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ABSTRAKT 
Förskoleklassen infördes 1998 som en frivillig skolform för sexåringarna att delta i. 
Syftet med förskoleklassen var att föra in förskolans pedagogik i skolan vilket skulle 
minska avståndet mellan förskola och skola. Förskoleklassens placering i 
utbildningssystemet har dock bidragit till att den hamnat i ett gränsland. Förskolans och 
skolans skilda traditioner skulle berika varandra för att förbereda barnen inför 
skolstarten på ett bra sätt. Syftet med denna studie är att fokusera på fem intervjuade 
lärares syn på förskoleklassen.  

Studien är genomförd med hjälp av tidigare forskning på området samt kvalitativa 
intervjuer med fem lärare i förskoleklassen. Lärarna i studien poängterar den viktiga 
tryggheten och att förbereda barnen inför skolstarten. Genom resultatet går det att 
urskilja de olika skillnaderna som finns mellan de intervjuade lärarna. De skillnaderna 
som syns mellan de olika lärarna är beroende på vilken utbildning lärarna har samt hur 
lång tid de följer barnen i skolsystemet. 
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1 INTRODUKTION 
År 1998 infördes förskoleklassen som en egen skolform knuten till grundskolan och 
fritidshemmet. Tanken var att förskoleklassen skulle följa upp förskolans pedagogik 
med lek, skapande och ett utforskande arbetssätt. Förskoleklassen skulle genomsyras 
av förskolans pedagogik och skapa en stabil grund inför grundskolan (Skolverket 
2001). Myndigheten för skolutveckling (2006) skriver att en grundidé med 
förskoleklassen var att minska avståndet mellan förskola och skola. ”Integrationens 
syfte är att förskola och skola skall komplettera varandra, i den bemärkelsen att 
förskollärare och grundskollärare ömsesidigt bidrar med sitt professionella kunnande 
och sina traditioner.” (Proposition 1997/98:6). Vidare framgår det i propositionen att 
skolans och förskolans traditioner skiljer sig åt då skolan förespråkar långsiktigt, 
systematiskt och strukturerat lärande gentemot förskolans här- och nuperspektiv 
(a.a.). Begreppet förskoleklass valdes enligt DS 1997:10 för att visa på fortsättningen 
från förskolan men även för att visa ett närmande mot skolan. Enligt skollagen 
(2010:800) är förskoleklassen frivillig att delta i, dock ska kommunen erbjuda alla 
barn som under året fyller sex år att delta. Förskoleklassens syfte är 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.” (2010:800, 9 
kap. 2 §)  

Vi har valt att skriva om förskoleklassen i vårt examensarbete eftersom vi under vår 
verksamhetsförlagda utbildning i förskoleklassen upptäckte stora skillnader mellan 
de olika förskoleklasserna och dess verksamhet. Enligt Proposition (1997/98:6) ska 
förskoleklassens kvalitet och likvärdighet främjas med hjälp av läroplanen. Skoog 
(2012) skriver att en intention med förskoleklassens införande var att främja 
likvärdighet för alla sexåringar inför deras fortsatta skolgång. Förskoleklassen är 
frivillig och Herrlin, Frank och Ackesjö (2012) skriver att under läsåret 2010/2011 
deltog 95,8 % av alla sexåringar i verksamheten. Precis som Thelander (2012) 
skriver är förskoleklassen en relativt ny skolform med en verksamhet och 
arbetssituation för lärarna som inte funnits i utbildningssystemet tidigare. 
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2 BAKGRUND 
I bakgrunden presenteras förskoleklassens historia, förskoleklassens osynlighet i 
läroplanen samt dess syfte och uppdrag. Förskoleklassen ligger i ett gränsland mellan 
förskola och skola. Som skrivet i inledningen, var tanken att förskoleklassen skulle 
minska avståndet mellan förskola och skola genom att föra in förskolans pedagogik i 
skolan. Det verkar dock som att förskoleklassen mer eller mindre blivit skolifierad 
och att förskolans och skolans skilda traditioner inte lyckats sammanfogas. Till sist 
kommer vi att redogöra för tidigare forskning om förskoleklasslärares åsikter 
angående förskoleklassen. 

2.1 Förskoleklassens historia 
Ackesjö (2010) hänvisar till Korpi (2006) där hon menar att de första lekskolorna 
öppnades i Sverige på 1940-talet. Detta ansågs positivt för barns utveckling och 
fostran då barnen fick tillbringa några timmar om dagen i en pedagogisk verksamhet. 
Hon (a.a.) hänvisar även till Henschen (1990) som skriver att lekskolorna byggdes ut 
under 50-talet eftersom barnantalet stadigt ökade. Anledningen till att sätta samman 
sexåringarna i åldershomogena grupper, var enligt Berglund som Ackesjö (2010) 
hänvisar till, att de då så kallade deltidsgrupperna skulle förbereda barnen inför den 
kommande skolgången. De barn som skulle gå i samma klass fördes samman och 
barnen skulle förberedas samt bli bekanta med den förmedlingspedagogiska 
arbetsform som finns i skolan. Persson (2008) skriver att han uppmärksammat att det 
även fanns ekonomiska och praktiska faktorer bakom beslutet angående 
förskoleklass. Detta på grund av att nittiotalets barnkullar blev allt större och 
kommunernas ekonomi blev sämre. Det löstes genom att göra överflyttningar av 
sexåringarna till skolan, vilket i sin tur gav fler platser över till förskolan. 

Ackesjö (2010) skriver att den pedagogiska verksamheten för sexåringar har funnits 
en längre tid i form av olika begrepp såsom lekskolor och deltidsgrupper. Dessa har 
tidigare tillhört förskolans arbetsområde. Förskoleklassen idag faller inom skolans 
organisatoriska ramar även om förskoleklassen är en frivillig verksamhet att delta i. 
Ackesjö (2006) skriver att förskollärare har fått kämpa mer än andra lärare för att 
behålla sin särart, förskoleklassen. Hon menar vidare att det har varit stora 
förändringar under 1990-talet då förskolans verksamhet förändrades, först till 
åldershomogena grupper, sexårsverksamhet och senare till dagens förskoleklass. Hon 
hänvisar till Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) som menar att detta innebar 
ytterligare nya arbetssätt för förskollärare att arbeta fram. Detta för att de skulle 
landa i en ny verksamhetsform och att förskolans uppdrag av tradition har haft en 
samhällspolitisk karaktär, som gällt att fostra barnet till en demokratisk medborgare. 
Ackesjö (2006) hänvisar även till Vallberg Roth (2002) som skriver att när 
förskoleklassen kom in under skolans tak med skollagen över sig, innebar detta att 
förskoleklassen fick en läroplan med strävansmål. I och med detta blev verksamheten 
inriktad på individens livslånga lärande istället för att fostra barn. 

Sandberg (2012) menar att alla barn har rätt till en plats i förskoleklassen från och 
med höstterminen det år barnet fyller sex år. Från och med 1998 är varje kommun 
skyldig att erbjuda barn en plats i den frivilliga och kostnadsfria skolformen. Ackesjö 
(2006) skriver att Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet -Lpo 94 innebär att den nya pedagogiken ska bygga på en interaktion 
mellan förskolans och skolans pedagogik.  Ackesjö (2010) hänvisar till Kärrby och 
Lundström (2004) som menar att förskoleklassen är en skolform som är frivillig för 
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alla sexåringar, där lärare, fritidspedagoger och förskollärare samarbetar. Med detta 
menar Ackesjö (2010) att grundtanken med arbetet med de äldsta barnen i förskolan 
är att de ska förberedas inför sin skolgång. Carlén (2003) skriver att leken tar mycket 
plats i förskoleklassen i form av experiment, skapande, rörelse och utforskande. 
Leken i sin tur ökar inlärningsförmågan när det gäller att lära sig skriva, läsa och 
räkna. 

I förskoleklassen är tanken att förbereda barn för skolan genom att bli bekant med 
skolmiljön och dess strukturer samt att låta barn öva sig på hur det fungerar i den 
”riktiga” skolan. De gör sig bekanta med skolans miljö, rutiner och regler för att bli 
hemtama (Sandberg 2012). Ackesjö (2010) hänvisar vidare till Bulkeley och Fabian, 
som menar att barn från olika förskolor, dagbarnvårdare eller hem möts och sätts 
samman under det första året under skolans tak. De pedagogiska aktiviteterna 
handlar om att skapa en trygg och social miljö med gemenskap. Det är i 
förskoleklassen som den socioemotionella grunden läggs, vilket ska underlätta 
utmaningar som skolan medför för att lärandet sedan ska konstrueras. Herrlin m.fl. 
(2012) problematiserar det faktum att det saknas direktiv i styrdokumenten om vad 
som ska göras i förskoleklassen och hur det ska göras. 

2.2 Förskoleklassens osynlighet i läroplanen samt 
dess syfte och uppdrag 

Herrlin m.fl. (2012) problematiserar förskoleklassens osynlighet i läroplanen. De 
menar att förskoleklassen har hamnat i skymundan jämfört med förskolan och 
skolan. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, -Lgr 11, är 
uppdelad i tre delar. Första delen innefattar förskoleklassen då den inkluderar alla i 
grundskolan och beskriver skolans värdegrund samt uppdrag. Den andra delen 
handlar om övergripande mål och riktlinjer. I början av läroplanen står det att del två 
kan omfatta förskoleklassen i tillämpliga delar. Den tredje delen som utgör 
kursplaner samt centralt innehåll innefattar inte förskoleklassen alls. I och med att 
förskoleklassen inte innefattas i del tre i läroplanen, menar Herrlin m.fl. (2012) att 
dilemman kan uppstå när förskoleklasslärare söker efter mål och riktlinjer för 
verksamheten. Vidare menar de att det därför är upp till varje lärare i förskoleklassen 
att fundera ut hur de ska koppla samman förskolans och skolans läroplaner. 

Enligt Ackesjö och Perssons (2010) studie ska förskoleklassen både förbereda barnen 
för skolan och verka för att barnen har roligt och utvecklas som sociala individer som 
känner trygghet. Med dessa uppdrag menar de (a.a.) att förskoleklassen både är 
inriktad på nuet, men även på framtiden. Det förberedande uppdraget menar lärarna i 
studien är att utveckla en trygghet hos barnen, att de kan skolans oskrivna regler, 
hålla ordning på sina saker och samspela i grupp. I Niikko och Havu-Nuutinens 
(2009) studie menar lärare och föräldrar att syftet med förskoleklassen är att öka 
barnens chanser till lärande och utveckling. Att förbättra barnens sociala förmågor 
såsom gruppaktiviteter och interaktion med andra, men även självuppfattningen och 
samarbetsförmågan innan skolstart är således delar av syftet med förskoleklassen. 
Speciellt föräldrar betonar vikten av de vardagliga bestyren och att hålla ordning på 
sina saker, vägvisning, lekar och att utveckla förmågor som behövs i skolan. Barnen i 
studien (a.a.) anger att förskoleklassen är betydelsefull då den gör övergången till 
skolan lättare. Föräldrarna understryker betydelsen av att varje barn får utvecklas i 
sin takt och att de har möjlighet till uppgifter på sin nivå. Detta menar Niikko och 
Havu-Nuutinen (2009)  endast är möjligt om lärarna i förskoleklassen får arbeta med 
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barnen hela dagen. Enligt Skoog (2012) är det viktigt för förskoleklassen att stödja 
barns språk- och skriftspråksutveckling. 

2.3 Olika traditioner 
Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) skriver att vår syn på barn är en spegling av det 
samhälle som råder, de tankar, föreställningar, normer, samhällsregler och den 
samhällsmoral som finns i ett givet samhälle under en given tid. I och med att 
samhället förändras, förändras även vår syn på saker. Med detta menar de (a.a.) att 
våra traditioner är föränderliga och ständigt nyskapas. ”Traditioner bidrar till att 
skapa och upprätthålla samhörighet inom en grupp, de skall förstås som historiska 
men också utifrån den funktion de har i den aktuella tiden. Det handlar om att 
tillsammans både uppfinna och bevara traditioner.” (Davidsson 2002, sid. 52) 

Ackesjö (2012) skriver att förskoleklassen skulle vara en arena där både förskolans 
och skolans traditioner skulle mötas och kan därmed förklaras befinna sig i 
gränslandet mellan dessa två traditioner. Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) menar 
att det finns många likheter mellan förskolans och skolans traditioner, exempelvis att 
främja den inre självkontrollen, bygga gemenskaper och att vetenskapliggöra barnet. 
Skillnaderna som de tar upp är att förskolan sett barnen som natur, betonat hemmet 
och familjen, samtidigt som de haft en helhetssyn på barnet och aktiviteterna som 
beskrivits som här och nu. Skolan å andra sidan har haft en annan helhetssyn på 
barnet som kultur- och kunskapsåterskapare, där aktiviteterna varit framtidsinriktade 
och där det funnits en syn på att det är kunskaper som ska läras och mål som ska 
uppfyllas. Ackesjö (2012) menar att tanken var att de två traditionerna skulle kopplas 
samman och skapa en ny pedagogik. Liknande betonar Gannerud och Rönnerman 
(2006) att syftet med förskoleklassen var att de två traditionerna skulle berika 
varandra. De skriver vidare att det verkar som att förskolan och skolan stått på varsin 
sida och att förskolan länge har positionerat sig mot skolan. Förskolan ses som fri 
och demokratisk, medan skolan ses som normativ och auktoritär. Davidson (2002) 
däremot skriver att förskolan och skolan fått skilda uppdrag av samhället och 
Ackesjö (2010) menar att de skilda samhällsuppdragen gjort att verksamheterna 
delvis har utvecklats åt olika håll. Medan skolan har fokuserat på att utveckla 
kunskaper, har förskolan fokuserat på omsorg och barnets sociala och emotionella 
utveckling. Skoog (2010) menar att förskolans pedagogiska roll och betydelse för 
barns utveckling och lärande uppmärksammats och erkänts alltmer under de senaste 
decennierna. Ledord för förskoletraditionen har varit barnet i centrum, närhet, 
flexibilitet och dialog, medan skoltraditionen förklaras som planerad, inrutad, 
distanserad och ämnesorienterad. Gannerud och Rönnerman (2006) skriver att även 
om förskoleklassen ryms i skolans lokaler och lyder under skolans läroplan verkar 
det som att förskolans tradition styr upplägget av arbetet. Dock påminner 
förskoleklassens ramar och rutiner mer om skolans tradition än förskolans.  

2.3.1 Gränslandet mellan förskola och skola 
Förskoleklassen ligger enligt Ackesjö och Persson (2010) i ett gränsland mellan 
förskola och skola. Detta gränsland förklarar de som en konsekvens av förskolans 
och skolans skilda traditioner och positioner i utbildningssystemet. I och med att 
förskoleklassen bildats mellan förskola och skola menar de att gränserna behöver 
omvärderas. Ackesjö (2012) skriver att det finns en klar gräns mellan förskola och 
skola i och med att de tillhör olika läroplaner, men även gentemot skolan då 
exempelvis lärarna i förskoleklassen inte går under samma avtal som lärarna i 
grundskolan. Ackesjö och Persson (2010) menar att det är lärarna i förskoleklassen 
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som själva placerar sig i gränslandet då de inte identifierar sig med varken förskola 
eller skola. Lärarna i deras studie menar att de fokuserar på gruppen och det sociala, 
medan förskolan och skolan är inriktade på individen och inhämtandet av kunskap. 
Enligt Ackesjö (2012) kan gränslandet skapa grupper från båda sidor av gränsen, 
men det kan även bli större klyftor mellan lärarna i skolan, förskoleklasslärarna och 
lärarna i förskolan då de träffas. Niikko och Havu-Nuutinen (2009) skriver att 
internationella studier har kommit fram till att kvaliteten i förskoleklassen är 
betydelsefull för barns utveckling och lärande. De menar även att samarbetet mellan 
förskoleklassens lärare och lärare i grundskolan är minimalt och att detta inte bara 
beror på skillnader i traditioner, kommunikation och utbildning utan även på 
skillnader i förståelsen av uppgifter och begrepp. Eftersom ett samarbete mellan 
lärarna i förskoleklassen och skolan ses som betydelsefullt är båda grupperna i 
studien redo att förbättra samarbetet. 

Ackesjö och Persson (2010) skriver att eftersom gränserna behöver omvärderas 
behöver även gemenskaper och praktiker revideras och omvärderas. Niiko och Havu-
Nuutinen (2009) menar att om förskoleklassen ska etableras som en kulturellt 
självständig del i barnens utveckling, behövs en definiering av det gemensamma 
språket och aktiviteter som är tydligare än den som finns idag. Förskoleklassen 
behöver hitta sin plats inom förskolan och skolan. Detta är ett problem som verkar 
finnas i flera länder. Det behöver etableras en gemensam pedagogisk kultur som 
korsar gränserna som innefattar värden, attityder och övertygelser samt en 
formulering av framtiden tillsammans med alla inom utbildning. 

2.3.2 Skolifiering 
Ackesjö och Persson (2010) skriver om förskoleklassens skolifiering. De menar att 
förskoleklassens indelning i tidsmoduler och de mer vuxenstyrda aktiviteterna bidrar 
till skolifiering. Leken får snarare ta plats mellan de planerade aktiviteterna istället 
för att integreras i dem. I en senare studie hänvisar Ackesjö (2012) till forskning och 
utvärderingar som menar att förskoleklassen blivit skolifierad istället för att lärarna 
har fört in förskolans tradition i undervisningen vilket var meningen från start. I och 
med skolifiering, med större krav på barnen att göra rätt, har forskare konstaterat att 
det är steget mellan förskola och förskoleklass som numer räknas som skolstart. I 
Ackesjös (a.a.) studie var lärarna försiktiga med att använda sig av skoltermer som 
lektion och matematik, eftersom de verkade vara rädda för att bli skolifierade. 
Lärarna i förskoleklassen menar att de trots sin planering kan vara flexibla och ändra 
planeringen efter barnens intresse under aktivitetens gång, till skillnad från lärarna i 
skolan. Gannerud och Rönnerman (2006) menar dock att diskussionen om att 
förskoleklassen blivit skolifierad oftast inte anknyter till dagens skola, utan snarare 
vidmakthåller myten om gårdagens. Något som de problematiserar är det faktum att 
förskoleklassens tradition härstammar från barnträdgården och lekskolan, där en av 
uppgifterna faktiskt var att förbereda barnen för skolan. Thelander (2012) skriver att 
i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, finns 
numer inget skrivet om att kombinera förskolans och skolans metodik. Istället står att 
förskoleklassen ska förbereda barnen för skolan och att den ska utgå ifrån ett 
helhetsperspektiv på barnen och deras behov. 
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2.4 Tidigare forskning om förskoleklasslärares 
åsikter 

Förskoleklassen består till stor del av förskollärare som tidigare har arbetat i 
förskolan (Ackesjö 2010). Gannerud och Rönnerman (2006) skriver att 
förskollärarkåren har sett starten av förskoleklassen som ett led i 
professionaliseringen där de gått från förskolans tillsyn till en ny kultur, 
tillsynsmyndighet och styrning. Vid starten av förskoleklassen upplevde 
förskollärare att de hade förändrat sin yrkesroll på så vis att de tyckte sig ha kommit 
närmare grundskolans traditionella undervisning. Enligt Carlén (2003) har 
förskollärarna medvetet gjort egna val i syfte att höja sin lön och status genom 
möjligheten att få arbeta under skolans tak. Lärarna ansåg även att de inte hade fått 
tillräckligt med kompetensutveckling för att kunna utveckla sitt arbetssätt i 
förskoleklass. Han (a.a) skriver att uppstarten av förskoleklassen var positiv från 
lärarnas sida då de därigenom tidigare skulle kunna upptäcka och åtgärda eventuella 
svårigheter hos barnen. 

Förskoleklasslärare i Gannerud och Rönnermans (2006) studie visar på två faktorer 
som framkommer som relevanta delar i arbetet i förskoleklassen, struktur och 
innehåll. Det är fråga om hur verksamheten byggs upp och organiseras, samt att 
innehåll med lek och språklig medvetenhet sätts i fokus. En faktor som genomsyrar 
verksamheten och jobbas med hela tiden är den sociala kompetensen och då 
framförallt i den egna leken. Skapa trygghet är en grundläggande del i verksamheten 
enligt lärarna. Lärarna i deras (a.a.) studie saknar diskussioner om kunskapssyn på 
exempelvis arbetsplatsträffar. Niikko och Havu-Nuutinen (2009) skriver att lärarna i 
förskoleklassen skulle önska att lärarna i skolan klart uttrycker vad de förväntar sig 
av förskoleklassen och dess lärare. Detta då förskoleklassen tycks förbereda barnen 
för skolan på ett positivt sätt och att förskoleklassens betydelse verkar öka. 

Gannerud och Rönnerman (2006) menar att lärarna, i flera grupper i deras studie, 
betonar flexibilitet, lyhördhet, förmåga att tolka och förstå barnen och deras behov 
samt att stödja barnens lärande som viktiga delar i den egna kompetensen. Lärare 
behöver ha många bollar i luften med skiftningar från moment till moment. De (a.a.) 
skriver att arbetet handlar om mänskliga relationer, lärare är lärare för barn i olika 
utvecklingsfaser, vilket för med sig olika krav på lärarna att hantera. Niikko och 
Havu-Nuutinen (2009) fann i sin studie att förskoleklasslärarna ville att barnen skulle 
ha roligt och skaffa sig positiva erfarenheter och känslor. De positiva erfarenheterna 
fick barnen att inse att de hade ökat sina kunskaper. Lärarna i studien betonar vikten 
av lek i lärandet men de använde sig även av planerad undervisning kopplad till 
läroplanen och förmågor som behövs i första klass. Lärarna som har 
förskollärarexamen verkade använda sig av barncentrerade aktiviteter som lek, sång, 
teckning och diskussioner. De fokuserade på aktiviteter som barnen gjorde 
tillsammans i ett samspel och där de fick utforska aktiviteterna själva. 

Lärarna i Niikko och Havu-Nuutinens (2009) studie ansåg att lärarnas uppgift för 
barnens utveckling är flera. Kärnan i uppgiften är att vara en vuxen och en vägvisare. 
De vuxna såg sin roll som stödjande, lyssnande och omhändertagande men också 
som en pedagog som sätter regler och motiverar barnen till lärande och utveckling. I 
likhet med de finska lärarna i Niikos och Havu-Nuutinens (2009) studie förklarar sig 
lärarna i Ackesjö och Perssons (2010) studie som ständigt närvarande, ”en bläckfisk, 
en spindel i nätet, en stabil klippa som står mitt i verksamheten och mitt i 
barngruppen” (Ackejsö och Persson 2010, sid. 154). Lärarna i deras studie menar att 
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mycket tid i förskoleklassen går till att skapa en trygg och harmonisk grupp. Lärarna 
berättar om skapandet av trygghet för sexåringarna genom att blanda olika kulturer 
och pedagogik samt att låta barnen undersöka så mycket som möjligt under 
förskoleklassens år. 

Ackesjö (2010) har intervjuat lärare som var eniga om att förskoleklassen ses som en 
form av inskolningsår där glädje, trygghet och social utveckling är i centralt fokus 
som förberedelse inför den kommande skolstarten. Förskollärarnas skolförberedande 
arbete i förskoleklassen är enligt hennes (a.a.) intervjuade lärare att barnen ska bli 
självständiga. Det blir de genom att de lär sig färdigheter som gör att de kan klara sig 
själva i många aktiviteter under skoltiden. 

Ackesjö och Persson (2010) skriver att lärarna i deras studie menar att de i stort sett 
tillhör både skolans och förskolans traditioner och kulturer, vilket beskrivs som att 
lärarna pendlar fram och tillbaka mellan de olika kulturerna för att tillgodose barnens 
behov. De skriver att förskoleklassen kan ses som en mötesplats eller övergångszon 
där förskoleklasslärarna står mellan skolans och förskolans kulturer och pendlar fram 
och tillbaka, vilket kan ge en känsla av att vara i ett gränsland. Förskoleklassen kan 
även i vissa meningar vara en oas där barnen kan vila och skapa trygghet, leka och 
lära samt att ha roligt innan de börjar skolan. Ackesjö (2010) skriver att lärarna, som 
hon intervjuat, framförallt vill skapa trygghet hos barnen och att lärarnas uppgift 
även är att se till att barnen anpassar sig efter skolans olika koder, för att barnet som 
sjuåring ska kunna gå direkt in i skolans undervisning. Detta medför att 
förskoleklassen måste anpassas till skolan. Lärarna i förskoleklassen framhäver att de 
arbetar nästan på lika villkor som i skolan, fast på ett annat sätt. De poängterar att 
lärare i skola och förskolans verksamhet har andra mål och syften än vad 
förskoleklassens lärare har. De menar att förskoleklassen arbetar med barnen på ett 
mer lärande sätt än vad skola och förskola gör. Det mest framgångsrika är 
pedagogiken där lärarna ser barnen som viktiga resurser för verksamhetens 
uppbyggnad på ett barncentrerat sätt. De menar att de utgår från att se varje individ 
och deras behov för att låta dem styra verksamheten. Ackesjö (2006) skriver om 
förskollärare med flera års yrkeserfarenhet som tyckte att det blev en stor 
omställning när förskoleklassen flyttade in under skolans tak. Förskollärarna kände 
att de inte ville beblanda sig med skolan. De var medvetna om att flytten in i skolan 
kunde medföra att skoltraditionen skulle kunna ta över och leda till en ”leka” skola 
situation istället för att behålla förskolans tradition. Hon (a.a) menar att förskollärare 
och grundskollärare under verksamhetsåret påverkats av en maktkamp då de 
ifrågasatt om det är förskoleklassen eller skolan som ska ha mandat på 
omhändertagandet av barnens bokstavsinlärning. Utifrån ett resultat som Ackesjö 
(2010) funnit i en studie framkom en dialog, lärare emellan, om kampen om 
bokstavsinlärning mellan skola och förskola där respektive lärares uppdrag 
diskuterades. Lärarna i förskoleklassen menar att barn i sexårsåldern ”tjuvstartar” sitt 
lärande med hjälp av de äldre barnen. De är nyfikna på vad som sker i skolan på sina 
egna villkor medan lärare i skolan, enligt förskollärarna, menar att barn ska lära sig 
på rätt sätt och ska inte utmanas av barnen som redan börjat skolan. Detta innebär att 
bokstäverna är skolans bord och inte förskoleklassens. 

Det är viktigt att undersöka hur lärarna hanterar mötet mellan de olika traditionerna. 
Vilken tradition känner lärarna i förskoleklassen solidaritet med? Solidaritet handlar 
om vilka lärarna känner samhörighet med men även att erkänna likheter och 
skillnader mellan individer i samhället. Lärarna i studien verkade ha svårt för att 
beskriva det karakteristiska för just förskoleklassen. De verkade både vilja bevara 
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förskoletraditionen med dess normer och värden, men även sympatisera med vikten 
av att förskoleklassen får vara ett gränsland med en mjuk övergång där de båda 
traditionerna kan mötas. De verkar även vilja visa sin solidaritet med förskolans 
tradition samtidigt som de utmanar skolans tradition genom att använda ett annat 
språk i undervisningen än vad lärarna i grundskolan gör. Studien visar att lärarna höll 
med om att de är influerade från båda traditionerna. En del använder mer skolinriktad 
undervisning, vilket kan tolkas som en solidaritet mot skolan, för att underlätta 
övergången mellan förskola och skola. Lärarnas ideal och normer kommer från 
förskolans kultur. Detta gör att de även utmanar skoltraditionen. Lärarna ville inte 
beskriva sitt arbete som att de arbetar i skolan utan försökte beskriva det utifrån ett 
förskoleperspektiv. De förskoleklasslärare som intervjuats har det gemensamt att de 
förespråkar förskoletraditionen. Det gör att de tar ett kollektivt ansvar för att bevara 
förskoletraditionen i förskoleklassen (Ackesjö 2012). Davidsson (2002) skriver att de 
föreställningar lärare har om barn och utbildning härstammar från deras tidigare 
utbildning och yrkeserfarenheter. 
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3 SYFTE 
Förskoleklassen ligger i gränslandet mellan förskola och skola, en frivillig skolform 
som startades för att tjäna som en bro mellan förskola och skola. Det var även tänkt 
att föra in förskolans pedagogik i skolan. I vår studie vill vi fokusera på de 
verksamma lärarnas syn på förskoleklassen.  

• Hur tolkar de intervjuade lärarna förskoleklassens syfte?  

• Hur resonerar de intervjuade lärarna om förskoleklassens innehåll? 

• Vilken/vilka traditioner genomsyrar de intervjuade lärarnas verksamheter? 
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4 METOD 
I detta kapitel redogörs för metodval, genomförande och urval, samt de 
forskningsetiska principerna.  

4.1 Metodval 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie om hur lärare i förskoleklassen tolkar 
förskoleklassens syfte, hur de resonerar om förskoleklassens innehåll och 
vilken/vilka traditioner som genomsyrar verksamheten. Stukát (2011) betonar att 
begreppet kvalitet har två innebörder. Den första, som är mer neutral, med 
betydelsen sort, egenskap, beskaffenhet och den andra, positivt värderande med 
betydelsen god kvalitet. Lantz (2013) menar att kvalitet handlar om fenomenets art. I 
denna kvalitativa studie menas en studie med få (tre enskilda intervjuer och en 
parintervju) intervjuer som har analyserats på djupet. Detta kopplas samman med 
Stukáts (2011) betydelse som positivt värderande med god kvalitet då resultatet kan 
analyseras djupare än vad det kunnat göra om det gjorts många intervjuer. 
Information har samlats in genom olika datainsamlingsmetoder som artikelsök, 
intervjuer och analys av vetenskapliga källor. Ämnet har lästs in med hjälp av de 
artiklar som hittats och intervjufrågor har formulerats utifrån öppna frågor som kan 
analyseras och besvara frågeställningarna. Litteraturen har valts med hjälp av 
sökmotorer som ERIC och SwePub. När artiklar hittats som varit relevanta har även 
artiklarnas referenslista använts för vidare anvisning till relevant litteratur. I 
möjligaste mån har primärkällor använts, men då detta inte varit möjligt har 
sekundärkällor använts. Då har extra vikt lagts vid källkritik. 

4.2 Genomförande och urval 
Intervjuarbetet började med att det skickades ut en förfrågan till 25 rektorer för 
förskoleklassen med en vädjan om att skicka förfrågan vidare till sina lärare i 
verksamheten. I förfrågan fanns även möjlighet att ställa upp på en enkät då det 
önskades att få så många svar som möjligt. Då endast en lärare svarade att hon kunde 
ställa upp på en enkät tackades för hennes intresse och meddelades att ett enkätsvar 
var för lite för analys. Även på förfrågan om intervju svarade endast en person. Med 
detta låga utfall valdes att kontakta lärare där någon form av utbyte skett sedan 
innan. Denna urvalsprocess kan härledas till det som Stukát (2011) kallar frivilligt 
urval, vilket kan ha påverkat resultatet. Antalet lärare som representerar studien är 
låg, fem stycken lärare i tre enskilda intervjuer och intervju som gjordes i par, där 
anledningen till att lärarna ställde upp är okänd. Stukát (2011) skriver att det kan 
vara motiverat med ett fåtal intervjuer vid en kvalitativ analys av intervjuer då dessa 
kan vara tidskrävande med tid för intervjuer, transkribering, upprepade 
genomläsningar och jämförande mellan intervjuerna. De intervjuade lärarna är alla 
kvinnor och lärare i förskoleklasser med mindre kulturell mångfald. Studien är gjord 
i en mindre stad i södra Sverige. Lantz (2013) skriver att resultat från öppna 
intervjuer ofta feltolkas vilket kan leda till generaliseringar.  Resultaten som 
framkommer gäller för just de intervjuade lärarna och resultatet kommer inte att 
generaliseras vilket både Stukát (2011) och Lantz (2013) menar annars är risken. 

Det har gjorts öppna intervjuer, under hösten 2013, med fem lärare i förskoleklassen. 
Intervjuerna har varat mellan trettio minuter till en timme. Enligt Lantz (2013)  
karakteriseras de öppna intervjuerna bland annat av att de är beskrivande, fokuserade 
på bestämda teman, öppna för flertydligheter och förändringar. Vikt har lagts vid att 
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hålla intervjuerna samtalsinspirerade och det har ställts följdfrågor då det varit 
relevant eller om något behövts utvecklas. Inför intervjuerna skickades information 
om vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer ut. Även intervjufrågorna 
(bilaga 1) skickades ut i syfte att lärarna skulle få en chans att reflektera över 
frågorna innan intervjun och därmed kunna ge genomtänka svar. I de öppna 
intervjuer har lärarna fått berätta utifrån frågorna om sina egna erfarenheter och 
tolkningar, vilket har gett information om deras uppfattning om förskoleklassen. 
Intervjuerna har spelats in på telefoner och läsplattor för att sedan kunna 
transkriberas för jämförelse och djupare analys. Transkriberingarna har markerats 
med olika färger beroende på vilken frågeställning som kan tänkas besvaras och även 
en färg för övrigt som kan vara av intresse. 

Stukát (2011) skriver att två personer som intervjuar kan upptäcka mer tillsammans. 
Risken med två intervjuare är dock att den intervjuade personen kan känna sig 
underlägsen. Tre intervjuer gjordes med en intervjuare och en intervju av två 
intervjuare.  

4.3 Forskningsetiska principerna 
Som skrivet innan har de intervjuade lärarna informerats om vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Det informerades om informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 
innebär att ge de intervjuade lärarna all information de kan tänkas behöva för att 
kunna ta ställning till medverkan i studien. Deltagandet är frivilligt och de kan 
avbryta när/om de önskar. I och med samtyckeskravet har de medverkande själva 
gett klartecken till att vara med. Enligt konfidentialitetskravet ska all information om 
deltagandet förvaras på så sätt att obehöriga inte kan ta del av den. Genom 
nyttjandekravet är de medverkande lärarna garanterade att resultatet inte används för 
andra ändamål än denna studie (Vetenskapsrådet 2002). Alla intervjuade lärare tog 
del av denna information och valde att vara med. Innan intervjuerna startade 
påmindes lärarna om de forskningsetiska principerna. Ingen har avbrutit intervjun 
eller valt att inte svara på alla frågor. I denna studie har påhittade namn getts till de 
intervjuade lärarna för att på bästa sätt skydda deras identitet. Det har funderats 
många gånger över tolkningarna för att förhoppningsvis ge en så klar och rättvis bild 
som möjligt över de intervjuade lärarnas reflektioner. 
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5 RESULTAT 

5.1 Presentation av resultat 
I resultatdelen presenteras det resultat som framkommit genom intervjuerna. Fyra av 
de fem intervjuade lärarna har barnen endast det året barnen går i förskoleklass. De 
är utbildade förskollärare medan den femte intervjuade läraren följer sin klass ända 
upp till årskurs tre och är utbildad grundskollärare. Till att börja med kommer det att 
presenteras hur de intervjuade lärarna tolkar förskoleklassens syfte och några viktiga 
delar av arbetet. Sedan kommer att redogöras för hur lärarna resonerar om 
förskoleklassen och dess innehåll för att sedan kunna redovisa vilka traditioner som 
genomsyrar verksamheten. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning av 
resultatet. Namnen på de intervjuade lärarna i studien är påhittade för att på bästa sätt 
kunna skydda deras anonymitet. 

5.2 De intervjuade lärarnas tolkning av syftet och 
viktiga delar i arbetet 

Merparten av de intervjuade lärarna poängterar först det viktiga arbetet med att 
barnen ska känna trygghet och att de som lärare ska skapa en ”vi”-känsla i gruppen. I 
gruppen ska barnen även hitta sig själva och de ska må bra. Christin och Charlotte, 
som intervjuades samtidigt, resonerar länge tillsammans och kommer slutligen fram 
till att det är en väl fungerande social grupp med positiva förutsättningar som de vill 
lämna över till läraren i årskurs ett: 

Christin: Om man ska svara dig lite kort, så en väl fungerande socialt, eller 
socialt fungerande barn som känner att de är trygga i den här gruppen som de 
befinner sig i. 
Charlotte: Och känner lust och glädje för att gå vidare och börja ettan. Vi ska 
skapa ett intresse för att vilja lära sig. 

En annan av de intervjuade lärarna som framhåller tryggheten och gruppen svarar:  

Dagmar: Vårt största mål är att få en socialt fungerande grupp. De ska fungera 
ihop i, ja här för det första, i sju år innan de går vidare. Så det är det största målet 
vi har överhuvudtaget, att få en socialt fungerande grupp. Sen kommer allt annat, 
det är bara bonus om de lär sig annat tycker jag.  

Dagmar menar även att gruppsammansättningen främjas av de aktiviteterna som de 
utför. Även Charlotte resonerar på liknande sätt som Dagmar: 

Charlotte: Samtidigt som du bygger gruppen så gör du de andra sakerna i en 
gemenskap för att bygga gruppen. 

Flertalet av de intervjuade lärarna påpekar att det vissa år kan ta lång tid att skapa en 
väl fungerande grupp. Ett annat syfte som alla de intervjuade lärarna nämner är att 
förbereda barnen inför skolan. Flera av de intervjuade lärarna poängterar att det är en 
stor omställning att komma till skolan från förskolan. Nu är det plötsligt mycket 
större ytor att vara på utan klara gränser. Barnen ska lära sig hur det fungerar i en 
matsal, hur gymnastiken fungerar, att de ska duscha efteråt, de blir avbrutna i leken 
när klockan ringer men framför allt har de större krav på att hålla ordning på sig 
själva och sina saker.  

Charlotte: Ett förberedande år. Lite mer, man skolar in sig i skolan och förstår 
skolans värld lite. 
Christin: Och det är också det här att träna.  
Charlotte: Genom att vara i lokalerna.  
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Christin: Man vet gympasalen är där, ja men vi duschar alltid efter. Alltså 
matsalen beter vi oss så. Det är liksom sådana här småsaker. 
Charlotte: Ja och det är ju egentligen en inskolning till skolan. 
Michaela: Sådant som ska fungera när dom börjar i ettan? 
Christin och Charlotte: Ja precis.  
Charlotte: Så att dom i första klass mer kan koncentrera sig på det de vill. Att nå 
målen i trean. 

Astrid, den enda läraren som följer med sin klass upp i grundskolan, framhåller å 
andra sidan förberedande arbete som att fostra barnen in i skolans värld, kunna sitta 
på sin plats och att de ska kunna sitta lite längre stunder samt att hålla i pennan. 

Astrid: Det känns lite som ett år då man försöker fostra dem in i skolans värld 
där det är mycket mer att sitta på sin plats och man ska ha penna i handen och 
sitta lite längre stund och så vidare. 

De fyra lärarna som har barnen i förskoleklassen uttrycker att de tycker att det är 
skönt att de inte har några kunskapskrav på sig utan att de är väldigt fria i vad de kan 
göra, både gentemot läroplanen men även då de inte ser sig ha några större 
begränsningar från något annat håll heller. En av de intervjuade lärarna framhåller 
ändå det viktiga arbetet med att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Flera av de 
intervjuade lärarna tar upp betydelsen av rörelse, men endast en av dem tar upp 
vikten av den medvetna träningen av motoriken då hon anser att den är viktig för att 
kunna behärska det som krävs av barnen i förskoleklassen, exempelvis att kunna sitta 
tillsammans i en grupp på golvet. 

5.3 De intervjuade lärarnas resonemang om 
förskoleklassens innehåll 

Bea anser att det viktigaste i förskoleklassen är att barnen mår bra, att det ska finnas 
en trygg vuxen som kan visa barnen vägen genom att vara en god förebild. Hon 
poängterar vikten av att vara tydlig och rättvis gentemot barnen. Det hon sagt idag 
och som de kommit överens om gäller även imorgon.  

Bea: Jag känner att jag är väldigt tydlig mot barnen, förklarar väldigt 
omsorgsfullt för att de verkligen ska förstå. Rättvisa är oerhört viktigt för mig, 
att du är rättvis att du ser alla barnen, visst vissa kräver ju mer än andra men jag 
försöker vara en god förebild också för barnen som en trygg vuxen. Behandla 
alla lika, vara en auktoritet, inte en auktoritär, men en auktoritet så det jag sagt 
idag och vi diskuterat idag så är det imorgon också. 

Bea vill lyssna på barnen och visa intresse för vad de gör samtidigt som hon vill 
arbeta konkret. Hon berättar att hon inte arbetar med bokstäver utan lyssnar på ljuden 
och inte lägger vikt vid vare sig hur bokstäverna ser ut eller hur de ska skrivas.  

Bea: Jag har inte veckans bokstav eller någonting sådant. Jag jobbar inte så. Och 
det kan man väll ha synpunkter på. Säkert, men jag har funnit att jag jobbar med 
ljuden och de får lyssna på dem. Alltså vi skriver också orden med stenar, nu när 
vi kommit till april, maj månad då kanske jag har en bild på en sol, kan du skriva 
sol. Ja, s, första är ett ss, andra ett oo, så att de får det ljudtekniska om jag säger. 

Bea förklarar att de lägger en sten per ljud, sol blir alltså tre stenar. Vanligtvis blir 
katt tre stenar då det är tre ljud men att de barn som kommit längre i sin utveckling 
lägger fyra stenar då de uppmärksammat att det är två t i katt. 

Bea börjar dagen likadant och går igenom vad som kommer att hända under dagen. I 
det arbetslag som Bea ingår i pratar de väldigt mycket med varandra, men hon 
känner inte att hon gör något för grundskollärarens skull med tanke på att barnen ska 
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vidare upp i skolan, utan hon känner att hon kan vara flexibel i sitt arbete med 
barnen. Bea menar att hon efter alla dessa år som lärare i förskoleklassen har hittat 
sådant som hon tycker fungerar och som hon anser att barnen behöver och arbetar 
utifrån det. Bea berättar om hur frustrerande hon tycker att det är att bara ha 
förskoleklassen under ett år, eller de tio månaderna som hon menar att det är med 
tanke på sommarlovet. Just som barnen har kommit dit hon vill är det dags att lämna 
dem ifrån sig. 

Astrid, läraren som följer med sin klass upp i årskurs ett och vidare upp till årskurs 
tre, tycker att det roligaste med arbetet är att lära sig saker. Eller att ”kunskapa” som 
hon benämner det, när de sitter i klassrummet och ställer frågor till varandra och lär 
av varandra. Hon är också den enda läraren som uttrycker att hon har mål att jobba 
efter samtidigt som hon påpekar att alla klarar inte av det undervisningsinspirerade 
upplägget. 

Astrid: Vi har gjort så i arbetslaget här att vi har benat ut, i läroplanen har vi 
treans mål. Dem har vi brutit ner så vi har gjort: det här ska de kunna i tvåan, det 
här i ettan och det här i förskoleklass. I matte, svenska och engelska sen i So-
ämnena och No-ämnena där jobbar vi i tvåårscykler. Så i två år har jag vissa 
saker som de ska ha klarat och som jag har mål då. Så jag har mål i svenska och 
jag har mål i matte och mål i engelska och So och No men de spänner över två 
år. I svenska är det tillexempel att de ska känna till alfabetet och de ska helst 
kunna skriva bokstäverna. I matte är också samma, att de ska kunna antal och 
siffror, om jag lägger ut fem klossar så ska de veta att det är fem. Sen strävar vi 
lite längre, vi försöker lite mer, vi lägger in lite plus och lite minus. Så vi jobbar 
rätt så mycket skolmässigt i förskoleklassen här om man jämför med andra 
förskolor, de som jag har tittat på, eller förskoleklasser så är det ju mera utav 
dem som har lek än vad vi har. Så vi säger att man går som två år i ettan här. 

De barn som inte klarar undervisningsupplägget försöker Astrid att locka, men 
självklart får de leka mer om de behöver det. De kan behöva träna sig i lekregler, ge 
och ta samt att vänta på sin tur. Astrid upplever att barnen tycker att det är roligt att 
sitta i klassrummet och ”kunskapa”, men skulle det vara så att barnen inte är 
intresserade den dagen, känner hon att hon kan vara flexibel i sitt upplägg och 
exempelvis gå ut för ha matte om det är mycket spring i benen den dagen. 

Astrid: Kanske barnen är sugna på någonting annat, det är fint väder och de vill 
prata om kastanjer, nej men då struntar vi i den svenskasamlingen. Vi kan gå 
bort och plocka kastanjer eller om vi skulle ha matte, nej men vi kan gå ut och 
räkna pinnar, lägger pinnar och tittar om vem som har längst pinne. Vi är inte 
jättebestämda utan att vi kan kasta om, vi är flexibla. 

Astrid framhåller även det positiva med att följa klassen upp i årskurs ett. 

Astrid: När jag bara hade förskoleklass höll man på i ett helt år att forma dem 
och forma dem och forma dem. Tillslut tyckte man att nu hade de förstått varför 
de går hit varje dag, och då ska man lämna dem ifrån sig och så fick man ett nytt 
gäng som man ska forma. Nu får jag ju skörda frukten själv. Så nu när detta året 
gått då fortsätter vi i ettan och sen i tvåan och sen i trean och då har man dem i 
fyra år. 

Dagmar betraktar gruppen som förskoleklassens största mål. Hennes uppgift är att få 
en grupp som kommer fungera många år tillsammans. Dagmar börjar dagen likadant 
där de går igenom vad som kommer att hända. De använder sig av bildspel som får 
sitta kvar på tavlan under dagen så att barnen kan titta på det. Detta gör hon för 
gruppsammansättningen, då barnen kan se vilken grupp som ska göra vad när de är 
delade. Dagmar menar att det är hennes uppgift att hitta lösningar för att alla barn ska 
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fungera i gruppen, en del får man hjälpa in medan andra får tystas ner lite. Hon 
poängterar att barnen skiljer sig mycket i utvecklingen. 

Dagmar: Jag tycker att det är ett jätteviktigt år. Jag har varit här i 18-19 år snart 
så jag har gått igenom många olika varianter här. Men jag tycker nog att som vi 
jobbar idag så är det jättebra. Vi ser barnen där de är och vi tar dem lite mer för 
vad de är. Jag har jobbat med några stycken innan och när vi kom in i skolan, då 
skulle detta vara skola. Alla skulle sitta ner och alla skulle göra samma sak och 
så men jag köper inte det, de är inte på samma nivå, jag menar någon är född i 
januari och någon i december. Det är ett helt år som skiljer dem. 

Dagmar arbetar mycket med språklekar och mattelekar. Hon vill ner på golvet och 
jobba konkret, låta barnen undersöka problem. 

Dagmar: Vi hade nu för fjorton dagar sedan ungefär, grävde de upp hela 
sandlådan här ute så då fick vi gå runt när vi skulle upp till maten. Oj, det här blir 
jättemånga steg. Hur många steg är det upp till maten? Och så började de räkna, 
och de kan ju inte räkna så långt. Nä, men hur ska vi få reda på hur många steg 
det är då? Och det här tog en hel vecka innan de hade klurat ut hur vi skulle göra. 
För några tyckte, det är ju bara att räkna. Ja, men hur ska du räkna det? Ja, räkna 
i huvudet, ja okej hur många steg fick ni? Det var allt från tio miljarder till 
femton steg liksom. Ja, då var inte det relevant heller, hur kan vi göra då? Ja man 
kan ha papper och dra streck eller man kan lägga en pinne för varje steg man tar. 
Okej men då gör du det. Och vad börjar man med då, jo, men det är att leta 
pinnar. Så de kom med hela famnen full med pinnar och så ska de börja lägga. 
Då räckte inte pinnarna till och då var inte det bra. Någon skulle lägga lappar för 
varje steg man tog, plocka in lapparna och räkna dem sedan, men de blåste iväg. 
Ja, då skulle de lägga stenar istället, alltså de var tvungna att testa. 

Dagmar säger att hon skulle tycka att det vore roligt att få möjligheten att kunna följa 
med barnen upp i årskurs ett och att hon känner sig flexibel i sitt arbete. 

Christin och Charlotte som blir intervjuade tillsammans arbetar ungefär på samma 
sätt och framhåller tryggheten som en viktig faktor i deras arbete. För att skapa den 
viktiga tryggheten börjar de alltid dagen på samma sätt och framhåller rutiner som 
viktiga. De vill arbeta praktiskt, använda sig av bilder, dockor och många andra sätt 
då de framhåller att barn lär sig på olika sätt med alla sinnen. De vill bevara den fria 
leken varigenom de menar att barnen tränar den sociala färdigheten. 

Charlotte: För jag vill inte prioritera bort fria leken, jag vill verkligen inte det. 
För det är där du tränar det sociala så mycket. Där har du en kunskapsinlärning. 

Christin och Charlotte vill göra det lustfyllt, barnen ska tycka att det ska bli roligt att 
börja skolan. Christin tar upp det faktum att de borde introducera litegrann på varje 
ämne som kommer i skolan för att väcka barnens intresse. Detta kan de dock göra 
som de vill då de ser sitt arbete som flexibelt, att göra det på sitt vis. 

Christin: Det är också en stor frihet. Man ska ju ändå vara och nosa på allt för det 
ska tankas på sen i ettan, så jag menar man måste ändå vara i alla de här ämnena 
då. Nosat lite och fått in alla de bitarna i alla fall. Men hur jag gör, det gör jag 
som jag vill och det är en jättestor frihet. Alltså jag kan känna av barnens grupp 
dag för dag. Jag behöver inte gå ut tjugo i tio på rast om jag inte vill. Det 
behöver kanske inte lärarna heller men de gör det, känner jag att de behöver gå 
ut vid nio, då slänger jag ut dem vid nio och så gör vi något annat. Alltså jag kan 
vara väldigt flexibel i mitt sätt att jobba och det tror jag att vi är ganska duktiga 
på. 

Precis som flera av de intervjuade lärarna tidigare påpekat anser även Christin och 
Charlotte att de tycker att det är tråkigt att släppa ifrån sig barnen redan efter ett år. 
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När de intervjuade lärarna skapat den grupp de önskar tycker de att det är dags att 
lämna gruppen ifrån sig till nästa lärare som då får skörda frukten. 

5.4 Traditioner som genomsyrar de intervjuade 
lärarnas verksamhet 

Flera av de intervjuade lärarna påpekar det faktum att de befinner sig i gränslandet 
mellan förskola och skola och några av dem hänvisar till metaforen om 
förskoleklassen som en ö eller bro. Eller kanske rent av en brygga som tar slut. Då de 
befinner sig i skolans lokaler menar de att det är självklart att de blir påverkade av 
den traditionen. 

Bea: Ja, det är ju detta. Vi är medvetna om detta i förskoleklassen, att vi sitter 
emellan, vi har ett ben på var sida. Mitt hjärta tillhör förskolan, jag är 
förskollärare, jag tänker förskollärare och sen ska vi ändå vara fysiskt här i 
skolan och man blir påverkad, det ska ni veta, man blir påverkad. Så vissa saker 
som jag gör här skulle jag nog inte kunna föreställa mig att jag skulle göra för 
tjugo år sedan. Säkert är det så för man märker det själv, så visst blir man 
påverkad. Men sen vet jag inte vad som är rätt och fel egentligen, så jag vet inte. 

En annan av de intervjuade lärarna resonerar om förskoleklassens förändring och 
närmandet till skolan:  

Charlotte: Man har ändå sett vad den här verksamheten har förändrat sig genom 
åren, sen man började -91. -91 då jobbade man som man gjorde på förskolorna. 
Man jobbade i teman. Jag vet att vi jobbade mycket med trafiken. Alltså precis 
som man hade jobbat på förskolan med olika saker. Alltså vi skulle in i skolan 
med vår pedagogik men lite har de blivit, lite sidospår att vi påverkas av skolan 
också. Det gäller liksom att bromsa sig själv så man inte blir för mycket skola, 
och det tycker jag ändå vi har varit rätt så duktiga på.  

Astrid, som följer med sin klass upp i årskurs ett och vidare ända upp till årskurs tre, 
är den enda läraren som pratar om uppställda mål i olika ämnen redan under 
förskoleklassåret. Lärarna på Astrids skola har brutit ner målen från årskurs tre till att 
omfatta även förskoleklassen.  

Astrid: I svenska är tillexempel att de ska känna till alfabetet och de ska helst 
kunna skriva bokstäverna. I matte är också samma, att de ska kunna antal och 
siffra. Om jag lägger ut fem klossar så ska de veta att det är fem. Sen strävar vi 
lite längre, vi försöker lite mer. Vi lägger in lite plus och lite minus. Så vi jobbar 
rätt så mycket skolmässigt i förskoleklassen här om man jämför med andra 
förskolor, de som jag har tittat på, eller förskoleklasser så är det mera utav dem 
som har lek än vad vi har. Så vi säger att man går som två år i ettan här. 

Flertalet av de intervjuade lärarna poängterar dock förskolans pedagogik i sitt arbete. 
Det är också de lärarna som har klassen i ett år, de poängterar den fria leken som 
viktig då de ser den som en stor kunskapskälla till det sociala lärandet. Även 
skapande aktivitet framhåller de men också att lära konkret. 

Bea: Det är detta som jag menar är förskolan i mig. Leka fram med konkreta 
saker. 

Dagmar förklarar att de inte arbetar med att skriva, de arbetar med olika språklekar 
och mattelekar med betoning på lekar. Dagmar tycker att på det sättet som hon 
arbetar nu tillsammans med sin kollega är en bra nivå för barnen. Barnen ligger på 
olika nivåer och hon menar att hon har barn som ligger allt mellan fyra och åtta år 
utvecklingsmässigt. Med tanke på det vill hon ha det fria arbetssätt som hon känner 
att hon har när hon kan lägga upp arbetet efter barnen. 
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Dagmar: Gör vi det på deras sätt, då är det ju skolan och det är inte jag så sugen. 

5.5 Sammanfattning av resultatet 
Resultatet visar att de intervjuade lärarna tolkar förskoleklassens syfte som ett år då 
barnen ska känna sig trygga och att lärarna ska skapa en väl fungerade grupp som 
sedan ska börja grundskolan. Förskoleklassen ska skola in barnen i skolans värld. De 
intervjuade lärarna visar på två olika förberedelser inför skolan. Merparten av de 
intervjuade lärarna pratar om att barnen ska lära känna skolans miljö och dess 
oskrivna regler och koder. Det andra sättet att förbereda barnen inför skolan som 
kommer fram i resultatet är att träna dem på att sitta på sin plats, sitta längre stunder 
och hålla i pennan. Andra avsikter som de intervjuade lärarna framhåller är att 
förebygga läs- och skrivsvårigheter och att medvetet träna motoriken. Flertalet av de 
intervjuade lärarna framhåller att de tycker att det är skönt att inte ha några 
kunskapskrav på sig. 

Andra resultat som framkommer är att förskoleklassen ska ha en trygg vuxen som 
kan visa vägen för barnen. Den vuxna ska lyssna och visa intresse för dem. De 
intervjuade lärarna vill använda sig av många uttrycksätt då de menar att barnen lär 
på olika sätt och att barnen befinner sig i olika utvecklingsfaser. Lärarna vill 
introducera lite av varje ämne för att skapa ett intresse inför skolstarten och de menar 
att den fria leken tränar barnens sociala färdigheter. För att skapa en trygg grupp 
trycker flera av de intervjuade lärarna på rutiner. De börjar dagen lika för att barnen 
ska känna igen sig och går då igenom vad som kommer att hända under dagen. Alla 
de intervjuade lärarna understryker att de kan vara flexibla i sin verksamhet. Astrid 
som följer sin klass upp i grundskolan tycker att det roligaste är att lära, eller 
”kunskapa” som hon benämner det, hon är också den enda som har uppställda mål 
redan i förskoleklassen. De intervjuade lärarna som enbart har klassen under 
förskoleklassåret pratar om hur frustrerande det är att lämna ifrån sig gruppen lagom 
när de format gruppen dit de vill.  

Angående traditioner förespråkar merparten av de intervjuade lärarna 
förskoletraditionen men påpekar också det faktum att de är influerade av skolans 
tradition då de befinner sig i skolans lokaler och går under samma läroplan. De pratar 
om det gränsland som förskoleklassen befinner sig i, mellan förskola och skola, och 
den förändring som verksamheten genomgått under årens lopp. I resultatet syns både 
skoltraditionen där lärare har uppställda mål i förskoleklassen men även förskolans 
tradition där lärare påpekar lekens betydelse, både den fria leken men även 
exempelvis mattelekar och språklekar. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Diskussionsinledning 
I resultatet syns att de tre frågeställningar går hand i hand. Beroende på hur de 
intervjuade lärarna tolkar förskoleklassens syfte och hur de resonerar om 
förskoleklassens innehåll syns att de olika traditioner som de förespråkar lyser 
igenom. Det första och mest uppenbara syns utifrån resultatet är skillnaden mellan 
läraren som följer sin förskoleklass upp i årskurs ett och vidare ända upp till årskurs 
tre. Hon är även utbildad grundskollärare, jämfört med de lärarna som enbart har 
barnen under förskoleklassåret och är utbildade förskollärare. Skillnaden finns i alla 
de tre frågeställningarna om syftet med förskoleklassen, hur de resonerar om 
förskoleklassens innehåll och vilken tradition som genomsyrar verksamheten. I 
denna kvalitativa studie kan inte några generella slutsatser dras av detta, utan det 
skulle behövas intervjuas fler lärare med grundskollärarexamen som börjar sin 
undervisning i förskoleklassen och sedan följer med barnen upp i skolan. 

I detta kapitel kommer studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet diskuteras. 
Slutligen avslutas med ett slutord. 

6.2 Förskoleklassens syfte enligt de intervjuade 
lärarna 

Sammanfattningsvis syns att trygghet, att skapa en fungerande grupp, förbereda 
barnen inför skolan, skapa lust och intresse för att lära sig samt att förebygga läs- och 
skrivsvårigheter de punkter som de intervjuade lärarna ser som det centrala syftet för 
förskoleklassen. Flera av lärarna poängterar att rörelsen är viktig men enbart en 
nämner den medvetna träningen av motoriken. Att skapa en fungerande grupp och 
förbereda barnen inför skolan har även flera lärare i tidigare studier framhävt (se 
exempelvis Niiko och Havu-Nuutinen 2009, Ackesjö och Persson 2010, Gannerud 
och Rönnerman 2006). De intervjuade lärarna menar att detta kan ta lång tid 
beroende på vilken grupp de får varje år. Detta säger även lärarna i Ackesjö och 
Perssons (2010) studie, att det tar mycket tid till att skapa en trygg och harmonisk 
grupp. Precis som de intervjuade lärarna i denna studie anser Ackesjö och Perssons 
(2010) lärare att förskoleklassen fokuserar på gruppen och det sociala, medan 
förskola och skola är inriktade på individen och inhämtandet av kunskap. Lärarna i 
Ackesjös (2010) studie däremot menar att förskoleklassen arbetar med barnen på ett 
mer lärande sätt än vad förskola och skola gör. Kan det vara så att förskoleklassen 
kan vara ett år där lärarna kan arbeta med barnens personliga utveckling och där 
barnen får lära sig gruppens regler, lära känna sig själv och känna trygghet innan det 
är dags att börja skolan och fylla på med kunskap igen? Niiko och Havu-Nuutinen 
(2009) fann i sin studie att lärarna fokuserade på aktiviteter som barnen gjorde 
tillsammans i ett samspel och där de fick utforska själva, detta visar även denna 
studie där Charlotte menar att samtidigt som gruppen byggs, görs aktiviteterna i en 
gemenskap för att bygga gruppen. Även i Sandbergs (2012) studie menar lärarna att 
de pedagogiska aktiviteterna handlar om att skapa en trygg och social miljö med 
gemenskap. 

Alla intervjuade lärare pratar om att förbereda barnen inför att börja skolan. De 
nämner dock olika sorters förberedelse där lärarna som har barnen under 
förskoleklassåret trycker på vikten av att barnen ska känna till skolans lokaler, hur de 
bör bete sig på de olika ställena och känna sig trygga. Christin och Charlotte 
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resonerar om detta arbete och menar att om barnen kan detta när de börjar skolan kan 
grundskollärarna i första klass koncentrera sig på det som de vill, att nå målen i 
trean. Detta ligger i linje med flera studier (se exempelvis Ackesjö och Persson 2010, 
Sandberg 2012, m.fl.) som visar att förskoleklassens både nu- och framtidsinriktade 
arbete, handlar just om detta, att kunna skolans oskrivna regler, för att sedan kunna 
gå in i undervisningen i årskurs ett. Astrid som följer barnen ända upp till årskurs tre, 
poängterar däremot det förberedande arbetet med att fostra barnen in i skolans värld 
där de ska kunna sitta på sin plats, sitta längre stunder och hålla pennan. Kan hennes 
skilda inställning till förberedande arbete bero på att hon följer gruppen upp i skolan 
vilket gör att hon som lärare vet vad barnen kan om skolans oskrivna regler, men 
även var de ligger kunskapsmässigt? Det verkar även som att Astrid inte känner 
samma stress över att få en väl fungerade grupp som ska börja grundskolan som de 
lärare som har barnen under förskoleklassåret. 

Några av de intervjuade lärarna nämner att de vill lämna över barn som är vetgiriga 
och har lust och intresse för att lära sig när de börjar skolan. Även lärare och 
föräldrar i Niiko och Havu-Nuutinens (2009) studie menar att förskoleklassens syfte 
är att öka barnens chanser till lärande och utveckling. Ett annat viktigt syfte med 
förskoleklassen, som en av de intervjuade lärarna i denna studie poängterar, är 
arbetet med att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Skoog (2012) menar att det är 
viktigt att redan i förskoleklassen stödja barnens läs- och skrivutveckling. Detta är 
något som Carlén (2003) betonar att lärare i tidigare studier ser som positivt med 
införandet av förskoleklassen, då detta kan upptäckas tidigare och hjälp kan sättas in. 

De flesta av de intervjuade lärarna uttrycker att det är skönt då de inte känner att de 
har några kunskapskrav att nå upp till utan kan arbeta med det som de anser viktigt 
för barnen. Detta kan bero på att förskoleklassen är relativt anonym i läroplanen. 
Precis som Herrlin m.fl. (2012) skriver finns det inget i läroplanen som säger vad 
förskoleklassen ska jobba med eller hur det ska göras. Utan att det är upp till varje 
lärare i förskoleklassen att fundera ut hur de ska koppla samman förskolans och 
skolans läroplaner. Däremot skriver Thelander (2012) att det numer inte finns skrivet 
i läroplanen för förskoleklassen att förskolans och skolans metodik ska kombineras. 
Istället står att förskoleklassen ska förbereda barnen för skolan och att den ska utgå 
från ett helhetsperspektiv på barnen och deras behov. Eller kan det vara så att dessa 
lärare ser förskoleklassen som den oas som Ackesjö och Persson (2010) skriver om 
där barnen kan vila, skapa trygghet, leka, lära och ha roligt innan barnen börjar 
skolan? 

6.3 Så resonerar de intervjuade lärarna om 
förskoleklassens innehåll 

Precis som de intervjuade lärarna i denna studie framhåller menar även Gannerud 
och Rönnermans (2006) intervjuade lärare att trygghet är förskoleklassens främsta 
syfte. Att skapa trygghet är huvudsaken. De intervjuade lärarna betonar rutiner som 
en hjälp i det vardagliga arbetet för att barnen ska känna sig trygga i skolan. Flera av 
lärarna börjar alltid dagen på samma sätt och går igenom tillsammans med barnen 
vad som kommer att hända under dagen. Bea berättar att hon vill vara en trygg vuxen 
och en vägvisare för barnen, hon vill vara en auktoritet som kan guida barnen. Detta 
ligger i linje med vad de lärare uttryckt som Niikko och Havu-Nuutinen (2009) 
intervjuat. De såg sin roll som stödjande, lyssnande och omhändertagande men även 
som den som sätter regler och motiverar barnen till lärande. Bea vill lyssna på barnen 
och visa intresse för vad de gör. Ackesjö och Persson (2010) skriver i sin studie att 
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skapandet av trygghet kan stödjas med hjälp av att blanda olika kulturer och 
pedagogik så att barnen får undersöka så mycket som möjligt under förskoleklassens 
år. Även Charlotte i studien betonar vikten av att introducera lite av varje ämne för 
att skapa ett intresse hos barnen men även för att utföra aktiviteterna på många olika 
sätt då hon menar att barn lär sig på skilda sätt. 

De intervjuade lärarna visar på flera olika upplägg för hur förskoleklassens arbete 
kan se ut. Många verksamheter visar på liknande drag, medan andra skiljer sig 
markant. Flera av de intervjuade lärarna betonar lekens betydelse för barnens sociala 
utveckling. Sandberg (2012) menar att det är i förskoleklassen som den 
socioemotionella grunden läggs, vilket ska underlätta utmaningar som skolan medför 
för att lärandet sedan ska konstrueras. Även lärarna i Gannerud och Rönnermans 
(2006) studie påpekar att lärarna hela tiden arbetar med den sociala kompetensen och 
då framförallt i den egna leken. Andra lärare i vår studie framhåller den skolifierande 
principen med tidsmoduler och vuxenstyrda aktiviteter som Ackesjö och Persson 
(2010) skriver om.  

I denna studie betonar framförallt Dagmar att barnen i förskoleklassen skiljer sig 
markant i utvecklingen, något barn är fött i januari och något annat i december och 
det skiljer då nästan ett år på barnen, vilket är mycket i den åldern menar Dagmar. 
Dagmar menar att lärarna behöver möta barnen där de befinner sig. Detta är något 
som även Gannerud och Rönnerman (2006) problematiserar. Deras intervjuade lärare 
menar att lärare arbetar med mänskliga relationer, lärare är lärare för barn i olika 
utvecklingsfaser vilket för med sig olika krav på lärarna att hantera. Föräldrarna i 
Niikko och Havu-Nuutinens (2009) studie poängterar vikten av att varje barn får 
utvecklas i sin egen takt och att de har möjlighet till uppgifter på sin nivå. 

Alla de intervjuade lärarna i denna studie poängterar sin möjlighet till flexibilitet i 
förskoleklassen. Känner barnen för att undersöka problemet på ett annat sätt eller om 
lärarna känner att de behöver någonting annat kan de ändra i sin planering. Detta 
anser även lärarna i Ackesjös (2012) studie vara positivt. Både Christin i denna 
studie och lärarna i Ackesjös (a.a.) studie menar att lärarna i grundskolan inte är lika 
flexibla. Astrid i vår studie däremot som är utbildad grundskollärare och följer 
barnen upp till årskurs tre menar att hon kan vara flexibel och ändra i sin planering 
för att följa barnens intresse. Det framgår dock inte om Astrid känner att hon kan 
vara lika flexibel även i årskurs ett och uppåt. Astrids flexibilitet går stick i stäv med 
den skoltradition som Skoog (2012) menar är planerad, inrutad, distanserad och 
ämnesorienterad. 

6.4 Traditioner som genomsyrar verksamheten 
När resultatet sammanfattas angående vilken/vilka traditioner som genomsyrar 
verksamheten syns en stor skillnad mellan de lärarna som endast har barnen under 
förskoleklassåret jämfört med Astrid som följer med sin grupp upp till årskurs tre.  
De olika resonemangen om förskoleklassen speglar den tradition som lärarna 
förespråkar. Precis som lärarna i Ackesjös (2012) och Ackesjö och Perssons (2010) 
studier påpekar dessa intervjuade lärare med förskollärarutbildning att det är 
självklart att de blir influerade från båda traditionerna. Merparten av de intervjuade 
lärarna kommer från förskolan och poängterar förskolans tradition samtidigt som de 
förklarar att de blivit influerade av skolans tradition då de befinner sig i skolans 
lokaler. Detta kan förklaras med det gränsland som Ackesjö och Persson (2010) 
skriver om som uppkommit som en konsekvens av förskolans och skolans skilda 
traditioner och positioner i utbildningssystemet.  
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Den intervjuade läraren som följer med sin grupp och även är utbildad 
grundskollärare verkar arbeta efter den skolifierade principen som Ackesjö och 
Persson (2010) skriver om. Medan resten av de intervjuade lärarna som är utbildade 
förskollärare förespråkar förskolans tradition. Astrids skolifierade arbetssätt kan bero 
på att hon är utbildad grundskollärare och följer med barnen upp till årskurs ett och 
vidare. Davidsson (2002) menar att de föreställningar lärare har om barn och 
utbildning härstammar från deras tidigare utbildning och yrkeserfarenheter. 

6.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
I detta stycke diskuteras studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 
Reliabilitet handlar om ”tillförlitligheten hos och användbarheten av ett 
mätinstrument och av måttenheten” (Ejvegård, 2003 sid. 70). Inför intervjuerna har 
det utformats intervjufrågor som anses kunna svar för att vidare kunna analysera 
frågeställningarna. För att få genomtänkta svar, av de som vi intervjuades, valdes att 
skicka ut intervjufrågorna innan besöket.  Det ställdes öppna frågor för att lärarna 
skulle få möjligheten att berätta utifrån sin verksamhet och erfarenhet, vilket anses 
höjer användbarheten. Det har även ställts följdfrågor och bett intervjupersonerna 
förklara då frågetecken funnits för att höja tillförlitligheten. 

Validitet innebär enligt Ejvegård (2003) att man mäter det som man avser att mäta. 
Det kan i studien ses att validiteten är hög då frågeställningarna kan besvaras och 
även kopplas till tidigare forskning. Resultatet presenteras med hjälp av citat för att 
läsaren ska kunna följa tolkningarna.  

Stukát (2011) diskuterar värdet av att resonera kring generaliserbarheten i studien. 
Som skrivet innan är studien gjord med få intervjuade lärare vilket gör att resultatet 
inte kan generaliseras till att gälla den stora massan utan de resultat som presenteras 
gäller för de intervjuade lärarna i denna studie. I denna studie har det fångats några 
av de perspektiv som kan finnas i förskoleklassen vilket gör att den ändå bidrar med 
en grund för vidare forskning inom området. 

6.6 Slutord 
Då det under den verksamhetsförlagda utbildningen i förskoleklassen upptäcktes 
stora skillnader mellan verksamheterna i de olika förskoleklasserna valdes att 
utforska några lärares uppfattningar om förskoleklassen. I denna kvalitativa studie 
ville vi få svar på hur verksamma lärare i förskoleklassen tolkar förskoleklassens 
syfte, hur de resonerar om förskoleklassens innehåll och vilken/vilka traditioner som 
genomsyrar verksamheten. Det som framförallt kan ses av resultatet är att lärarna i 
förskoleklassen lägger fokus på barnens trygghet, både i den nya miljön och i den 
nya gruppsammansättningen. Detta kan ses genomsyra verksamheten oavsett om 
lärarna arbetar efter förskolans eller skolans tradition. Flera lärare i tidigare studier 
(se bl.a. Niikko och Havu-Nuutinen 2009, Gannerud och Rönnerman 2006) 
poängterar precis som de intervjuade lärarna i denna studie vikten av barnens 
trygghet och skapandet av en fungerande grupp. Alla dessa intervjuade lärare betonar 
slutligen vikten av att kunna vara flexibel i sin verksamhet för att kunna följa barnens 
intresse och behov. Det vore intressant att intervjua fler lärare som följer sin klass 
upp i skolan för att se om det kan finnas något mönster i synen och traditionen i 
förskoleklassen. Kan det vara Astrids grundskollärarutbildning, som gör att hon 
skiljer sig från de andra lärarna som är utbildade förskollärare, och som gör att hon 
tycker att det är roligt att ”kunskapa” eller beror det på att hon inte har samma krav 
på snabb gruppdynamik då hon har barnen längre? 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej! 

Vi vill i samband med att vi skickar ut frågorna informera om att vi kommer att 
använda oss av de forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning som råder. De fyra huvudprinciperna är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet 

Förskoleklassen ligger i gränslandet mellan förskola och skola. En frivillig skolform 
som startades för att tjäna som en bro mellan förskola och skola. Ett annat syfte var 
även att föra in förskolans pedagogik i skolan. Har detta införlivats? I vår studie vill 
vi fokusera på de verksamma lärarnas syn på förskoleklassen och dess position i 
utbildningssystemet.  

Vi är tacksamma för att ni ställer upp på våra intervjuer som är frivilliga och ni har 
rätt att avbryta dem om/när ni vill. De uppgifter som kommer fram under 
intervjuerna kommer enbart att användas i vår studie.  

Samtyckeskravet 

I och med samtyckeskravet har ni själva rätt att bestämma över er medverkan och 
som vi angivit i informationskravet är medverkan frivillig och som skrivet har ni rätt 
att avbryta er medverkan. 

Konfidentialitetskravet 

Er medverkan i studien är anonymt och vi kommer att göra vårt yttersta för att 
resultatet inte ska gå att identifiera till era verksamheter.  

Nyttjandekravet 

Nyttjandet av resultatet av våra intervjuer kommer enbart att användas i vår studie. 
Intervjuerna kommer att transkriberas för att vi lättare ska kunna sammanställa ett 
resultat. 

Intervjufrågor 

● Berätta om förskoleklassen. Vad är förskoleklassens mål? 

● Vad tänker du om din roll som lärare i förskoleklassen? 

● Vad är ditt mål med arbetet under förskoleklassåret? 

● Hur ser du på barns lärande? Kunskapsinhämtande? 

● Hur arbetar du och varför arbetar du på just det sättet? 

● Vilka faktorer påverkar verksamheten och arbetet i förskoleklassen? 

● Har du något mer som du vill berätta som du tycker är värdefullt för 
förskoleklassen? 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Michaela och Linda 


