Detta kan man 

associera till sociokulturella kopplingar.  

Vygotskij benämner de fysiska redskapen som kallas för artefakter. Dessa artefakter 

är skapad av människan för att ha vissa egenskaper och för att kunna användas i 

olika praktiker (Forsell, 2011). Hundeide (2006) skriver att dessa artefakter till slut 

kommer att utgöra en automatiserad del av våra strategier och rutiner för hur vi 

agerar i vår vardag. Vi förlorar på så sätt medvetandet att dessa artefakter som är 
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inbäddade i våra sociala praktiker och rutiner, ligger som en struktur under våra 

vardagliga färdigheter, uppfattningar och upplevelser. När dessa artefakter av en 

eller annan anledning rubbas eller bryter samman på grund av sociala förändringar 

kommer också vårt beroende av dem att medvetandegöras.  

Barnen reflekterade antagligen inte över vilket material som fanns på förskolan som 

de kom från, utan det var när de fick komma till en ny miljö som de gamla sakerna 

fick en betydelse i både positiv och negativ bemärkelse. De fick då även upp ögonen 

för föremål med andra möjligheter än materialet från deras tidigare verksamheter.  

 

6.3 Vilket innehåll lyfter barnen fram i sina berättelser om förskoleklassens 

verksamhet? 

 

Barnen lyfter även innehållsliga skillnader när de beskriver hur förskoleklassen som 

mer ämnesinriktad med matematik, läs och skriv än förskolans verksamhet, samtidigt 

som en del barn inte upplever detta alls. Även regler, rutiner och än förändrad 

organisation är saker som barnen belyser. Detta har vi relaterat till ett sociokulturellt 

begrepp, den proximala utvecklingszonen (Hundeide, 2006 )då vi menar att 

förskoleklassens lärare har en verklig utmaning i att anpassa verksamheten så att den 

utmanar alla barn. Genom en sociokulturell analys kan man tolka detta fenomen som 

att barnen är redo för att fylla på sin tidigare kunskap från förskolan till 

förskoleklassens. Vi tänker oss att enligt Vygotskijs tankar om den proximala 

utvecklingszonen (a.a.) så behöver individen ha en utmaning, verksamheten får inte 

vara för lätt eller för svår för att man inte ska tappa intresset, vilket är en utmaning 

för lärarna i förskoleklass.  

Enligt Vygotskij är människan alltid på väg att erövra nya sätt att tänka samt förstå 

omvärlden. Den kunskap och erfarenhet vi har, använder vi i nya situationer som i 

sin tur ger oss vissa färdigheter. Men de är också de resurser vi har för att försöka 

tillägna oss ny kunskap i interaktionen med andra. Sammantaget det Vygotskij 

kallade den närmaste utvecklingszonen Utvecklingszonerna uppkommer i aktiviteter, 

vissa kunskaper och färdigheter behärskar individen, medan andra befinner sig inom 

utvecklingszonen. Dessa kunskaper och färdigheter är då inte helt bortom individens 

kompetens. Man kan lösa en del av problemet men man behöver stöttning för att 

kunna genomföra hela uppgiften. När man erövrat en färdighet uppkommer nya 

utvecklingszoner i relation till mer avancerade problem. Så introduceras individen 

till nya sociokulturella färdigheter och kunskaper genom livet (Forsell, red. 2011). 

 

Relationer mellan barnen och med pedagoger är också en skillnad och något som 

barnen nämner i intervjuerna. De saknar relationer från tidiagre verksamheter 

samtidigt som de uppskattar nya relationer i förskoleklassen. Detta har vi kopplat till 

begreppt samspel ur det sociokulturella perspektivet, då vi menar att detta kanske 

ökar då barngrupperna blir större samtidigt som personalen blir färre. Forsell (2011) 
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skriver att även om ett barn från första stund i livet kommunicerar med sin 

omgivning genom kroppskontakt och blickar, blir språket den mest kraftfulla 

mekanism genom vilken barnet kan komma i kontakt med sin omgivning och bli 

delaktig i sociokulturella erfarenheter.  

Vidare skriver Forsell (2011) att det är genom kulturella och sociala erfarenheter som 

människan i samspel med andra formas som tänkande, kännande och 

kommunicerande Vi funderar över om samspelet mellan barn ökar på grund av fler 

barn och färre personal i förskoleklassen i jämförelse med förskolan. 

6.4 Miljö och material 

Genom vårt resultat har vi kunnat urskilja att miljön och dess material är något som 

barnen betonar som något betydelsefullt i såväl förskolan som i förskoleklassen. 

Genom våra analyser har vi kommit fram till att barnen först nu i förskoleklassen 

reflekterar över det material som de hade tillgång till i förskolan men kanske inte i 

förskoleklassen, samtidigt som det nya, kanske mer anpassade materialet är 

uppskattat. Hundeide (2006) belyser hur sociala förändringar i samhället för med sig 

nya artefakter och sociala verksamheter.  

Uppskattning av nytt material och även tillgång till nya lokaler, då förskoleklassen är 

placerad i skolans lokaler, är något som barnen återkommer till. Karlsson mfl (2006) 

beskriver hur förskoleklassens fysiska placering i skolan genomförts på grund av 

dels en ekonomisk bakgrund som handlade om att klassrum stod tomma på grund av 

glesare årskullar. Vi funderar över om detta kan påverka barnens känslor, de kanske 

känts sig lite för stora på förskolan och nu får möjligheten att integrera med 

jämnåriga. Sandberg (2012) betonar hur övergångar mellan verksamheter ofta 

innebär nya utmaningar och krav, och övergången kan inte sägas vara avslutad förrän 

man känner sig hemma i den nya kulturen.  

 Att barnen i och med förskoleklassens placering i skolan, får gå till olika lokaler för 

att göra olika aktiviteter, är något som de belyser som en förändring. Exempel på 

detta är idrottshallen, matsalen, biblioteket eller datorsalen. Vi tänker oss att detta 

kanske synliggör olika aktiviteter mer än i förskolan, då det mesta skedde inom 

förskolans väggar och på en avdelning.  

6.5 Innehåll i verksamhetens undervisning 

Många barn beskriver hur förskoleklassens verksamhet skiljer sig från förskolans 

genom att den bland annat är mer ämnesfokuserad. Samtidigt, som en del barn inte 

alls uttrycker att de upplever någon skillnad mellan verksamheterna. Vi tänker då att 

detta kan bero på å ena sidan att de barn som inte upplever någon skillnad mellan 

verksamheterna, kanske har gått på en förskola som arbetar väldigt tydligt och 

konsekvent med lärande i form av matematik, läs och/ eller skriv. Kanske har 

förskolan generellt ”gått om” förskoleklassen när det kommer till ämnesfokusering, 

pedagogisk verksamhet och lärande ur ett akademiskt perspektiv? Eller  att det inte 

sker någon ämnesundervisning på varken förskolan eller i förskoleklassen? 
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Skolinspektionen (2012) belyser att läroplanen har fått ett generellt genomslag i 

förskolan under de senaste tio åren samtidigt som utvärderingar har fått syn på stora 

variationer mellan förskolor i hur mycket de arbetar utifrån läroplanen (a.a.) 

Den reviderade läroplanen lägger större vikt på lärande, vilket man kan tolka som att 

förskolan närmar sig skolan (Skolverket, 2010). Skolinspektionen (2012) beskriver 

även hur  regeringens avsikt med att förtydliga läroplanen för förskolan var att 

förstärka förskolans pedagogiska uppdrag.  Strävansmålen har utvecklats, blivit fler 

och ändrat karaktär. 

 

Å andra sidan kanske det handlar om ett synliggörande för barnen vad lärande är och 

när det sker. Läroplanen beskriver hur man ska synliggöra för barnen det lärande 

som sker. Flera barn nämner att de inte alls arbetat med matematik, läsning eller 

skrivande förut och inte heller gör det i förskoleklassen, samtidigt som andra barn 

nämner att de mött dessa ämnen förut och även arbetar med dem nu i 

förskoleklassen. Handlar detta om att lärandet blir mer synligt för barnen i 

förskoleklass i och med den ofta förändrade organisationen med samlingar eller att 

gå till nya lokaler som är mer anpassade till vissa aktiviteter?  

Flera barn nämner även att det är ”nya” och/eller fler regler i förskoleklassen, 

Kanske kan det vara så att när barnen börjar i förskoleklass och eventuellt många 

barn är nya för varandra så är lärarna extra tydliga med att ”prata regler” hela tiden? 

 

En stor utmaning för förskoleklassen,och egentligen för alla verksamheter, är att 

stimulera och utmana varje barn så att de upplever innehållet som givande och 

intressant. Utmaningarna  får inte vara för lätta och inte heller för svåra för att 

intresset ska behållas vilket kan kopplas till begreppet den proximala 

utvecklingszonen som Hundeide (2006) och även Hwang Nilsson (2003) belyser. 

Denna utmaning att utmana alla barn blir då kanske ännu lite svårare för 

förskoleklassens lärare om då vissa förskolor  ”gått om” förskoleklassen när det 

kommer till ämnesinriktat lärande och vissa inte?  

 

Fast (2007) betonar att många barn kommer till förskoleklass med stor erfarenhet av 

läs och skriv då många har praktiserat det i sina hem men även också i sina förskolor. 

Fast (2007) beskriver även hur det verkar vara en oklarhet om vilket förhållningssätt 

förskollärarna i förskoleklassen ska ha gällande undervisningen. Det är ett område 

som de inte ”kan” säger flera av förskollärarna  Här funderar vi även över vikten av 

att ta reda på/kartlägga/bedöma vad barnen faktiskt kan när de kommer till 

förskoleklass, så de inte behöver ”göra om” som Fast (2007) betonar. Författaren 

nämner att anonymitet inför förskollärarnas olika verksamhetsområden kan resultera 

i att progression kan utebli och att barnen då får upprepa samma saker. 
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6.6 Relationer 

Bråten (1998) beskriver hur samarbete eller samspel med vuxna eller med andra barn 

styr barnet mot högre nivåer i sin individuella utveckling. Vi tänker oss att fler barn 

och färre personal i förskoleklassen bör påverka samspelet mellan barnen och kanske 

medför detta samspel att barnen blir tryggare med varandra. Vi menar att behovet av 

varandra ökar i jämförelse med förskolan då det fanns tillgång till fler pedagoger. 

Många barn beskrev i intervjusvaren hur det var tryggare i förskolan då pedagogerna 

tröstade och fanns tillhands snabbare. Hundeide (2006) beskriver hur barnen utan 

stöd från en sensitiv omsorgsperson, kan begränsas i sin utveckling av egen kraft. 

Det är den vuxne som ska vägleda och stötta barnet i sin utveckling (Hundeide, 

2006), vilket vi tänker kan bli svårare med färre personal per barn. 

Trots att flera av barnen beskriver en saknad av pedagoger och barn från förskolan, 

är det enligt våra analyser en generell uppskattning av de nya relationer som bildats i 

förskoleklassen. Smidt (2010) betonar att genom att dela något med någon annan 

människa, ges man en möjlighet att ta ett första steg mot att bli delaktig i en 

gemensam kultur. 

Sammanfattningsvis har vi genom våra analyser sett att barnen upplever att det är 

mycket som skiljer sig mellan förskolan och förskoleklassen, men just när frågan 

ställs med begreppet ”skillnad”, så blir det svårt att beskriva?  

6.7 Pedagogiska implikationer 

Vi tänker oss att vårt resultat kan få betydelse för lärare i förskoleklass genom vi 

påvisat tre tydliga aspekter som barnen reflekterar över som skillnad i 

förskoleklassen. När det kommer till undervisningen och materialet tror vi det är 

betydelsefullt med variation. Då barnen ofta blandas från olika förskolor, är det som 

tidigare nämnt en utmaning att utmana alla barn så att alla känner sig stimulerade. 

Detta är naturligtvis något som låter som en utopi, att alla barn alltid känner sig 

utmanade och inte tycker det är för lätt eller för svårt, men med variation av material 

och av innehållet i undervisningen tror vi man kan komma långt. En annan tanke kan 

vara att låta barnen själva få utvärdera sin verksamhet och genom det utveckla 

verksamheten och anpassa den mer efter varje individ och barngrupp. Läroplanen 

nämner vikten av att ge barnen möjlighet att påverka sin situation (Skolverket, 2010). 

När det kommer till relationer, är det naturligtvis svårare att påverka exempelvis 

saknad av relationer från tidigare verksamheter. Man kan dock arbeta med 

samarbetsövningar och gruppdynamik mycket, framförallt i början av höstterminen, 

vilket kanske kan påverka klimatet och öka tryggheten för barngruppen.  
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6.8 Förslag till vidare forskning 

Frågor som väckts under denna studien och som varit spännande att fortsätta med har 

varit flera stycken. Framförallt funderar vi mycket över det oklara uppdraget i 

förskoleklassen och ledningens påverkan? Varför är inte förskoleklassen 

obligatorisk? Eller vad vinner förskoleklassen på sin frivillighet? Varför finns det 

inga direkt styrande dokument? Något annat som varit intressant att undersöka är 

ledningens och föräldrarnas syn på förskoleklassen.  
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Bilagor  

Bilaga 1 

Intervjuguide för barnintervjuer 

Intervjuerna fokuserar på barns erfarenheter av övergången mellan förskola och 

förskoleklass och hur barnen jämför verksamheterna i förskola och förskoleklass. 

 

 Intervjua barnen parvis eller gruppvis. 

 Utgå från följande frågeställningar, men ställ gärna följdfrågor som Hur 

menar du? Varför? Ge exempel?, dvs. Frågor som kan hjälpa till att utveckla 

barnens svar. 

 Spela in intervjuerna, ex. Med Mp3-spelare eller mobiltelefon, och skriv ut 

dem ordagrant. Namnge alla barn så att de går att följa i de utskriva samtalen, 

men använd fingerade namn. 

 

Intervjufrågor: Barns erfarenheter av övergången fån förskolan till 

förskoleklassen 

 

1. Berätta hur det kändes när du skulle sluta förskolan och börja i 

förskoleklassen! (Läskigt, roligt, spännande, oroligt.....be barnen utveckla! 

Ställ frågorna Hur? Eller varför?) 

2. Längtade du efter att börja i förskoleklassen? (be barnen utveckla!) Om ja- 

vad längtade du efter? (exempel?)  

3. Lär ni er mycket ”skolsaker” i förskoleklassen? (Läs,skriv,matte....)Skulle du 

vilja lära dig mera ”skolsaker” än vad ni gör ? eller färre? 

4. Vilken är skillnaden mellan att gå i förskola och att gå i förskoleklass? (dvs. 

Är det kanske nya regler, nya kompisar, nya vuxna, nya rutiner, nya sätt att 

förhålla sig...hur uttrycker barnen i såfall detta?) 

5. Gör ni nya saker i förskoleklassen, som ni inte gjorde i förskolan? (Vad och 

hur?)  

6. Saknar du något som ni brukade göra i förskolan, men som ni inte gör i 

förskoleklassen? (Vad och varför?) 

7. Vilka är de största skillnaderna mellan att gå i förskoleklass och att gå i 

förskola? (Be barnen utveckla!) 

8. Hur tror du det blir att börja ettan? 

Är det någon skillnad mellan att gå i förskoleklass och i ettan tror du? (Be 

barnen utveckla! 

 


