
 
 
 

 
Kommer 

förskoleklassen bli den 
nya ettan? 

 
 
 

En kvalitativ studie om att lärare befinner sig i ett gränsland 
mellan förskola och skola  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURS: Examensarbete för förskollärare, 15 hp 

PROGRAM: Förskollärarprogrammet  

FÖRFATTARE: Emma Uthas, Sofie Wulff 

HANLEDARE: Ingrid Granbom 

EXAMINATOR:  Ann Ludvigsson  

TERMIN: VT18 



 
 
 

 
 

JÖNKÖPING UNIVERSITY  Examensarbete för förskollärare, 15hp 

School of Education and Communication Förskollärarprogrammet  
VT18 

 

SAMMANFATTNING 
___________________________________________________________________________ 

Emma Uthas, Sofie Wulff 

”Kommer förskoleklassen bli den nya ettan?”  
En kvalitativ studie om att lärare befinner sig i ett gränsland mellan förskola och skola  

”Will the preschool class become the new first grade?” 
A qualitative study of how teachers being in borderland between preschool and school  

 

Antal sidor: 31 

Studiens syfte är att vinna kunskap om hur lärare inom förskola och förskoleklass uppfattar övergången 

mellan förskola och förskoleklass. Fokuset har varit på möjligheter och hinder lärarna upplever vid 

övergången mellan förskola och förskoleklass, lärarnas uppfattningar kring leken för barn och elever 

samt vilka eventuella konsekvenser lärarna anser det kan bli när förskoleklassen blir obligatorisk.  

Vi valde att använda oss av tre fokusgrupper för att samla in vår empiri och det var endast förskollärare 

som deltog i vår studie. Fokusgrupperna består av Flora där tre lärare deltog, Azalea där fyra lärare 

deltog och Timotej där två lärare deltog. Empirin analyserades genom en tematisk analysmetod där 

begreppen social (dis-) kontinuitet, progression samt gränsland har fungerat som analysbegrepp.  

Resultatet visar att lärarna upplever att de befinner sig i ett gränsland mellan förskola och skola. En av 

anledningarna till detta är att lärarna i förskoleklassen arbetar i en verksamhet där både förskolans och 

skolans traditioner ska mötas. Detta resulterar i att lärarna i förskoleklassen inte har möjlighet att endast 

fokusera på sin egen verksamhet fullt ut. Lärarna diskuterar även kring de eventuella konsekvenser det 

kan medföra att förskoleklassen blir obligatorisk då det framkommer i vårt resultat att lärarna är oroliga 

för att det endast i framtiden kommer arbeta grundskollärare i förskoleklassen. De ser också förändringar 

i barns och elevers lek. En förändring är att barn och elever har svårt att hålla ihop leken längre stunder.  
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1. Inledning  
Innan förskoleklassen bildades var det gott om förskolor som på eget initiativ skapade sexårsgrupper. 

Det var under några timmar av dagen som sexåringarna genom aktiviteter utmanades och stimulerades, 

detta för att förberedas inför skolstarten. Då kallades sexårsgrupperna för lekskola, deltidsskola eller 

nollan (SOU 1997:21). Förskoleklassen infördes år 1998 (Skolinspektion, 2015), med förhoppning om 

att eleverna skulle få möjlighet att bekanta sig med skolans fysiska miljö och för att underlätta 

övergången till skolan (Lumholdt, 2015).  

Eleverna är välkomna till förskoleklassen höstterminen de fyller sex år. Förskoleklassen ska vara 

en verksamhet där barn får utrymme för lek och lärande på samma gång, ett år där eleverna får förbereda 

sig inför den blivande skolstarten. Förskoleklassen är en mötesplats där barn från förskolan blir till elever 

i skolan och där förskollärare och grundskollärare f-3 har behörighet att arbeta i verksamheten (Martin 

Korpi, 2015).   

  

I resultatet av Skolinspektionens kvalitetsredovisning framkommer det att övergången mellan förskolan 

och skolan inte uppfyller det syfte som det var tänkt från början. Syftet med övergången till 

förskoleklassen är att elever ska förberedas för skolan samt skapa en mjuk övergång, men samtidigt vara 

en blandning av förskolan och skolans pedagogik (Skolverket, 2018a).  

 

Knutsdotter Olofsson (2017) menar att leken är av stor betydelse i barns och elevers lärande och 

utveckling, detta eftersom att de exempelvis lär sig räkna, skriva och läsa genom leken. Granbom och 

Lundström (2016) lyfter i sitt resultat att barn som ska börja förskoleklassen tror att verksamheten är till 

för att de ska lära sig läsa, skriva och räkna samt att leken ska få en mindre plats i förskoleklassen.  

 

Det var vår verksamhetsförlagda utbildning i förskoleklass som blev grunden till den här studien, då 

verksamheten var ny för oss skapades ett intresse för förskoleklassen och dess innehåll. Eftersom 

förskoleklassen blir obligatorisk hösten 2018 (Skolverket, 2018a) blev vi nyfikna på lärarnas 

funderingar kring de eventuella konsekvenser det kan medföra. Dessutom ville vi få fram lärarnas 

synsätt på leken i förskoleklassen samt hur de arbetar för att skapa balansen mellan verksamheterna.  

I denna studie kommer vi att använda olika benämningar av barn. När vi använder begreppet barn 

är det i kontexten förskolan. I samband med förskoleklass benämns de som elever och när vi beskriver 

övergångar mellan förskola och förskoleklass använder vi barn/elever. Vi kommer att benämna de som 

deltog i studien för lärare och deltagare. I denna studie kommer begreppet vårdnadshavare och föräldrar 

ha samma innebörd. 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt redogörs för förskoleklassens framväxt, obligatorisk förskoleklass, gränsland mellan 

förskola och förskoleklass, lekens betydelse för barn och elever samt begreppet undervisning i 

förskoleklass. I tidigare forskning kommer det att presenteras kring barns över gångar från förskolan, 

lekens betydelse samt begreppet undervisning i förskoleklass. Avsnittet avslutas med centrala teoretiska 

begrepp för studien.  

 

2.1 Förskoleklassens framväxt 
Första juni 1991 beslutade riksdagen om flexibel skolstart. Vårdnadshavarna fick möjlighet att besluta 

huruvida barn skulle börja årskurs ett redan vid sex års ålder, dock var det i mån av plats. Kommunerna 

var inte skyldiga att göra plats för sexåringarna, det var endast sjuåringarna som hade platsgaranti. Den 

flexibla skolstarten skulle bidra till att barn fick möjlighet att på bästa sätt utvecklas utifrån den aktuella 

utvecklingsfasen (SOU 2010:67). Dock var det endast 1,7 procent av sexåringarna som började skolan 

under första året. Året därpå var det ingen större förändring (Lumholdt, 2015). Detta innebar att 

kommunerna fick problem, ett stort antal sexåringar blev kvar på daghemmen som motsvarar dagens 

förskolor.  

1996 sker en betydelsefull förändring, regeringen beslutade då att förskola, skola och fritidshem 

skulle integrera med varandra. Detta innebar att övergångarna mellan skolformerna skulle bli mjukare. 

I samband med detta fick Ylva Johansson, dåvarande skolminister i uppdrag att lämna förslag på ett 

reviderat måldokument. Dåvarande pedagogiska verksamheter som arbetade med barn och ungdomar 

mellan sex-sexton år behövde tydligare direktiv samt en överskådlig beskrivning av innehållet i de olika 

skolformerna. Då sexårsverksamheterna tidigare inte haft något måldokument att förhålla sig till, skulle 

nu det reviderade måldokumentet även gälla sexåringarna. Grunden till det nya måldokumentet var att 

höja kvalitén på sexårsverksamheterna i kommunerna då dessa varierande i allt för stor utsträckning. De 

reviderade direktiven innebar såväl förbättrad förutsättning till en likvärdig skolstart samt ett bättre 

samarbete mellan de pedagogiska verksamheterna (SOU 1997:21).  

Första januari 1997 kom ett nytt riksdagsbeslut. Kommunerna var nu tvungna att erbjuda de 

sexåringar som önskade börja skolan en plats, dessförinnan fanns inte det kravet. De barn som valde att 

inte börja skolan redan vid sex års ålder fick erbjudan att stanna inom daghemmen (Prop. 2017/18:9). 

Barn var välkomna på daghemmen hela eller delar av dagen, dessutom i den mån av resurser och tid 

försökte verksamheter tillgodose sexåringarnas behov av stimulans och därmed bildades lekskolor som 

även definierades som deltidsskolor eller nollan (SOU 1997:21). Under några timmar fick sexåringarna 

möjlighet att delta i aktiviteter som utmanade, stimulerade samt förberedde barnen inför skolstarten 

(Lumholdt, 2015).  

1998 kom ytterligare ett riksdagsbeslut gällande sexåringarna, en ny pedagogisk verksamhet 

bildades vid namn förskoleklass, vilket då var en frivillig skolform (Lumholdt, 2015). Dock innebar det 

att vårdnadshavarna fortfarande kunde välja ifall barnet skulle börja årskurs ett redan som sexåring 
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(SOU 1997:21). Ackesjö (2011) beskriver förskoleklassen som ett gränsland där förskolan och skolan 

blir en enhet, lärarna i förskoleklass behöver planera sin verksamhet så att kombinationen förskola och 

skola blir optimal. Lärarna i förskoleklassen ska under ett år skapa förutsättningar till en positiv och 

mjuk övergång till skolan för eleverna (Skolverket, 2018a).   

 

2.2 Förskoleklassen blir obligatorisk 
Förslaget om införandet av obligatorisk förskoleklass framfördes redan i mars 2014 (Prop. 2017/18:9). 

Från och med hösten 2018 blir förskoleklassen obligatorisk, vilket innebär att förskoleklassen inte längre 

kommer vara en frivillig skolform, utan nu börjar skolplikten gälla vid sex års ålder (Skolverket, 2018a). 

År 1998 när förskoleklassen blev en egen skolform var det nittioen procent av eleverna som valde att 

börja i förskoleklass och läsåret 2017/ 2018 är det närmare nittioåtta procent (Skolverket, 2018b). I och 

med att skolformen blir obligatorisk innebär det att Sverige får en tioårig grundskola.  

Enligt Proposition (2017/18:9) är Sverige relativt sen med den obligatoriska skolgången i 

jämförelse med Island som sedan 1990 haft obligatorisk skolgång från sex års ålder. Norge från 1997, 

Danmark 2009 och Finland 2015. Något som skiljer länderna åt är att Danmark och Finland inte har 

närvaroplikt för sina sexåringar utan något som kallas för läroplikt (Prop. 2017/18:9). Det innebär att 

både vårdnadshavare och lärare kan bedriva undervisningen, alltså behöver inte barnen nödvändigtvis 

börja skolan när de fyller sex år (Øresunddirekt, u.å.).  

Anledning till att förskoleklassen blir obligatorisk i Sverige är bland annat för att barn ska få lika 

förutsättningar till att klara av grundskolan. Därmed krävs det enligt regeringen att alla barn börjar i 

förskoleklass. Något som också skrivs fram i propositionen är att en obligatorisk förskoleklass medför 

närvaroplikt. Detta bidrar till en större kunskapsutveckling hos barnen eftersom lärarna i förskoleklassen 

kan planera sin verksamhet med de förutsättningar att eleverna är där samma tider varje dag (Prop. 

2017/18:9). I och med förslaget att göra förskoleklassen obligatorisk lyftes år 2014, ansåg regeringen 

att det pedagogiska uppdraget i förskoleklassen behövde förstärkas och därmed fick förskoleklassen sin 

allra första del i läroplanen, Lgr 11, år 2016. Regeringen vill också med hjälp av att göra förskoleklassen 

obligatorisk öka chansen för en mer likvärdig skola för alla elever. Det betonas i propositionen att både 

förskollärare och lärare också i fortsättningen kommer att få fortsätta att arbeta i förskoleklassen (Prop. 

2017/18:9).   

 

2.3 Bron mellan förskola och skola 
Ackesjö (2011) har gjort en studie där det deltog fjorton förskollärare. De delades upp i tre grupper och 

träffades vid tre tillfällen. Tanken med studien var att ta reda på lärarnas erfarenheter av att arbeta som 

lärare samt hur de upplevde att arbeta i förskoleklass genom att flertal gånger samtala med lärarna. I 

resultatet framgick det att lärarna i förskoleklassen ville bevara den fria leken, lek som inte är i 

undervisningssyfte, och att verksamheten bör skyddas från att bli för skolifierad. Det framgick även att 
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den formella undervisningen, det vill säga lärande tillfällen där eleverna inte deltar aktivt utan tar emot 

information, inte bör vara det centrala i förskoleklassen. 

I en annan studie (Ackesjö, 2010) använde hon sig av bildstudier. Eleverna fick uppdrag att rita 

bilder kring vad de ansåg förskoleklassen erbjöd dem för aktiviteter. Eleverna lämnade kommentarer på 

vad de hade ritat som sedan Ackesjö använde för att tolka bilderna. Bildstudien genomfördes i tio 

förskoleklasser och totalt blev det hundrasjuttiotvå bilder. För att underlätta analysen gjordes rubriker, 

lek, undervisning, samling, samarbete/samverkan och skolrutiner. Resultatet visade att leken var det 

centrala, sedan samlingen och sist undervisningen i ämnen som exempelvis matematik (Ackesjö, 2010). 

Forskarens resultat stämmer överens med förskoleklassens grundtanke, vilket är att den ska länka 

samman förskolan och skolans traditioner, men att förskoleklassen ska vara en egen skolform. Ackesjö 

beskriver sin definition av förskoleklass som en bro mellan förskolan och skolan, där lärarna värnar om 

elevers lek och där de ska ses som fria individer i sin verksamhet. Denna bro är tänkt att underlätta för 

barnen/eleverna att komma in i skolans värld. Forskaren beskriver att en tanke med förskoleklassen var 

att förskollärare som arbetar i förskolan ska komma in i skolans värld och påvisa att ett mer lekfullt 

lärande är att föredra snarare än den vanliga formella undervisningen.  

Ackesjö (2014) följde under arton månader samma barngrupp från förskolan upp till årskurs ett. 

Under denna tid samlandes empiri till hennes avhandling in genom videoinspelningar som hon sedan 

tolkande. Ackesjö pendlande mellan att vara aktiv deltagare i barns lek och aktiviteter till passiv 

observatör av barns lek och aktiviteter. De samtal som uppstod i aktiviteterna användes som empiri till 

avhandlingen. Vid vissa tillfällen planerade forskaren aktiviteter där barnen fick rituppgifter. Detta för 

att få fram barns uppfattningar kring övergången. I resultatet framkommer att en del barn kan uppleva 

det svårt och jobbigt vid övergångar. Barn har svårigheter att definiera förskoleklassen, är det förskola 

eller skola? Andra barn ser möjligheterna till att utvecklas då de nu är inom skolans lokaler. Hon belyser 

att det är av stor vikt att koppla ihop de olika verksamheterna för att skapa mjuka övergångar för barnen. 

I hennes avhandling framkommer det brister i samverkan mellan förskola och skola, då alla lärare håller 

hårt i sina traditioner. Hon poängterar att forskning kring samverkan och olika yrkesroller inom de olika 

verksamheterna inte har bedrivits i tillräckligt hög grad. I läroplanen för grundskolan, Lgr 11 

(Skolverket, 2016a) står det tydligt framskrivet hur övergångarna ska genomföras. Där betonas vikten 

av att ha ett tydligt samarbete mellan de olika skolformerna, vilket presenteras i citatet nedan:  

Läraren ska i samverkan med förskollärare i förskolan, lärare i övriga berörda 
skolformer och fritidshemmet utbyta kunskaper och erfarenheter samt information 
om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression 
i elevernas utveckling och lärande (Skolverket, 2016a, s. 16). 

  

Alatalo, Meier och Frank (2015) har gjort en studie genom kombination av frågorformulär och intervjuer 

med trettiosex förskollärare och trettioåtta förskoleklasslärare. Båda metoderna utfördes separat men de 

kombinerades sedan i analysen. I deras resultat framgår det att det saknas prioritet kring samarbetet 

mellan förskolan och förskoleklassen. De förklarar övergången som en rutinmässig del av barns 



 
 
 

5 
 

övergångar, men den sker oreflekterat. Vilket innebär att barn eventuellt inte får det stöd de har rätt till 

vid övergången. 

 

2.4 Varför ska barn leka?  
Knutsdotter Olofssons (2017) forskningsintresse är att synliggöra lekens betydelse för barns lärande och 

utveckling. Hon fick i uppdrag att undervisa kring leken på förskollärarprogrammet och i samband med 

detta upptäckte hon svårigheten i att undervisa om lekens betydelse, men också hur problematiskt det är 

att få fram tillräcklig litteratur kring leken. Därför valde Knutsdotter Olofsson att forska i ämnet. I en av 

hennes studier vistades hon på en förskola under tre terminer. Genom dagboksanteckningar, intervjuer 

samt lekobservationer visade materialet att lärare systematiskt och kontinuerligt behöver reflektera kring 

hur barn organiserar sin lek samt skapar förståelse för hur barnen leker och varför.  

Resultatet synliggör lärarnas medvetenhet kring planeringen av verksamheten genom att de 

detaljerat kunnat redogöra teman och aktiviteter. Lärarna var dock inte insatta i hur barn lekte och 

tillsammans med vem. Detta menar Knutsdotter Olofsson beror på att leken var oreflekterad hos lärarna 

och därmed var de inte närvarande i barnens lek. Forskaren menar att leken kan bidra till att barn lär sig 

läsa, skriva, räkna samt skapa förståelse kring natur och samhällsvetenskap. Genom leken samlar de på 

sig erfarenheter och blir företagsamma och initiativrika individer. Knutsdotter Olofsson problematiserar 

att vuxna inom skolväsendet ofta väljer att rikta in sig på slutresultatet av utbildningen snarare än att 

fokusera på barnen som individer. Hennes uppfattning är att den formella undervisningen får allt för 

mycket plats i barns vardag. Barn i tidig ålder som inte får uppleva mycket lek kan enligt forskaren få 

svårigheter att som vuxen passa in i den norm som råder. Detta eftersom leken sätter grunden för 

förmågor som socialt samspel, kommunikation, samt läran att uppfatta otydliga signaler exempelvis 

ansiktsuttryck.  

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) anser som Knutsdotter Olofsson (2017) att barn i den fria 

leken lär sig sätta andras känslor framför sina egna och därmed utveckla förmågan att sätta sig in i någon 

annans livssituation. Bruce (2014), vars forskningsintresse är specialpedagogiska frågor för barn inom 

språk och kommunikationssvårigheter, menar att barn behöver leka för att främja sin språkutveckling 

samt för att utvecklas i sitt lärande. Vidare beskriver hon att barn som bjuds in till lek utvecklar en god 

självkänsla. Detta tror Knutsdotter Olofsson beror på att barn som har mycket erfarenhet av lek är bra 

på att leka och därmed bjuds de ofta in till lek av kamraterna. 

   

2.5 Undervisning i förskoleklass 
Ackesjö och Persson (2010) har i sin studie samlat in sin empiri genom dialogseminarier, där fjorton 

verksamma samt före detta verksamma lärare i förskoleklassen deltog i studien. De delades upp i tre 

grupper och träffades vid tre tillfällen. Underlaget för dessa seminarier var tre teman:  

 Läraridentiteter i förskoleklass, gränsland mellan förskola och skola. 

 Lärandeidentitet förskoleklassen, i samverkan med förskolan och skola 
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 Lärandeidentiteter i förskoleklassen och i förhållande till styrande direktiv.  

 

Utifrån dessa teman fick deltagna läsa och skriva egna texter som sedan diskuterades under seminariet. 

Syftet med metoden var att väcka minnen samt dela erfarenheter med varandra. Efter varje seminare 

fick gruppen en sammanställning av det som diskuterades, detta för att forskarna ville försäkra sig om 

att de uppfattat deltagarna korrekt. I resultatet framkommer det att förskolan intar ett mer 

individualiserat perspektiv, det vill säga att lärarna kan anpassa innehållet i förskolan utifrån barnens 

förutsättningar och intressen. Skolan intar samma perspektiv som förskolan. Eftersom skolan har 

kunskapskrav behöver läraren anpassa undervisningen efter varje elevs behov. Läraren i förskoleklassen 

intar ett framtidsperspektiv genom att under ett år förbereda eleverna inför skolan och därmed är 

medvetna kring de krav som förväntas av eleverna i årkurs ett och uppåt. Lärarna har därför inte samma 

möjlighet som förskolan och skolan att individanpassa innehållet för eleverna i förskoleklass. 

Granbom och Lundström (2016) genomförde sin studie med fokusgruppsintervjuer och 

fokusgruppsamtal där sex lärare, fyra förskollärare och två lärare från grundskolan med inriktning mot 

de tidigare åren deltog. Träffarna ägde rum vid tre tillfällen. Deltagarna intervjuade sexton barn som 

forskarna sedan använde till deras studie. Granbom och Lundström studerade även policydokument från 

kommunen gällande deras direktiv vid övergångar. En del av varje träff innebar fokusgruppsintervjuer, 

där forskarna började med en föreläsning för deltagarna kring de teman som var aktuella för varje träff. 

Fokusgruppsamtalen som var andra delen av träffen, innebar att deltagarna skulle reflektera kring 

föreläsningen och forskningsfrågorna. I Granbom och Lundströms resultat framkommer det att barnen 

som ska börja förskoleklassen har en föreställning om att de i verksamheten ska lära sig att läsa, skriva 

och räkna samt att de ska lära sig att sitta stilla. Det framkommer också att barnen har en föreställning 

om att leken kommer få en mindre plats i förskoleklassen.  

I grundskolans läroplan (Skolverket, 2016a) samt i skollagen (SFS 2010:800, 9 kap. § 2) framgår 

det att lärarna i förskoleklassen ska förbereda eleverna för kommande skolgång och därmed rikta 

undervisningen till de kunskapskrav som sedan kommer att gälla i skolan. Skolinspektionen (2015) 

besökte tjugo förskoleklasser vid tjugo skolor, utifrån det gjordes en kvalitetsrapport där det 

framkommer att eleverna inte ansåg sig få den undervisning i förskoleklassen som de har rätt till. Det 

vill säga en undervisning som på ett systematiskt sätt har bearbetas och utvecklats utifrån grundskolans 

läroplan Lgr11 (Skolverket, 2016a). Skolinspektionen menar att orsaken är att förskoleklassens 

styrdokument är otydligt framskrivna och att huvudman/rektor inte skapar de förutsättningar som 

behövs för att systematiskt kunna reflektera kring undervisningens innehåll. Ackesjö och Persson (2010) 

menar att förskoleklassen befinner sig i ett gränsland mellan förskolan och skolan. Eftersom förskola 

och förskoleklass har skilda läroplaner sker en tydlig gräns mellan verksamheterna. Vidare menar 

forskarna att det finns en tydlig gräns mellan förskoleklassen och skolan, vilket förklaras i följande citat 

”Även mot skolan finns en gräns, till exempel att förskoleklassens lärare inte ingår i lärarnas 

arbetstidsavtal och att förskoleklassen inte omfattas av skolans uppnåendemål” (s.147).  
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2.6 Teoretiska begrepp   
Centrala begrepp som används i analysen av hur lärare inom förskola och förskoleklass uppfattar 

övergången mellan förskola och förskoleklass är: Social (dis-) kontinuitet, progression samt gränsland. 

Med social (dis-) kontinuitet menas att barn och elever får erfara flera sociala avbrott under sina 

övergångar från förskola till skola, vilket blir en social diskontinuitet. De behöver ständigt skapa nya 

relationer med kamrater, lärare och miljö i samband med övergångar (Ackesjö, 2014). Med progression 

menas ur ett utbildningssyfte att lärarna behöver förhålla sig till var eleverna befinner sig 

kunskapsmässigt samt bemöta den emotionella utvecklingen. Eleverna ska även ges möjlighet att 

utveckla sin kunskap samt förmågor som behövs för grundskolan (Ackesjö, 2016). Förskoleklassen 

befinner sig i ett gränsland mellan förskola och skola. Där lärare i förskoleklassen behöver forma en 

verksamhet där förskola och skola ska mötas och bilda en egen skolform. Förskoleklassen som 

verksamhet befinner sig i ett gränsland ur flera aspekter. Mot förskolan är gränslandet tydligt eftersom 

förskolan och förskoleklass har skilda läroplaner. Men mot skolan finns även en gräns, dels för att 

lärarna i förskoleklass inte ingår inom samma arbetstidsavtal samt att de i förskoleklass ännu inte har 

uppnående mål som eleverna har i grundskolan Ackesjö och Persson (2010). 

 

I studien kommer vi att använda ovan nämnda begrepp till stöd för vår empiri i analysarbetet samt i 

diskussionen. Vi blev inspirerade hur Ackesjö (2014, 2016) samt Ackesjö och Persson (2010) skriver 

fram ovanstående begrepp i förhållande till förskoleklassen och upplevde att begreppen även passade in 

i vår studie. Detta eftersom förskoleklassen fortfarande befinner sig i ett gränsland, barn och elever 

upplever sociala (dis-) kontinuiteter i övergångarna och progression i utbildningssyfte är något som 

lärare ständigt behöver förhålla sig till.  

 

2.7 Sammanfattning  
En betydelsefull förändring sker år 1996 då regeringen beslutar att förskola, skola och fritidshem skulle 

interagera med varandra. Tanken med det var att övergångarna mellan de olika skolformerna skulle bli 

mjukare. Dåvarande pedagogiska verksamheter behövde tydligare direktiv samt en mer detaljerad 

beskrivning för innehållet av de olika skolformerna. Ylva Johansson, dåvarande skolminister (1997) 

fick i uppdrag att ta fram ett gemensamt måldokument för skolformerna, de såg att kvalitén i 

verksamheterna för sexåringarna varierade för mycket i kommunerna och det nya måldokumentet skulle 

bidra till att höja kvalitén. Förhoppningarna var att samarbetet mellan daghemmen, som motsvarar 

dagens förskolor, och skolan skulle öka men också höja förutsättningarna till en likvärdig skolstart. År 

1998 kom ett nytt beslut från riksdagen om att en ny frivillig skolform vid namn förskoleklass skulle 

träda i kraft (SOU 1997:21).  

Förskoleklassen definieras ofta som ett gränsland mellan förskola och skola (Ackesjö, 2011).  Från 

och med hösten 2018 kommer förskoleklassen inte längre vara frivillig utan skolplikten kommer att 
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gälla vid sex års ålder (Skolverket, 2018a). Enligt regeringen är Sverige relativt sena med den 

obligatoriska skolgången i jämförelse med våra nordiska länder. En anledning till att förskoleklassen 

blir obligatorisk är bland annat för att barn ska få lika förutsättningar till att klara av grundskolan (Prop. 

2017/18:9).  

Ackesjö (2014) visar i hennes studie att en del barn kan uppleva övergångar mellan förskola och 

förskoleklass som svårt och besvärlig, medan andra barn uttrycker att de kommer utvecklas vidare 

genom att befinna sig i skolans miljö. Vidare synliggörs den bristande samverkan som finns mellan 

skolformerna. Knutsdotter Olofsson (2017) menar att barn som inte får uppleva lek i tidigt skede i livet 

kan få svårigheter i vuxen ålder att socialisera sig med andra, eftersom att leken sätter grunden för 

förmågor som socialt samspel, kommunikation samt läran att uppfatta otydliga signaler som exempelvis 

ansiktsuttryck.   

Bruce (2014) menar att barn behöver leka för att utvecklas såväl i språk och i lärande. Begreppet 

undervisning i förskoleklass innebär att lärarna intar ett framtidsperspektiv, detta genom att förbereda 

eleverna under ett år inför skolstarten i årskurs ett. Lärarna behöver därmed vara medvetna kring de krav 

som ställs på eleverna från årskurs ett och uppåt (Ackesjö & Persson, 2010).  
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3. Syfte och frågeställningar  
 

3.1 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare inom förskolan och förskoleklass uppfattar övergången 

mellan förskola och förskoleklass.  

 

3.2 Frågeställningar 
 
Följande frågeställningar fokuseras:  

 Hur beskriver lärarna sitt arbete med barns övergångar från förskola till förskoleklass?  
 Vilka möjligheter/hinder anser lärarna att det finns när det gäller barns övergångar från förskola 

till förskoleklassen? 
 Vilket uppfattningar har lärarna kring lekens betydelse för barn och elever?  
 Vilka eventuella konsekvenser anser lärarna det kan bli när förskoleklassen blir obligatorisk? 
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4. Metod  
I det här kapitlet redogörs för urval, presentation av fokusgrupperna, databearbetning och analysmetod, 

tillförlitlighet och etiska aspekter.  

4.1  Kvalitativ metod och fokusgruppsamtal 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod, vilket är en metod som används när forskaren har i 

avsikt att få fram uppfattningar om ett ämne (Justesen & Mik-Meyer, 2012). Detta innebär att vi med 

hjälp av fokusgrupper samlat in kvalitativa data där lärarnas uppfattningar av ämnet har tolkats av oss.  

Fokusgrupp innebär att en mindre grupp människor möts i diskussioner kring ett ämne som är 

förutbestämt. Fördelen med att använda fokusgrupper är att få fram olika perspektiv och åsikter genom 

deltagarnas egna ordval (Dahlin-Ivanoff, 2015). För att deltagarna ska känna sig trygga i situationen är 

det väsentligt att skapa en avslappnad miljö. Detta menar forskaren kan bidra till att deltagarna vågar 

uttrycka positiva såväl som negativa åsikter, eftersom deltagarna delar erfarenheter kring ett gemensamt 

ämne och som oftast är bekanta med varandra eller professionen. Därför var fokusgrupper en passande 

metod för studien. Detta för att vi ville intervjua lärare från förskolan och förskoleklassen då de 

samverkar i barns övergångar men också för att få fler perspektiv på ämnet.  

 

4.2 Urval 
För att bespara oss tid har vi medvetet valt områden inom samma kommun i närheten av oss. Vi valde 

att inte välja specifika förskolor eller förskoleklasser då vi i stället mejlade ut till ett antal rektorer samt 

förskolechefer där vi bifogade vårt missivbrev (se bilaga 1). Vi använde oss av telefonsamtal för att 

bekräfta tid och plats. När det kommer till val av antal grupper menar Wibeck (2010) att tid är ett 

avvägande i antal grupper som är rimligt att hinna med. Hon menar att för många grupper kan resultera 

i allt för stor mängd material att transkribera. För få grupper kan leda till att forskaren får för lite material 

och därmed försvåras analysarbetet. Halkier (2010) menar att ett för stort antal deltagare kan försvåra 

processen i transkriberingen på grund av att det kan bli svårt att identifiera rösterna. Ett annat argument 

är att det förenklar analysarbetet om det inte är allt för många som deltar i studien och därmed ökar 

chansen för en djupare analys av materialet. Vi valde därför tre grupper med fyra deltagare i varje, dock 

stötte vi på hastiga avhopp vilket medförde att två grupper har tre respektive två deltagare i varje. Nedan 

presenteras fokusgrupperna med namn, antal deltagare samt längd på samtalen. 

 

 

  



 
 
 

11 
 

4.3 Tabell 1 Presentation av fokusgrupperna 
 

Arbetslag Antal deltagare Samtalslängd (min) Profession 

Flora 3  45 Förskollärare 

Azalea 4  55 Förskollärare 

Timotej 2  35 Förskollärare 

 

4.4 Flora 
Denna grupp skulle bestått av fyra deltagare men på grund av förhinder kunde en förskollärare ifrån 

förskoleklassen inte delta. Guppen bestod av en lärare från förskoleklass samt två lärare från förskolan. 

Lärarna från förskolan arbetade med de äldre barnen och ingick i samma arbetslag, fast olika 

barngrupper. Deltagarna arbetar inom samma område och har därför kontakt i och med övergången 

mellan förskola och förskoleklass. I gruppen benämns deltagarna med namn som börjar på F och är 

fiktiva. I gruppen ingår således Fiona, Filippa och Freja. Under detta tillfälle valde vi att placera ut 

stimulusmaterialet på bordet för att de fritt skulle få välja vilket påstående eller fråga de kände att de 

ville diskutera. Vi valde att byta strategi efter ett tag då vi upplevde att deltagarna hade problem med att 

välja och att det tog tid för dem att bestämma sig. Alla i gruppen fick utrymme för att diskutera fast på 

olika sätt. Två av deltagarna intog en ledande roll genom att deras svar ofta gick in i varandra och 

skapade en dialog. Tredje deltagaren hade en mer avvaktande roll och berättade personliga upplevelser 

och erfarenheter under de påståenden eller frågor som väckte tankar, funderingar och minnen.  

 

4.5 Azalea 
Denna grupp bestod av fyra deltagare som arbetade inom samma område och som har kontakt vid 

övergången mellan förskola och förskoleklass. Lärarna från förskoleklassen är kollegor men arbetar i 

olika barngrupper. Lärarna från förskolan arbetar på samma avdelning. Deltagarna i gruppen tilldelades 

fiktiva namn som börjar på A. I gruppen ingår således Agnes, Annie, Alexandra och Anette. Under detta 

tillfälle numrerades påståendena samt frågorna. Detta val grundar sig på att vi upplevde att momentet 

av att välja frågor och påstående var besvärligt i Flora gruppen.  Alla i gruppen fick talutrymme. Det var 

två av deltagarna som tog mer plats och som även förde dialoger sinsemellan, de andra två var mer 

sakliga i sina svar.  
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4.6 Timotej  
Denna grupp skulle bestå av tre deltagare men på grund av personalbrist blev det istället två deltagare 

som deltog i gruppen. Med anledning av detta blev det mer som en gruppintervju fast det var tänkt att 

vara en fokusgrupp från början. Båda deltagarna var förskollärare, den ena arbetade på förskola där 

intervjun ägde rum, den andra arbetade på en annan förskola i samma kommun med erfarenhet från 

förskola och förskoleklass. Deltagarna i gruppen tilldelades fiktiva namn som börjar på T. I gruppen 

ingår således Tina och Tyra. Eftersom det blev en gruppintervju valde vi att läsa varje fråga högt för att 

sedan låta deltagare diskutera sinsemellan. Båda tog lika mycket plats under intervjun.  

 

4.7 Genomförande 
Vi valde att använda tre enheter för att spela in fokusgruppssamtalen på. Två mobiler samt en surfplatta. 

Dessa placerades ut på varierande ställen i rummet, dels för att öka chansen till en bättre ljudupptagning 

men även för att säkerhetsställa att samtalen spelades in. För att underlätta inför transkriberingen turades 

vi om under de olika fokusgrupperna att föra anteckningar, dels för att enklare kunna särskilja vem som 

sa vad, men även för att beskriva eventuella kroppsspråk och gester. Vid de tillfällen vi behövde ett 

förtydligande valde vi att ställa öppna frågor som ” Vad intressant, skulle du kunna utveckla det lite 

mer?” Detta menar Eriksson-Zetterqvist (2015) bidrar till en god stämning i gruppen samtidigt som 

forskaren visar sitt intresse och engagemang kring det deltagaren berättar. Vi arbetade fram ett 

stimulusmaterial (se bilaga 2) som bestod av, citat, påstående och frågor som berörde våra 

forskningfrågor.  

Wibeck (2010) menar att detta tillvägagångssätt skapar berikande diskussioner genom att det 

öppnar upp för fler perspektiv då andras uppfattningar kring samma citat, påstående eller frågor kommer 

fram. Med anledning av att lärare från förskolan och förskoleklassen ingick i samma fokusgrupp var det 

angeläget att ta fram stimulusmaterial som berörde båda verksamheterna för att inkludera alla i 

diskussionerna. Fokusgrupperna Flora och Azalea genomfördes i förskoleklassens lokaler, medan 

Timotej genomfördes i förskolans lokaler. Platsen har betydelse för vilka känslor det blir bland 

deltagarna i diskussionerna menar Eriksson-Zetterquist (2015). Därför erbjöd vi oss att komma till 

deltagarnas arbetsplatser för att neutralisera maktpositionen, men även för att visa hänsyn för deras tid. 
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4.8 Databearbetning och Analysmetod 
Vår analys är en tematisk analys, detta innebär att vi läst empirin flera gånger där vi funnit teman 

(Bryman, 2011). Vi valde att transkribera delar i det inspelade materialet som besvarade de 

problemområden vi ville forska fram. Detta genom att välja bort sådant som inte var relevant för studien 

exempelvis om deltagarna kom in på privata upplevelser kring ämnet. Denna metod menar Trost (2010) 

bidrar till ett djupare analysarbete, eftersom det blir mindre material att analysera. Transkriberingen var 

en början av analysarbetet och därför var det väsentligt att utföra transkriberingen gemensamt. En skrev 

och den andra skötte uppspelningen. Vi upptäckte svårigheten i att höra vad som sades och upplevde 

därmed att vi kompletterade varandra eftersom en av oss uppfattade vad deltagarna sa.  

Vi valde att använda oss av en tabell med tre kolumner. En kolumn för deltagarna där vi skrev vem 

som sa vad, andra kolumnen där det beskrivs vad deltagarna diskuterade och en tredje kolumn för 

noteringar där vi förtydligade begrepp. Vi använde oss av en transkriberingsnyckel (se bilaga 3). Första 

fasen i analysarbetet var att skriva ut de tre transkriberingarna och använda kolumnen noteringar till de 

nyckelord som sedan skapade teman. Nyckelorden samhällssyn, läroplan samt uppdraget skapade temat 

arbetssätt i förskoleklassen. Övergång och lek skapade temat övergången mellan förskolan och 

förskoleklassen. Det sista temat obligatorisk förskoleklass skapades från nyckelordet framtid.  I andra 

fasen i analysen utgick vi från de teman vi hade hittat och placerade sedan in passande sekvenser från 

fokusgrupperna under varje rubrik. Detta gjordes genom att återigen analysera transkriberingen ett 

flertal gånger för att sedan välja ut de sekvenser som hade med temat att göra. Detta menar Rennstam 

och Wästerfors (2015) blir en reducering av det insamlade materialet eftersom det väsentliga av 

transkriberingen väljs ut och att all empiri inte kan presenteras i studien.  Slutligen gjordes ännu ett urval 

där de sekvenser som var relevanta och informationsrika användes i resultatet.  

Utifrån sekvenserna skapades underrubriker till varje tema. Temat arbetssättet i förskoleklassen har 

följande underrubriker förväntningar hos vårdnadshavare, barn och elever, otydlighet i styrdokumenten 

och olika perspektiv på uppdraget. Övergången mellan förskolan och förskoleklassen har underrubrik 

lekens betydelse och det sista temat obligatorisk förskoleklass har underrubrik eventuella konsekvenser. 

I analysfas tre skrev vi fram resultatet. Inför varje utvald sekvens görs en kort presentation av innehållet, 

därefter följer sekvensen som sedan tolkas genom lärarna.  Med stöd av våra teoretiska begrepp som är 

social (dis-) kontinuitet, progression och gränsland har vi analyserat empirin. Vi har tolkat vad lärarna 

säger och med stöd av begreppen har vi skapat en djupare förståelse samt fått ett förtydligande på vad 

lärarna menar.  

 

4.9 Tillförlitlighet  
Centrala begrepp inom tillförlitlighet är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

Trovärdighet innebär att forskaren ska fastställa att studien överensstämmer med de regler som finns. 

Överförbarhet innebär att resultatet kan överföras till andra sammanhang. Pålitlighet menas att 



 
 
 

14 
 

forskaren tydliggör för hur studien utförs så att andra kan få liknade resultat. Konfirmering är när 

forskaren så lite som möjligt låter egna värderingar påverka resultatet av studien (Bryman, 2011).  

Studien är trovärdig då vi tagit del av uppfattningar från både lärare i förskola och förskoleklass. Vi 

har även granskat de källor som använts genom att söka på internet vem eller vilka som publicerat 

litteraturen samt artiklar, detta för att säkerhetsställa att källorna är påförlitliga. Trovärdigheten styrks 

ytterligare genom att inte delge lärarna stimulusmaterialet i förväg, detta för att lärarna skulle ge 

opolerade och spontana svar.  Överförbarhet i studien är att ämnet är aktuellt eftersom förskoleklassen 

blir obligatorisk från och med hösten 2018. I studien är fokuset på övergången mellan förskola och 

förskoleklass men det blir exempelvis en övergång mellan förskoleklass och skola också och därmed 

kan övergångar likställas i andra kontexter. Studiens konfirmering innebar att vi försökte så lite som 

möjligt lägga in våra egna värderingar i samtalen.  
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4.10 Etiska aspekter 
Vi är medvetna om att det kan vara känsligt att prata om sina egna uppfattningar kring ett fenomen som 

berör deltagarnas profession. Vi väljer därför att göra de lärare som deltog anonyma genom att namnge 

alla på samma bokstav i respektive fokusgrupp i studien.  Detta för att underlätta för oss själva men 

också för att försäkra oss om att lärarna vi intervjuar förblir anonyma. Enligt Vetenskapsrådet (2002) 

ska forskare förhålla sig till fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet, innebär att vi som utför forskningen ska förmedla deltagarna om forskningens 

syfte. Vi mejlade ut ett missivbrev (bilaga 1) där det övergripande syftet beskrevs. Samtyckeskrav, 

betyder att deltagarna när som helst kan välja att avbryta sin medverkan i studien. Deltagarna fick skriva 

på ett samtyckesbrev (se bilaga 4), där de godkände och gav sin tillåtelse till att vi spelade in samtalet. 

Konfidentialitetskravet, är när deltagarna görs anonyma och tilldelas fiktiva namn, vilket vi valde att 

göra. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet ska raderas vid studiens avslut. Vi kommer 

att radera det inspelade materialet när examensarbetet blivit godkänt (Svensson & Ahrne, 2015).  
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5. Resultat 
I denna del kommer vi att redogöra för resultatet av vår studie utifrån de fyra forskningsfrågorna som 

är: lärarnas arbete med barns övergångar från förskolan till förskoleklass, möjligheter/hinder lärarna 

anser att det finns när det gäller barns övergångar, lärarnas uppfattningar kring lekens betydelse för barn 

och elever samt eventuella konsekvenser när förskoleklassen blir obligatorisk. I resultatet kommer 

lärarna att använda begreppet barn i kontexten förskola och förskoleklass. Sekvenserna kommer att 

presenteras med talspråk, detta för att underlätta för läsaren.  

 
5.1 Arbetssätt i förskoleklassen 
Nedan följer en presentation av lärarnas tolkning av vårdnadshavare, barn och elevers förväntan på 

förskoleklassens innehåll, samt en beskrivning av att lärarna ofta upplever att de befinner sig i ett 

gränsland och de problem som kan uppstå när olika professioner möts.  

 

5.1.1 Förväntningar hos vårdnadshavare, barn och elever 
Samtliga lärare uttrycker att vårdnadshavarna har stora förväntningar på förskoleklassen och att de ofta 

ifrågasätter verksamheten och dess innehåll. I nedanstående sekvens diskuterar deltagarna hur de ofta 

får försvara sitt arbetssätt i förskoleklassen. Vårdnadshavarna anser att förskoleklassen som verksamhet 

efterliknar förskolans i allt för stor utsträckning, eftersom leken ofta får en stor plats även i 

förskoleklassen. Detta överensstämmer inte med vårdnadshavarnas förväntningar av verksamheten och 

därför blir det en krock. Detta leder till höga förväntningar på förskoleklassen där fokus hamnar på 

inlärning. Något som också framkommer är att vårdnadshavarna reagerar negativt på att läraren i  

förskoleklassen väljer att arbeta på golvet istället för att låta eleverna sitta i skolbänkar. 

  

Filippa När börjar man? Han har ju fyllt sex år nu. Ah fast alla barn börjar # ah: i höst.    
Freja Många föräldrar, ah…men varför sitter ni inte i bänkar och skriver alltså, har ni inte, 

ni jobbar ju på annat sätt, ni jobbar som i förskolan. Det är ju mycket med leken, 
jobbar med gruppen och, vi sitter på golvet och jobbar och då tycker inte de att det 
inte räknas riktigt. 

Filippa Nä nä. 
Freja Har ni inga bänkar?  Naee-. Vi sitter här på golvet. Vi tycker att det är bra. Man får 

förklara sig. 
  

 

Vår tolkning av ovanstående är att deltagarna menar att vårdnadshavarna efterfrågar en förskoleklass 

som liknar skolan mer. En verksamhet där nivån ska höjas och där eleverna ska erbjudas ny kunskap 

likt den som erbjuds i skolan, exempelvis räkna, läsa och skriva.  

Vidare diskuterar lärarna att vårdnadshavarna till barn i förskolan anser att leken tar en för stor plats i 

verksamheten, vilket framkommer i samtalet nedan. Läraren förklarar vårdnadshavarnas syn på leken, i 

samband med detta försvaras leken ur ett lärandeperspektiv där läraren understryker vikten av lekens 

betydelse i olika sammanhang.   
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Fiona Det är inte bara lek, för en hel del föräldrar har sagt Nä::: dom ska inte leka, de ska 
lära sig. Jag har sagt att lek och lärande hör, de går ihop. Man kan inte säga att dom 
leker, dom dom slösar bort sin tid. För många har sagt nej nej nej, se till att de lär sig 
någonting under den här vistelsetiden. Dom ska inte bara leka, det är borttappad tid. 
Dom ska göra något vettigt, som må::la, läsa, lära sig räkna, skriva. Via leken så lär 
dom sig, socialt och sammanhang, och va tillsammans med andra. Man lär sig så 
mycket, otroligt mycket. 

 

 

Vår tolkning är att deltagarna menar att vårdnadshavarnas förväntningar redan börjar i förskolan och då 

är det troligt att förväntningarna följer med och höjs i förskoleklassen.  

Deltagarna diskuterar även att det finns en positiv förväntan hos barnen när de börjar förskoleklassen. 

Lärarna beskriver att de upplever att barnen är redo att lämna förskolan och att de är redo att släppa över 

barnen till förskoleklassen. I nedanstående sekvens framkommer det att barns positiva inställning till 

förskoleklassen ändras under tiden.  

 

Tina Det är positiva förväntningar, jättepositiva. Och man känner ju att de är lite färdiga 
lite // mm de är färdiga med förskolan//, aa de är ju det. Sen kan man ju se att de 
längtar tillbaka också, och det är ju väldigt roligt att de gör det med, men kanske inte 
skulle kunna vara där så… 

Tyra Det blir ju lite som ett kvitto för oss, att vi är redo att släppa dom och de är redo för 
att släppa oss, fast man ändå har en god relation när man ses. 

Intervjuare Vad tror ni att barnen längtar tillbaka till? 
Tyra Aa, jag kan tänka att, alltså när man går på förskola har du ju ändå fler vuxna omkring 

dig, när man är i förskoleklass har du en vuxen som du delar med kanske 24 andra 
barn. Lite det här mer omsorg // aa det tror jag med// och de asså dem måste ju asså 
måste ju skriva och höja sina röster för att synas, alltså konkurrensen.   

Tina Jag tror att de saknar leken helt enkelt. //mm// och va lite fria och inte vara så upp 
styrt. 

  
 

Vår tolkning av ovanstående sekvens är att lärarna anser att barnen efter att ha visats i förskolan i flera 

år nu är mogna för att börja förskoleklassen då barnen själva är positiva till förändringen. Lärarna 

upplever även att barnen är i behov av mer stimulans och är redo för nya utmaningar. Samtidigt som det 

diskuteras i sekvensen att barnen är redo att gå över till förskoleklassen framkommer det att barnen 

längtar tillbaka till förskolan, vilket lärarna tror beror på mindre personaltäthet per barngrupp samt att 

de saknar leken i förskoleklassen.  

 

5.1.2 Otydlighet i styrdokumenten 
I nedanstående sekvens framkommer det att lärarna i förskoleklass uttrycker det problematiskt att 

befinna sig mellan två olika läroplaner.  

Agnes Ah, nu kan jag, vi har ju alltid stått mellan två läroplaner. //aa det// En fot i förskolan 
och en fot i grundskolan. Så vi, jag tror aldrig att vi kommer känna att vi bara behöver 
ta ansvar för vår. // Vi är alldeles nya i skolan så känner inte…// Nej precis, utan vi 
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känner väl att vi vill ha koll på eran och koll på grundskolans för att vi hamnar 
verkligen och inte är inne på varandras områden så så jag känner nog att det är helt 
naturligt. 

  

En möjlig tolkning av ovanstående sekvens är att lärarna i förskoleklass känner frustration kring att vara 

mellan två verksamheter och således inte kunna fokusera fullt ut på sin egen verksamhet.  

5.1.3 Olika perspektiv på uppdraget  
I nedanstående sekvens diskuteras det kring det problem som kan uppstå när lärare inte har samma 

profession i förskoleklassen. Det kan påverka arbetssättet när lärare inte har samma synsätt då 

utbildningen till förskollärare respektive grundskollärare skiljer sig åt.  

 

Tyra Men så tänker jag också liksom utifrån alltså när man var i förskoleklass i och med att 
jag kom in som förskollärare så hade jag med mig mycket av hur viktig leken är och 
att det verkligen inte blir skola, men samtidigt jag jobbade med lärare som hade F-3, 
och det blir ju ganska stora kontraster. Så vi var ju tvungna att mötas men jag fick ju 
strida för att leken är det viktiga då får vi, alltså man får ha korta samlingsstunder så 
att det blir den här fina övergången som man faktiskt verkligen vill ha och då får man, 
det tror jag man får strida lite för om man brinner för leken // Det tror jag också// 
Mycket som förskollärare, för det är vä::ldigt lätt att falla in det här skolspåret, har du 
en stark lärare du jobbar med som är duktig på det hon gör och är väldigt så vi ändrade 
om asså det var inte rast för barnen, dom hade utelek och då var det inte en halvtimme 
utan dom behöver minst 45 minuter när dom har fått på sig och kommer ut och hitta 
leken. Så man vill ju verkligen att det ska vara så. 

  

Vår tolkning är att lärarna är osäkra kring hur innehållet i förskoleklassen påverkas av olika 

yrkesprofessioner. Läraren menar att som ensam förskollärare i förskoleklass ökar risken för att leken 

behövs försvaras. Det syns tydligt i ovanstående sekvens att läraren tar upp fördelar med att arbeta som 

förskollärare i förskoleklass eftersom att förskolans pedagogik skiljer sig från grundskolans.  

 

5.2 Övergången mellan förskolan och förskoleklassen  
Nedan följer en presentation kring lärarnas uppfattningar av leken vid övergången mellan förskola och 

förskoleklass.  

 

5.2.1 Lekens betydelse  
I samband med att övergången mellan förskolan och förskoleklassen diskuterades kom deltagarna ofta 

in på lekens betydelse och det var något som båda verksamheterna värnade mycket om. Lärarna i 

förskoleklassen var noga med att understryka att leken borde få stort utrymme även i förskoleklassen. I 

nedanstående sekvens diskuterar lärarna i vår studie en förändring de har uppmärksammat i leken. 

Agnes För jag är helt säker på att du också ser bristerna med den sociala biten, att föräldrarna 
vill gärna mycket inlärning och vi ser ju på barnen att dom behöver leka med, många 
har ju svårare att leka nu tycker jag // Mh// För att dom är väldigt egna i sina individer 
dom sitter med paddor och allt möjligt och kanske inte socialiserar sig lika mycket 
som dom gjorde förr //Nae::// Och det ser vi i den fria leken jätte tydligt att dom har 
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svårt för att leka. Så dom behöver ju egentligen, som samhället ser ut nu så behöver 
dom egentligen ännu mer fri lek än vad vi har. 

 
 

Vår tolkning av ovanstående sekvens är att lärarna är oroliga för den samhällsutveckling som råder. De 

problematiserar surfplattor och menar att det sociala samspel i leken med andra barn kan påverkas 

negativt och därmed bli en större utmaning för dem. Vårdnadshavarna uttrycker enligt lärarna en stark 

vilja till inlärning i förskoleklassen medan lärarna anser att barn är i behov av att leka i en större 

utsträckning än vad som erbjuds idag. Samma ämne kommer på tal senare i diskussionen där lärarna 

återigen kommer fram till att barn kan ha svårare att leka under längre perioder. Vilken presenteras i 

nedanstående sekvens. 

 

Agnes Vi kan ju till och med klocka det ibland känner vi, när dom har egen lek, hur lång tid 
det tar innan dom inte klarar av att hålla ihop en lek längre och dom stunderna blir 
kortare och kortare faktiskt. 

Anette Mh:: och det är där vi ska vara inne och hjälpa dom //Precis//  Och leda dom tillbaka 
i det sociala samspelet så det…  

  
 

Vår tolkning av ovanstående sekvens är att lärarna har medvetenhet kring problemet i leken för eleverna 

och poängterar vikten av att vara en närvarande vuxen för att stötta barnen på bästa sätt.  

5.2.2 Samverkan mellan olika skolformer 
I nedanstående sekvens diskuteras att barn ständigt genomgår olika övergångar under deras skolgång, 

där fritidshemmet kan glömmas bort vid övergången.  

 

Tyra Det jag kan känna var kanske lite men åt att dem skulle varit på fritids det är en ganska 
stor del, för där möter de andra barn ifrån skolan. Oftast kanske det är f1 fritids, och 
kanske fått lite mer med det. Även om fritids är mer fritt än vad förskoleklassen är 
ganska mycket så, så ne:j jag tror att fritidspersonal får möta dem lite mer och så där. 

Tina För det tänker man ju oftast inte på, man tänker mer på förskolan, men fritids kanske 
man missar lite då faktiskt. 

  
 

Vår tolkning av ovanstående sekvens är att lärarna värnar om barns övergångar och vill skapa 

förutsättningar för att barn ska känna trygghet med miljön likväl som med barn och vuxna de möter 

under deras skoltid. Vidare tolkar vi att lärarna anser att det blir en stor omställning för barnen att börja 

fritids, då det är åldersblandade grupper och en ny miljö för barnen att lära känna. De lyfter också att 

fritids ofta glöms bort vid övergången vilket resulterar i att övergången inte blir fulländad. 

 

I sekvensen nedan diskuterar fokusgruppen Azalea hur övergången skulle bli om förskoleklassen blir 

årskurs ett i framtiden. Även här understryker lärarna att tryggheten är en viktig aspekt att fokusera på 

vid övergången och menar att miljön kan bli en stor omställning för barnen.  
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Agnes Nu har dom det, nej men det här har vi ju i oss på ett helt annat sätt, då ska man ha en 
inlärningssituation och sitta vid en skolbänk när man är 6 år // Ah::// Man vet inte… 
hur mycket inlärning blir det när dom sitter där och ska, nu ska jag gå till matsalen 
och vem ska jag gå med, ehm vem följer med mig, alltså alla dom bitarna som vi 
värnar så otroligt mycket om hur blir dom. 

Alexandra Och då kanske man ändå börjar när man är 5,5 år, kanske fyller sent i december eller 
nånting. 

  

Det framgår i sekvensen att lärarna fokuserar mycket på att barnen ska känna sig trygga i övergången 

och detta genom att barnen lär känna den nya miljön med hjälp av lärarnas närvaro. 

De uttrycker också att den trygghet som de värnar mycket om skulle bli mer bristfällig om barnen skulle 

gå direkt från förskolan till årskurs ett som sexåring. Detta eftersom lärarna förmodar att lärarna i årskurs 

ett inte skulle fokusera på de delarna vid övergången.   

 

5.3 Obligatorisk förskoleklass  
Nedan presenteras de eventuella konsekvenser som lärarna tror kan uppstå i samband med att 

förskoleklassen blir obligatorisk.   

 

5.3.1 Eventuella konsekvenser 
Lärarna diskuterar tankar kring förskolans och förskoleklassens framtid. De reflekterar kring att 

förskolan kommer bli den nya förskoleklassen.  

I samband med att förskoleklassen blir obligatorisk tror lärarna att verksamheten succesivt kommer 

utrotas och därmed förskollärarna i förskoleklassen.   

 

Agnes Vet du, jag tänker rent så där jättehemskt de är u:::pps nu ska det som vi gör ner till 
er //ja…Mh:::// Och lärarna går ner och gör det vi gör //jaa:::// I förskoleklass… att 
detta är ett led i deras // ja men så kan det säkert vara// Process att utrota 
förskoleklassen // och förskollärare// Och förskollärarna!  Men vi flyttar inte på oss 
//Nej// 

Alexandra Just i förskoleklass. 

Annie Nu var det väldigt länge sen jag jobbade där. 

Agnes Det här låter väldigt, eh… 

Anette Ja det blir ju inga förskollärare. 

Annie Nej det blir inga förskollärare. 

Anette Nej det blir det inte. 

Agnes Nej nej! Nej, utan det här, jag kan tänka mig att detta är en grej i processen här. Att 
ni får den biten som vi har nu // Mh:::// Och sen så börjar dom i ettan direkt. Som 
sexåringar, dom bara gräver lite under. 

Alexandra Ja men så kan det säkert va. 

Anette Det är ju det som vi är lite oroliga för. 
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Vår tolkning är att lärarna är bestämda och eniga kring vad som kommer hända med förskoleklassen i 

framtiden. De uttrycker en stark oro och ifrågasätter om de kommer få arbeta i förskoleklassen eller om 

grundskollärarna kommer ta deras plats. Ytterligare en oro är att verksamheten helt kommer att 

försvinna. Förskollärarna ser inte positivt på förskoleklassens framtid utan känner sig i nuläget hotade 

av ovissheten. Vidare diskuteras det kring konsekvenser när förskoleklassen blir obligatorisk vilket visas 

i nedanståden sekvens:     

 

Anette Ah det blir ju skola direkt och att förskollärarna så småningom försvinner ifrån 
skolans värld. 

Agnes Och ser vi kortsiktigt nu då med det obligatoriska så vet vi ju inte så mycket alls, mer 
än att vi har helt plötsligt kommer få rätta mig om jag har fel, bedömningsunderlag i 
matematik. Ni hör ju bara på ordet där. 

Alexandra Lägg av! Vad är det ni säger, i förskoleklass också? // Svenska och matte// 
Agnes Ah och det här ska, det håller dom på att gör nu så det kommer vi inte få fören…   
Anette Det släpps från Skolverket 1 juli. 
Agnes Ah, och där känner man bara, vad är dom sitter och rafsar ihop här nu snabbt eller är 

det nånting dom tar från ettan och sen så skjuter dom på, vad är det för 
bedömningsunderlag dom vill att vi ska, alltså det är ju… 
 

  

Vår tolkning av ovanstående sekvens är att lärarna inte blivit informerade kring specifika riktlinjer 

angående obligatorisk förskoleklass. De uttrycker en frustration angående framtida uppdrag, eftersom 

exempelvis bedömningsmaterialet kommer från Skolverket i juli och lärarna inte får någon information 

kring det innan utgivning. Lärarna i förskolan uttrycker missnöje kring att förskoleklassen får 

bedömningsunderlag i samband med att verksamheten blir obligatorisk.  

 

En annan konsekvens med att förskoleklassen blir obligatorisk är att det kommer bli närvaroplikt vilket 

diskuteras i nedanstående sekvens:  

 

Freja Jag tänker ju att nu kan man ju ta ledigt lite när som, om man vill ha en ledig dag. Då 
är det ju självklart, men nu får man ju ansöka om det. Det är ju inte bara det vi är lediga 
på fredag, utan då får man skicka in en blankett, är det okej att vi är lediga. Och att 
man börjar skolan klockan 8 och man kvart över, då blir det ju faktiskt ogiltig frånvaro. 
Om det är såna grejer som vi också ska följa då, vilket jag tror att vi ska göra, och det 
kan ju vara bra faktiskt. Då behöver man inte ha det här drop-inet. Det är synd om 
barnen när dom kommer 20 minuter försent och har missat mycket och… det blir lite 
mer tyngd i det. Man kanske inte kan åka utomlands i 3 veckor utan då måste ju rektorn 
godkänna det. 

 

 

Läraren uttrycker det positivt med närvaroplikt i samband med att verksamheten blir obligatorisk. Vår 

tolkning av detta är att läraren i den här förskoleklassen har problem med närvaron bland eleverna. 

Lärarens förhoppning är att närvaroplikten ska underlätta för hennes arbete i förskoleklassen då det blir 
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mer kontinuitet i antal barn varje dag. Hon understryker också att det blir mer viktigt att gå i 

förskoleklassen, det blir mer respekt gentemot verksamheten då det blir mer utav en process att få ledigt. 
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6. Diskussion 
Syftet med vår studie är att undersöka hur lärare inom förskola och förskoleklass uppfattar övergången 

mellan förskola och förskoleklass. Följande frågeställningar fokuseras: lärarnas arbete med barns 

övergångar från förskolan till förskoleklass, möjligheter/hinder lärarna anser att det finns när det gäller 

barns övergångar, lärarnas uppfattningar kring lekens betydelse för barn och elever samt eventuella 

konsekvenser när förskoleklassen blir obligatorisk. 

 

I resultatet framkommer det att vårdnadshavarna tenderar att ifrågasätta förskoleklassens innehåll, vilket 

lärarna menar innebär att de ofta behöver försvara deras arbetssätt. Lärarna anser att det befinner sig 

mellan förskola och skola eftersom de bland behöver förhålla sig till två läroplaner. Lärarna diskuterar 

olika perspektiv på uppdraget där lärarna uttrycker att olika yrkesprofessioner i förskoleklassen kan 

bidra till att lärarna inte kommer överens om innehållet i verksamheten. Lärarnas betonar lekens 

betydelse i samband med övergången mellan förskola och förskoleklass. Lärarna uttrycker även en oro 

för den samhällsutveckling som råder och att barn i större utsträckning använder surfplattor. Lärarna 

uttrycker en märkbar skillnad från hur det var innan surfplattorna hade en central plats i vardagen. 

Lärarna menar att det främst syns i det sociala samspelet i bans lek på grund av att barn idag har 

svårigheter att leka längre stunder. Lärarna anser även att en god samverkan mellan förskola och 

förskoleklass är nödvändig för att skapa en trygg och mjuk övergång för barnen. Lärarna i studien känner 

en stark oro kring de eventuella konsekvenser som kan bli när förskoleklassen bli obligatorisk. De 

uttrycker också en oro för framtiden och hur deras arbetssituation kommer bli framöver.  

 

6.1 Förväntningar på förskoleklassen 
Lärarna ser en problematik kring vårdnadshavarnas höga förväntningar av förskoleklassen när deras 

barn börjar verksamheten. De förväntar sig att eleverna börjar skolan och därmed ska lära sig läsa, skriva 

och räkna. Dessutom anses vårdnadshavarna enligt lärarna att leken inte längre ska ha en central roll i 

verksamheten. En möjlig förklaring kan vara att förskoleklassen tillhör skolan och dess lokaler, vilket 

medför att skillnaden mellan förskola och förskoleklass blir stor för vårdnadshavarna. Detta resulterar 

dock i problem då vårdnadshavarnas förväntningar inte stämmer överens med lärarnas syfte kring 

verksamheten, vilket är att förbereda eleverna inför skolstarten och samtidigt bedriva en verksamhet 

som är en blandning av förskola och skola.  

I skollagen (2010:800) står det att förskoleklassens syfte är att förbereda eleverna för fortsatt 

utbildning. Då begreppet förbereda finns med i det här sammanhanget utgår vi från att begreppet kan 

tolkas på olika sätt. En tänkbar förklaring är att vårdnadshavarna väljer att tolka begreppet förbereda till 

att deras barn ska behärska skrift och talspråk samt matematik innan de börjar årskurs ett. Detta för att 

deras barn ska få förutsättningar till fortsatt utbildning och därmed inte riskerar att hamna efter i skolan. 

Vår tolkning är att lärarna tänker utifrån ett annat perspektiv av begreppet förbereda i kontexten 

undervisning, detta tror vi kan bero på det sätt begreppet undervisning är framskrivet i förskoleklassens 
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läroplan Lgr11 (Skolverket, 2016a). Undervisning ska skapa möjligheter för elever att genom lek, fantasi 

och kreativitet erfara ny kunskap kring att läsa, skriva samt räkna. Därmed är det inte sagt att eleverna 

har kunskapskrav, utan de ska få kännedom om vad som väntar dem i årskurs ett. Kanske bör 

vårdnadshavare få mer kunskap kring förskoleklassens egentliga syfte och dess innehåll. Det är möjligt 

att lärarna i förskoleklassen behöver bli tydligare mot vårdnadshavarna genom att förklara att 

förskoleklassen är ett år där deras barn förbereds för skolstarten i årskurs ett.  

I och med vårdnadshavarnas förväntningar är det mer försåtligt att barn anser att de börjar skolan i 

samband med övergången till förskoleklassen eftersom vårdnadshavarna antagligen föröver deras 

förväntningar till barnet. Något som förvånar oss är att förskoleklassen har funnits sedan år 1998 och 

således inte är en ny verksamhet. Detta får oss att fundera kring vad vårdnadshavarnas förväntningar 

baseras på, är det samhällsutvecklingen som har skapat ett ideal att det är viktigt att göra karriär? Det 

vill säga vidareutbilda sig för att öka chanserna till exempelvis ett arbete och därmed få en trygg 

ekonomi.  

 

6.2 Att befinna sig i ett gränsland   
Lärarna i förskoleklassen upplever att de ständigt befinner sig mellan två verksamheter och kan därmed 

inte fokusera fullt ut på sin egen verksamhet. Enligt Ackesjö och Persson (2010) befinner sig lärarna i 

förskoleklassen utifrån den här aspekten i ett gränsland. Detta eftersom lärarna i förskoleklassen behöver 

förhålla sig till sin, förskolans och skolans läroplan. Vår tolkning utifrån begreppet gränsland ur det här 

perspektivet är att förskolan och förskoleklassen har olika kulturer. I förskolan arbetar lärarna mer med 

omsorg, lek och lärande vilket står framskrivet i deras läroplan (Skolverket, 2016b).  

I skolan arbetar lärarna däremot med den formella undervisningen, vilket gör att lärarna i 

förskoleklassen behöver ta in förskolans och skolans traditioner i sin verksamhet. En utmaning för 

lärarna i förskoleklassen tror vi kan vara att bemöta traditionerna på ett balanserat sätt, dels för att 

kulturerna skiljer sig åt men även svårigheten att under ett år hinna förbereda eleverna för skolstarten 

och göra avståndet till förskolan större.   

En intressant aspekt att lyfta här är att förskoleklassen endast har haft sin egen del i läroplanen i två 

års tid trots att det har varit tydligt från det att förskoleklassen bildades att verksamheten är en egen 

skolform. Förskoleklassen har sina lokaler i skolan och deras läroplan går även under skolans. Samtidigt 

behöver lärarna väva in förskolans traditioner men också förbereda eleverna inför årskurs ett. Genom 

att sätta oss in i lärarnas situation blir det för oss tydligt varför lärarna upplever att de befinner sig i ett 

gränsland då lärarna har flera faktorer att förhålla sig till. Det vore kanske bra om verksamheten fick en 

egen läroplan för att lärarna ska känna att de arbetar i en egen skolform.  

 

Ackesjö (2014) har forskat om barnens perspektiv på övergångar mellan förskolan och förskoleklassen. 

Hennes resultat påvisar att en del barn i förskolan upplever övergången svår och besvärlig och har 
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svårigheter att avgöra huruvida det är förskola eller skola. Hennes studie visar också att barn istället 

uppfattar övergången till förskoleklassen som en positiv förändring och en möjlighet att utvecklas.  

I vårt resultat lyfts lärarnas perspektiv på övergångarna. Lärarna poängterar betydelsen av att 

eleverna upplever den nya miljön i förskoleklassen som trygg samt vikten av att bygga upp nya 

relationer. Det diskuteras även att barn är med om flera sociala avbrott i och med övergångar. De behöver 

ständigt skapa nya relationer med kamrater, lärare och miljö i samband med övergångar, vilket Ackesjö 

(2014) menar blir en social (dis-) kontinuitet och därmed kan skapa en viss oro.  

Vi anser att det är positivt att lärarna lyfter vikten av att eleverna får en trygg övergång där de får 

möjlighet att växa in i den nya verksamheten. Vi anser att förskoleklassen som verksamhet har en 

avgörande roll för att skapa en mjukare övergång till skolan, hade den inte den inte funnits hade klivet 

till skolan blivit större. Förskoleklassen kommer nog tyvärr alltid befinna sig i ett gränsland då 

verksamheten är unik, men den hjälper eleverna till en mjukare övergång.  

Lärarna anser att det är positivt att förskollärare har behörighet att arbeta i förskoleklass. De menar 

att övergången blir mjukare eftersom de har förskolans pedagogik, såväl omsorg, lek och lärande. Detta 

menar lärarna resulterar till att de har en större acceptans när det gäller att ge barn den tid som krävs för 

att skapa relationer till således kamrater, lärare och miljön. Förvisso är det värt att poängtera att lärarna 

i vår studie är förskollärare, det är möjligt att resultatet hade blivit annorlunda om någon av dem hade 

varit f-3 lärare. Under studiens gång har vi reflekterat på hur komplext förskoleklassen är som 

verksamhet. På ett år ska lärarna sammanfläta elevgruppen i förskoleklassen samtidigt som innehållet i 

verksamheten bör vara på en bra nivå, det vill säga en god balans mellan lek och undervisning. Det krävs 

att lärarna är trygga i sin profession på grund av de höga krav som ställs på dem.  

 

6.3 Därför är leken värd att strida för  
Lärarna har ett positivt förhållningsätt till leken, detta baseras på att lärarna benämner leken som något 

värdefullt för barn och elever där de bland annat får träna på det sociala samspelet och utvecklas som 

individer. Det framkommer att det finns en viss oro kring att barn idag har svårare att leka. Barn tycks 

ha svårare att hålla ihop leken längre stunder. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) menar att leken 

innehåller flera väsentliga aspekter som barn behöver i sin utveckling. Barn som leker skapar en identitet 

samtidigt som de lär sig förstå sin omvärld. Knutsdotter Olofsson (2017) hävdar att närvarande vuxna 

är behövligt för att kartlägga barns lek. Resultatet av hennes studie visar att lärarna är medvetna kring 

de teman och aktiviteter de själva har planerat men sällan kan förklara barnens intresse eller vem barnen 

lekte med.  

Vår uppfattning är att lärarna i vår studie är närvarande i barnens lek eftersom de har 

uppmärksammat den här skillnaden i leken. Med tanke på de förutsättningar lärarna har, har vi 

reflekterat kring hur närvarande lärarna egentligen kan vara i leken i förskoleklassen? Detta med 

anledning av att verksamheten oftast har få lärare på antal elever. Förskoleklassens del i läroplanen 

(Skolverket, 2016a) upplever vi endast benämner leken i undervisningssyfte. Eftersom syftet med 
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förskoleklassen är att förskolan och skolan ska mötas och bilda en egen skolform, kan vi inte undgå att 

reflektera över varför leken inte är framskriven på ett tydligare sätt i deras läroplan. Vi kopplar begreppet 

progression som Ackesjö (2016) beskriver till det här sammanhanget då närvarande vuxna i barns lek 

bidrar till förståelse för vart eleverna befinner sig kunskapsmässigt och emotionellt. Vi tror att det bidrar 

till att lärarna enklare kan planera sin undervisning så att den passar elevgruppen.   

Lärarna tar upp aspekter kring varför leken är betydelsefull för eleverna, framförallt betonas det att 

lek och lärande inte ska särskiljas samt att eleverna via leken övar på det sociala samspelet. Vår tolkning 

är att lärarna har ett positivt förhållningssätt till leken, vilket kan bero på att de i grunden är förskollärare 

eftersom leken har en central plats i förskolan. På grund av det kan de antagligen tolka sin läroplan ur 

ett annat perspektiv och därmed ge leken stort utrymme.  

Ett problem som framkommer är kontrasterna i synen på leken som kan uppstå när två olika 

professioner möts. En lärare upplevde att hon fick strida för leken eftersom f-3 läraren inte ansåg att 

leken var lika betydelsefull. En möjlig förklaring till de olika synsätten tror vi kan vara att utbildningarna 

skiljer sig åt. Vilket gör att det inte går att förvänta sig att f-3 lärare ska ha med sig samma pedagogik 

som förskollärarna.  

 

6.4 Obligatorisk förskoleklass 
Förslaget om obligatorisk förskoleklass diskuterades redan i mars 2014 (prop. 2017/18:9).  Det är från 

och med hösten 2018 förskoleklassen blir obligatorisk (Skolverket, 2018a), vad det medför för 

konsekvenser vet vi ännu inte. Lärarna i studien upplever en frustation kring det 

kartläggningsmaterial som finns åtkomligt på Skolverket från och med tredje juli 2018, 

lärarna i studien definierar det som bedömningsunderlag. Kartläggningsmaterialet innebär i korta drag 

att lärarna ska bilda sig en uppfattning om varje elevs kunskaper i matematiskt tänkande samt språklig 

medvetenhet (Skolverket, 2018c). Enligt lärarna är kartläggningsmaterialet inte genomtänkt, utan något 

som Skolverket har skrivit ihop oreflekterat.  Förhoppningarna med kartläggningen enligt Skolverket är 

att skapa en likvärdig grund för eleverna i förskoleklassen. Eftersom lärarna får möjlighet att upptäcka 

de elever som är i behov av extra resurser i ett tidigt skede kan lärarna skapa bättre förutsättningar för 

fortsatt utbildning.  

Vi har delade åsikter om kartläggningsmaterialet. För precis som Skolverket (2018c) anser, får 

elever som har svårigheter med det teoretiska möjlighet till lämplig stöttning i den mån de behöver. 

Ackesjö (2016) beskriver begreppet progression ur ett utbildningssyfte där lärarna bland annat behöver 

förhålla sig till vart eleverna befinner sig kunskapsmässigt, vilket också står framskrivet i Lgr 11 

(Skolverket, 2016a).  Detta får oss fundera på hur problematiskt det är att bemöta varje elev eftersom 

eleverna är olika individer där behov, intresse och kunnande skiljer sig åt. Vi tror att 

kartläggningsmaterialet kan underlätta för lärarna i förskoleklassen att bemöta varje elev eftersom 

lärarna får en tydligare överblick vart varje elev har för behov och kunnande. Dock i samband med att 

kartläggningsmaterialet införs kan det innebära att det läggs mer arbete på lärarna, vilket kan resulterar 
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i att något annat prioriteras bort. Hur det blir kan ingen veta men en möjlig spekulation är att leken får 

mindre utrymme och långsiktigt glöms bort.  

 

I resultatet är lärarna övertygade om att en konsekvens av obligatorisk förskoleklass är att det i framtiden 

inte kommer arbeta förskollärare i verksamheten utan endast f-3 lärare. Lumholdt (2015) menar att 

tanken med förskoleklass från början var att förskollärare skulle komma in i skolans värld för att 

balansera det lekfulla lärandet med den formella undervisningen. Om den teori som lärarna har med att 

förskollärare i framtiden inte kommer arbeta i förskoleklass stämmer kan balansen mellan lek och 

undervisning bli ojämn.  En fördel för eleverna med att endast använda f-3 lärare i förskoleklassen är att 

de kan undervisa i samma elevgrupp upp till årskurs tre, vilket skapar en trygghet för eleverna. Vilka 

konsekvenser det får för förskoleklassen, att endast ha f-3 lärare är i nuläget osäkert men vi tror att det 

kommer resultera i att verksamheten blir mer skolifierad. Lärarna i resultatet uttrycker en oro för att 

förskoleklassen kommer bli den nya ettan och att förskoleklassens innehåll kommer flyttas ner till 

förskolan.  

 

6.5 Slutsats 
Lärarna från förskoleklassen i studien upplever att de befinner sig i ett gränsland mellan förskola och 

skola. En möjlig förklaring till detta är att förskoleklassen är mellan två skolformer och ska vara ett 

mellanår för eleverna. Känslan av gränslandet kan därmed vara problematiskt att få bort från 

förskoleklassen. För att minska gränslandet är det möjligt att lärarna som arbetar i förskoleklassen är i 

behov av en egen utbildning, alternativt att studenter får göra ett val av inriktning sista året på högskolan 

för att få behörighet till förskoleklassen. Självfallet är vi införstådda med att det är en ekonomisk fråga 

men vi tror ändå att det i längden skulle vara ett bättre alternativ än att två professioner med olika 

utbildningar har behörighet att arbeta i förskoleklass. Vår tolkning är att året i förskoleklassen är viktigt 

för eleverna, detta grundar vi på att det annars inte skulle bli någon direkt övergång till skolan för dem. 

Därmed skulle eleverna inte förberedas och inte få möjlighet till att möta eventuella orosmoment som 

kan finnas vid skolstarten, som exempelvis att äta i matsalen och bekanta sig med skolans lokaler. 

Avslutningsvis är det i nuläget omöjligt att svara på om förskoleklassen kommer bli den nya ettan, det 

visar sig i framtiden.  

 

6.6 Metoddiskussion  
Dahlin-Ivanoff (2015) menar att fördelen med att använda fokusgrupper är att få fram olika perspektiv, 

åsikter samt att få fram både positiva såväl som negativa åsikter kring ett gemensamt område. Eftersom 

syftet med studien ansåg vi att fokusgrupper var något vi ville använda oss av. Fördelen med 

fokusgrupper anser vi var att både vi och lärarna fick ett utbyte av varandras erfarenheter kring ämnet 

och fick ta del av flera perspektiv. Vi upplevde att fokusgruppsintervjuerna var spännande att utföra och 

gav oss mycket material att analysera. Lärarna i samtliga fokusgrupper var engagerade i vårt område. 
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Det tror vi resulterade i god stämning och intressanta svar. Dock hade vi problem med att få ihop 

deltagare till våra fokusgrupper. Detta tror vi beror på vårt val av att två professioner skulle mötas och 

behövde där med ta hänsyn till två verksamheter gällande tid och plats. Något som vi reflekterat kring i 

efterhand är att det är till en fördel att ha en extra fokusgrupp som vi sedan skulle tacka nej till om det 

inte skulle behövas. Då plötsliga avhopp kan förekomma kan det bli sårbart eftersom fokusgrupper 

bygger på att en grupp människor diskuterar och det är då till en fördel om det inte är för få deltagare. 

Vårt stimulusmaterial var frågor och påståenden som baserades på våra frågeställningar. Deltagarna 

kom in på spontana ämnen, vilket resulterade till utvecklande diskussioner och fler perspektiv på det 

fokuserade området.  

 

6.7 Fortsatt forskning  
Utifrån vår studie har vi blivit nyfikna att ta del av såväl vårdnadshavare, rektorer, barns och elevers 

perspektiv på vårt forskningsområde. Detta intresse väcktes då lärarna diskuterar människors olika 

förväntningar på förskoleklassen, något som vi tidigare inte har funderat på men hade tiden funnits hade 

det varit intressant att få in fler perspektiv. Det skulle även vara intressant att i framtiden forska på hur 

det blev med obligatorisk förskoleklass och om lärarnas tankar på ämnet stämde.  
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8. Bilagor 
 

Bilaga 1 Missivbrev  
Hej,  

Vi är två studenter som läser på Jönköpings University som tar förskollärarexamen januari 2019. Under 

våren kommer vi att skriva vår C-uppsats som kommer handla om övergången mellan förskolan och 

förskoleklassen med fokus på leken.  

Vårt syfte med studien är att få mer kunskap om hur lärarna inom förskolan och förskoleklassen 

uppfattar övergången mellan förskola och förskoleklass. Vilka möjligheter/ hinder anser lärarna att det 

finns? Vidare är vi nyfikna på lärarnas synsätt på den fria lekens betydelse för barns lärande och 

utveckling.  

Vi kommer att använda oss av fokusgrupper vilket i detta fall innebär att vi kommer använda oss av 

stimuli material som exempelvis påståenden. Detta för att skapa diskussioner samt dialoger för de som 

medverkar i studien. Beräknad tid kommer att vara totalt 60 min. Samtalen i fokusgrupperna kommer 

att spelas in.  

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kommer ert deltagande vara konfidentiellt vilket 

innebär att ni när som helst kan välja att avbryta ert deltagande. Materialet kommer bara att användas i 

forskningssyfte och kommer raderas så fort arbetet är godkänt.  

Om ett intresse finns att delta i vår studie eller om ni har några frågor kan ni kontakta oss. Vi ser fram 

emot att höra från er.   

Tack på förhand! 

Med varma hälsningar, 

Emma Uthas & Sofie Wulff  

Mail: utem1501@student.ju.se / wuso1594@student.ju.se  

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Bilaga 2 Stimulusmaterial  
”När börjar barn egentligen skolan? Är det som sexåringar eller som sjuåringar? Och vem bestämmer 

egentligen detta?  

Min förutsättningar var att Alfred inte började skolan, utan egentligen tvärtom: att förskolan skulle få 

sin förlängning i förskoleklassen.” (Ackesjö, 2011, s.12)   

Vad har ni för uppfattning kring förskoleklassens syfte?   

Vad betyder lek för dig?  

Man behöver inte vara lekkamrat. Vuxnas uppgift är snarare att skapa bra förutsättningar för lek.   

Förskoleklassen bör avskaffas för att i stället låta barnen börja grundskolan vid sex års ålder. 

Kommer förskolassen bli den nya ettan? 

I förskoleklassen pratas det om undervisning. Men nu ska även detta begrepp komma in i förskolans 

läroplan. Vad tycker ni om det?  

Vilka eventuella konsekvenser anser ni det kan bli när förskoleklassen blir obligatorisk?  

Jag behöver bara ta ansvar för att lära mig innehållet den läroplan som berör den målgrupp jag arbetar 

mot.  

”fler studier och utredningar konstateras att förskoleklassen ännu inte- fullt ut- utgör den bro mellan 

förskolan och grundskolan som var en av avsikterna när den infördes” 

Om ni ifrån förskoleklassen får önska helt fritt, vad skulle ni då vilja få för information kring barnen vid 

övergången?  

Vad anser ni ifrån förskolan är väsentlig information att skicka med till förskoleklasslärarna vid 

övergången?  

Anser ni att samverkan mellan förskolan och förskoleklassen vid övergången är tillräcklig?  

Vilka möjligheter/hinder anser lärarna att det finns när det gäller barns övergångar från förskola till 

förskoleklassen? 

  



 
 
 

 
 

Bilaga 3 Transkriberingsnyckel  
 
# Längre paus  

// Abc// Överlappade tal  
: Förlängt ljud, desto fler:  visar på ett längre förlängt ljud.    

Abc… Samtalet fortsätter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
 

Bilaga 4 Samtyckesbrev 
Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kommer ert deltagande vara konfidentiellt och är 

frivilligt. Det innebär att ni när som helst kan välja att avbryta ert deltagande. Varken era eller 

avdelningens namn kommer att nämnas.  
För att bästa sätt kunna fokusera på samtalen kommer ljudupptagning att användas. 
Materialet från ljudupptagningen kommer endast att användas i forskningssyfte och kommer raderas så 

fort arbetet är godkänt.  

 

Datum 

………………….. 

 

Här med intygar deltagaren att villkoren ovan godkänns. 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 
 


