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Sammanfattning 
Studien undersöker två förskoleklasslärare och deras arbetssätt genom metoderna 

observationer samt intervjuer. Båda förskoleklasslärarana arbetar på samma skola men 

i olika förskoleklasser. Observationer samt intervjuer med de verksamma lärarna har 

ägt rum under en längre period för att på så vis visa likheter samt skillnader i lärarnas 

arbetssätt och förhållningssätt gentemot eleverna. Det finns inget rätt eller fel i 

undervisningsmetoderna eller deras arbetssätt men skillnaderna som kan uppstå kan 

vara relevanta för elevernas utveckling och lärande.  

Studien tar hänsyn till två olika teoretiska utgångspunkter som är varandras motsatser 

inom barns utveckling och miljö. De teoretiska utgångspunkterna hjälper studien framåt 

mot syfte samt att frågeställningarna ska kunna besvaras. Dessa utgångspunkter ser 

skillnaderna i lärarnas arbetssätt och åt vilket håll lärarnas arbetssätt lutar mot. Vilket 

ger analysen dess grund där skillnader samt en del likheter visas. Studiens tidigare 

forskning pekar på att förskoleklassens uppdrag inte är helt klart samt att en arbetsplan 

inte existerar för förskoleklassen. Kan detta vara en orsak till de stora skillnader som 

denna studies resultat visar?  
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1. Inledning 

Jag har fått möjligheten genom min utbildning på lärarlinjen, institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier i Uppsala, att få VFU- plats två omgångar i en 

förskoleklass. Förskoleklassens pedagogik fascinerade mig redan från start, samtidigt 

insåg jag att det fanns många frågetecken hos de ansvariga pedagogerna inför denna 

klass pedagogik. Diskussioner uppkom om vad som egentligen var och inte var lämpligt 

att utföra inom denna årskurs. Var leken det som skulle styra aktiviteter och ämnesval 

och därmed fortsätta på samma spår som förskolans pedagogik bygger på? Anses det 

vara bra att utgå från barnens behov och olika faser och på så sätt bygga upp 

kunskaperna hos barnen? Ska deras egna förmågor och förkunskaper kunna hjälpa dem 

själva individuellt framåt i utvecklingen?  

Intresset för förskoleklassens pedagogik skapades efter dessa VFU- perioder och jag 

visste att jag ville få bredare kunskap kring denna pedagogik som jag uppfattade inte var 

självklar. Får pedagogerna i denna årskurs vägledning och riktlinjer kring hur de lättare 

kan arbeta i förskoleklassen eller är det en årskurs som står lite enskilt och ensam, utan 

vägledning eller riktlinjer utöver läroplanen? Finns det vägledning av rektor hur en 

skola arbetar med förskoleklassens pedagogik och vad anser denna skola vara viktigt att 

uppnå inom denna årskurs? Finns det ett arbetssätt som förskollärare anser fungera 

bättre än andra? Detta är en del av studiens frågeställning, studien undersöker också 

förskoleklasslärarnas arbetssätt och om deras material användning i klassen. Detta för 

att hitta skillnader samt likheter mellan de undersökta förskoleklasslärarnas arbetssätt i 

förskoleklassen. 

Efter avslutade studier finns intresset att själv arbeta i en förskoleklass och om denna 

möjlighet ges, vill jag ha djupare kunskap kring tillvägagångssätt och arbetsmetoder 

inom denna årskurs. Dessutom har jag fått möjligheten att undersöka förskoleklassens 

arbetssätt i och med denna studie. Detta hoppas jag ska kunna hjälpa mig i mitt framtida 

arbete inom denna åldersgrupp av elever. 
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2. Bakgrund 

I det här kapitlet behandlas litteratur rörande ämnet förskoleklassens historia och dess 

pedagogik idag. Detta för att skapa en bakgrund till ämnet samt att beskriva hur och varför 

denna årskurs skapades.  

2.1 Förskoleklassens historia 

Förskoleklassen är den klass som barnen börjar i efter avslutad förskola eller samma år 

som barnen fyller 6 år. Det året är kommunerna skyldiga att erbjuda alla barn en 

avgiftsfri förskoleklassplats, men det är inte obligatoriskt för barnen att gå denna 

årskurs. Förskoleklassen kallades tidigare sexårsverksamhet men bytte namn och blev 

därmed en egen skolform. Detta beslutades i ett riksdagsbeslut i december 1997 och 

reformen trädde i kraft den 1 januari 1998. Reformen infördes med hjälp av argumentet 

att föra in förskolans pedagogik i skolan. Förskolans lekfulla pedagogik skulle blandas 

med skolans ämnescentrerade pedagogik, vilket skulle leda till ett förändrat arbetssätt 

inom skolans annars så traditionsenliga arbetssätt. Detta var ett beslut grundat på 

tidigare långa diskussioner om en smidigare övergång mellan förskolan och skolan 

(Karlsson & Melander m.fl., 2006 s 27-32). Förskoleklassens verksamhet ska inte 

bedrivas som en förskolas, men inte heller som en skolverksamhet för i förskoleklassen 

samlas åldershomogena grupper från olika förskolor som skall förberedas tillsammans 

inför skolstarten (Ackesjö, 2012, s. 17). 

I samband med att förskoleklassen blev en egen skolform kom förslaget på att en 

gemensam läroplan skulle träda in och ta över de gamla läroplanerna.  Detta innebär att  

grundskolan, förskoleklassen samt fritidshemmet numera har en gemensam läroplan 

och gemensamma mål att uppnå. Läroplanen trädde i kraft 2011 och ska ge 

pedagogerna större möjligheter till samarbete mellan klassövergångarna samt att 

eleverna ska kunna nå målen lättare i skolan (Karlsson & Melander m.fl, 2006 s. 33). 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet kan vi läsa om 

förskoleklassen under rubriken övergång och samverkan:  

”Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika 

varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och 

lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt 
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samarbete med förskolan samt de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. 

Samarbetet ska utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive 

verksamhet.”  

                                                                                                           (Lpfö-11, s. 16) 

Läroplanen bekräftar kraven på samarbete mellan övergångarna och dess betydelse för 

barnen. Några klara mål finns däremot inte för förskoleklassen, då inga klara mål finns 

för eleverna att uppnå efter avslutat år i förskoleklassen. Fokus finns istället mellan 

övergångarna och det fortsatta arbetet mellan förskolan och förskoleklassens 

pedagoger som ska fortsätta genom hela förskoleklassen.  

 

2.2 Förskoleklassens pedagogik 

Förskoleklassen liknar förskolans verksamhet på många sätt, med det finns även en hel 

del som skiljer dem åt. Enligt Karlsson och Melander blir det stor skillnad för många 

barn att gå från förskola till förskoleklass bland annat när det gäller matsituationen. I 

förskolorna äts det ofta på avdelningarna tillsammans vid olika bord, medan i skolan 

sker detta i en matsal där större ansvarstagande krävs av barnen. Förskoleklassens 

verksamhet äger oftast rum på en skola tillsammans med andra årskurser och med detta 

blir även rasterna något nytt för barnen, som en tidsanvisad utomhusaktivitet på 

skolgården tillsammans med andra elever i olika åldrar på skolan. Detta är ett annat sätt 

för barnen att vistas utomhus till skillnad mot förskolans utevistelse där pedagogerna är 

närvarande samt med ett mindre antal barn på gården. Samtidigt finns det också 

likheter, vilket bland annat kan vara dagarnas morgonsamlingar med upprop av barnen 

vilket existerar i de allra flesta årskurser samt inom förskolan. Lekens betydelse ska 

även den vara densamma i förskoleklassen liksom i förskolan. Leken bör fortfarande ta 

stort utrymme i förskoleklassen då den ger stor pedagogisk kunskap för barnen 

(Karlsson & Melander m.fl., 2006 s. 25-27).  

Enligt skollagen ska förskoleklassen vara verksam i 525 timmar under ett läsår, vilket 

innebär att verksamheten bedrivs på förmiddagar och att fritidsverksamheten tar vid 

på eftermiddagarna, någon gång efter lunch. Förskoleklassens verksamhet bedrivs 

oftast av en förskollärare eller en grundskollärare som ofta har kompletterat sin 

utbildning så att behörigheten även finns för de yngre barnen, så som förskola och 
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förskoleklass. Enligt Ackesjö är förskoleklassen är en viktig övergång i ett barns liv. 

Känslan att få börja skolan är väldigt betydelsefull för de flesta barn och för att de ska få 

möjligheten till en mjuk och lekfull övergång mellan förskola och skola finns 

förskoleklassens verksamhet. Detta ska vara starten inför skolan som ska inbjuda till 

mer färdigheter och kunskaper för framtiden. Samtidigt som förskoleklassen ska 

betraktas som undervisning, måste förskoleklassens lärare förhålla sig till både 

förskolans verksamhet som skolans. Förhållningssättet gentemot de bådas pedagogik 

bör överses i planeringen för undervisningen i förskoleklassen. Förskoleklassen har 

ingen kursplan att gå efter vilket kan skapa skillnader i arbetssätt mellan pedagogerna i 

förskoleklasserna (Ackesjö, 2012, s. 17-18).  

 Läroplanen är målstyrd men hur dessa mål skall uppnås lämnas åt lärarna och hur de 

själva väljer att planera verksamheten i skolan. Detta kan bli problematiskt då lärarnas 

förhållningssätt samt att deras verksamhetsplanering måste kunna svara gentemot 

målen som sedan ska kunna uppnås. Detta innebär även att barnets kunskaper eller -

icke kunskaper hamnar i bakgrunden medan lärarens kunskaper och str ategier istället 

hamnar i fokus. Alla elever är berättigade till en likvärdig utbildning som är anpassad 

efter varje enskild elevs behov. Detta är en riktlinje som genomsyrar hela läroplanen och 

som kan bli svår att uppnå när lärarens kompetens och kunskap istället ligger till grund 

för elevernas lärande och utveckling. Även om förskoleklassen inte har målstyrd 

undervisning är det mot skolans ämnescentrerade undervisning det strävas emo t. 

Lärarnas kunskaper och strategier för planeringen gäller då även förskoleklassens 

lärare och deras arbetssätt (Lpfö-11, s. 8)(Johansson & Pramling – Samuelsson, 2003, s. 

15-17). Förskoleklassen omfattas inte av några kunskapskrav i Läroplanen, vilket 

skolans klasser gör. Från och med första klass finns såväl kursplaner som kunskapskrav 

enligt Läroplanen, Lgr11. Eftersom förskoleklassens existens är relativt låg i Lgr11 

uppstår dilemman när förskoleklasslärarna söker efter mål och riktlinjer för denna 

årskurs. Därför påstår Ackesjö (2012) att förskoleklassen har hamnat i bakgrunden 

gentemot förskolan och skolan i de nya läroplanerna, då förskolan har en helt egen 

läroplan med mål att sträva efter (Ackesjö, 2012, s. 24). 
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3. Tidigare forskning 

Detta kapitel undersöker tidigare forskning rörande förskoleklassens pedagogik och 

problematiken som uppstått kring denna årskurs. Kapitlet innehåller även studiens teoretiska 

utgångspunkter samt varför dessa teorier är valda för just denna studie.   

I denna studie finns det endast forskning från Sverige och Norge presenterat vilket beror på 

att endast Nordens skolsystem liknar Sveriges upplägg på skolans årskurser. De allra flesta 

länder i Europa har skolstart vid sex års ålder, även om det finns skillnader även där. I vissa 

länder ligger nämligen skolstarten så tidigt som vid fyra års ålder medan andra länder har vid 

fem års ålder. Detta baseras på historisk tradition inom skolklassernas organisering och 

uppbyggnad vilket har fortsatt genom tiderna (Persson, 2010, s. 89)Tidigare forskning 

grundad från andra länder i Europa är därför inte aktuell för denna studie som syftar till den 

svenska förskoleklassen och dess arbetssätt och utveckling. 

 

 

3.1 Förskolan möter skolan 

Förskoleklassen är omdebatterad både bland forskare och allmänheten. Tidigare forskning 

rörande årskursen framhäver problematiken som den står inför. Ackesjö (2010) framhäver i 

sin forskning att de flesta förskoleklasslärarna tidigare har arbetat inom förskolan och därmed 

fortsätter arbetet i förskoleklassen likt förskolans. Skolan och förskolan benämns som ”två 

skilda världar” av Myndigheten för skolutveckling (2006). Vad denna benämning bygger på 

kan verka oklart samtidigt som klyftan anses i och med detta större mellan de olika 

institutionerna. Förskoleklassen ska vara en mötesplats för förskolans och skolans kulturer 

vilket är ett stort uppdrag med de förutsättningar som ges (Ackesjö, 2010, s. 33). 

Förskoleklassen är en klass med barn som slås samman från olika förskolor med olika typer 

av kunskaper och bagage. En klass som sedan ska fungera som en helhet, som en grupp och 
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som tillsammans ska nå kunskap på ett lekfullt sätt. Samtidigt som både skolan, lärarna, 

klassrummen och kamraterna är helt främmande och nytt (Ackesjö, 2010, s. 33). 

Beroende på lärarnas tidigare erfarenheter inom yrket kan barnperspektivet ställas mot 

vuxenperspektivet. Har lärarna i förskoleklassen en tidigare karriär inom skolan kan istället 

planeringen av undervisningen ske efter ett vuxenperspektiv. Därför behöver de vuxna förstå 

barnens erfarenhetsvärld då många barn inte har förståelsen bakom det som läraren undervisar 

om. Förskoleklasseleverna har inga tidigare erfarenheter av skolan och behöver först få insikt 

om hur undervisning går till och vad dess syfte må vara. Därför bör planeringen av aktiviteter 

i förskoleklassen ske varsamt och med mycket omtanke. Vuxna ska bidra med deras 

handlingar och sociala samvaro då det är samspel som barnen lär sig av (Someonsdotter 

Svensson, 2009, s. 18). Ser man förskoleklassen utifrån ett barnperspektiv kan en problematik 

uppstå. Eftersom det blir mer ämnesinriktad undervisning i förskoleklassen än vad barnen är 

vana att uppleva i förskolan, kan detta innebära att de lär sig hur saker eller moment ska göras 

på rätt sätt. Eleverna kan då uppleva att det därmed bara finns ett rätt sätt att genomföra vissa 

saker i skolan. Att endast det rätta sättet duger, vilket kan bilda känslan av press hos eleverna 

redan så tidigt som i förskoleklassen. Införandet av att sitta tysta och stilla i klassrummet 

införs också vanligtvis i förskoleklassen vilket barnen inte heller är vana vid. Istället för att 

införa leken i lärandet, ses det som två separata pass. Fri lek influeras på eftermiddagar eller 

när eleverna är klara med tidigare moment under dagen. Klassrummets storlek och placering 

är ytterligare något som kan påverka förskoleklassens verksamhet då klassrummen oftast är 

konstruerade för skolverksamhet och utrymmet för lek och rörelse oftast inte finns 

(Someonsdotter Svensson, 2009, s. 18). 

Ackesjö menar i sin studie att förskoleklassen ska skapa en så kallad övergångspedagogik, där 

det bästa från förskolan möts med det bästa från skolans arbetssätt. Det bästa från förskolan 

anses vara den fria leken som bör införas in i förskoleklassen och skolans systematiska 

arbetssätt med strukturerade arbetstillfällen som är bra för barnen då struktur medförs vilket 

även det bör införas i förskoleklassens undervisning. Tidigare forskning rörande sex åringar 

och deras skolverksamhet tyder dock på att denna övergångspedagogik inte alltid lyckas 

(Ackesjö, 2010, s. 35).  
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3.1.1 Lekens betydelse                                                                                                                                   

För att förklara leken kan den beskrivas som att det är ett dynamiskt möte mellan 

barnens inre samt den yttre verkligheten hos barnen. Barnens tankar och känslor möter 

verkligheten som ger sig uttryck i handlingar och rörelser. Fantasin spelar stor roll i 

lekens betydelse och leken kan ses som en fantasiprocess som barnet använder i någon 

form av handling. Barnens språkliga förmågor har också stor påverkan som ger leken en 

möjlighet att utvecklas inom roller och enligt Vygotskij hör barnens språkliga kunskaper 

och lekens handlingar samman (Lindqvist, 1996, s. 70).  

I dagens skolor finns det ett arbetssätt som många pedagoger och lärare använder sig 

utav, som kallas det lekpedagogiska arbetssättet. Detta arbetssätt bygger enligt 

Lindqvist (1996) på gemensamma drag mellan kultur och lek. I det lekpedagogiska 

arbetssättet använder sig pedagogerna av skapande och dess olika former och gör detta 

till ett så kallat tematiskt arbetssätt. Med det skapande ämnet menas allt inom det 

estetiska, så som dans, teater, musik, bild och form. Alla dessa estetiska moment 

influeras i arbetssättet och är metoder för uttryck och känslor som kommer samman 

genom detta sätt att arbeta. Med detta arbetssätt är syftet att skapa nya betydelser för 

barnen inte att endast befintlig kunskap skall övas in. Kunskapssynen vill fra mhäva 

sambandet mellan reproduktion och produktion, vilket innebär att det finns ett 

dialektiskt samband mellan verkligheten och fantasin. Om leken tillsammans med det 

estetiska står i fokus för den pedagogiska verksamheten kan både barn och pedagoger 

se världen på andra sätt med hjälp av varandras fantasi. Detta ger en större förståelse 

gentemot andra och deras uppfattningar om omvärlden, vilket skapar större möjligheter 

till lärande (Lindqvist, 1996, s. 81). 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet lyfter fram leken och 

det estetiska arbetssättet som en viktig del i barnens utveckling: 

”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga 

skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska 

sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.”  

                                                                                                                              (Lpfö-11, s. 9) 
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Läroplanen betonar i detta stycke leken och det estetiska arbetssättet som högst 

betydelsefullt under elevernas skoldagar. Leken ger möjligheter till aktivt lärande och 

bör därför finnas med under varje skoldag. 

 

 

3.1.2 Styrdokumenten 

Med de nya styrdokumenten som trädde i kraft 2011 följde en del svårigheter. Utan en 

specifik kursplan att följa, tolkas styrdokumenten olika beroende på vilken utbildning lärarna 

har. Deras erfarenheter kan också ha betydelse om deras tidigare erfarenheter är från 

förskolan eller skolan. Förskolans arbetssätt och läroplan skiljer sig från skolans då målen i 

förskolan endast är strävans mål och inte mål som måste uppnås som skolans läroplan kräver. 

Arbetssätten kan genom detta te sig olika beroende på utbildning och vant arbetssätt hos 

lärarna. Ytterligare en skillnad som existerar mellan de olika läroplanerna är den syn som 

finns hos barnet, där skolan betonar kunskapsutvecklingen medan förskolans fokus är omsorg 

om barnet. Skolan har istället tendenser att skilja mellan omsorg och undervisning (Ackesjö, 

2010, s. 34).  

3.1.3 Lärarnas roll 

Tidigare forskning menar att lärarnas utbildning kan spela in när det kommer till deras 

arbetssätt i klassrummet. Ackesjö menar i sin avhandling att lärarna i förskoleklass ofta 

ser sig som företrädare för förskolans pedagogik i skolan. Att förskolans pedagogik 

fortsätter in o förskoleklassens klassrum men att lärarna som arbetar i förskoleklass 

samtidigt är noggranna med att benämna att förskoleklassen tillhör skolan. 

Förskoleklassen är inte förskola utan delar läroplan med skolan och fritidshemmet. 

Ackesjö menar att det kan ha med status placering inom verksamheterna att göra. 

Skolan skulle alltså ha högre status än förskolan och förskoleklasslärarana är vana vid 

skolans arbetssätt och därmed arbetar med samma arbetssätt i förskoleklassen. 

Samtidigt finns kunskapen bakom förskoleklassens syfte som är en den bästa blandning 

mellan förskolan och skolans arbetssätt och pedagogik. Det kan ses som en bro mellan 

förskola och skola som ska mötas och komplettera varandra. (Ackesjö, 2010, s. 107). 

Ackesjö menar i sin avhandling att förskola, förskoleklass och skola kan ses som skilda 

kulturella praktiker. Denna synpunkt på organisationerna är tagen från lärares egna åsikter och 
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förhållningssätt gentemot förskola och skola. Detta skulle då innebära att förskoleklassen får 

tillgång till alla kulturer då den tillhör skolan men historiskt sett tillhör förskolan. I och med 

detta skulle förskoleklassen vara den årskurs som skapar kulturella relationer mellan 

förskolan och skolan (Ackesjö, 2010, s. 108).  

I Ackesjös och Perssons avhandling framgår uttrycket lärare-i-relation. Med detta uttryck 

menas förskoleklasslärarnas utmaning att vara både framtidsorienterad och 

tillvaroorienterad i deras arbetssätt i förskoleklassen. Det innebär också att fokus bör 

befinna sig hos elevens intressen och därmed skapas en gräns mellan förskoleklassen 

och skolans arbetssätt. Förskoleklasslärarna bör förhåll sig till elevernas intress en 

istället för skolans målstyrda verksamhet. Vikten vid av vad som skiljer förskoleklassens 

pedagogik och arbetssätt gentemot skolans bör väga tungt, då denna skillnad spelar stor 

roll för arbetssätt och förhållningsättet i förskoleklassen. Att ta till sig lärare-i-relation 

innebär också att kunskapen om denna gräns mellan förskoleklass och skolan finns och 

tas hänsyn till under planeringar och i ens arbetssätt som förskoleklasslärare (Ackesjö, 

Persson, 2010, s. 151). Peder Haug har gjort norska studier kr ing ämnet förskoleklassen 

som årskurs samt problematiken som kan uppstå kring den. Ett sammanfattande citat 

från hans studie som är ett experiment gjort på 6 åringar och deras utbildning:    

”The main results of this study aret hat education is influenced more by the insitution in 

which it is given and if it is given by school teachers or nursery-scholl teachers than by 

either the national or the local curriculum plans.” (Haug, 1990, s. 295) 

Med citatet menas att slutsatsen i denna studie visar att det spelar stor roll var 

förskoleklasslärarana har sina rötter och utbildning. Om utbildningen och erfarenheten 

finns i skolverksamheten eller i förskoleverksamheten.  
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3.2 Teoretiska utgångspunkter 

Studien utgår från två olika perspektiv för att kunna se skillnader och likheter i 

förskoleklasslärarnas arbetssätt som denna studie undersöker. Dessa olika teorier 

vinklar förskoleklasslärarnas arbetssätt i klassrummet och hur dessa två 

förskoleklasslärare väljer att arbeta i deras respektive klass. Dessa perspektiv är valda 

för studien då perspektiven skiljer sig åt när det kommer till just arbetssätt. Dessa 

perspektiv är redskap för att studien sedan ska kunna bindas ihop och förklara vilket 

arbetssätt som respektive förskoleklasslärare använder sig utav. Perspektiven innefattar 

olika former av tillvägagångssätt i klassrummet som dagens lärare kan använda sig utav. 

Det är även möjligt att inslag av båda dessa perspektiv förekommer hos en och samma 

lärare.   

3.2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Studien utgår bland annat från ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att 

människan, oavsett vilken världsdel i världen vi bor på, utvecklas i början efter vår 

födelse någorlunda lika. När vi sedan växer upp och börjar med kommunikation, 

kommer utvecklingen bestämmas av sociokulturella faktorer. Den första 

kommunikationen i livet görs via kroppsspråket och kroppskontakten vilket är viktigt i 

sig, men inom det sociokulturella perspektivet läggs det stor vikt vid språket. Språket är 

vår väg till kommunikation och ger oss möjlighet att bli delaktiga i sociokulturella 

erfarenheter. Språket fungerar både som kommunikation mellan oss människor och 

inom oss människor. Det är länken mellan människan och samhället. Genom språket 

bygger människan sociala erfarenheter som leder till interaktion med andra människor. 

Av varandras erfarenheter och kunskaper bildas fler färdigheter inom nya grupper 

(Säljö, 2008, s. 117-119). Detta innebär att leken har betydelse för barns lärande samt 

att barnen lär sig via leken. Detta innebär att interaktionen eller samspelet mellan 

barnen gör så att de får möjlighet att utveckla nya kunskaper hos varandra(Säljö, 2008, 

s. 110).  

Det sociokulturella perspektivets förgrundsgestalt är Lev Vygotskij som föddes 1896 i 

Vitryssland. Vygotskijs idéer har blivit mycket spridda och hans teorier på barns 

utveckling är mycket diskuterade. Han gick ifrån teorierna om barns 

mognadsutveckling, vilket innebär att barn mognar efter vissa specifika stadier samt att 

utvecklingen kommer inifrån. Detta ansåg Vygotskij inte stämde då han lade fokus på 
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vuxnas handlande för barns utveckling. Genom interaktion med andra människor skapar 

vi de förutsättningar som krävs för att vi ska kunna fungera som samhällsmedborgare. 

Människans utveckling och förändring är det enda sanna och intressanta enligt 

Vygotskijs teori och det är endast det som är intressant och det enda som bör studeras 

(Säljö, 2008, s. 121). Ett av Vygotskijs mest kända begrepp är människans 

utvecklingszon som går ut på att människan har förkunskaper och erfarenheter som kan 

användas i nya situationer och sammanhang, vilket ger oss kunskap. De resurser vi har 

med oss kan samtidigt ge oss nya kunskaper i interaktionen med andra människor. Med 

stöd av andra får vi nya kunskaper och färdigheter vilket ger oss möjlighet att utvecklas. 

En lärare hjälper eleverna framåt i sin utveckling genom att starta där de befinner sig för 

att bygga vidare framåt, en bit i taget med ny kunskap och nya färdigheter. Det är via 

denna utvecklingszon lärarna kan se var barnet/eleven är på väg, vilken kunskap den 

innehar och var den i närmaste framtiden bör befinna sig. I och med denna zon 

tillkommer begreppet scaffolding, vilket kan förklaras som stöttning, en hjälpande hand 

framåt i utvecklingen som breddar elevernas utvecklingszon. Vygotskij såg på skolan 

som en komplettering till elevernas hemmamiljö. I hemmamiljön bekantade de sig med 

ord som passade in i den miljön i interaktionen med familjen. I skolan blev det en ny 

miljö med nya interaktioner mellan människor. Detta skapade en bredd inom språket 

vilket är en fördel för barnens utveckling (Säljö, 2008, s. 122-124). 

 

 

3.2.2 Utvecklingspsykologiskt perspektiv enligt Piaget 

Ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv syns människans utveckling efter vilken fas 

personen befinner sig i. Denna teoris grundare är Jean Piaget som var utbildad psykolog 

och genomförde sitt stora arbete under 1920-talet. Piaget menade att människan 

passerar specifika stadium i livet som ser ungefärligt likadana ut hos varje individ. 

Dessa stadier visar vad vi som människor klarar av och vad vi bör ha för kunskaper vid 

en viss ålder. Totalt menade Piaget att det finns fyra olika stadier som alla människor 

går igenom. Dessa fyra stadier innebär att människan går igenom faser som påverkar 

vår intelligens och vad vi är kapabla till att förstå och utföra inom dessa faser. Enligt 

dessa stadier eller faser som de också kallas, går 6-8 åringar igenom tre faser. I den 

första fasen kan inte barnet skilja mellan egenskaper och det konkreta i ett 
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sammanhang. Barnet sorterar i denna fas sina iakttagelser efter grafiska sammanhang. 

Barnet kan alltså inte se delarna som sedan blir helheten. I fas två däremot 

framkommer kunskapen om skillnader och likheter hos barnet. I denna fas finns även 

förmågan att barnet kan blicka tillbaka på tidigare händelser. Detta innebär att barnet 

mer konkret kan gå tillbaka i ett arbete som inte fick det resultat som var önskat. Fas 

nummer två innebär också att barnet lär sig att lägga ihop saker samt att dela upp saker. 

Processerna kan dock inte göras samtidigt. I fas tre kommer det logiska tänkandet hos 

barnet fram. I fas tre utvecklas också de tidigare faserna i barnets förmågor och fasen 

bygger på lösningen av motsägelser och motsättningar (Baltzer m.fl., 1985, s. 14). 

Undervisningen i skolan sker efter vilken ålder barnen befinner sig i och samtidigt i 

vilken fas. Läraren tar hänsyn till elevernas utveckling och kunskapsnivå och planerar 

undervisningen efter dessa faser där alla elever bör befinna sig kunskapsmässigt. Ur 

detta perspektiv ser man barnet efter dess psykologiska förmåga och utveckling.  

”He proposed that each stage is characterized by an underlying set of mental structures 

that govern intelligent behavior. Each set of structures was viewed as qualitatively 

different from the others, and this is what presumably makes the stages themselves 

qualitatively distinct” (Brainerd, 1978, s. 7). 

Citatet ovan beskriver hans teorier kring människans intelligens. Det visar hur Piaget 

utgick från olika stadier för att beskriva människans utveckling och varför vi fungerar 

som vi gör. 

Perspektiven hjälper denna studie framåt för att kunna uppnå studiens syfte samt 

frågeställningar. Dessa perspektiv kan visa skillnader och likheter mellan de undersökta 

förskoleklasslärarnas arbetssätt samt åt vilket perspektiv respektive 

förskoleklasslärare lutar mot. Vid observationerna för denna studie tas det hänsyn till 

interaktionen mellan lärare och elever, deltagandet från lärarna under de observerade 

passen, men även scaffholding för elevernas utveckling tas till hänsyn. Detta för att 

lättare se ett resultat av studien som visar en tendens till ett arbetssätt som lutar mer åt 

något av perspektiven eller ett arbetssätt som lutar mot båda dessa perspektiv.  
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4. Syfte 

Syftet med denna studie är att jämföra två förskoleklasslärares arbetssätt i deras 

respektive förskoleklasser, för att på så sätt kunna identifiera skillnader och likheter i 

hur de arbetar under de lärarledda passen.  

 

 

 Forskningsfrågor 

 Hur ser arbetssättet ut i de undersökta förskoleklasserna? 

 Vilka material finns till elevernas förfogande under arbetspassen då eleverna är 

samlade? 

 Varför väljer lärarna det material som används?  

 Vilken vägledning har lärarna av lokal arbetsplan, av kollegiala samtal samt av 

rektorn? 
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5. Metod 

I detta kapitel beskrivs de metoder som används i studien samt varför dessa metoder är 

valda. Kapitlet behandlar även de etiska aspekter som det har tagits hänsyn till under 

studiens gång. 

5.1 Observation 

Observation som metod är ofta det som används när information om omvärlden 

och/eller det som görs är i fokus. Det anses vara en vetenskaplig teknik för att samla 

information om ämnet som är valt. Observationer måste vara systematiskt planerade 

och informationen bör registreras systematiskt med hjälp av eventuella scheman. 

Observationer ses som ett väldigt bra sätt att hämta information när det gäller 

människors beteenden i naturliga situationer. Med detta menas även yttranden, 

känslouttryck samt relationer mellan människor. Med observation kan händelser som 

sker i naturliga sammanhang studeras samtidigt som de sker, jämfört med andra 

metoder där denna information blir vidarebefordrad. Observationsmetoden är också 

ganska oberoende av vad människorna i studien vill förmedla eller visa. Detta innebär 

att metoden kräver mindre samarbete med deltagarna än vad andra metoder kräver 

(Patel & Davidson, 2011, s. 91-92). Syftet i denna studie är väl preciserat och därmed 

kan ett strukturerat observationsschema användas för  att fånga de arbetssätt som 

studien syftar till att undersöka. Mer information om det strukturerade 

observationsschema som denna studie utgår från kommer i kapitel 5.1.1.  

5.1.1 Observationsschema 

En av metoderna som är vald i denna studie är observation inom två för skoleklassers 

verksamhet, där ett observationsschema används för att kunna fånga all väsentlig 

information. Alla observationer äger rum i två olika förskoleklasser som är verksamma 

på samma skola. Observationerna var organiserade och genomförda under 

förmiddagarna då aktuell verksamhet äger rum i klasserna. Sammanlagt gjordes det tolv 

observationer, sex stycken i varje klass. Min primära uppgift under dessa 

observationstillfällen har varit att endast observera. Därmed deltar jag inte i någon form 
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utav aktivitet som kan påverka mig som observatör, eller som gör att jag missar 

händelser som kan ha betydelse för studiens resultat. Fokus under dessa observationer 

är begränsat då jag utgår från studiens syfte samt frågeställningar. Detta innebär att 

observationsschemat är väldigt strukturerat och innehar det urval som jag som 

observatör har valt att titta på under mina observationer. Detta sätt att observera kallas 

strukturerad observation där jag som observatör utgår från ett schema där olika 

variabler undersöks. Detta gör studien begränsad då endast nedskrivna 

händelser/uttryck observeras. Ytterligare en nackdel med observationsmetoden är 

frågorna som kan uppstå under arbetets gång. Det går exempelvis inte att förutse om 

alla beteenden/händelser är spontana eller hur mycket observatörens närvaro påverkar 

den observerades handlingar. Det kan dessutom ske händelser som innebär att 

observationen måste avbrytas och att därmed resultatet påverkas i studien (Björndal, 

2010, s. 50). 

Observationsschemat denna studie utgår från är ett strukturerat observationsschema 

där kategorier är uppställda med situationer som kan ske under varje kategori. Detta 

täcker det studien undersöker och de val jag har gjort gällande studiens syfte och 

frågeställningar. Genom detta tillvägagångssätt markerar jag det på 

observationsschemat som jag ser sker hos den observerade förskoleklassläraren. Detta 

schema består av sex kategorier som täcker förskoleklasslärarens kroppsspråk, röst, var 

i klassrummet hon befinner sig, val av material till eleverna, deltagande under passet 

samt förskoleklasslärarens kommunikation med eleverna. Kategorierna är valda efter 

det som är aktuellt för studien och dess syfte samt inom den tidsram som är aktuell för 

studien(Se Bilaga 1). Kategorierna är också valda med hjälp av studiens teoretiska 

perspektiv där analys av dessa scheman kan ge resultat som visar vilket av perspektiven 

förskoleklasslärarna använder i deras respektive arbetssätt. Enligt Patel och Davidson 

(2012) bör kategorierna inom observationsschemat vara väl definierade så att det är 

enkelt för observatören att markera vid händelser vad som sker. Kategorierna bör vara 

uteslutande av varandra vilket innebär att endast ett beteende kan registreras i en 

kolumn. Schemat bör heller inte innehålla för många kategorier då detta kan ge 

felregistreringar om för mycket sker på samma gång under observationstillfället. 

Observationsschemat ska vara strukturerat så att observatören lätt kan göra sina 

registreringar och få fram ett resultat (Patel &Davidson, 2012, s. 97).  
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5.1.2 Intervju 

Två metoder ligger till grund för analysen och resultatet i denna studie. Utöver 

observationer i förskoleklasser är även samtalsintervjuer med de verksamma 

förskoleklasslärarna i förskoleklasserna en av metoderna. Intervjun görs som ett 

komplement för att frambringa ett bredare resultat för studien. Intervjuerna är valda för 

att få fram bredare resultat samt för att få fram lärarnas åsikter om deras egna 

arbetssätt i undervisningen. Tillsammans kan dessa metoder ge så mycket fakta som 

möjligt för att uppnå studiens syfte och mål.   

5.1.3 Intervju struktur 

Samtalsintervju är vald som intervjumetod då lärarna får möjlighet att samtala kring 

ämnet och deras egna upplevelser. Framtagna utgångsfrågor finns tillgängliga under 

intervjuerna, men samtal kring frågorna får möjlighet att äga rum. Mer information 

fångas på detta sätt och stödfrågorna kan besvaras mer ingående (Se bilaga 3). 

Datamaterialet spelas in med hjälp av en mobiltelefon för att materialet sedan ska kunna 

transkriberas. Inget material blir på så vis utelämnat eller bortglömt. Det innebär även 

att mer information kan visa sig krävas efter transkriberingen av datamaterialet vilket 

leder till ytterligare en intervju (Esaiasson, 2007, s. 284). Frågorna inför dessa intervjuer 

är sammanställda efter observationerna för att fördjupa och bekräfta resultat av 

observationerna. Detta för att bekräfta eventuella frågetecken eller luckor. Samt att 

frågorna ger möjligheten för förtydligande från lärarna. Dessutom kan lärarnas egna 

åsikter om deras egna arbetssätt jämföras med observationsschemats resultat. Om 

lärarnas insikt om arbetssättet stämmer överens med vad som syns i klassrummet. 

Bakgrundsfrågor används under intervjutillfällena för att se lärarnas tidigare 

erfarenheter och utbildningar då detta kan ha betydelse för studiens resultat (Ackesjö, 

2010, s. 35). 

 

 

5.2 Etiska aspekter 

Studien tar hänsyn till de etiska aspekterna efter vetenskapsrådets regler. De 

medverkande lärarna i studien är medvetna om informationskravet vilket innebär 

studiens syfte samt deras rättigheter vid medverkande av studien. Skriftliga 

godkännanden från båda verksamma lärarna genomfördes i studiens början (se bilaga 4 
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och 5). Kravet om samtycke är genom påskrifter då fullföljt samt att informationen om 

att lämna studien om personen behagar att göra detta, är möjligt när som helst under 

studiens gång (Vetenskapsrådet (1990). Information till elever och vårdnadshavare 

framgick via informationsbrev som skickades via informationskanalen unikum som 

skolan använder sig av. Eleverna i dom aktuella klasserna har varken observerats eller 

intervjuats. Men av etiska aspekter bör vårdnadshavare och elever vara underrättade av 

min närvaro i klasserna under denna period. Det inspelade datamaterialet i samband 

med intervjuerna förstörs efter studiens avslut och även detta blir respondenterna 

informerade om.  

 

6. Analys 

Analyskapitlet visar empirin som insamlats under denna studie. Analysen besvarar 

studiens frågeställningar samt syftet genom bearbetning av det empiriska materialet 

insamlat via intervjuer samt observationer. Förskoleklasslärarna benämns i texten 

som Förskoleklasslärare1 och Förskoleklasslärare2, både vid presentation av 

resultaten samt i analysen av materialet. För att lättare se att forskningsfrågorna 

besvaras finns frågorna med även här: 

 Hur ser arbetssättet ut i de undersökta förskoleklasserna? 

 Vilka arbetssätt använder sig lärarna av i klassrummet? 

 Vilka material finns till elevernas förfogande under arbetspassen då eleverna är 

samlade? 

 Varför väljer lärarna det material som används?  

 Vilken vägledning har lärarna av lokal arbetsplan, av kollegiala samtal samt av 

rektorn? 

 

 

6.1  Analys av observationer 

 För utförlig information om hur observationerna genomfördes, se kapitel 5.1 och 

kapitel 5.1.1 för observationsschema i denna studie. 

Efter genomförda observationer framkommer fler skillnader än likheter mellan de 

båda förskoleklasslärarnas arbetssätt. Det framkommer också fler skillnader än 
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likheter i kategorin materialanvändning samt inom deltagandet av läraren. De båda 

förskoleklasslärarna använder sig utav olika strategier i klassrummet både vid 

sammanhållningen av gruppen men också vilka material som föredras och används.  

 

6.1.2 Förskoleklasslärare1 

Förskoleklasslärare1 använder sig av ett tematiskt arbetssätt där flera ämnen 

inkluderas in i ett tema som pågått under en längre period. Temat är återkommande 

under flera delar av observationerna av läraren i förskoleklass1. Förskoleklasslärare1 

utnyttjar klassrummet och rör sig omkring i klassen kontinuerligt under de lärarledda 

passen. Hon låter eleverna tala relativt fritt och är öppen för deras förslag samt 

åsikter rörande aktiviteterna som pågår. Hon använder kontinuerligt en låg röst i 

klassrummet vilket visar sig leder till att eleverna gör detsamma. Få tillsägelser äger 

rum, förskoleklasslärare1 använder sig mer utav ett hyschande ljud för att dämpa 

ljudvolymen i klassrummet. Förskoleklasslärare1 deltar under passen i klassrummet 

och genomför det som eleverna ska genomföra. Dialog sker mellan läraren och 

eleverna genom hela passen och eleverna släpps in i samtalen om det mesta och 

väldigt ofta. Eleverna i förskoleklasslärare1s klassrum får vara med och styra 

aktiviteter och mycket sker inom tema arbetet som pågår. Leken framstår som 

viktigt under de lärarledda passen och mattelekar så som mattebingo äger rum i 

klassrummet kontinuerligt.  Genom alla observationer i klassrum1 finns ett mönster 

som är återkommande för Förskoleklasslärare1s arbetssätt. Hon använder sig utav 

ett tydligt kroppsspråk med rak rygg och låg röst. Hon befinner sig där eleverna är 

och visar stöd inför uppgiften som ska genomföras. Förskoleklass1 arbetar med 

temat Pelle svanslös vilket har pågått under lång tid. I temat influeras fler ämnen och 

aktiviteter så som egengjord Uppsala vägg i klassrummet, sagoläsning och 

handgjorda dockor i form av Pelle och hans vänner. Förskoleklasslärare1 lutar därför 

mot Vygotskijs tänkande kring hur barnen lär sig via lek och interaktion med andra 

barn. Hon använder sig utav det tematiska arbetssättet och influerar olika typer av 

estetiska tillvägagångssätt i sitt arbete i förskoleklassen. 
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6.1.3 Förskoleklasslärare2  

I förskoleklasslärare2s klassrum är det en annan dynamik men även denna klass har 

påbörjat ett tema arbete när observationerna utförs. Förskoleklasslärare2 har 

kontinuerligt hög röst som höjs vid tillsägelser vilket sker ganska ofta i klassrummet. 

Hon använder sig av tekniker för att behålla lugnet i klassrummet som är till för att 

tysta eleverna. Förskoleklasslärare 2 använder sig mycket utav samlingsmattan där 

eleverna sitter långa stunder på golvet på en matta medan läraren befinner sig på en 

stol framför eleverna. Samlingen är ett kontinuerligt tillvägagångssätt för att starta 

passen i förskoleklasslärare2s klassrum. Förskoleklasslärare 2 använder en 

monologisk konversation med eleverna under nästan alla genomförda 

observationer, där läraren styr innehållet i samtalen och har ett klart svar som 

läraren vill att eleverna till slut ska nämna. Förskoleklasslärare2 använder sig mycket 

av färdigt material som eleverna exempelvis ska återskapa, rita av eller helt enkelt 

bara fylla i. Matteböcker och så kallade skrivböcker används där eleverna får klistra 

in texter och bilder. Förskoleklassläraren befinner sig ofta vid ett skrivbord längst ner 

i klassrummet när passen är startade för eleverna och deltar inte mycket under 

själva passen. Vid för hög volym i klassen blir det höga tillsägelser och läraren 

använder sig utav en ramsa vid för stökigt i klassrummet; ”alla som hör mig nu 

klappar händerna en gång”. Denna ramsa ropas i hög volym och läraren kräver 

fullständig tystnad och fullständig uppmärksamhet av eleverna vid dessa tillfällen. 

Eleverna i förskoleklass2 måste räcka upp handen för att få tala. I förskoleklass2s 

klassrum är slutprodukten viktigast som ska vara på ett specifikt sätt där alla elever 

har gjort samma sak på samma sätt. Förskoleklass2 arbetar med ett kortare tema 

under några veckor under observationsstudien, vilket är myror. Förskoleklasslärare2 

visar tendenser att luta mot Piagets teori kring elevernas olika stadier och vad dessa 

barn i sex års ålder bör klara av och veta. Färdigt material används där specifika 

instruktioner gäller för vad som eleverna bör genomföra. Hon arbetar inte mycket 

individuellt utan ser klassen som en helhet som ligger på någorlunda samma stadie 

som arbetar mot gemensamma mål genom undervisningen/passen. Hon är samtidigt 

noga med handuppräckning samt att alla aktiviteter startar med en samling på 

samlingsmatta där det råder absolut tystnad.  

 



23 
 

Genom ovanstående analys av observationerna är nästan alla forskningsfrågor för 

denna studie besvarade. Observationerna visade en tydlig skillnad mellan lärarnas 

arbetssätt och materialanvändningen i klasserna. Båda klasserna arbetar med ett 

temaarbete under observationerna, men hur dessa temaarbeten utförs ser väldigt 

olika ut. Förskollärare1 arbetar med ett tema som har följt klassen under väldigt lång 

tid, vilket märks då klassen är insatta i temat och vet vad som ska göras. I 

förskoleklasslärare2s klassrum används det kortare temat och observationerna ägde 

rum under temats början samt slut.  

Observationerna visar också tydliga tendenser att luta mot olika teoretiska 

perspektiv i respektive klassrum och arbetssätt.  

 

 

 

6.2 Analys av intervjuer  

 

I detta avsnitt analyseras materialet av de båda intervjuerna, för att ta del av 

intervjuerna i sin helhet, se bilaga 3 och 4. 

Intervjuerna med de två förskoleklasslärarna genomfördes under samma vecka i ett 

tyst rum under båda tillfällena. Frågorna som ställdes var någorlunda desamma, 

beroende på vart förskoleklassläraren förde ämnet. Det var öppet som en dialog och 

förskoleklasslärarna fick styra intervjun något men med intervjufrågorna som bas.  

6.2.1 Förskoleklasslärare1 

Förskoleklasslärare1 har sin utbildning inom förskolan men har jobbat i 

förskoleklass i 13 år. Det här läsåret har dock varit hennes första på den här 

arbetsplatsen så intervjun handlade mycket om jämförelser med andra skolor och 

arbetssätt som förskoleklasslärare1 mer är van vid. Den röda tråden genom 

intervjun med förskoleklasslärare1 är leken och gemenskapen mellan eleverna. Ett 

citat taget ur intervjun med förskoleklasslärares1 där hon beskriver vad hon tycker 

att förskoleklassens syfte är: 
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Förskoleklassens syfte tycker jag för det första är att få en sammansvetsad 

klass, det här sociala och att lära känna varandra och lära sig grunderna 

inför skolan, för det är ju så kort tid man har dom. Jätte kort tid verkligen. 

Mycket sammarbetsövningar använder jag mig utav för att det ska bli 

möjligt. Men framförallt lekar, sånt som barnen tycker är roligt. Att man 

varje år läser av klassen för att försöka hitta något gemensamt intresse, 

som kan användas som tema. Något som engagerar och då gärna sånt som 

föräldrarna också blir engagerade i. 

Hon betonar vikten av att jobba klassen samman till en helhet, en grupp som kan 

samarbeta och som bryr sig om varandra. Hon ser det som sin största uppgift som 

förskoleklasslärare att få barnen att känna sig trygga och att de känner sig delaktiga 

i en gemenskap. Där anser förskoleklasslärare1 att det är viktigt att arbeta med olika 

övningar för att hitta den här gemenskapen och tryggheten i klassen. 

Förskoleklasslärare1 betonar vikten av samarbete och gärna samarbete genom olika 

teman: ”Jag tycker att tema får ihop arbetslagen. Jag är van vid att arbeta med andra 

klasser genom teman där vi som lärare ansvarar för olika delar i temat för att sedan få 

ihop det till en helhet. Så har jag alltid arbetet på tidigare arbetsplatser så jag har med 

mig det tänket även hit. ”  

Hon är van vid temaarbeten både inom sin egen klass men även att arbeta gemensamt med 

andra klasser. Hon tycker detta skapar en gemenskap på skolan och önskade att även denna 

skola arbetade på det här sättet. Många ämnen kan inkluderas in i ett och samma tema och 

ofta hittar eleverna något inom detta tema som de anser är roligt. Det leder till att eleverna 

lär sig nya saker via roliga aktiviteter. Samt en närmare gemenskap mellan lärarna på skolan, 

stora temaarbeten bidrar med mycket och förutsättning för lärande blir större. 

Att arbeta ämnescentrerat i förskoleklassen anser förskoleklasslärare1 inte är ett bra 

alternativ. Det är något som kommer längre fram och förskoleklassen har inga sådana 

kriterier som kräver detta. Däremot har de en lokal arbetsplan som är nedskriven 

gemensamt mellan klasslärare och rektor på skolan över vad som bör finnas med i 

respektives klass undervisning. Förskoleklassens planering är grov och innehåller några få 

punkter över läs- och skrivinlärning för eleverna i förskoleklass. Hur detta sedan lärs ut, är 

upp till varje förskoleklasslärare: ”Planeringen handlar om det här med att läsa, berätta, 



25 
 

storbok osv. men det är en väldigt grov planering vi har, sen vad jag gör utav det är upp till 

mig. Om jag jobbar tematiskt eller om jag vill sitta där med en färdigskriven storbok och sen 

bara ta nästa eller om jag vill att barnen ska skriva och greja själva, göra egna böcker i temat 

vi gör. Det är ju olika, alla sätt är väl bra bara man rör sig framåt mot målen.”  

Förskoleklasslärare1 har ett svar på varför hon tror att förskoleklassen blir mer och mer åt 

skolans håll och har svårt att föra in förskolans pedagogik i förskoleklassen. Även om hon 

anser att det egentligen är det rätta, att vid behålla förskolans pedagogik och inte ta in för 

mycket skola i förskoleklassen. 

”Meningen med förskoleklassen är ju att förskolans pedagogik skulle komma in 

i skolans värld. Att vi skulle ha mer förskolepedagogik i skolans värld och så. 

Men det har väl inte riktigt blivit så. Det blir ju mer och mer skola av 

förskoleklassen. Jag kan tycka att man slår underifrån, för vi är så få i 

förskoleklassen. På den här skolan är vi ju bara två förskollärare och då tror jag 

lätt att man glider in på skolan. Tror kraven kan spela in där, att man känner att 

barnen måste uppnå alla målen sen. Vi sitter ju med alla lärarlagen som 

berättar om alla mål och nationella proven. Vi måste jobba mot det här och det 

här och klara allt, att barnen klarar allt när det väl är dags för det.”  

 

Kraven på förskoleklassen ökar i och med att den ligger i skolans lokaler och att det enda 

samarbetet dessa förskollärare har är med varandra samt med andra lärare. Vilket leder till 

att lärarnas arbetssätt influeras in på förskoleklassläraranas arbetssätt. Detta anser 

förskoleklasslärare är fel då förskolans pedagogik fortfarande ska ha stor roll och ta stor plats 

i förskoleklassens arbetssätt.  

Innan avslutad intervju med förskoleklasslärare1 vill hon påminna om leken och lekens 

betydelse i förskoleklassen enligt henne: ”För dom måste få leka också. Vi kan inte glömma 

bort leken, vi kan inte bara sitta med uppgifter och grejer utan den sociala kontakten behövs 

och särskilt när vi bara har ett år på oss, då kan jag tycka att leken och det här sociala är 

viktigare att få ihop och att man trivs. Alltså trivs man då kommer man att lära sig också. Än 

att sitta med en mattebok. Det tror jag i alla fall.”  
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Studien visar i avsnittet tidigare forskning att detta arbetssätt är det som det eftersträvas i 

förskoleklassen. Ackesjö tar upp i sin avhandling att den fria leken måste in i förskoleklassen 

och ses som en viktig del av barnens dag. Detta ska kunna ske trots att förskoleklas sen 

befinner sig i skolans lokaler och att samarbete ofta sker med lärare på skolan. 

Förskoleklassen ska vara en bro mellan skola och förskola vilket ska leda till att kunskap ges 

på ett kreativt och roligt sätt (Ackesjö, 2010, s. 35).  

6.2.2 Förskoleklasslärare2 

Intervjun med förskoleklasslärare2 pågick under nästan lika lång tid som med 

förskoleklasslärare1 och den utgick från samma intervjustruktur. Förskoleklasslärare2 har 

lång arbetserfarenhet i förskoleklass och har arbetet på samma arbetsplats i 13 år. Hon tar 

ny förskoleklass varje år och trivs med arbetet. Hon är utbildad förskollärare och har arbetat 

i förskola tidigare men trivs bäst i förskoleklass. Här berättar förskoleklasslärare2 vad hon 

anser är syftet med förskoleklassen: 

 

Enligt mig så är syftet med förskoleklass att barnen ska få komma in i skolan på 

en mjuk och lugn start i skolan, på ett mjukt och lugnt sätt. att barnen får vänja 

sig vis skolrutiner samtidigt som leken ska finnas kvar runt omkring dom, lära 

sig via lek mycket. Jag pratar mycket om trygghet i min klass och om det här att 

barnen ska känna sig sedda, att de ska våga prata inför gruppen. Det är därför 

vi har visningsdagar, då barnen får ta med sig en varsin sak och sedan en och 

en få sitta på en stol framför klassen och få berätta om sin sak. Och samtidigt 

tala om vilka som får prata och ge ordet till de andra i klassen.  

Förskoleklasslärare2 beskriver i sin intervju hur det har förändrats under tid inom 

förskoleklassen. Största skillnaden enligt henne blev när förskoleklassen flyttade in på skolan 

och skulle bedrivas i skolans byggnader: 

Jag tycker att förskoleklassen är mer åt skolans håll och har blivit det enda 

sedan vi flyttade in i skolans lokaler. Men det är väldigt viktigt att det inte 

blir för mycket skola utan att det finns kvar lite av förskolan. Men det beror 

ju på samarbetet som jag tycker är väldigt viktigt med andra lärarna på 

skolan, men det innebär ju att skolan dras in i förskoleklassen. Men jag har 
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läst mycket forskning och den visar att barnen säger att det inte är skolan 

på riktigt utan det är bara någon mellanklass, finns det barn som tycker. Att 

de går i en mellanklass och inte i skolan på riktigt. Och jag tycker att ska 

förskoleklassen ligga i skolan så ska barnen känna att ja! Vi börjar i 

förskoleklass och i skolan. 

Förskoleklasslärare2 anser att samtidigt som medvetenheten finns att förskoleklassen 

har blivit mer åt skolans håll kan detta ses som något positivt. Hon menar att barnen ska 

få känna att de börjar skolan på riktigt och på så vis får chans att växa och utvecklas när 

självförtroendet då ökar. Hon anser att det blir fel om förskoleklassen blir någon 

mellanklass och att många av eleverna klagar över detta. Förväntningarna hos eleverna 

är höga i och med skolstart och dessa förväntningar är viktiga att uppfylla från lärarna i 

klassen. Här finns likheter i Ackesjös avhandling om lärarnas roll i förskoleklassen, 

nämligen att det lätt kan handla om status inom läraryrket när förskoleklassen befinner 

sig i skolans byggnader och att eleverna då upplever känslan av att få gå i skolan 

(Ackesjö, 2010, s. 107). 

Detta leder in på området av materialanvändning där förskoleklasslärare2 menar att hon 

arbetar med mycket färdigt material så som matematikböcker och skrivböcker. Anledningen 

är blanda annat att förskoleklassen ska skilja sig från förskolan och vara mer åt skolans håll 

för att känslan av mognad ska uppstå hos eleverna. Samtidigt försöker förskoleklasslärare2 

variera sig efter var barnen befinner sig i utvecklingen. Även om hon vet ungefär var de 

brukar befinna sig med så många års erfarenhet i denna årskurs. Såhär förklarar 

förskoleklasslärare2 sitt val av material till klassen: ”När det kommer till material och det 

som jag ger barnen är det en blandning, ibland så gör jag eget och ibland så är  det ett 

redan färdigt material och ibland så lånar jag av någon kollega som dom har gjort. Men 

jag tycker att det ska erbjudas material på olika nivåer, jag har bland annat kopierat lite 

läsförståelsepappaer från ettan för vi har ju faktiskt dom som läser  och som då behöver 

dom utmaningarna.” 

Intervjuns innehåll handlar mestadels om tidsbristen inom yrket. Både planeringsmässigt, för 

många möten men också tiden med eleverna. Förskoleklasslärare2 upplever att barnen har 

alldeles för korta skoldagar vilket hon skulle vilja ändra på. Hon menar att barnen inte hinner 

lära sig allt dom skulle behöva när det sedan ska upp till skolan: ”Det är ju hindren, man 
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hinner aldrig allt man vill hinna med i en grupp för då är tiden slut. Antingen är 

skoldagen slut och visst kan man fortsätta med några på fritidstiden men man vill ju 

lixom inte utesluta de som går hem jämt från aktiviteterna heller och sen måste de ju få 

leka fritt också. Jag skulle vilja att skoltiden förlängdes lite och att vi får utrymme för bra 

planering.” 

 

 

 

 

7. Resultat 

Resultatet av studien innehåller både skillnader och likheter mellan de undersökta 

förskoleklasslärarnas arbetssätt. Efter genomarbetade intervjuer och 

observationsscheman framkommer likheter i förskoleklasslärarnas arbetssätt som 

visar att temaarbeten är något som båda förskoleklasslärarna försöker arbeta efter. 

Men samtidigt visar studien att förskoleklasslärare1 är mer van vid arbetssättet från 

andra arbetsplatser samt i större utsträckning.  

 

Förskoleklasslärare2 använder det tematiska arbetssättet i mindre utsträckning och 

använder sig även utav mer färdigt material inom temaarbetet än vad 

förskoleklasslärare1 väljer att göra. Förskoleklasslärare1 framhåller i sin intervju hur 

starkt hon tror på att skapa eget material istället för att använda exempelvis 

matematikböcker. Hon är inte alls van vid att arbeta ämnescentrerat redan i 

förskoleklass och kan känna att kraven på användningsområdena är för stora på den 

nuvarande arbetsplatsen. Förskollärare2 tycker däremot att ämnen ska in i 

förskoleklassen för att eleverna ska få känna att de går i skolan på riktigt och behöver 

eleverna utmaningar ska utmaningar ges och då bland annat i form av färdigt material 

från högre årskurser. Båda förskoleklasslärarna anser att sin verksamhet i 

förskoleklassen lutar mest åt skolans håll sedan flytten till skolans lokaler ägde rum. 

Förskoleklasslärare1 hävdar dock att detta är fel då barnen är för små för skolans krav 

och nivåer. Hon vill istället lägga fokus på leken som bör ligga i fokus för inlärningen 

i förskoleklass och hon hävdar att gemenskap, trivsel och trygghet bör vara 
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förskoleklassens högsta prioritet. Hon hävdar att ämnescentrad undervisning får 

barnen så mycket av ändå i de högre årskurserna. Detta visas även i 

förskoleklasslärare1 arbetssätt efter genomförda observationer, att leken är i centrum 

och eleverna får tillverka eget material. Hon rättar inte eleverna efter speciella mallar, 

utan fokus befinner sig hos eleverna och viljan att genomföra aktiviteter och inte hur 

aktiviteternas slutprodukt blir. Hon medverkar vid alla arbetspass och gör gärna det 

som eleverna ska genomföra för att få sin egen version som sedan kan diskuteras i 

grupp.  

Förskoleklasslärare2 använder sig gärna av färdiga skrivböcker och matematikböcker 

då dessa är bra komplement till andra skapande material i förskoleklass. Hon deltar 

sällan under arbetspassen utan ser eleverna som självgående och som ansvarsfulla 

individer. Hon hjälper till vid behov men har strikta regler för handuppräckning och 

ett tyst klassrum under arbetspass. Hon vill att eleverna ska lära sig mycket för att ha 

stor kunskap inför skolan. Hon ser slutprodukten som viktig och dokumenterar gärna 

elevernas slutresultat av aktiviteterna.  

Båda förskoleklasslärarna i den genomförda undersökningen anser att stödet från 

rektor på skolan finns, men förskoleklasslärare1 anser att det är något mindre än vad 

förskoleklasslärare2 gör. En utarbetad arbetsplan finns tillgänglig på skolan som båda 

förskoleklasslärarna arbetar efter. Den är grov men har specifika ämnen som ska ingå 

i förskoleklassens arbetssätt. Sedan hur förskoleklasslärarna arbetar med dessa 

områden och ämnen är individuellt och eftersom att båda lärarna visar i deras intervju 

att samarbetet dom emellan brister, sker arbetet i förskoleklass väldigt individ uellt. 

Det bristande arbetet menar båda förskoleklasslärarna beror på det korta samarbetet 

som de än så länge har haft. Förskoleklasslärare1 har endast arbetat på skolan under 

detta läsår och det har tagit tid innan de har hittat varandra och vilket arbetssätt 

respektive förskoleklasslärare arbetar efter.  

 

Resultatet av studien visar att arbetssätten i förskoleklass skiljer sig beroende på 

förskoleklasslärarnas erfarenheter och fokus på undervisningen. Det finns likheter på 

grund utav speciella riktlinjer som skolan har utarbetat efter Skolverkets riktlinjer, 

men tillvägagångsätten inom dessa riktlinjer ser olika ut beroende på vilket arbetssätt 

förskoleklassläraren använder sig utav. Förskoleklasslärarna i denna studie har fokus 

på barnens intressen och utgår från barnen vid planering av aktiviteter, men hur dessa 

intressen följs upp och används ser lite olika ut. Förskoleklasslärare2 använder sig 
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utav tidigare erfarenheter i förskoleklass då hon vet ungefär var dessa elever befinner 

sig i utvecklingen. Denna syn på utveckling passar in på det utvecklingspsykologiska 

perspektivet som denna studie bland annat utgår från, se kapitel 3.2.2. Den andra 

förskoleklassläraren lägger fokus på temaarbete som sträcker sig under lång period 

och där fler ämnen integreras. Hon vill att eleverna ska lära sig av varandra och via 

samspel och lek samt trivsel kommer kunskap. Denna syn på utveckling är densamma 

som det sociokulturella perspektivet, se kapitel 3.2.1. Detta visar att 

förskoleklasslärare på samma skola kan ha olika syn på barns utveckling och arbeta 

samt planera verksamheten helt olika. Det behöver inte betyda att det ena sättet är 

bättre än det andra då båda anser att de utgår från barnen och vad som hjälper barnen 

framåt i deras utveckling.  

 

 

 

8. Diskussion 

 

Tidigare forskning visar en ganska stor problematik kring dagens förskoleklass. Bland 

annat den problematiken som infann sig när förskoleklassen flyttade in i skolans 

lokaler men också problematiken kring förskollärarnas tidigare erfarenheter och 

utbildning samt problematiken kring förskoleklassens minimala plats i läroplanen, se 

kapitel 3.1. Detta kan leda till att förskoleklassens pedagogik blir svår att genomföra 

för förskoleklasslärarna då inga direkta direktiv existerar. På den undersökta skolan 

för den här studien finns det specifika direktiv på vad som bör finns med i 

undervisningen och vad eleverna bör fått ta del av efter avslutat år i förskoleklassen. 

En av förskoleklasslärarna som deltog i denna studie är dock inte van vid denna typ 

av arbetssätt utan är ny på skolan och menar att hon alltid har arbetat tematiskt på 

tidigare arbetsplatser där leken har varit det centrala. Planeringar över vad det bör 

arbetas med i förskoleklassen är alltså något nytt för henne och hon har ibland svårt 

att förstå allt detta som ska rymmas i förskoleklassens undervisning. Skolan har ju 

dock denna planering efter direktiv av Skolverket och den bör därför följas.  
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Tidigare forskning visar att förskollärarens tidigare erfarenheter och utbildning kan 

påverka arbetssättet i förskoleklassen (se kapitel 3.1) men i denna studie har båda 

förskollärarna samma utbildning och nästan identisk arbetserfarenhet. Trots detta arbetar 

de olika inom verksamheten och har olika syn på barns utveckling samt syftet med vad 

förskoleklassen ska ge eleverna. Det beror sannolikt på tidigare arbetsplatser och vanan att 

arbeta på ett speciellt sätt. Båda förskoleklasslärarna ser förskoleklassen som en mjuk 

övergång mellan förskola och skola men en av dom föredrar mer ämnescentrerat arbetssätt 

och längre skoldagar för eleverna, medan den andra vill införa mer förskola, lek och 

kortare dagar för eleverna för att de ska orka med skoldagarna.  Ingen av de undersökta 

förskoleklasslärarna utgår helt och fullt efter ett och samma perspektiv i sin undervisning 

och planering, men studien visar tendenser till att arbetssättet lutar mer åt ett teoretiskt 

perspektiv. Eftersom förskoleklasslärare1 arbetar mestadels tematiskt och låter eleverna 

styra mycket i var undervisningen ska ta klassen samt att hon integrerar leken mycket i 

planering och undervisningen vilket visar tendenser av det sociokulturella perspektivet i 

hennes arbetssätt i förskoleklass. Genom leken menar hon att eleverna lär sig och får 

mycket kunskap.  

 Förskoleklasslärare2 utgår även hon från barnen men tycker att tidigare erfarenheter har 

betydelse och att hon använder mycket samma material år efter år. Hon anser även att 

skolan borde ta mer plats i förskoleklassen och att eleverna ska utmanas beroende på var i 

utvecklingen de befinner sig. Detta visar att det finns tendenser mot det 

utvecklingspsykologiska perspektivet i arbetssättet då hon vet ungefär var i utvecklingen 

barnen befinner sig och utgår från det i sin planering av aktiviteter.  

 

9. Konklusion  

Studien har visat att det finns ett brett synfält för förskoleklassens syfte och 

svårigheter. Förskoleklassen är en årskurs där två verksamheter möts och det bästa 

av dessa verksamheter ska inkluderas under en och samma årskurs. Barnen kommer 

med olika bagage och kunskaper som tillsammans sedan ska bilda mer och ny 

kunskap. Arbetet för förskoleklasslärarna kan vara påfrestande och arbetet kräver 

mycket utav dem som pedagoger. Efter ett år med mycket arbete bakom 

gemenskap, sammanhållning och trivsel är det återigen dags att ta sig an en ny klass 

med nya elever. Många förskoleklasslärare arbetar just bara i förskoleklass då 
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utbildningen oftast inte sträcker sig högre upp i årskurserna. Viljorna bakom 

förskoleklassens pedagogik och det egna arbetssättet i förskoleklassen är många. På 

den undersökta skolan är det främst samarbetet mellan förskoleklasslärarna som det 

brister. Detta beror bland annat på tidsbrist men också på förskoleklasslärarnas olika 

syn på undervisningen och deras olika sätt att arbeta. Detta har inneburit mycket 

individuellt arbete i klasserna vilket har medfört en del problematik. Samtidigt 

menar båda förskollärarna att olika arbetssätt inte behöver vara något problem, så 

länge båda arbetar mot samma syften och mål med undervisningen i 

förskoleklassen. Det blir till slut en klass med gemenskap och mycket kunskaper att 

ta med sig till skolan som sedan väntar. Även om arbetssättet i förskoleklassen kan 

skilja sig åt så är ändå det viktiga i denna årskurs att det bästa från förskolan möter 

skolan så att övergången till skolan blir mjuk för eleverna. Utgången för undervisning 

och arbetssätt ska vara elevernas intressen och förutsättningar. Vilket jag anser att 

båda undersökta förskoleklasslärarna också gör. Det är för barnen de arbetar och det 

är för barnens utveckling de planerar deras verksamhet. Det anser jag efter denna 

studie är viktigast och det bör ge eleverna i förskoleklasserna stora förutsättningar 

till fortsatt lärande i skolan. 
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Bilaga 1, Observationsschema 

 

 

 

Aktivitet Längd Syfte Mål Deltagare Engagemang 

    Alla Stort 

    halvklass Litet 

    Alla deltar inte 
från början till 
slut. 

Skiftar under 
aktivitetens 
gång. 

     Blandat i 
klassen 

 

 

 

 

 

Aktiviteten som pågår under observation 

Dag:  

Datum: 
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Klass: 

Antal elever: 

 

Pedagogens 
kroppsspråk 

Pedagogens 
röst 

Pedagogens 
placering i 
klassrummet 

Pedagogens grad 
av att delta 

Pedagogens val 
av aktivitet 

Pedagogens 
Kommunikation 

Rörelser med 
hela kroppen 

Hög Framme vid 
tavlan 

Under samling Färdigt material Dialog med 
eleverna 

Lite rörelser Låg Omkring i 
klassrummet 

Under delar av 
aktiviteten 

Skapande 
material 

Monolog/för 
passet/aktiviteten 
själv 

Rörelser med 
endast armar 

Monoton Skrivbord  Inte alls 
deltagande 

Naturmaterial Får eleverna att 
delta 

stillasittande Ändras efter 
aktivitetens 
innehåll 

Samlingsmattan Under hela 
aktiviteten 

Rörelsemoment Processen i fokus 

Både 
stillasittande 
och i rörelse 

Ändras vid 
tillsägelser 

Går mellan fler 
rum 

Dokumentation Penna och 
papper 

Slutprodukten i 
fokus 

Rakryggad Hyschande Utomhus Styr hela 
aktiviteten från 
början till slut 

Böcker Engagemang för 
elevernas 
utveckling 

Hopkrupen Annat Annat Annat Annat Annat 

 

 

 

Pedagogernas observationsschema 

Dag: 

Datum: 

Klass: 

Antal elever: 
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Bilaga 2, intervju struktur 

Tema 1, Bakgrundsfrågor 

Ålder, utbildning, tidigare arbetsplatser, antal år i förskoleklass, antal år på denna 

arbetsplats, fortutbildning  

Tema 2, Förskoleklassens pedagogik 

Vad anses viktigt att uppnå under denna årskurs, vilket arbetssätt vill du förmedla, hur 

många skolämnen bör finnas med i undervisningen, hur mycket förskole influerat arbetar 

du, vilket typ av material används, syftet med förskoleklass 

Tema 3, Planering och struktur 

Hur utförs planering, följer båda förskoleklasserna samma planering, följs målen upp, 

samarbete, arbetsplan, vad utgås det från vid planering, dokumentation 

Undertema 3, Styrning 

Samarbete med rektor, finns det beslut från ledning som ska göras, liknande erfarenheter 

från andra arbetsplatser, föräldrars inflytande och synpunkter 

Tema 4, Lärarna 

Van vid att arbeta, brister inom verksamheten, inspiration, vad förmedlar ditt arbetssätt, 

drömscenario, svårigheter och hinder 
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Bilaga 3, intervju med förskoleklasslärare1 i berättande form 

Intervju sammanfattning, förskoleklasslärare1 2015-05-05, 35 min. 

Jag gick ut förskollärarlinjen julen 1984 efter 2,5 år. Jag studerade min första termin i Gävle 

och mina andra i Uppsala där jag då bodde. För att det var närmast hemma helt enkelt. Efter 

utbildningen började jag jobba i stockholm för det fanns inga jobb i Uppsala, absolut inga 

jobb överhuvudtaget. Arbetsförmedlingen i Uppsala sa att den där jävla linjen den bara 

spottar ut folk. Så sa han ordagrant på arbetsförmedlingen. Men då tänkte jag att jag orkar 

inte springa omkring som någon vikarie, hit och dit så då sökte jag i Stockholm och där blev 

jag kvar i två år. Efter det började det väl lätta i Uppsala och då så sökte jag till Uppsala och 

en förskola där. Så jag har jobbat ungefär lika länge i förskolans som i skolans värld. Jag har 

jobbat 30 år som förskollärare. Men jag har bytt inom dessa år. Bland annat så har jag varit 

med och startat upp två förskolor varav den ena var jag arbetsplatsansvarig på. Jag började 

ju i förskoleklassen, men sen har den också sett olika ut under åren. Först när jag  började 

arbeta jobbade jag ju med barn som var mellan 3-6 år. Och sedan ändrades ju det. Sen 

provade jag ju det här med förskoleklass, men sen gick jag även tillbaka en sväng till 

förskolan, vilket berodde mest på lön sen för lönerna höjdes inom skolan. Men jag trivs med 

6 åringar och därför gick jag tillbaka. I förskoleklass har jag jobbat totalt i 13 år utav mina 30 

så jag har snart jobbat 50/50. Jag trivs bäst att jobba i förskoleklass då jag gillar att jobba 

med lite äldre barn. På den här arbetsplatsen har jag arbetat i ett år bara. 

Jag har inte jobbat med äldre åldrar, alltså aldrig arbetet inom skolans verksamhet. Ja 

nångång på fritids tiden kanske, jo jag har jobbat som idrottslärare också i årskurs 1 och 3. 

Lärare vill inte vara idrottslärare för det mesta då det är ganska slitet jobb. Så jag tog på mig 

det under en period för jag tycker det är roligt! Men det är det enda inom skolan, för jag har 
ju inte den utbildningen.  

Förskoleklassens syfte tycker jag för det första är att få en sammansvetsad klass, det här 

sociala och att lära känna varandra och lära sig grunderna inför skolan, för det är ju så kort 

tid man har dom. Jätte kort tid verkligen. Mycket sammarbetsövningar använder jag mig 

utav för att det ska bli möjligt. Men framförallt lekar. Sånt som barnen tycker är roligt. Att 

man varje år läser av klassen för att försöka hitta något gemensamt intresse, som kan 

användas som tema. Något som engagerar och då gärna sånt som föräldrarna också blir 

engagerade i. det ska vara på flera plan och inte bara på ett plan. Det tycker jag är viktigt. Jag 

arbetar gärna tematiskt i arbetslag. Jag tycker att tema får ihop arbetslagen. Jag är van vid 

att arbeta med andra klasser genom teman där vi som lärare ansvarar för olika delar i temat 

för att sedan få ihop det till en helhet. Så har jag alltid arbetet på tidigare arbetsplatser så jag 

har med mig det tänket även hit.  
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Jag är van vi ett tematiskt arbetssätt som verkligen engagerar eleverna och där olika ämnen 
ingår i temat. Det anser jag ger kunskap på ett bra sätt.  

*pratar om riddartema i en tidigare arbetsplats. Pågick en termin och innehåll, teater, bak, 

skapande, sy av kläder, studiebesök, kyrkoläran osv. 

Vi arbetar ju med teman här också, men här finns det ju inget samarbete. Det är stor skillnad 

här gentemot vad jag är van vid. Vi i min klass har jobbat med ett pelle svanslös tema denna 

termin, men det har ju jag gjort själv och inte i samarbete med den andra förskoleklassen. 

Jag tycker att det ska vara blandat, det ska ingå fler ämnen i det tematiska arbetet. Så som 

svenskan, matten som finns med i själva temat. Så det inte blir det där att sitta och jobba 

efter böcker. 

 Jag tycker inte att man ska arbeta ämnescentrerat i förskoleklass, det kommer tids nog 

ändå. Jag tycker också att man ska dela upp det mera, nu är det inte två förskollärare i varje 

klass här som jag är van vid. Men då har vi kunnat dela upp klassen mera så att de här 

barnen som inte vågar får komma fram mera och de barn som har myror i kroppen blir lite 

lugnare av att det är färre barn. Men samtidigt som man också jobbar ihop, samarbetar. Så 
som det ser ut nu går det ju fortfarande att göra små grupper och cirkulera runt.  

Vi planerar lite ihop vi som jobbar i förskoleklasserna på skolan, men sen gör vi ju som var 

och en själv vill i det. Men sen jobbar vi ju inte med en till förskollärare i klassen, vilket jag 

tycker är synd så den jag jobbar mest med är ju fritidspedagogen men den personen har jag 

ingen planering med. Så det blir ju i klassrummet bland barnen eller på rasten. Så får man 

prata snabbt tillsammans. På min tidigare arbetsplats hade vi minst en eftermiddag i veckan 

där vi fick planera ostört. Med den man jobbade närmast med. Utöver arbetslagstid och det 

där andra. Då blev det mer struktur i arbetet. Du fixar det här så tar jag det där. Det är inte 

så lätt nu för nu pratar jag och planerar mest med den jag arbetar minst med. Det blir ju inte 

samma sak i klassen sen då vi arbetar olika. Jag uppfattar kanske saker på ett sätt. Då skulle 

vi ju arbeta tätare samman och samarbeta mellan klasserna. Jag skulle vilja ha ett tätare 

samarbete med den andra förskoleklassen för elevernas skull. Men då måste planeringen till 
bättre än hur det ser ut idag. 

Vi har en del nedskrivet på papper som en lista över vad vi måste genomföra under 

förskoleklassen. Skolverket har slagit ner på skolan, hur man jobbade med förskoleklassen. 

Planeringen handlar om det här med att läsa, berätta, storbok osv. men det är en väldigt 

grov planering vi har, sen vad jag gör utav av det är upp till mig. Om jag jobbar tematiskt 

eller om jag vill sitta där med en färdigskriven storbok och sen bara ta nästa eller om jag vill 

att barnen ska skriva och greja själva, göra egna böcker i temat vi gör. Det är ju olika, alla sätt 

är väl bra bara man rör sig framåt mot målen.  

Hela kommunen har även kravet att vi ska jobba med en så kallad NTA låda där olika 

uppdrag finns för eleverna att utföra. I förskoleklassen är det mest mätning. Den är mäktig 

tycker jag. Jag har inte arbetet med den tidigare och hade jag vetat att det var såhär mycket 

hade jag startat med den redan i höstas. Nästa gång startar jag tidigare med den och då vill 

jag mer få in den i det tematiska arbetet eller att man blandar lite för det blev lite mycket nu 

här i slutet att hinna med. Det är lite mycket i lådan som ska hinnas med så nästa gång 
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tänker jag försöka göra mindre även om tanken är att vi ska göra hela lådan. Men den där 

lådan används inte alls utav alla skolor i knivsta så jag förstår inte riktigt de där besluten, 
men det hänger väl på rektorerna.  

Jag har ingen kontinuerlig kontakt med rektor eller så och nu när skolan ska flytta känns det 

bara som att allt hänger i luften. Det ändras hela tiden, tyvärr! Så då vet man ju varken ut 

eller in. Men jag har visat för henne hur jag arbetar och att jag föredrar det tematiska 

arbetssättet. Jag har också berättat att jag tycker att det borde vara två förskollärare i varje 

förskoleklass. Det har jag sagt. Hon vet nog precis så. Men sen vad hon bestämmer i 

slutändan det vet ju inte jag. Det får vi se. Men jag tror inte att det blir två förskollärare i 

varje klass, vilket jag tycker är synd för då pratar man samma språk lixom. Då kan man dela 

på vissa skaer. Barnen är ju faktiskt små och har många behov. Det är ju så viktigt att starten 

blir bra så de ska tycka att det är roligt. Det är ju början ocj skiter sig början blir det oftast 

inte så bra sen. Då blir det lätt en ond cirkel. Det är jätte jätte viktigt att det blir bra i början.  

Meningen med förskoleklassen är ju att förskolans pedagogik skulle komma in i skolans  

värld. Att vi skulle ha mer förskolepedagogik i skolans värld så. Men det har väl inte riktigt 

blivit så. Det blir ju mer och mer skola av förskoleklassen. Jag kan tycka att man slår 

underifrån, för vi är så få i förskoleklassen. På den här skolan är vi ju bara två förskollärare 

och då tror jag lätt att man glider in på skolan. Tror kraven kan spela in där, att man känner 

att barnen måste uppnå alla målen sen. Vi sitter ju med alla lärarlagen som berättar om alla 

mål och nationella proven. Vi måste jobba mot det här och det här och klara allt, att barnen 

klarar allt när det väl är dags för det. 

Jag kan tycka att förskolans värld har försvunnit med nya pedagogik, som reggio emilia. Alla 

gamla ramser och sånt som barnen fick in automatiskt förr, man drog almanackan varje dag 

men det har de ju tagit bort. Ganska enkelt men som många bara förkastar. Men varför 

fortsätter man inte med sånt kan jag tycka. Idag får barnen välja så mycket hela tiden. Det 

funkar ju inte i skolans värld. Det går ju inte att fem barn vill gå på utflykt och fem barn vill 

ha matte, det är jätte svårt att få ihop. Och det är svårt att få barn hit som har det i bagaget. 

Och sen blir det lite rätta sig i ledet för det blir ju lite så att börja i skolan och då blir klyftan 

för stor. Den ökar ju istället för att minska som den borde.  

Det här blir jätte svårt för en del barn. Många klarar det, de där som är duktiga. Det egna 

ansvaret spelar också in. Om förskollärarna på förskolan har hjälpt till för mycket. Här är det 

ju mycket att hålla reda på. Hänga upp sina kläder, klädbyte, idrottskläder och det är längre 

till toaletterna. Alla barn kanske inte kan torka sig själva och behöver frökens hjälp. Allting är 

ju närmare på en förskola. Maten är ju också ett exempel där de dinglar omkring med 

brickorna och oftast så torkar man golv hela höstterminen. Det är ju oftast färdigdukat på 

förskolan och får maten på borden och man behöver inte skala sin egna potatis som man gör 
här. 

Jag har haft flera föräldrar som tycker det här är jätte jobbigt. Ibland hinner man inte med 

att hjälpa till. Här finns det exempelvis bara ett torkskåp på 25 barn på en förskola finns det 

ju oftast flera på en avdelning. Det går inte att få alla elevers kläder torra. Jag hinner ju inte 

med att cirkulera allas kläder heller då det oftast är annat som kommer mellan. Jag har ju 
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haft föräldrar som har gråtit över att barnen inte får någon hjälp. Det är ett stort steg. 
Speciellt för första gångs föräldrar som kommer med första barnet. 

Skulle vilja att barnen blir mer förberedda i förskolan inför skolstart så att de försöker får de 

att fixa att hålla koll på sina egna kläder och att fixa det där med maten själva. Och att 

toalett besök klaras av, så att det blir lättare för barnen att börja här. Sen också att 

föräldrarna inte curlar för mycket, för barnens bästa. Det skulle ju leda till att jag kan lägga 

energin här på annat också. Redan från början.  

Nu är de ju yngst igen. Så det är ju som att ha en 1 åring igen och skola in lite, yngst på 

skolan med många nya intryck. Föräldrarna kommer ofta och säger att de är så trötta. Vilket 

de inte har tänkt på. Det har ju kanske alltid fungerat så bra innan. Då brukar jag be dom 

tänka på det och ge barnen lite kortare dagar i början i den mån det går. Det händer så 

mycket och de ska klara så mycket så det såklart att de blir trötta.  

Det är ingen i min klass som har frågat efter typ matteböcker i min klass. Många kan tycka 

att det är roligt men jag tror inte att behovet egentligen finns där. Det är väl nån som 

nångång har frågat efter typ ett arbetsblad och så. Några föräldrar på utvecklingssamtalet 

uttryckte att barnet behövdes utmanas inom matte. Han tyckte det var lite lätt. Vilket jag sa 

att det kan vi ordna. Men sen när jag hade fixat det tyckte ju inte han att det där var roligt. 

För de måste få leka också. Vi kan inte glömma bort leken, vi kan inte bara sitta med 

uppgifter och grejer utan den sociala kontakten behövs och särskilt när vi bara har ett år på 

oss, då kan jag tycka att leken och det här sociala är viktigare att få ihop och att man trivs. 

Alltså trivs man då kommer man att lära sig också. Än att sitta med en mattebok. Det tror jag 

i alla fall.  
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Bilaga 4, intervju med förskoleklasslärare2 i berättande form. 

Intervju med Förskoleklasslärare2 2015-05-07 30 min 

Jag har jobbat i 33 år snart, jag började som förskolelärare på en 3-7 års avdelning som 

vikarie. Jobbade även på det som kallades för lekskola med fritids på eftermiddagen som fast 

vikarie. Efter det jobbade jag på 1-5 års avdelningar och efter ett tag på förskolor runt om i 

knivsta sökte jag mig hit. Vilket är 11 år sedan. Jag trivs jätte bra i förskoleklass. Jag är 

utbildad förskollärare 100 poäng. Plus att jag har läst till ungefär 30 poäng nu i efterhand. 

Bland annat läs- och skrivinlärning, alltså den hette inte så men att jobba i stora barngrupper 

när de utökade barnantalet. Den hette nått annat, även läst specialpedagogik i två 

uppsättningar och sen några kortare kurser också. Fortbildningskurser, vilket jag har hittat 

själv många gånger och sedan frågat om jag får gå den här kursen. Bland annat så har jag 

gått en helt fantastisk som hette i sagans värld av Maria Rossevik. Den gick jag på mitt 

tidigare jobb på en förskola och jag började sen fick resten av personalen också gå den i 

omgångar. Sen köpte vi in henne så hon kom och besökte oss och vi gjorde dockor 

tillsammans då vi arbetade med ett sago tema på den förskolan alla tillsammans. Skolverket 

var där och tittade bland annat. Sen har jag även läst mentorskap och handledning som en 

fristående kurs. Dom här kurserna har gett mig mest. De har jag då alltså läst samtidigt som 

jag har jobbat.  

Det är bara på den här arbetsplatsen som jag har arbetat i förskoleklass. Om man inte räknar 

med den terminen då jag jobbade på det som hette lekis en gång i tiden. Men det är ganska 

stor skillnad. 

Enligt mig så är syftet med förskoleklass att barnen ska få komma in i skolan på en mjuk och 

lugn start i skolan, på ett mjukt och lugnt sätt. att barnen får vänja sig vis skolrutiner 

samtidigt som leken ska finnas kvar runt omkring dom, lära sig via lek mycket. Jag pratar 

mycket om trygghet i min klass och om det här att barnen ska känna sig sedda, att de ska 

våga prata inför gruppen. Det är därför vi har visningsdagar, då barnen får ta med sig en 

varsin sak och sedan en och en få sitta på en stol framför klassen och få berätta om sin sak. 

Och samtidigt tala om vilka som får prata och ge ordet till de andra i klassen.  

Barnen ska även få ett utbud av litteratur och få höra många typer utav sagor för att kanske 

kunna hitta en genre som kanske passar dom. Att barnen känner att det här tycker jag om, 

det vill jag höra mer av och läsa mer om. Men också att få de vardagliga begreppen som man 

behöver för att komma vidare då. Matematiska begrepp och så att de blir så språkligt 

medvetna så de får rätt förutsättningar för att komma igång med sin läsning. Att många sen 

börjar läsa när vi jobbar med läs förståelse är ju en bonus då, men det är ju inte det jag vill 

uppnå. Men det är ju lika roligt varje gång som dom knäcker läskoden. Men det är den 

språkliga medvetenheten som vi vill nå till. 
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Jag tycker att det i både förskoleklass och förskolan så ska det enligt mig in ämnen, men sen 

behöver man ju inte säga att nu ska vi ha mattelektion, men man ska ju ändå tala om för 

barnen att nu håller vi faktiskt på med matte när det sitter och spelar spel. Så att de ska vara 

medvetna om vad matte är, matte är inte bara att sitta med en mattebok och räkna tal, 

matte är faktiskt så mycket mer. Sitter man och spelar spel så tränar man matte. Och det ska 

barn bli medvetna om, därför tycker jag att man ska prata. Nu handlar det om svenska när vi 

leker språklekar, nu tränar vi det svenska språket och hur det är uppbyggt och hur svenskan 

fungerar. Så att de vet om och får veta varför vi gör det. Förra året fick jag jobba jätte 

mycket med det då jag hade några pojkar som inte ville gå i skolan alls då dom bara skulle bli 

lastbilschaufför, jag behöver inte kunna nått. Då hade vi jättestora diskussioner kring vad 

man behöver kunna för respektive yrke. Då dom faktiskt upptäckte att man behöver gå i 
skolan för att lära sig saker både i förskoleklass och i skolan.  

När det kommer till material och det som jag ger barnen är det en blandning, ibland så gör 

jag eget och ibland så är det ett redan färdigt material och ibland så lånar jag av någon 

kollega som dom har gjort. Men jag tycker att det ska erbjudas material på olika nivåer, jag 

har bland annat kopierat lite läsförståelsepappaer från ettan för vi har ju faktiskt dom som 

läser och som då behöver dom utmaningarna. Sen sätter inte jag någon som inte har kommit 

så långt och som bara vill sitta och bygga lego vis läsförståelsekort men dom som vill och 

behöver få utmaningar ska få det. Där gäller det att hitta nivån. Att utmana på rätt sätt och 

rätt elever.  

Det är första året som jag och förskoleklasslärare1 samarbetar och våran planering har inte 

riktigt fungerat, alltså våran gemensamma. Dels har vi inte fått till så mycket tid till det och 

dels så tar det ett tag innan vi hittade varandra överhuvudtaget. Jämför jag med tidigare år 

så har vi haft mer gemensam planering vilket jag tycker är viktigt. Men sen måste man ju 

även ta hänsyn till vad barnen vill också. Vi har ju kört ett pelle svanslös tema tillexempel, 

där jag avslutade mycket tidigare än förskoleklasslärare1 för mina barn lyssnade inte på 

böckerna längre. Och när jag då började att läsa någonting annat så fångade jag dom igen. 

Och där fick jag också in min tanke att läsa många olika sorters böcker för att alla ska kunna 

hitta nån som dom tycker om. Jag har svårt för att läsa samma bok hela tiden, jag vill växla 

för att barnen ska få olika input. Så därför avslutades vårat tema väldigt olika men det 

berodde ju på barnen. Sen har ju jag i år småkrypsgalna barn som vi har jobbat med istället 

då.  

Vi har krav och planeringar som vi måste utgå från. Dels så har vi en läs -och skrivplan som vi 

har utarbetat på skolan för förskoleklass upp till årskurs 3. Som vi har sagt att vi måste 

vidareutveckla för att vi får 4or, 5or och 6or i framtiden. Och den kom till efter att skolverket 

hade varit här och intervjuat då bland annat mig och dom tyckte inte att vi hade någon röd 

tråd vad det gällde läs. Och skrivinlärning i förskoleklassen och då fick vi i uppdrag att 

utarbeta en sån och det har vi ju gjort så nu har vi en och där står det ju vad vi ska jobba med 
i förskoleklass. Som språklig medvetenhet, storböcker, läsa och eh du kan få kopia.  

Hur vi sen går tillväga bestämmer ju vi då. Storböcker jobbar ju jag med. Och de har alla 

andra som jag har jobbat med förut också gjort, vilket jag har visat förskoleklasslärare1 så 
hon har fått tagit del av hur vi gör och det gör vi enligt kiwi metoden då. 
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Utrymmet för planeringen är ju alldeles för lite. Och speciellt den gemensamma planeringen 

då. Jag jobbar ju mer med min fritidspedagog som jag har i klassen och hen och jag har bara 
nån kort sväng planering tillsammans.  

Brister i verksamheten finns ju i och med det lilla utrymmet för planering. Sen att vi inte har 

någon vidare röd tråd att såhär gör vi i förskoleklass och såhär gör vi på fritids. Och jag har 

bytt kollega och fritidskollega varje år. Och då är det svårt att binda ihop en röd tråd. Nu 

hoppas jag att jag och min kollega fortsätter jobba samman även nästa år så vi kan få till en 
tanke, en gemensam tanke och plan.  

Jag hittar min inspiration från barnen men sen också från kollegor. Och sen sånt som jag vet 

har varit roligt och funkat i någon annan grupp, det kan man ta upp igen. Mycket inspiration 

får jag ifrån sagans värld och naturkurser jag har gått. Jag har ju gans ka mycket tokerier ute i 

skogen för mig. Men sen utgår jag ju mest från barnen, ger jag barnen en lupp och sen att 

dom går och letar småkryp i tre veckor så tar man ju upp det i sin planering helt klart. I alla 

fall om man ser att större delen av kruppen gillar det och håller på med samma sak. 

 Pratar om temat småkryp där barnen får läsa faktaböcker. 

Tidsbristen är det tuffaste i mitt arbete. Dels tidsbrist i planering, dels så är det så mycket 

som ska ske jämt. Det är mycket möten som stör jämt och sen även tidsbrist på så vis att 

förskoleklasstiden är så kort tid och det är bara ett år man får ha dom. Det är ju hindren, 

man hinner aldrig allt man vill hinna med i en grupp för då är tiden slut. Antingen är 

skoldagen slut och visst kan man fortsätta med några på fritidstiden men man vill ju lixom 

inte utesluta de som går hem jämt från aktiviteterna heller och sen måste de ju få leka fritt 

också. Jag skulle vilja att skoltiden förlängdes lite och att vi får utrymme för bra planering.  

Jag tycker att förskoleklassen är mer åt skolans håll och har blivit det enda sedan vi flyttade 

in på skolans lokaler. Men det är väldigt viktigt att det inte blir för mycket skola utan att det 

finns kvar lite av förskolan. Men det beror ju på samarbetet som jag tycker är väldigt viktigt 

med andra lärarna på skolan, men det innebär ju att skolan dras in i förskoleklassen. Men jag 

har läst mycket forskning och den visar att barnen säger att det inte är skolan på riktigt utan 

det är bara någon mellanklass, finns det barn som tycker. Att de går i en mellanklass och inte 

i skolan på riktigt. Och jag tycker att ska förskoleklassen ligga i skolan så ska barnen känna 

att ja! Vi börjar i förskoleklass och i skolan. Men det ska gärna finnas kvar förskolepedagogik 

i förskoleklassen som sen gärna ska följa med upp i de högre årskurserna också.  

Jag tror att det kommer bli lättare och lättare att få till både förskola och skola i 

förskoleklassen med tanke på att lärarkåren blir yngre och yngre. Jag anser att de som har 

arbetat länge i skolans värld gör samma sak år in och år ut. De utgår från vad som bör och 

inte bör göras i varje årskurs. De som kommer ut nya nu tror jag har lättare att influera in 
leken även i högre årskurser också och inte bara i förskoleklassen.  

Jag vet att när förskoleklass blev förskoleklass, när 6 åringarna flyttade in i skolan så var det 

ett jättemotstånd mot skolan. För man ville inte ha in dom i skolan. Och jag tror att dagens 

barn, ja men om man jämför en 6-7 åring idag jämfört med när jag var liten eller för 20-30 år 

sedan. De har en helt annan erfarenhet och en helt annan kapacitet är tidigare de har ju fler 

valmöjligheter, det går tusentals bra program, de har padder och datorer de kan engelska 
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många pga. engelska spel, jag menar det är inga oskrivna blad som kommer vi lket många 
äldre lärare faktiskt tror.  

Ibland kan jag se en liten skillnad beroende på vilken förskola barnen kommer ifrån. Men 

bara i viss mån, för alla barn är olika och tar till sig olika. Ibland kan jag se att de är lite mer 

kreativa och mer självgående.  

Därför njuter jag av att jag får gå ut och besöka alla förskolor vars barn ska börja i 

förskoleklass. På så vis ser jag vad dom har jobbat med och hur långt barnen har kommit. 

Det samarbetet tycker jag är väldigt viktigt och jag är jätte glad över att jag har fått den 

möjligheten att göra det varje år. Jag har planer på att blanda in barnen mer i övergångarna 

så att förskoleklassbarnen får möjligheten att följa med till sin tidigare förskola när jag 
besöker den så att barnen verkligen får se att de har vuxit ur det här.  

Samarbetet med rektor är bra. Vi har inga kontinuerliga samtal om just mitt arbetssätt i 

förskoleklassen men däremot har hon varit delaktig i det här med skolverket och läs -och 

skriv planen. Sen har vi ju träffar där vi går igenom barnens resultat. Där vi tar upp 

bornholmsmodellen och visar där allas resultat så hon får ta del av dom. För där gör vi ju läs 

och skriv tester och i matten har vi ju diamanten som vi utgår från och gör tester med 

barnen även där. Dom tar rektor del av på konferens och så. Annars lägger hon sig väl inte i 

någons arbete på skolan utan hon litar nog på sin personal tror jag. Men stödet finns där. 

Även om man bollar mer med kollega om det skulle vara så. Men sen om man behöver extra 

stöd till en elev eller så så blir man alltid lyssnad på tycker jag.  

  

 

 

 


