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Sammanfattning 

Forskningsansatsen i denna studie var mixed method där ett strukturerat observationsmaterial, 

ECERS-R, användes tillsammans med kompletterande kvalitativa intervjuer. Metodansatsen 

var multipel fallstudie där fem förskoleklasser observerandes. Syftet var att undersöka 

kvaliteten i lärmiljön, såväl den fysiska miljön som den pedagogiska och sociala. Data har 

analyserats med en komparativ analysmetod. I den kvantitativa delen har skattningarna från 

observationsmaterialet jämförts inom varje delområde och i den kvalitativa delen låg fokus på 

att hitta mönster och teman. Resultaten visade att alla förskoleklasser hade god kvalitet och ett 

totalt medelvärde som endast skiljde ett par tiondelar. Diskussion fördes om att 

förskoleklasserna var mer lika än olika, något som skiljde sig från tidigare forskning. Högst 

kvalitet hade förskoleklasserna gällande språk och samspel medan utbud och variation av 

böcker var sämre och läshörnorna lämnade mer att önska. För att höja kvaliteten diskuterades 

vikten av medvetenhet hos pedagogerna gällande bristen på spontan bokläsning hos eleverna. 

Samspelet mellan vuxna och barn var mycket bra i klasserna medan pedagogerna fick arbeta 

olika mycket för att samspelet barnen emellan skulle fungera. Lägst kvalitet hittades inom 

området leka och lära, där material relaterat till sand- och vattenlek, rollek och förståelse för 

olikhet drog ner medelvärdet. Även här diskuterades medvetenheten hos pedagogerna som en 

faktor till ökad kvalitet. Alla förskoleklasser gjorde anpassningar gällande barn i behov av 

stöd och ECERS-R-mätningen visade god till mycket god kvalitet. Vilket specialpedagogiskt 

stöd som skolorna fick varierade dock och det fanns en förhoppning om utökat stöd i och med 

att förskoleklassen blivit obligatorisk. Vikten av tidigt specialpedagogiskt stöd diskuterades. 

Utmaningarna enligt pedagogerna var framförallt tiden: för planering, för barn i behov av 

särskilt stöd och till barn som behöver extra utmaningar. Barngruppsstorlek, att de bara har 

barngruppen under ett år, otillräckligt anpassade lokaler och för lite material sågs som 

ytterligare utmaningar.  

 

 

Nyckelord: Barn i behov av stöd, ECERS-R, Förskoleklass, Kvalitet 
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Inledning 
Skolan och dess förskoleklasser ska vara tillgänglig för alla elever och en plats där lärande 

sker. Varje klassrum har en yttre fysisk ram att utgå ifrån. Den består av inventarier och 

skolmaterial men en lärmiljö måste också undersökas utifrån att det alltid finns elever och 

lärare som befinner sig där, och på så sätt rymmer lärmiljön även sociala och pedagogiska 

förhållningssätt. Här blir pedagogiska förhållningssätt levande och en ständig interaktion 

mellan elever och pedagoger pågår.  

Skolverket skriver följande om lärmiljöer och undervisning: ”Undervisningen ska anpassas 

till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper” (Skolverket, 2011, s.8). 

Förskoleklassen har funnits som en fristående och frivillig skolform i tjugo år men från och 

med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk (SFS, 2010:800, kap 7, 4§). 

Utformningen av förskoleklassverksamheten har sett väldigt olika ut på olika skolor med 

uppdrag att vara en brygga mellan förskola och skola. Verksamheten har ofta varit förlagd till 

skolans lokaler med varierade möjligheter till lek och lärande. När nu denna skolform blivit 

obligatorisk blir det än mer intressant att studera dess lärmiljö och kvalitet då skolan strävar 

efter likvärdighet och att vara ”en skola för alla”. Förskoleklassen är starten på minst tio år 

inom skolans värld och behöver vara en bra start för alla barn oavsett tidigare erfarenheter, 

förutsättningar eller behov av stöd. I den här studien kommer fokus vara på hur kvaliteten i 

förskoleklasser ser ut och vilka likheter och skillnader i kvalitet det finns i olika 

förskoleklasser. Studien kommer även belysa hur kvaliteten ser ut i förhållande till elever med 

olika behov av stöd samt vilka utmaningar och förbättringar gällande kvalitet som 

pedagogerna ser.  

Fem förskoleklasser har besökts och verksamhetens kvalitet har observerats med hjälp av ett 

strukturerat observationsmaterial, ECERS-R. Samtalat om kvalitet har genomförts med en 

pedagog från varje förskoleklass om hur de ser på både utmaningar och 

förbättringsmöjligheter i verksamheten. 
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Bakgrund 
Bakgrunden startar i en tillbakablick över hur förskoleklassen blivit den verksamhet den är 

idag. Pedagogisk kvalitet är ett centralt begrepp i förskoleklassen och framförallt i denna 

studie. Kvalitet är något som genomsyrar den tidigare forskningen som lyfts fram från 

förskolan, förskoleklass och skolan. Kvalitet har belysts från olika infallsvinklar genom 

övergångar, pedagogiska samlingar till barn i behov av stöd. Även forskning som använt sig 

av ECERS-R-materialet lyfts då det observationsinstrumentet användes i denna studie. Det 

teoretiska ramverket utgår från Bronfenbrenner där barnet står i centrum och påverkas av 

personer och händelser i dess omgivning. Bakgrunden avslutas med studiens syfte och 

frågeställning. 

Förskoleklass 

Skolverket tog 1998 över myndighetsansvar för barnomsorgen från Socialstyrelsen. Samtidigt 

blev förskoleklassen en frivillig skolform och lyftes därmed ur barnomsorgen. Samma år fick 

förskolan en egen läroplan (Lpfö98; Skolverket, 1998a) och skolans läroplan utökades så att 

den även innefattade förskoleklassen (Utbildningsdepartementet, 1998b). I och med detta 

flyttade de flesta förskoleklasser in i skolans lokaler (Asplund Carlsson, Pramling 

Samuelsson, & Kärrby, 2001). Tanken med skolformen var att föra in förskolans pedagogik in 

i skolan. Det bästa av två världar skulle förenas och övergången till skolans 

undervisningsform underlättas. I delbetänkande (SOU, 1997:21) om gemensam läroplan för 

barn mellan 6-16 år gavs förslag på hur förskolans och skolans traditioner skulle utformas i 

förskoleklassen. Stort utrymme i formandet gavs diskussion och samtal om barn mellan 

förskollärare och lärare. Under åren som följde började förskoleklassen som skolform anpassa 

sin verksamhet utifrån sina nya förutsättningar och skrivelser. I skollagen (SFS, 2010:800, 

kap 9, 2§) står följande:  

Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. 

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

kontakter och social gemenskap. 

I Lgr11 beskrivs förskoleklassens uppdrag. 

I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar 

övergången från förskola till skola och fritidshem. Därigenom ska undervisningen i förskoleklassen bidra till 

kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning. 

(Skolverket, 2011, s. 20) 

Thörner (2007) har sammanställt rapporter och utvärderingar från Skolverket om vad som har 

hänt med förskoleklassen då den flyttat in i skolan. Enligt rapporter och fallstudier 

(Skolverket 1999, 2000) menar de att lokalens fysiska placering får konsekvenser. Ligger 

förskoleklassens verksamhet i direkt anslutning till skolan påverkas den mer av skolans 

traditioner och sätt att undervisa än om den ligger avskilt från övriga klasser. Enligt 

rapporterna har förskoleklassen blivit mer och mer ”skolifierad”. Skolans ramverk med raster, 

lektioner och styrda aktiviteter har tagit över. Det barnen gör i förskoleklass ändrar namn; lek 

blir idrott, ritar blir bild; och när de spelar spel kan det kallas matematik. Barnen har blivit 

elever och skolans kunskapssyn dominerar (Thörner 2007).  
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Även Ackesjö (2010) har tittat på utvärderingar av förskoleklassens verksamhet 

(Myndigheten för skolutveckling, 2004, 2006) och ser att det i många förskoleklasser har skett 

en förändringsprocess mot en mer skolinriktad verksamhet och att förskoleklassen som 

skolform är i en ständig förändring. Hon ser precis som Thörner (2007) att de förskoleklasser 

som lokalmässigt är mer skilda från skolans övriga verksamhet innehåller mer traditionella 

förskoleinslag. Lärarna i Ackesjös studie menar att de befinner sig i båda traditionerna. 

Kallberg (2018) visar i sin avhandling att förskoleklassens pedagoger har ett viktigt uppdrag i 

arbete med de sociala relationerna. Detta innebär att relationsskapande och grupprocesser står 

i centrum av verksamheten. Både lärare och förskollärare i studien menar att stort utrymme i 

förskoleklassens verksamhet behöver läggas på att arbeta med den sociala miljön och 

relationer. För många lärare beskrivs förskoleklassverksamheten som otydlig men genom att 

markera förskoleklassen som socialt orienterad skulle verksamheten få en större tydlighet. 

Förskoleklassen föreslogs bli obligatorisk (SOU, 2015:81) för alla sexåringar och Skolverket 

ställde sig positiv till detta (Skolverket, 2016b). Samtidigt framhöll Skolverket vikten av 

nationell likvärdighet i förskoleklasser något som Skolinspektionen i sin rapport (2015) belyst 

och kommit fram till att det råder stora skillnader i innehållet och hur 

förskoleklassverksamhet bedrivs runt om i landet. Samtidigt framhöll de också att 

förskoleklassen är en bra och trygg verksamhet i gränslandet mellan förskola och skola. Detta 

ledde till att förskoleklassen blev obligatorisk för alla sexåringar från och med höstterminen 

2018. Detta innebär att förskoleklassen än mer närmar sig skolan då den blir en del av det 

obligatoriska skolsystemet.  

Pedagogisk kvalitet (centralt begrepp) 
Kvalitet är ett begrepp som består av många olika dimensioner där många delar samspelar för 

att god kvalitet ska uppnås. Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) är kvalitet 

kontextbundet och kan definieras och utvärderas. De anser att pedagogisk kvalitet går att dela 

upp i fyra dimensioner, nämligen (1) samhällsdimension, (2) verksamhetsdimension, (3) 

lärardimension och (4) barndimension. Samhällsdimensionen är kvalitet på makronivå utifrån 

bland annat normer, värderingar och traditioner på samhällsnivå. Verksamhetsdimensionen 

visar kvalitet på mikronivå där skolans strukturer, aktiviteter och innehåll påverkar elevernas 

möjlighet till stöd i sitt lärande och sin utveckling. Lärar- och barndimensionen handlar om 

lärarens förhållningssätt till eleverna. Här står lärarens kompetens i fokus samtidigt som 

elevernas vilja och lust till lärande betonas (Sheridan, 2009). 

Vissa forskare menar att kvalitet är en subjektiv upplevelse där den som observerar avgör 

vilken kvalitet (meningsfullhet) som uppnås (Dahlberg, Moss, & Pence 2014). Andra 

forskare, till exempel Harms (1980), Andersson (1999) och Sheridan (2009) menar att kvalitet 

är objektiv och går att definiera utifrån kunskaper som främjar barns utveckling och lärande. 

Enligt forskare med objektiv syn på kvalitet kännetecknas god kvalitet bland annat av tydliga 

mål och innehåll i verksamheten, goda utrymmen, varierat material och kompetenta 

pedagoger. Kvalitet skapas och utvecklas i mötet mellan barn och pedagoger och mellan 

barnen och dess omgivning.  
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”Ett multidimensionellt pedagogiskt fenomen där interagerande dimensioner och aspekter konstituerar en 

lärandemiljö som på olika sätt bidrar till människors/barns möjlighet att lära och utvecklas i förskolan och 

skolan. Aspekterna är dels konstituerade av hållbara kvaliteter, dels av föränderliga och dynamiska 

kvaliteter, vilka är intersubjektivt överenskomna och subjektivt erfarna beroende på perspektiv, tid och 

kontext.” (Sheridan & Williams, 2007, s. 19). 

Enligt denna definition uppnås pedagogisk kvalitet i samspelet mellan pedagoger och barn 

samt mellan barnen. Kvalitet formas också beroende på vilken lärandemiljö som bidrar till 

barnens möjligheter att utvecklas och lära. Kvalitet enligt denna definition är något som går 

att definiera och avgränsa vilket innebär att kvaliteten går att utveckla och utvärdera (Sheridan 

& Pramling Samuelsson, 2016). Det finns också forskare (Lundqvist, 2016) som menar att 

kvalitetsbegreppet har och behöver både subjektiva och objektiva dimensioner. Den största 

skillnaden mellan dessa två synsätt är att den subjektiva inriktningen baserar kvalitet på 

politiska och filosofiska perspektiv medan den objektiva inriktningen utgår från teorier kring 

lärande och utveckling samt praktiska erfarenheter av såväl förskola som skola (Sheridan, 

2001). 

Det går även att dela in kvalitet i strukturkvalitet, processkvalitet samt resultatkvalitet 

(Dahlberg, Moss, & Pence, 2014; Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016). Strukturkvalitet 

handlar om organisation och vilka resurser som finns i verksamheten. Det kan handla om 

gruppstorlekar, hur innehållet i läroplanen förmedlas och pedagogernas formella kompetens 

(utbildningsnivå). Processkvalitet handlar om vad som händer i verksamheten med barnens 

aktiviteter i fokus. Vikt läggs vid pedagogernas val av innehåll samt deras förhållningssätt och 

relation till barnet. Resultatkvalitet handlar om hur väl de övergripande målen nås men även 

hur det går för barnen längre upp i skolan gällande måluppfyllelse och social förmåga. 

Kvalitet i skolan 
I skolan görs olika typer av kvalitetsmätningar, det kan handla om enkäter till föräldrar eller 

elever, pedagogers analysarbete av verksamheten eller kartläggning av elevers måluppfyllelse. 

Skolinspektionen är den myndighet som regelbundet följer upp och granskar skolornas 

verksamhet. Enligt Settergren (2003) uppnås god kvalitet på en skola då trygghet och trivsel 

är hög, där goda relationer genomsyrar verksamheten och eleverna känner att de får inflytande 

och stimuleras till att utvecklas.  

Lindgren (2014) skriver ”Faktorer i skolmiljön svarade för 15 - 20 procent av variationerna av 

upplevd hälsa. Både skolans miljö och hur innehållet i läroplanen förmedlades ansågs ha den 

avgörande betydelsen för elevernas hälsa” (s. 45). Även Granlund (2014) menar att det som 

ligger närmast eleven, nämligen klassrumsmiljön samt relationen till lärare och andra elever 

påverkar elevens hälsa och mående mest. Thornberg (2013) poängterar också vikten av god 

klassrumsmiljö samt goda relationer mellan pedagoger och elever för att elever inte ska känna 

sig utanför eller mobbade i skolan.  

Tufvesson (2007) har tittat på den fysiska lärmiljön och dess negativa och positiva 

konsekvenser för elevers koncentrationsförmåga. När det gäller elever med ADHD visar 

studien att till exempel en-till-en-undervisning, bänkar med förvaring, fönster åt ett håll och 

”rena” (inga saker på väggarna) klassrum var positivt för eleven. Däremot visar studien att 

öppen förvaring, fler dörrar till klassrummet, grupparbeten, bakgrundsljud och utsikt över 
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skolgården var negativt för koncentrationen. Enligt studien är det till viss del olika saker i 

klassrummet som påverkar barn med olika typer av funktionsnedsättningar mer eller mindre. 

Detta gör det komplicerat att utforma en fysisk miljö som är optimal för alla elever utifrån 

deras individuella förutsättningar. 

I Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016) 

står det om indikatorer som är viktiga för en god fysisk miljö; nämligen positiva rum för 

lärande, inte för hög ljudmiljö, en visuell miljö, god luftmiljö samt trivsam utemiljö. Dessa 

indikatorer gäller för alla elever välbefinnande i skolmiljön genom hela grundskolan från 

förskoleklass till årskurs nio. 

Tidigare forskning 
Forskning om förskoleklassen och dess kvalitet förefaller vara mycket begränsad och detta är 

i sig ett viktigt argument för denna studie. Den forskning som finns handlar bland annat om 

övergångar (Ackesjö, 2010, 2014; Lago, 2014), till exempel vikten av att förskoleklassen inte 

blir en ö eller en mellanklass, en skolform vars mål är att gå vidare till nästa skolform. Det 

finns forskning (Lundqvist, Allodi Westling, & Siljehag, 2015) om utbildningsvägar, 

stödinsatser och inkludering, till exempel att olika typer av stöd behövs för att förskoleklasser 

ska fungera inkluderande. Det har även forskats om den pedagogiska samlingen i 

förskoleklass (Simeonsdotter Svensson, 2009) där fokus varit att titta på elevernas 

uppfattningar om svårigheter i densamma. Dessa olika forskningsaspekter innehåller vissa 

inslag som kan kopplas till kvalitet i förskoleklass. 

Övergång 

Ackesjö har studerat övergångar mellan förskola och förskoleklass både i en licentiatstudie 

(2010) och avhandling (2014). I den förstnämnda studeras förskoleklassens uppdrag genom 

dialogsamtal (gruppsamtal) med förskollärare om deras syn på hur en smidig övergång från 

förskola till förskoleklass bör vara. Syfte med studien var att hitta pedagogernas 

läraridentiteter i en skolform som befinner sig mellan förskolan och skolan. Ackesjö frågar 

vilka identiteter som konstrueras, hur de konstrueras samt vilket innehåll de har. Hon ser 

identitetskonstruktion som en process där pedagogernas erfarenheter är betydelsefulla. 

Läraridentiteten är enligt Ackesjö föränderlig och förändras beroende av sitt sammanhang 

samt utifrån relationen till andra i ens närhet till exempel barn och kollegor. Hur lärarna 

beskriver och argumenterar för sina handlingar i arbetet är centralt i studien. De fick beskriva 

sina identiteter utifrån att förskoleklassen är ett ”gränsland” mellan förskola och skola. 

Lärarna beskriver verksamheten och sig själva som brobyggare mellan förskola och skola. De 

menar att skolan bör inspireras av förskolans pedagogik med fri lek, teman och barnet i 

centrum samtidigt som förskoleklassen tar inspiration av skolans struktur och ramverk så 

smidig övergång kan ske. Verksamheten på de olika skolorna såg olika ut och samverkan 

mellan förskoleklass och skola varierade men lärarna identifierade sig med att vara 

skolförberedande och ge eleverna möjlighet att bli självständiga. 

Lärarna markerar i samtalen att förskoleklassen ska ses som något speciellt, något mitt emellan förskola 

och skola men ändå inkluderat som en del av en större helhet. Även om lärarna vill ingå i skolans 

gemenskap så verkar de vilja att gränserna mellan de olika verksamheterna ska vara tydliga. (Ackesjö, 

2010, s. 81) 
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I många förskoleklasser hade skolkulturen med ämnesspecifika scheman och raster 

införlivats. Verksamheterna såg också olika ut beroende på hur lokalintegrerade de var med 

övriga skolan. Detta ledde till att förskoleklassernas verksamhet utformades olika och att 

lärarnas identiteter blev olika då delaktighet och samverkan med övriga skolan varierade. 

Lärarna ville lyfta sig själva och förskoleklassens innehåll till att vara ”något annat” som 

särskiljer sig från skolan och förskolan och verksamhetens utformning präglas av frihet och 

flexibilitet. Denna frihet och flexibilitet kan skapa otydlighet kring verksamhetens utformning 

och vad den består av.  

Lärarna i förskoleklassen markerar sig som sär-skilda, genom att beskriva sin verksamhet med andra 

begrepp och definitioner än vad man gör i andra verksamheter. Att framställa sig som ”något annat” 

skapar mening och tillhörighet inom den egna gruppen. (Ackesjö, 2010, s. 104)  

Lärarna ser sig själva och förskoleklassen som en ö mellan olika verksamheter och detta leder 

till exkludering. Genom att göra det blir det ett slags avståndstagande både till förskolan och 

skolan. Resultaten i studien visar att gränserna mellan förskola, förskoleklass inte är fasta utan 

i ständig förändring och förflyttning. Detta beror delvis på att lärarnas gränser förflyttas och 

därmed ändras även deras identiteter.  

I avhandlingen fortsätter Ackesjö (2014) att studera övergångar mellan förskola, förskoleklass 

och skola men denna gång med fokus på barnets perspektiv och hur de beskriver och förstår 

övergångarna. Ackesjö har följt samma barn under en längre tid från slutet av förskoletiden 

genom förskoleklassen till skolan. Studien utgår från tre artiklar som sammanfattar 

fältforskningen som skett genom observationer, samtal, tankekartor och teckningar. 

Resultaten visar att övergången mellan förskola och skola är en process för barnet där de 

separerar sig från förskolan och inträder i förskoleklass med många förväntningar på 

verksamheten. Barnen identifierar sig som ”blivande skolbarn” i ett gränsland mellan förskola 

och skola i relation till sina erfarenheter. Barnens identiteter är i ständig förändring under 

tiden i förskoleklass. Detta kan visa sig genom att de till en början kan ha ett motstånd till en 

aktivitet som senare accepteras då barnet har anpassat sig till förskoleklassen. Barnet 

konstruerar identiteter som handlar om att förskoleklassen är en plats för lekfullt lärande och 

att skolan är en plats för arbete. Barnen i studien ser inte samma bro från förskola till skola 

som lärarna gör i den första studien (2010). Däremot ser de leken som en gräns mellan 

förskoleklass och skola. Några barn uttrycker problem i dessa övergångar då de behöver byta 

sociala sammanhang då gruppsammansättningen ofta ändras. Utifrån barnens perspektiv är 

dessa övergångar oklara och kritiska händelser och för att klara av dem på ett funktionellt sätt 

behöver barnen förberedas så att de kan ”anpassa sig” till de nya skolformerna samtidigt som 

de ”separerar” sig från en tidigare skolform. Flera barn förväntar sig att det kommer ske 

förändringar gällande den fysiska miljön och verksamhetens upplägg. ”förskoleklassen 

riskerar att bli ett väntrum för vissa barn om inte progression i undervisningens innehåll 

konstrueras mellan skolformerna” (Ackesjö, 2010, s. 109).  

Mellanklass 

Även Lago (2014) har studerat övergången mellan förskoleklass till årskurs ett. Hon ser 

övergångar som förändringsprocesser och syftet med avhandlingen var att lyfta hur barn och 

lärare skapar mening i övergångar mellan förskoleklass till årskurs ett. Frågor ställdes om hur 
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övergångar markeras och hur barn och lärare hittar mening i övergångarna samt hur dessa 

övergångar gör att barnen går från att vara barn till att bli elever. Lago gjorde ett fältarbete 

(fallstudie) där hon följde en grupp barn på en skola under deras tid i förskoleklass och 

årskurs ett. För materialinhämtning har hon använt sig av observationer, intervjuer och 

samtalat med barn. På skolan där studien gjordes var förskoleklassen både rumsligt och 

socialt avgränsad och hade väldigt lite interaktion med andra elever på skolan.  

Förskoleklassen hade inget schema men däremot tydliga rutiner med samlingen som 

stöttepelare där pedagogerna tydliggjorde vad som förväntades av barnen (Lago, 2014). 

Samlingarna och andra aktiviteter var ibland utformade som lektioner och skoljobb med 

förväntan att barnen skulle sitta stilla och arbeta. Varje dag innehöll fri lek där barnen fick 

välja vad de ville göra. I årskurs ett var den fria leken framförallt förvisad till rasterna. 

Förskoleklassens rum och möblering erbjöd mer lek än vad klassrummets skolbänkar gjorde. 

Lago beskriver förskoleklassen som en plats för aktiveter medan ettans klassrum var en plats 

för skolarbete. Den fysiska miljön var avgörande för om barnen skulle definiera och se olika 

aktiviteter som skolarbete eller lek. Barnen upplevde också att utrymmet för lek minskade 

under tiden i förskoleklass till förmån för mer skolliknande aktiviteter. Detta var något som 

inte alltid såg som positivt utifrån barnets perspektiv.  

Även om barn inte alltid är positiva till övergången från lek till skolarbete är de ofta positiva 

till lärandet och de känner att de blir större och får ta mer ansvar. Förskoleklassen blir på så 

sätt en övergångsperiod från förskola genom förskoleklass och fram till skolan. I 

förskoleklassen är framtiden (hur det ska bli i skolan) närvarande genom aktiviteter som 

tränar barnen inför skolan och samtal med barnen handlar om hur det kommer att bli och på så 

sätt blir förskoleklassen en mellanklass mellan två skolformer där barnen går från att vara 

barn till att bli elev. Precis som Ackesjö (2014) menar Lago att förskoleklassen är en 

övergångsprocess som pågår under en längre tid från förskola till skola. 

Pedagogisk samling 

Simeonsdotter Svensson (2009) har i sin avhandling tittat på den pedagogiska samlingen i 15 

förskoleklasser genom att studera hur barn erfar och hanterar samlingar. Målet var ökad 

förståelse för vad som är svårt och hur barnen hanterar dessa svårigheter. Frågeställningarna 

innefattar även hur barnet gör för att komma ur svårigheten samt hur pedagogerna hjälper 

barnen med detta. Undersökningen gjordes framförallt genom att samtala med barn (115 st) 

och observera samlingar. Avstamp togs utifrån tre teoretiska perspektiv nämligen det 

kommunikativt relationsinriktade perspektivet det utvecklingspedagogiska, samt den 

symboliska interaktionismen (Ur ett specialpedagogiskt perspektiv bör varje pedagogisk 

situation möta barnen utifrån deras olikheter och erbjuda alla barn en god 

undervisningskvalitet. Simeonsdotter Svensson refererar till Ahlberg (2001): 

Svårigheter kan minimeras om miljön anpassas till de förutsättningar som råder genom att samtliga 

aspekter som har betydelse för elevers lärande och delaktighet beaktas. (Ahlberg, 2001, s. 142)  

Enligt dessa teorier är det viktigt med samspel och kommunikation mellan barn och 

pedagoger och att barn behöver bli tagna på allvar och bemötta utifrån sina erfarenheter. Lek 

och lärande är tätt sammanflätade och barnen lär sig i leksituationer. Leken är 

meningsskapande för barn och hjälper dem att förstå sin omvärld. En kreativ lekmiljö är 

viktig för att utveckla både barns lek och lärande. Leken ses som ett forum för samlärande och 

delaktighet där barnet är en kompetent och viktig del i samspelet mellan vuxna och barn. I det 
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relationella perspektivet står samspelet, relationen, mellan människor i centrum. Med detta 

perspektiv försöker inte pedagogen åtgärda elevernas brister utan istället förändra 

lärandemiljön.  

Den pedagogiska samlingen i förskoleklass försöker förena förskolan och skolan. Samlingen 

som form kommer från förskolan där barnen sitter i ring tillsammans, oftast på golvet, medan 

innehållet i samlingen är mer skollikt där det gäller för barnen att lyssna, lära och räcka upp 

handen. Innehållet är planerat utifrån ett vuxenperspektiv där instruktioner ges till barnen som 

ska genomföra en uppgift på ett förutbestämt sätt. Pedagogernas roll i samlingen är mycket 

betydelsefull då de styr både innehåll, arbetssätt och utformning. Pedagogernas medvetenhet 

om sin påverkan är viktig och att de tar in barnens perspektiv och åsikter i samlingen samt 

funderar över meningsfullheten för barnet. I samlingen sker mycket som kan vara svårt för 

många barn till exempel att sitta stilla, lyssna på instruktioner eller samspela med andra 

utifrån bestämda mönster. Här kan flera barn få svårigheter med att tempot är för högt, 

momentet är svårbegripligt eller att de har svårigheter att koncentrera sig. 

I Simonsdotter Svenssons (2009) studie framkommer genom intervjuer med barnen att de 

svårigheter som de erfar i samlingen anser de beror på deras egen oförmåga, att de inte duger 

och att det är de själva som inte förstår det pedagogen säger och barnen blir också oroliga för 

att göra fel. De kan även se arbetsuppgifter som en svårighet i sig. Barnen uppfattar att 

arbetsuppgiften kan utföras på ett ”rätt” sätt och ett ”fel” sätt och de känner oro för att inte 

göra uppgiften tillräckligt bra. I samtalen framkommer att pedagogen är koncentrerad på 

uppgiften och inte uppfattar barnets oro och ängslan. Barnen uppfattar också att läraren inte 

förstår att barnen tycker det är svårt eller att de inte förstår instruktionen. 

Simeonsdotter Svensson (2009) finner tre olika typer av handlande när barnen tycker att det är 

svårt, nämligen (1) barnen söker hjälp från någon, antingen ett annat barn eller en vuxen, (2) 

barnen protesterar genom att exempelvis lämna den gemensamma aktiviteten, trotsa regler 

genom att starta en aktivitet som inte är initierad av en vuxen eller högt protestera över 

aktiviteten, (3) barnen använder leken för att hantera svårigheterna. Det kan handla om att 

smygleka genom att initiera lekar som inte är tillåtna under samling. Barnen talar om för 

pedagoger att de tycker att uppgiften är svår och uttrycker önskan om att leka istället. Olika 

pedagoger tillåter olika mycket lek och barn som stör och har svårt att koncentrera sig får fler 

tillfällen till lek. Leken blir ett redskap för att undvika svårigheter inte bara för barnet utan 

även för pedagogen. Lek och lärande skiljs åt från varandra istället för att förenas som ett 

medel för lärande. I vissa situationer används lek som ett medel för lärande men för 

pedagogen används den alltför ofta som ett redskap för att vinna tid då andra barn behöver 

uppmärksamhet. 

Resultatet i föreliggande studie visar att barnens perspektiv inte blir uppmärksammat i tillräcklig 

omfattning inom samspelet. Kommunikationen får mindre utrymme och barnens delaktighet blir till stora 

delar begränsad. Barnens uppfattning om sig själva vad gäller självkänsla och förmåga att lära blir inte 

bemött utifrån barnens perspektiv i önskvärd grad. (Simenonsdotter Svensson, 2009, s. 225) 

Många pedagoger i studien vill skilja på lek och lärande där lärande sker stillasittande i 

klassrummet och lek sker utomhus. De ser förskoleklassen som en viktig skolförberedande 

skolform. I de skolförberedande uppgifterna sker mycket lite dialog mellan pedagoger och 

barn utan fokus ligger på instruktion om hur uppgiften ska utföras. I samlingens form sker 

samspel mellan barn och pedagoger som skapar möjligheter eller hinder för att barnen ska 

känna sig mer eller mindre delaktiga. Ur er specialpedagogiskt perspektiv vill Simeonsdotter 
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Svensson (2009) visa på vikten av en bra pedagogisk verksamhet för att både elever och 

pedagoger ska få en bättre lärandemiljö. Pedagoger behöver få fördjupad kunskap om hur 

dessa lärandemiljöer och lärandesituationer skapas för att främja barns lärande. 

Förskoleklassen behöver hitta en balans i verksamheten genom att integrera lek och lärande. 

Stödinsatser och inkludering  

Lundqvist, Allodi Westling och Siljehag (2015) har gjort en studie där de följde 56 barn från 

förskola till första klass. Forskarna tittade på hur mycket och vilken typ av stödinsatser barnen 

fick och hur stödinsatserna förändrades över tid. De studerade också i vilken utsträckning 

barnen som var i behov av stöd var inkluderad i undervisningen och om några förändringar i 

vilken utsträckning barnen inkluderades/exkluderades i verksamheten sker över tid. Barnens 

behov av stöd varierade från inga behov till litet eller stort behov och några enstaka barn hade 

mycket stora behov av stöd. Det visade sig att behoven för att klara av skolan ökade när 

barnen började första klass. Av de barn som inte hade någon diagnos men som var i behov av 

stöd ökade stödbehovet från nio elever i förskolan till tolv i förskoleklass medan den 

kraftigaste ökningen av stödbehov skedde till årskurs ett då stödbehov fanns för arton elever. 

För barn med diagnos var behovet mer konstant över tid. Från förskola till förskoleklass och 

sedan vidare till skolan sker två övergångar som för barn med olika typer av behov kan vara 

extra komplicerade.  

Efter förskoleåren ökade antalet barn som befann sig i en verksamhet som inte var fullt 

inkluderad. I den typen av undervisning var eleverna till stor del inkluderade i verksamheten 

men den kunde även bestå av enskild en-till-en-undervisning. Några enstaka barn (3 st) 

övergick efter förskolan i en skolform som var helt segregerad från övrig skolverksamhet. I 

den segregerade skolformen gjordes inga försök till inkludering mellan barn med och utan 

stödbehov, något som förvånade forskarna. De menar att den starka segregering för enskilda 

barn som sker från förskola till förskoleklass och skola gör att förståelsen för olikheter 

minskar. För de barn som går från en inkluderad eller halvinkluderad skolform till en helt 

segregerad skolform kan övergången till förskoleklass och skola vara kritiska och utgöra en 

större förändring än för barn med mindre behov av stöd. 

Studien pekar mot att barn är i större behov av stöd i årskurs ett än i förskola och 

förskoleklass - framförallt gällande de barn som inte har så stora och tydliga behov av stöd. 

Detta leder till svårigheter att förutse vilka barn som kommer behöva stöd i undervisningen. 

Ökningen av stödbehovet kan relateras till ökade krav i skolan. Detta gäller däremot inte barn 

som har stora behov då de behöver konstant stöd redan från tidig ålder. Forskarna menar att 

ökning eller minskning av behov också är nära sammankopplat med pedagogernas 

kompetens. Därmed blir kompetensutveckling inom området viktig. Ytterligare något som 

enligt forskarna kunde förbättras var lärarnas samarbete med speciallärare/specialpedagoger 

kring barnen med behov av stöd så att stödet kommer till mest nytta. De menar även att 

pedagoger mellan skolformerna förskola, förskoleklass och skola behöver samarbeta mer och 

framförallt utbyta erfarenheter för att underlätta tillvaron för elever med stödbehov. 

Kvalitetsmätning med ECERS-R (Early Childhood Environment Rating Scale - Revised) 

Flera studier har gjorts med hjälp av kvalitetsmätningsverktyget ECERS (Harms & Clifford, 

1980) och ECERS-R (Harms, Clifford, Cryer, Andersson, & Löfgren, 2010). Alla studier som 

påträffats är genomförda i förskola och inte i förskoleklass. En större studie i Storbritannien 
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EPPE (Effective Pre-school and Primary Education projekt) har studerat resultat från ECERS-

R från förskolan genom att bland annat tittat på dess följdverkningar i skolan. 

Lundqvist, Allodi Westling och Siljehag (2016) har gjort en studie där de använde tre olika 

kvantitativa kvalitetsmätningsmetoder: Early Childhood Environment Rating Scale -Revised 

(ECERS-R), Caregiver Interaction Scale (CIS) samt Inclusive Classroom Profile (ICP). Syftet var 

att undersöka förskolor som hade barn med behov av stöd för att se vilken organisation, vilka 

resurser och vilken kvalitet förskolorna hade. I studien framgår att det fanns stora variationer 

gällande kvalitet på de olika förskolorna. Det blev också tydligt att barn som var i behov av olika 

typer av stöd inte nödvändigtvis fick det stöd de behövde utan stödet berodde på vilken kvalitet det 

var på förskolan. Högre kvalitet innebar bättre stöd för eleven. 

Andersson (1999) frågar i sin avhandling om det går att höja kvaliteten i förskolan genom att 

använda sig av ECERS som ett utvärderingsmaterial där pedagogerna skattar sin verksamhets 

kvalitet. Skattningen används sedan i det systematiska kvalitetsarbetet genom att personalen 

får redogöra och diskutera hur kvaliteten kan förbättras. Andersson gjorde ett experiment där 

20 förskoleavdelningar fick arbeta aktivt med ECERS som ett instrument för 

kvalitetsutveckling medan kontrollgruppen (10 avdelningar) inte fick någon information om 

ECERS. Studien visade att de avdelningar som arbetat med ECERS fick en signifikant ökning 

av kvaliteten på verksamheten medan de avdelningar som varit i kontrollgruppen endast 

marginellt ökade kvaliteten.  

Pedagogisk kvalitet är enligt Sheridan (2001) mycket komplext. Avhandlingen visar att 

pedagogernas kompetens är av stor betydelse för att uppnå god kvalitet i verksamheten. Även 

barnens möjlighet till påverkan ger ett positivt utslag på kvaliteten. Sheridan menar att 

kvalitet i verksamheten skapas i samspelet mellan barnet och dess miljö. Inom avhandlingens 

ram har fyra olika studier gjorts där samtliga har använt observationsmaterialet ECERS. I en 

studie har jämförelser gjorts mellan hur interna och externa observatörer bedömer 

verksamheten med ECERS. Det visade sig att interna observatörer i en lågkvalitativ 

verksamhet skattar verksamheten högre än de externa observatörerna medan de i en 

högkvalitativ verksamhet skattar sig lägre än de externa observatörerna. I en annan studie 

undersöks om det går att öka kvaliteten på verksamheten, trots att de finansiella ramarna 

minskar. Detta med hjälp av att pedagogerna blev medvetna om viken kvalitetsnivå de befann 

sig på med hjälp av ECERS samt hur det kunde arbeta för att förbättra kvaliteten. Det visade 

sig att försöksverksamheterna hade förbättrat sig avsevärt jämfört med kontrollgrupperna.  

I Storbritanniens EPPE-studie har flera forskare bland annat Sammons (2010a), Sylva (2010) 

och Taggart (2010) tittat på kvalitet i olika typer av verksamhet som finns för barn innan de 

börjar skolan. De följde 3000 barn under flera år, från att de var små till 7 års ålder. I 

studierna ville de se om god kvalitet i barnens verksamheter under deras tidiga år hade 

betydelse för hur det gick i skolan. För att mäta kvalitet använde forskarna ECERS-R samt 

ECERS-E (Early Childhood Environment Rating Scale - Extension) (Sylva, Siraj-Blatchford, 

& Taggart, 2003). Det visade sig att barn som varit i en verksamhet med utbildad personal 

och som medvetet arbetat med tidig läsning och matematik samt sociala färdigheter mätte en 

högre kvalitet än övrig verksamhet. Forskningen (Sylva, 2010) visar också att barnen som 

varit i en verksamhet med hög kvalitet klarade sig bättre både skolmässigt och socialt än 

andra barn.  
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Ytterligare studier (Sammons, 2010b) har gjorts där forskarna fortsätter följa barnen upp till 

11-års ålder, varav en del handlar om sårbara barn (Taggart, 2010). Av alla barn i studien har 

forskarna tittat extra på barnen som har större risk än andra att behöva stöd i skolan. Dessa 

barn valdes utifrån olika kriterier som kön, etnicitet, föräldrars utbildning, inkomst och andra 

hemförhållanden tex läsning, räkning och lek hemma. Det visade sig att de barn som gått i en 

högkvalitativ förskola hade mindre risk för att behöva stöd i skolan trots att de uppfyllde flera 

kriterier för sårbarhet. För de barn som hade stora behov av stöd i skolan var hög kvalitet i 

förskolan i tidig ålder extra viktig för att skolgången skulle fungera och gav utslag ända upp i 

11-årsåldern. 

Observationer med ECERS har använts vid en studie där forskare från Sverige och Sydkorea 

(Sheridan, Giota, You-Me, & Jeong-Yoon, 2009) tittade på likheter och skillnader i kvalitet 

på förskolor från de olika länderna. Sveriges förskolor hade över lag högre kvalitet utifrån 

ECERS-materialet och hade högre medelvärden på alla områden. En av orsakerna enligt 

forskarna var att upplägget i de svenska förskolorna är mer individinriktade och fokuserar mer 

på lek och relationer mellan vuxna och barn medan förskolan i Sydkorea är mer 

grupporienterad och mer inriktad på kunskapsinlärning. De största skillnaderna hittades i 

delarna utrymme och inredning där det i Sydkorea var små utrymmen för barnen med få 

möjligheter till avskildhet och avkoppling (mjuka möbler mm.). Även ytor och material för 

grovmotorik var bristfälliga i Sydkorea. Den största likheten hittades i området språk och 

begreppsbildning (medelvärde Sydkorea 3.36, medelvärde Sverige 3.40). 

En studie gjordes i South Carolina (McDonald Hooks, Scott-Little, Marshall, & Brown, 2006) 

där forskarna med hjälp av ECERS-R hjälpte pedagoger att höja kvaliteten i sin undervisning. 

Studien gjordes i 20 skolor (68 klassrum) med 4-5åringar och deras pedagoger. Efter första 

mätningen låg genomsnittsvärdet på 4.40 (5.0 räknas som god kvalitet) och vid andra 

mätningen ett år senare hade värdet ökat till 5.61. Pedagogerna fick god kännedom om 

materialet och under året fick de möjlighet till både handledning och gruppsamtal där de 

diskuterade hur deras verksamhet kunde förändras för att öka kvaliteten. Pedagogerna 

arbetade också med att förbättra lokalerna, köpa in material, öka struktur och samspel. I första 

mätningen hade området språk och begrepp högsta genomsnittliga värdet medan området 

samspel hade det högsta värdet i andra mätningen.   

Ytterligare studier av kvalitet 

En finsk studie (Salminen m.fl., 2012) är gjord i 49 kindergarten klassrum (motsvarande 

förskoleklass) där forskarna tittade på likheter och skillnader i kvalitet utifrån två olika 

observationsinstrument, Classroom Assessment Scoring System (CLASS) (Pianta, LaParo, & 

Hamre, 2008) och Early Childhood Classroom Observation Measure (ECCOM) (Stipek & 

Byler, 2004). De gjorde även intervjuer med pedagogerna. Den största skillnaden mellan hög 

och låg kvalitet i klassrummen hittades i det sociala stödet till eleverna samt i det stöd för 

instruktioner som eleverna fick. Där arbetades mycket med språk och litteratur. I 

högkvalitativa klassrum utgick undervisningen från barnen medan det i lågkvalitativa 

klassrum var mer lärarstyrt. De flesta klassrum och pedagoger var av hög kvalitet medan få 

klassrum och pedagoger (3 st) hade låg kvalitet på undervisningen. 

Hamre och Pianta (2001) har tittat på hur pedagog-barnrelationen i kindergarten påverkar 

barnens resultat och sociala relationer under skoltiden, ända upp till årskurs 8. 179 barn deltog 

i hela studien och det visade sig att en god relation mellan pedagoger och barn i tidig ålder 
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bidrog till en mer positiv skolgången, under hela skoltiden, både gällande deras 

skolprestationer och i hur det sociala umgänget med jämnåriga såg ut. De barn som tidigt 

hade många konflikter med pedagoger i tidig ålder hade tydligt sämre skolframgång än de 

elever som hade en god relation till pedagogerna. Goda relationer mellan pedagoger och barn 

i tidig ålder gav utslag i positiv bemärkelse senare under skolgången. Detta gällde framförallt 

pojkar och barn som låg i riskzonen för sociala problem eller förväntade låga skolresultat. 

Även Pianta och Stuhlman (2004) har gjort en liknande studie där 490 barn deltog och 

undersökningen tittade på lärar-barnrelationen och hur den påverkar barn från förskola till 

kindergarten och vidare till första klass. Även denna studie visade att goda relationer mellan 

vuxna och barn i tidig ålder bidrog till att skolresultaten och den fortsatta sociala utvecklingen 

för barnet positivt. 

Teoretiskt ramverk 
För att förstå hur barnet påverkas av kvaliteten i förskoleklass har Bronfenbrenners 

bioekologiska teori (1979) varit utgångspunkt då barnet och miljöerna som de vistas står i 

centrum i denna teori. Teorin skapades på 1970-talet men har sedan reviderats och utvecklats 

framförallt under 80- och 90-talet. The Ecology of Human Development (1979) grundar sig 

på flera års studier där forskare har tittat på hur barns utveckling påverkas av den miljö som 

de befinner sig i. Bronfenbrenner menar att barnet påverkas direkt eller indirekt av den miljö 

som de vistas i eller som den kommer i kontakt med på olika sätt. Om dessa olika nivåer 

håller en hög kvalitet och på ett positivt sätt påverkar barnet leder det till positiv utvecklig för 

det enskilda barnet. Grunden i Bronfenbrenners teori är att barnet påverkas av både arv och 

miljö samt tiden som går (kronosystemet). 

Miljöaspekten är indelad i fyra olika nivåer, mikro-, meso-, exo- samt makrosystemet. Alla 

dessa system samspelar med varandra och påverkar barnet. Mikrosystemet är den nivå och det 

sammanhang där barnet själv befinner sig och samspelar med personer i sin närhet. Varje 

individ ingår i flera mikrosystem som tex. familjen, skolan eller kompisgänget. Mesosystemet 

består av flera mikrosystem eller relationen mellan dessa. Det kan vara samspelet mellan hem 

och skola eller mellan hem, skola och habilitering. I både mikro- och mesosystemet är 

individen delaktig och har viss möjlighet att påverka. Utanför dessa system finns exo- och 

makrosystemen där den enskilda individen varken är delaktig eller har få möjligheter att 

påverka. Däremot påverkas barnet av vad som händer på dessa nivåer. Exonivån ligger lite 

närmare barnet än makronivån. På exonivå handlar det om kopplingen och processerna som 

påverkar barnet men där barnet inte själv kan påverka. Det kan vara hur en skolas 

organisation är uppbyggd eller hur föräldrarnas arbetssituation är och hur dessa organisationer 

samspelar och påverkar hemmet och barnet. Det kan även vara ytterligare längre bort från 

barnet och handla om samhällsinstitutioner i den lokala närmiljön som exempelvis 

kommunledning, socialtjänst eller kommunal skolorganisation. Allra längst bort från 

individen finns makrosystemet och där handlar det om större strukturer på samhällsnivå som 

är påverkansfaktorer, som samhällets normer och ståndpunkter eller politiska beslut och lagar 

som fattas på nationell eller internationella nivåer. Makrosystemet kan ses som ett paraply 

som fångar in de övriga systemen och här formas den kultur, underkultur och livsstil som 

barnet befinner sig i. 

Alla dessa fyra system samspelar med varandra och påverkar varandra även om den enskilda 

individen (biosystem) inte själv kan påverka på alla nivåer. Ytterligare en sak som påverkar 
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dessa system och strukturer är tiden, kronosystemet, då den är en viktig faktor som påverkar 

samhällsförändringar och den miljö som barnet befinner sig i. 

 

Figur 1. ”Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. Modellen visar hur ett barns 

utveckling påverkas av ett nätverk av olika system i miljön runt barnet” (Jakobsson & 

Nilsson, 2011, s. 30). 

Bronfenbrenner menade att dessa system samspelar med varandra och på så sätt påverkar de 

olika miljöerna hela tiden barnet där det befinner sig. Bronfenbrenners teori används ofta i 

forskning som handlar om barn i behov av stöd. Nordin- Hultman (2004) har tittat på 

pedagogiska miljöer och barns subjektskapande utifrån Bronfenbrenners teori. Genom att 

använda den bioekologiska teorin menar hon att miljön och verksamheten där barnen vistas 

skapar möjlighet till deras subjektskapande.  

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka kvaliteten i förskoleklassers lärmiljö (ett flertal 

förskoleklasser), såväl den fysiska som den pedagogiska och sociala. Studien vill också 

undersöka vilka likheter och skillnader det finns gällande kvalitet mellan förskoleklasserna 

samt hur kvaliteten ser ut i förhållande till elever i behov av stöd. 

Frågeställningarna lyder: 

- Hur ser kvaliteten ut i förskoleklasserna?  

- Vilka är skillnaderna och likheterna i kvalitet mellan förskoleklasserna? 

- Hur ser kvaliteten ut i förhållande till elever i behov av extra stödinsatser? 

- Vilka är utmaningarna och vad kan förbättras? 
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Metod 
Studiens ambition är att försöka se vilken kvalitet det är i de förskoleklasser som besökts och 

även hitta likheter och skillnader i densamma. Ytterligare ett fokus är att se på kvaliteten 

utifrån elever med olika stödbehov. Genom att kombinera kvantitativa data med kvalitativa 

intervjuer får siffror liv. 

Forskningsansats – mixed method 
För att få en så bred bild som möjligt av hur kvaliteten i olika förskoleklasser ser ut har mixed 

method research använts. I den kvantitativa delen har strukturerade observationer med hjälp 

av observationsmaterialet Early Childhood Environment Rating Scale-Revised (ECERS-R) 

(Harms m.fl., 2010) gjorts. Observationsmaterialet har sedan kompletterats med en kort 

kvalitativ intervju med pedagog/pedagoger i respektive förskoleklass som observerats. I flera 

studier (Connor, Son, Hindman, & Morrison, 2005; Pianta & Hamre, 2009) har det visats att 

vid mätning av kvalitet i klassrum är observationer ett mer trovärdigt instrument än enbart 

intervjuer.  

Forskningsintervjun är ett samtal mellan två parter kring ett gemensamt intresse. Här skapas 

kunskapen genom frågor och svar. Den kvalitativa intervjun ”har som mål att erhålla 

nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonens livsvärld” (Kvale 

& Brinkmann, 2014, s. 47). Enligt Creswell (2013) ger en kvalitativ ansats på ett 

forskningsfält en djupare förståelse för det fenomen som studeras då intervjuer fångar 

personers uppfattningar som sedan kan jämföras med varandra. Genom att komplettera de 

kvantitativa data som samlats in med intervjuer breddas studien. Yin (2014) ser stora fördelar 

med mixed method då kombinationen av kvantitativa fallstudier med kvalitativa intervjuer ger 

fördjupning av forskningen.  

Metodansats - fallstudier 

Syftet med studien var att få fördjupad kunskap av hur kvaliteten i förskoleklasser såg ut och 

detta har gjorts genom att göra fallstudier på fem skolor. Då jämförande studier gjorts med 

hjälp av observationer i flera förskoleklasser innebär det att metodansatsen är en multipel 

fallstudie. En fallstudie undersöker ett fenomen i en bestämd kontext eller miljö (Backman, 

2016). Den specifika företeelsen, i detta fall förskoleklassen, väljs för att den är intressant 

eller viktig. ”Man kan också välja en situation för att den i sig själv är intressant och för att 

man genom närmare kunskap om situationen kan få bättre förståelse rent generellt av den 

företeelse man är intresserad av” (Merriam, 1994, s. 24). ”Fallstudieforskare ägnar sig åt 

pågående, aktuella händelser i det verkliga livet för att samla korrekt information som inte 

färgats av tiden.” (Creswell, 2013, s. 97, min översättning). När flera ”fall” studeras och 

jämförs kallas det multipel fallstudie (Yin, 2014). Yin menar att en multipel fallstudie blir mer 

”robust” än vad en enskild fallstudie blir. Ytterligare en fördel är enligt Yin att det går att dra 

parallella slutsatser då det är flera fall som undersöks.  

Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod användes strukturerade observationer samt intervjuer. Att 

observera något bygger på att bedöma och värdera något utifrån vissa utvalda kriterier. 
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Bjørndal (2018) ser värdering som en process där observatören först konstaterar ett faktum, 

sedan värderar det och avslutningsvis försöker förbättra utgångsläget (det som observerats).  

…(ut)värdering uppfattas som: en systematisk insamling av information om förutsättningar, processer och 

resultat i samband med en pedagogisk verksamhet, med tyngden lagd på bestämda kriterier, en 

beskrivning och analys av den pedagogiska verksamheten i dess sammanhang (kontext), en värdering av 

om den pedagogiska verksamheten bör fortsätta eller om praktiken på något vis kan förbättras. (Bjørndal, 

2018, s. 11) 

En strukturerad observation innebär att göra observationer utifrån ett förutbestämt formulär, i 

detta fall ECERS-R, där observatören tittar på ett förutbestämt fenomen, i detta fall kvalitet. 

Observationerna genomfördes av första ordningen då den primära uppgiften var att agera 

observatör. Observationerna var även icke deltagande vilket innebar att inte delta i 

verksamheten utan ”vara en fluga på väggen”. De medverkande förskoleklasserna fick god 

information om vad som skulle observeras och därmed var det en öppen observation. 

Intervjuer är enligt Bjørndal (2018) ett utmärkt komplement till observationer. Genom att 

komplettera observationer med en intervju ges möjlighet att kontrollera att det som 

observerats överensstämmer med verkligheten, reda ut missförstånd, samt få en djupare 

förståelse för det som observerats. Då flera metoder används i en studie uppväger fördelar och 

nackdelar varandra och leder till att studien blir mer trovärdig.  

Early Childhood Environment Rating Scale-Revised (ECERS-R) 
Observationsmaterialet ECERS utarbetades i USA av Harms och Clifford på 1980-talet, 

reviderades 1998, samt uppdaterades 2005 (ECERS, Harms, & Clifford, 1980; ECERS-R, 

Harms, Clifford, & Cryer, 1998, 2005). Detta observationsmaterial har blivit internationellt 

erkänt och används för att bedöma kvalitet i förskolan för barn 2-6 år. I Sverige utarbetade 

Andersson och Löfgren tillsammans med de amerikanska författarna en svensk version av 

observationsmaterialet som överensstämde med svenska förhållanden (Harms Clifford, Cryer, 

Andersson, & Löfgren, 1994). Även det svenska materialet har uppdaterats och förändrats 

utifrån de amerikanska förändringarna samt efter svenska förhållanden (Harms, Clifford, 

Cryer, Andersson, & Löfgren, 2010). 

ECERS-R är ett observationsmaterial som framförallt har använts för att studera olika 

lärmiljöer i förskolan men det sträcker sig upp till sex års ålder och lämpar sig därmed även 

att användas vid observationer i förskoleklass. ”Den nya versionen avser barn i åldrarna 2.5-5 

år, men kan till stora delar även gälla yngre barn och barn i förskoleklass” (Harms m.fl., 2010, 

s. 4). ”Den nya versionen av skalorna täcker fundamentala delar i alla förskolors miljö. Därför 

kan den användas i |…| förskoleklasser” (Harms m.fl., 2010, s. 16). 

Materialet tittar på kvalitet utifrån både rumsliga och innehållsmässiga faktorer. Materialet är 

indelat i sju kvalitetsnivåer från otillräcklig (1), minimal (3), och god (5), till utmärkt (7). Det 

går även att få kvalitetspoäng som ligger mellan dessa nivåer. I den reviderade upplagan som 

använts i denna studie finns 43 olika kvalitetsindikatorer som observeras vilket är fler än i 

första upplagan. Dessa kvalitetsindikatorer är indelade i sju olika teman, nämligen utrymme 

och inredning, vård och omsorg, språk och begreppsbildning, leka och lära, samspel, 

verksamhetens organisation samt föräldrar och personal. ”Metoden fokuserar på 
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verksamhetens kvalitet och måluppfyllelse, det vill säga barns förutsättningar för lärande i 

förskolan” (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016, s. 60). Observationsmaterialet tittar inte 

på enskilda barn eller pedagoger utan verksamheten och miljön som helhet. Det fokuserar på 

förutsättningar för barns lärande och utveckling (Harms m.fl, 2010). Materialet är utformat så 

att det kan användas av utomstående observatörer men det kan även användas som 

självskattningsmaterial för pedagoger i det systematiska kvalitetsarbetet.  

Temat vård och omsorg i materialet är mer inriktat på förskolan än på förskoleklass och har 

därmed tagits bort i denna studie. Även temat föräldrar och personal har tagits bort då det 

området inte svarar mot varken studiens syfte eller frågeställning. Därmed har fem teman 

observerats och 31 kvalitetsindikatorer undersökts.  

Forskningsetik 
Vetenskapsrådet (2017) har tagit fram riktlinjer för hur god forskning ska genomföras. God 

forskningssed tar hänsyn till deltagarna i studien så att de inte utsätts för kränkning eller 

skada. Forskaren har ett ansvar gentemot forskningen och forskarsamhället och de styrs av 

både normer, lagar och etiska koder. Normerna kan gälla hur deltagare i ett forskningsprojekt 

behandlas eller hur deras röster framförs. Samtliga deltagare i studien har informerats om 

studiens syfte och om att observationer kommer att göras i verksamheten, inte på enskilda 

individer, samt att medverkan är frivillig. Detta skedde genom att föräldrarna informerades 

om att studien ägde rum och i samband med det fick möjlighet att tacka nej till deltagande – 

det vill säga tacka nej till besök av forskare i deras barns förskoleklasser. Ett missivbrev 

(samtyckebrev) skickades ut till alla deltagande skolor (bilaga 1). 

I detta självständiga arbete har inte enskilda elever observerats utan observationerna har utgått 

från att studera helheter och iaktta förhållanden och faktorer i stort som påverkar kvaliteten i 

förskoleklass. ”Ett värderande öga ska aldrig vara till skada för dem som observeras, utan det 

ska hjälpa dem i deras utveckling” (Bjørndal, 2018, s. 176).  

Alla anteckningar och transkriberingar har avidentifierats så att det inte går att knyta vare sig 

skola, elever eller lärare till materialet. Skolorna och pedagogerna benämns i materialet som 

skola A och pedagog A (som arbetar på skola A). Både observationsanteckningar och 

ljudinspelningar förvarades så att inga obehöriga kunde få tillgång till dem. De har heller inte 

använts till något annat än det som var avsett i studien.  

Analysmetod 
Materialet har analyserats med en komparativ analysmetod där materialet jämfördes från olika 

håll. I den kvantitativa delen har skattningarna från observationsmaterialet jämförts med 

varandra inom varje delområde. Medelvärden har räknats ut för varje område och även en 

helhetsbedömning av kvaliteten för respektive förskoleklass har gjorts och dessa har sedan 

jämförts med varandra för att hitta likheter och skillnader. Denna analysprocess följer 

rekommendationer i ECERS-R. I den kvalitativa delen har fokus legat på att hitta mönster och 

teman (Braun & Clarke, 2006) om vad som är utmärkande drag för förskoleklassens kvalitet i 

förhållande till elever med behov av stöd och vad pedagogerna anser vara utmaningar och 

förbättringsområden gällande kvalitet. 
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Urval och genomförande 
För att få en stor spridning och en bred bild av hur det ser ut i olika förskoleklasser valdes fyra 

kommunala skolor och en friskola ut (Tabell 1). Alla skolor låg inom samma kommun med 

geografisk spridning inom en radie av fem mil och hade olika typer av upptagningsområden 

samt olika strukturstöd. Strukturstöd avser här pengar som skolor får utifrån uppsatta kriterier: 

däribland föräldrars inkomst och utbildning, bostadstyp samt ursprungsland. Skolorna 

representerade områden med flertalet villor, flertalet lägenheter, mestadels svenskfödda samt 

områden med mycket utlandsfödda föräldrar. Några skolor låg centralt medan andra mer i 

utkanten av staden. Skolorna hade också olika förutsättningar rent lokalmässigt där en av 

skolorna inrymdes i en modullösning på skolgården medan flera förskoleklasser hade lokaler i 

angränsning till övriga klassrum. De flesta skolor använde delar eller alla förskoleklassens 

lokaler även till fritidslokaler.  

Tabell 1. Översikt av skolorna 

Skola Huvudman Lokaler Upptagningsområde 

A Fristående Avskild del av skolhuset. 

Två rum varav ett används 

till fritids. 

Utkanten av staden, mestadels villor 

men även lägenheter, 

socioekonomisk variation, mestadels 

svenskfödda föräldrar. 

B Kommunal Nära anslutning till övriga 

klassrum. Två rum. 

Centralt belägen, mestadels 

lägenheter (bostadsrätter), 

socioekonomiskt starkt område, 

mestadels svenskfödda föräldrar. 

C Kommunal Nära anslutning till övriga 

klassrum. Två rum samt 

viss tillgång till fritidsrum. 

Utkanten av staden, mestadels villor, 

socioekonomiskt medelområde, 

mestadels svenskfödda föräldrar. 

D Kommunal Inrymd i moduler. Två rum 

plus ett mindre utrymme. 

Utkanten av staden, mestadels 

lägenheter (hyresrätter), 

socioekonomiskt svagt område, 

flertalet utlandsfödda föräldrar. 

E Kommunal Inrymd i ett av tre skolhus. 

Två rum samt viss tillgång 

till ett fritidsrum. 

Centralt belägen, villor och 

lägenheter, socioekonomiskt starkt 

område, mestadels svenskfödda 

föräldrar. 

 

Då observationsmaterialet är omfattande krävdes mycket tid för genomförande och därför 

avsattes en heldag per förskoleklass. Under dagen observerades en och samma klass även om 

det fanns flera förskoleklasser på skolan. Vid funderingar kring observationspunkterna 

ställdes förtydligande frågor till pedagogerna. Dagen avslutades med en kort intervju med 

pedagog/pedagoger från förskoleklassen.  

Beskrivning av skolorna 

Skola A är en fristående skola i utkanten av staden. Denna del av staden är som ett eget 

samhälle med mestadels villor. Skolan har både elever som bor i skolans närhet samt 
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tillresande elever från ett större upptagningsområde från andra delar av samhället (lägenheter 

och villor) och bygden runtomkring men ej från innerstaden. Socioekonomiskt finns en stor 

variation bland familjerna. Föräldrarna är mestadels svenskfödda men det finns även familjer 

med utlandsfödda föräldrar. Skolan har en klass i varje årskurs (F-6) med sammanlagt ca 150 

elever. Förskoleklassen består av 24 elever varav 22 var närvarande på observationsdagen. Av 

de närvarande hade en elev uttalade svårigheter. Klassen har en pedagog som är 

huvudansvarig och ytterligare två personer (ej pedagogisk utbildning) som hjälper till varav 

en är assistent till elev i behov av stöd. Förskoleklassen ligger i en avskild del av 

skolbyggnaden och har tillgång till två rum varav ett är inrett som ett klassrum medan det 

andra rummet är fritidsrummet som även används av andra barn på eftermiddagarna. 

Skola B är en kommunal skola som ligger centralt i staden. Upptagningsområdet består 

framförallt av lägenheter (bostadsrätter) och socioekonomiskt är detta ett mycket starkt 

område och föräldrarna är mestadels svenskfödda men här finns även elever med 

utlandsfödda föräldrar. Skolan har två klasser i varje årskurs (F-9) med ca 550 elever. 

Förskoleklassen har 28 elever varav 27 var närvarande på observationsdagen. Av dessa var 

det flera barn som behövde olika typer av stöd och anpassningar men inget barn som hade en 

uttalad diagnos. Klassen har två pedagoger som arbetar varje dag under förskoleklasstiden. 

Klassen har tillgång till ett stort klassrum och ett mindre rum.  

Skola C är en kommunal skola som ligger i utkanten av staden. Denna del av staden är som ett 

eget samhälle med mestadels villor i upptagningsområdet. Föräldrarna är mestadels 

svenskfödda och socioekonomiskt är det ett medelområde. Skolan har två klasser i varje 

årskurs (F-5) med ett elevantal på ca 350 elever. Förskoleklassen hade 28 elever varav 21 var 

närvarande på observationsdagen. I klassen fanns inga elever med uttalat behov av stöd. 

Klassen leds av en pedagog och ytterligare en pedagog är alltid med i klassen. Utöver detta 

finns ytterligare en person att tillgå vissa delar av dagen. Förskoleklassens lokaler består av ett 

stort klassrum och ett mindre rum. Utöver detta har de även tillgång till fritidsrummet vissa 

delar av dagen.  

Skola D är en kommunal skola som ligger i utkanten av staden. Upptagningsområdet består 

mestadels av lägenheter (hyresrätter) och socioekonomiskt räknas det som ett svagt område. 

Skolan har tre klasser i årskurs F-5 och fyra klasser i årskurs 6-9, sammanlagt ca 1000 elever. 

Av dessa har drygt 30% föräldrar med utländsk bakgrund. I observationsklassen går 21 elever 

varav 18 är närvarande vid observationstillfället. Fyra elever i klassen har uttalade behov av 

stöd och utöver det finns det stora språkliga behov då många elever har ett svagt svenskt 

språk. Förskoleklassen är inrymd i moduler som ligger bredvid skolbyggnaden och består av 

ett större rum, ett mindre rum samt ytterligare ett litet utrymme. Lokalerna används inte till 

fritids. I klassen arbetar två pedagoger. 

Skola E är en kommunal skola som ligger relativt centralt i staden och upptagningsområdet 

består av en blandning av villor och lägenheter (bostadsrätter). Området är socioekonomiskt 

starkt och föräldrarna är mestadels svenskfödda. Skolan har tre klasser i varje årskurs (F-3) 

med drygt 300 elever. Förskoleklassens lokaler ligger i ett hus där även årskurs 1 inryms. Här 

går 27 elever varav 24 är närvarande under observationsdagen. Det finns 3 barn med uttalade 

behov av stöd. Förskoleklassen har tillgång till ett stort och ett litet rum, dessa används även 

till fritidslokaler för klassen. På förmiddagarna har de tillgång till ettornas fritidsrum. I 

klassen arbetar två pedagoger.  
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Validitet 

För att få en trovärdighet i skattningen av observationsinstrumentet ECERS-R har en 

träningsskattning gjorts i en förskoleklass som inte är med i resultatdelen. Under och efter 

denna observation gjordes en noggrann genomgång av materialets alla delar tillsammans med 

Lundqvist (examensarbetes handledare). Lundqvist är utbildad på instrumentet och har gjort 

många skattningar och studier med observationsmaterialet ECERS-R. Genomgången 

omfattade även hur skattningen skulle genomföras och hur poängbedömningen skulle göras så 

att mätningarna skulle bli så korrekta som möjligt. Genom att göra en övningsskattning fanns 

möjlighet att ställa frågor om instrumentet och dess utformning till Lundqvist. Vid en av 

skattningarna var Lundqvist med och gjorde en parallell skattning där resultat jämfördes. 

Skattningarna var likvärdiga, vilket leder till att reliabiliteten av resultaten ökar. 

Enligt Bjørndal (2018) ökar validiteten när en studie använder flera olika metoder. Om 

överensstämmelsen är hög mellan data som framkommit med hjälp av olika metoder ökar 

sannolikheten att studiens resultat är valida samtidigt som tilliten till forskningsresultaten 

stärks. Om metodresultaten skiljer sig åt kan det leda till nya tolkningar av det som har 

undersökts. 

Genom att komplettera observationerna med förtydligande frågor och en kort intervju på 

slutet av dagen fördjupades undersökningen och på så sätt ökar trovärdigheten då 

förtydliganden om vad som observerats kunde göras.  
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Resultat 
I resultatdelen görs först en beskrivning av förskoleklassernas verksamhet. Sedan följer 

genomgång av varje delområde och vilken kvalitet enligt ECERS-R som respektive skola 

uppnår. Här synliggörs resultatets likheter och skillnader utifrån observationerna. Frågan om 

kvalitet i förhållande till elever i behov av extra stödinsatser besvaras genom att lyfta punkten 

i observationsmaterialet (punkt 37) samt via insamlat material från intervjuerna. 

Avslutningsvis görs en framställning av intervjuerna där frågeställningen om förskoleklassens 

utmaningar och möjligheter till förbättringar besvaras.  

Förskoleklassernas verksamhet 
Förskoleklassen är ett mikrosystem som eleverna vistas i och påverkas av på olika sätt. 

Verksamheten är tydligt indelad i pass (lektioner) med olika teman för varje dag. Alla 

förskoleklasser som besökts har svenska, matematik, natur, skapande, idrott, musik, tema och 

värdegrundsarbete som återkommande pass varje vecka men i lite olika omfattning. Varje dag 

finns fri lek på schemat. På tre skolor (A, C och D) är den fria leken inomhus till viss del 

uppstyrd av de vuxna och består av olika stationer som dockvrå, djur, multilink, kaplastavar, 

bilar, bygglek, spel, rollek eller rita som eleverna får välja mellan. Dessa stationer varierar 

över tid. Skola B och E har inte valbara stationer utan eleverna väljer fritt. Tiden fram till 

lunch (alla klasser äter ca klockan 12) är mestadels styrd med undantag för rast och viss fri 

lek, medan det efter lunch finns ett längre pass med fri lek utomhus eller inomhus som sedan 

ofta övergår i fritidsverksamhet med i huvudsak fri lek. De styrda aktiviteterna görs i skola A 

och D nästan uteslutande i helgrupp där en pedagog leder och övriga stöttar eleverna. I skola 

B, C och E görs vissa aktiviteter i helgrupp medan gruppen vid andra tillfällen delas vid 

aktiviteter. Alla skolor har gemensam samling med hela gruppen i början av dagen. Tiden för 

förskoleklassverksamheten är fem timmar per dag mellan ca klockan 8.30-13.30 och efter det 

följer fritidsverksamhet. 

Utrymme och inredning 
Lokalernas utformning är relativt lika på skolorna men medelvärdet i denna del blir inte så 

högt. De flesta har två eller i bästa fall tre rum att tillgå under dagen och de flesta skolor 

använder lokalerna även på fritidstiden. Det som skiljer sig åt är storlek på rum, i några skolor 

är det mer trångt (skola B, D och E) medan det i andra skolor finns mer yta att tillgå (skola A 

och C). Skola C är den skola som utrymmesmässigt är luftigast. Utrymme inomhus är den 

observationspunkt som skiljer sig mest mellan skolorna. På alla skolor utom skola B finns en 

mjuk soffa men ofta står den i det största rummet och det är svårt att hitta vrår eller andra 

utrymmen för avskildhet. Skola D har ett litet rum där det går att vara några enstaka barn 

samtidigt. Även skola A har tillgång till ett sådant rum men utnyttjar inte den möjligheten i 

någon större utsträckning. För övrigt är basmöbleringen likvärdig i de flesta skolor. Den som 

skiljer sig åt är skola B som har låga bord och barnstolar medan övriga har höga bord och 

stolar med fotstöd. Lekutrymmet blir på några skolor begränsat, framförallt på skola B och E. 

På skola E utnyttjas hall och köksdel för lek medan det på skola B inte finns sådana 

möjligheter. Skola A får något högre poäng då båda deras rum är stora. Skola C får inte full 

poäng på lekutrymmet då de inte alltid har tillgång till fritidslokalen. Utrymmet inomhus är 

den observationspunkt i hela skattningen som skiljer sig mest åt mellan skolorna. 



24 
 

Alla skolor har mycket utställt material som eleverna gjort. Det som skiljer dem åt är att skola 

C i större utsträckning har tredimensionella alster. Skola B och E får något lägre poäng då 

elevernas alster sitter uppsatta relativt högt upp på väggarna och inte på deras nivå. 

Tre skolor har tillgång till idrottshall en gång i veckan medan de övriga två (A och E) inte har 

det. Trots brist på gymnastiksal finns det på skola A mycket inslag av idrottsaktiviteter som 

Röris eller organiserade lekar som sprids ut under veckan och resultatet blir att idrott/lek blir 

synlig i verksamheten. Skola E utnyttjar skolgårdens närhet till skogen och de naturliga 

vardagliga möjligheterna till grovmotorisk rörelse. I resultatet får de (A och E) sämre värden 

än övriga skolor. Skola E har även få lekställningar eller annan grovmotorisk utrustning 

utomhus.  

 

 

 

Figur 2. Skattning och medelvärde för utrymme och inredning. 

Språk och begreppsbildning 
I alla förskoleklasser som besökts arbetar pedagogerna aktivt med Bornholmsmodellen – 

språklekar i förskoleklass (Lundberg, Rydqvist, & Strid, 2018) som uppmuntrar och tränar 

språklig och fonologisk medvetenhet hos eleverna. I alla klassrum finns varierat språkmaterial 

som passar åldersgruppen och det syns tydligt att utveckling av språket på olika sätt både i 

samtal och skrift är en viktig del i förskoleklassens arbete och därför får också skolorna höga 

poäng. På skola D arbetar pedagogerna extra mycket med språkstimulans då stor del av 

elevgruppen har ett svagt svenskt språk. 

Däremot är urvalet av böcker många gånger ensidigt och mestadels finns endast traditionella 

bilderböcker med komplettering av lite faktaböcker om natur, djur och människor. Några 

böcker av karaktären enklare kapitelböcker finns i några klassrum. Inte på någon skola går att 

hitta ett rimligt utbud av böcker om andra kulturer, länder eller folkslag. Böckerna är ofta 
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organiserade i en läshörna men dessa skulle behöva förbättras och utvecklas. Skola A har inte 

tillgång till läshörnan under stora delar av dagen men har tillgång till ett skolbibliotek där de 

regelbundet lånar böcker. Skola B har gjort en läshörna tillsammans med en lekvrå. På skola 

C är böckerna placerade högt upp på en hylla svåra att komma åt för eleverna samtidigt som 

byggklossarna är placerade precis intill. Skola E har böckerna uppställda i rummet utan en 

egen läshörna. Inte under något av observationstillfällena har elever spontant satt sig för att 

läsa. Högläsning är däremot ett naturligt dagligt inslag i alla grupper.  

 

 

 

Figur 3. Skattning och medelvärde för språk och begreppsbildning. 

Leka och lära 
Skola A har överlägset mest ordning på sitt material med etiketterade lådor och var sak på sin 

plats medan det i de övriga skolorna är mer oordning bland material, spel och leksaker. Skola 

D är den enda skolan med ett eget rum för bygglek men de har däremot sämre poäng gällande 

rolleksmaterial som är undanställt. Inte heller på skola E syns något material för rollek. På 

skola A och C finns tydliga hörnor/hemvrår för rollek med gott om material. 

Material för bild och form är likvärdig på skolorna och alla har tillgång till diskbänk i 

lokalerna. Skolorna har bild en gång i veckan medan material för bildarbeten (förutom papper 

och färgpennor) inte är tillgängligt övrig tid. Gällande sand- och vattenlek så finns detta inte 

inomhus på någon skola. Vid observationstillfällena var det snö ute och många lekte i snön. 

På skola A och B syns inga hinkar, spadar eller annat material för snölek på uteraster medan 

detta finns tillgängligt på övriga skolor.  
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Alla skolor har en dag där de går på utflykt, ofta till skogen men även andra typer av utflykter 

görs dessa dagar. Skola C och E profilerar sig som skolor med mycket undervisning ute i 

naturen och även skola A har en dag med naturinriktning. Naturmaterialet som finns på 

skolorna används endast utomhus på naturdagarna och det råder en brist gällande daglig 

tillgång på böcker och övrigt material för eleverna kring naturen. På skola E syns det i 

materialet att de använder sig av naturen som klassrum men endast på skola C syns 

naturmaterial i elevernas alster. Alla skolor arbetar regelbundet med experiment men detta ger 

inte utslag i materialet.  

Musik är ett naturligt dagligt inslag framförallt på skola A och E. Skola C har tillgång till en 

musiksal en gång i veckan och skola D har en större musiksamling med de andra 

förskoleklasserna en gång varannan vecka. Inte på någon skola finns musikmaterial dagligen 

lättillgängligt för barnen. 

I förskoleklasserna syns tydligt att fokus ligger på att komma igång med läsning, skrivning 

och räkning. Det som lyser igenom är att läsningen rankas högst av dessa tre vilket syns i 

både material och undervisning. I jämförelse med läsning får räkning stå tillbaka även om 

inslag av matematik förekommer dagligen i alla klasser. Skola B har synliggjort 

matematikmaterial något mer än övriga skolor. Även skrivning har en central plats i 

förskoleklassens verksamhet men pedagogerna har begränsad tid till att uppmuntra enskilt 

skrivande och detta gör att poängen blir relativt låg trots att skrivaktiviteter finns som dagligt 

inslag.  

Alla skolor använder tekniken i den dagliga verksamheten till exempel filmer med lärande 

inslag, sagoläsning från telefon med projicerade bilder, musik från musiktjänster och 

användning av plattor med eleverna. Skola A och D använder inte plattor eller datorer 

tillsammans med eleverna i samma utsträckning som de andra skolorna och får därmed lägre 

poäng. 

Den punkt som får lägst poäng i materialet är förståelse för olika kön, folkslag och kulturer. 

Skolorna arbetar med aktiviteter som främjar förståelse för mångfald av olika slag och 

värdegrundsarbete är ett stående inslag varje vecka på flera skolor men det finns ingen etnisk 

eller kulturell mångfald i material, böcker eller annan utrustning. Det enda som hittas är en 

mörkhyad docka på en skola men det räcker inte för att få högre poäng i materialet. 

Sammantaget får skolorna låga medelvärden på denna del då ingen skola når upp till ett medel 

på 4, och det är framförallt brist eller tillgänglighet till material och utrustning som drar ner. 
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Figur 4. Skattning och medelvärde för leka och lära. 

Samspel 
Samspelet mellan vuxna och barn samt mellan barnen är gott eller mycket gott i samtliga 

förskoleklasser. Denna del får det högsta medelvärdet i skattningen. I en av klasserna (skola 

A) är det mycket fint samspel i gruppen medan pedagogerna i de andra klasserna får arbeta 

mer för att samspelet mellan eleverna ska fungera optimalt. Skola C får något lägre poäng än 

de övriga skolorna då det är något fler tillsägelser till barnen. Det som är lägst i denna del i 

alla skolor är vuxenledning vid grovmotoriska aktiviteter. Eleverna klarar av att använda 

utrustningen som finns på skolan och inga aktiva insatser från pedagogerna görs för att 

utmana deras grovmotoriska lek utomhus. Däremot syns detta på ett idrottspass (skola D) i 

gymnastiksal då pedagogerna aktivt hjälper eleverna att utveckla sin grovmotorik och 

använda redskapen. 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Leka och lära

Skola A
medel=3,8

Skola B
medel=3,5

Skola C
medel=3,75

Skola D
medel=3,5

Skola E
medel=3,67



28 
 

 

 

Figur 5. Skattning och medelvärde för samspel. 

Verksamhetens organisation 
Förskoleklassens dagsrutiner ser ganska lika ut i alla skolor. Skola D startar sin dag med 

utelek medan alla övriga skolor börjar dagen med samling i helgrupp. Här skiljer sig skolorna 

åt hur de samlar barnen och hur barnen sitter. Det är tydligt att barnen som sitter på golvet har 

svårare att koncentrera sig i jämförelse med de som sitter på stolar. Alla pedagoger använder 

sig av bildschema (alla har samma typ förutom skola B) för att förtydliga strukturen över 

dagen och vad som kommer att hända. I två skolor (A och D) hålls mestadels hela gruppen 

ihop under arbetspassen medan de i skola B, C och E delar upp gruppen efter den 

gemensamma samlingen. Varje arbetspass (svenska, matte) inleds med något lekfullt sätt att 

lära in som sedan följs av arbete i en bok eller arbetsblad. Det syns tydligt att det i flera 

grupper finns barn som har svårt att orka med eller förstå det som sker under arbetspassen då 

det blir oroligt i barngrupperna. I gruppen där det är lugnast (skola A) är det få stunder med 

väntan mellan olika moment. I en grupp (skola E) har pedagogerna ”väntaktiviteter” som att 

de sjunger en sång eller gör en ritsaga tills alla är på plats. Den fria leken finns i alla grupper 

och den förekommer både utomhus och inomhus. Inne förekommer fri lek efter att barnen är 

klara med arbetspassen; dessa lekstunder är ofta ganska korta. Däremot har alla klasser ett 

längre pass med fri lek varje dag och under de lekstunderna är det vanligt med lekstationer 

som barnen väljer mellan.  
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Notera. Resultat för punkt 37 redovisas i kvalitet i förhållande till elever med behov av extra stöd. 

Figur 6. Skattning och medelvärde för verksamhetens organisation. 

Kvalitet i förhållande till elever i behov av extra stödinsatser 
Kvaliteten i förhållande till elever i behov av extra stöd är god eller mycket god på alla skolor. 

En uppenbar svårighet för flera elever är samlingarna, framförallt när det följs av genomgång 

av aktivitet (som är vanligt). Anpassningar görs på alla skolor men i lite olika omfattning. För 

att underlätta samlingen är en vanlig anpassning att en vuxen sitter bredvid de barn som 

upplever svårighet. Även anpassningar som att sitta på stol istället för golvet görs på skola E. 

På skola A sitter eleverna alltid på stolar och på skola B sitter de på stolar vid längre 

samlingar medan eleverna på skola C sitter på låga bänkar. Andra anpassningar som görs på 

skolorna är att barn får möjlighet att sitta mer ostört och arbeta vid enskild arbetsplats vid 

behov (skola B och D). Ytterligare anpassningar är t.ex. kilkuddar, enskilda instruktioner, 

enskilt bildstöd och anpassade uppgifter. På skola A använder pedagogerna sig av tidig 

morgon då en elev får komma in i klassrummet innan dagen startar och gå igenom dagen med 

hjälp av bildschema. På alla skolor försöker pedagogerna anpassa utifrån barngruppen och 

kvaliteten på stödinsatserna är likvärdiga. 

Det råder skillnader på skolorna både gällande vilket stöd pedagoger och elever får från 

speciallärare/specialpedagoger och elevhälsoteam. På skola A finns ingen inarbetad struktur 

av specialpedagogiskt stöd till förskoleklass. De speciallärare och specialpedagoger som finns 

på skolan koncentrerar sig framförallt på årskurs 1 och uppåt. Inga observationer eller 

regelbundna besök görs i klassen. Däremot tar pedagogen på eget initiativ hjälp av en kollega 

som utbildar sig till speciallärare. Även på skola B arbetar speciallärare/specialpedagog 

framförallt mot årskurs ett och uppåt och det är mycket sällsynt att de kommer ut till klassen 

och observerar. Pedagogerna (skola B) gör själva anpassningar för eleverna på eget initiativ 

men på senare tid har de även fått möjlighet att boka tid med specialpedagogisk kompetens 

för konsultation. På skola C finns en regelbunden tid (20 min) varannan vecka där 

pedagogerna träffar speciallärare/specialpedagog för tips och hjälp i arbetet. På skola D görs 

en skriftlig anmälan till elevhälsoteamet om det är någon elev som pedagogerna behöver hjälp 

och stöttning kring. Utöver detta kommer en speciallärare och arbetar med eleverna en dag 

var tredje vecka. Skola E har ett öppet elevhälsoteamsmöte dit pedagogerna kan komma och 
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samtala om ett barn om de anmält ett ärende. Upplevelsen från pedagogerna (skola C, D och 

E) är att de är mer inräknade i skolan nu än vad de varit tidigare och på så sätt är det lättare att 

få tillgång till handledning och tips på material.  

Det specialpedagogiska stödet på skola A och B är något lägre än på övriga skolor och därför 

får de lägre poäng i observationsmaterialet. Trots brist på stödstruktur från de skolornas 

specialpedagogiska resurser finns en tydlighet och medvetenhet i anpassningarna som görs på 

dessa skolor. Förutom en elev (skola A) som vid vissa pass arbetar utanför klassrummet är 

alla elever inkluderade i verksamheten hela dagen och det är endast ett fåtal elever som 

lämnar klassen någon gång per vecka för att få stöd i svenska språket (skola B och D). Det 

finns en önskan från flera pedagoger att mer specialpedagogiskt stöd och personella resurser 

skulle sättas in tidigt för att underlätta och möjliggöra en bättre start i förskoleklassen för 

eleverna. En förhoppning finns om att det specialpedagogiska stödet ska öka med införandet 

av obligatorisk förskoleklass. 

Förskoleklassens utmaningar och möjligheter till förbättringar 
Det finns flera gemensamma utmaningar (teman) som lyfts av nästan alla pedagoger och det 

är (1) känslan av att inte hinna med alla barn, det vill säga att hinna stötta både 

kunskapsmässigt svaga och starka barn samt (2) bristen på planeringstid och (3) tid för 

dokumentation och inläsning av material. En sak som alla pedagoger nämner är storleken på 

barngrupperna och att det är en av orsakerna till att de känner sig otillräckliga. Detta leder 

enligt dem till att det blir svårt att individanpassa för varje barn då det i förskoleklassåldern är 

stor kunskapsmässig spridning. Att i det läget kunna differentiera undervisningen så att både 

de som behöver extra stöd får det men även de elever som behöver utmanas och som har 

kommit längre i sin kunskapsutveckling får utmaningar ses som en svårighet för pedagogerna. 

De barn som behöver utmanas hinns sällan med då fokus ligger på att ge stöd till de som 

behöver extra stöttning. Samtidigt finns känslan av att inte räcka till även gällande elever som 

behöver extra stöd. Utökning av personella resurser nämns som en förbättringsåtgärd då det 

skulle leda till mer tid både till de barn som behöver stöttning och de som behöver utmaning. 

Bristen på planering och förberedelse lyfts av de pedagoger som arbetar på fritidstid. På två 

skolor (A och B) arbetar pedagogerna endast lite eller inte alls på fritid och de anser sig ha 

tillräckligt med planeringstid. Det finns en önskan att det ska bli mer lika villkor för de som 

arbetar i förskoleklass oberoende av vilken skola eller kommun de är anställda i. Här finns en 

förhoppning om att det ska bli mer lika efter att förskoleklassen blivit obligatorisk och att det 

också ska leda till mer lika villkor mellan förskollärare och lärare. Flera pedagoger har tankar 

om att alla barn som går i förskoleklass ska få likvärdig undervisning och samma möjligheter 

oberoende av skola. Ett steg på vägen dit är enligt dem tid för planering och möjlighet till 

utbyteserfarenhet med andra pedagoger.  

Flera pedagoger talar om (4) utmaningen att som förskollärare enbart ha barnen under ett års 

tid och starta upp på nytt varje läsår, detta då det tar tid att lära känna klassen och dess behov. 

För att underlätta övergången och få lära känna de nya barnen görs överlämningar och besök 

på förskolor i slutet på vårterminen men samtidigt ska den pågående verksamheten rulla på 

och avslutas.  

På skola D finns en (5) utmaning gällande språket då det i grupperna finns många barn som 

har ett svagt svenskt språk och därmed är det svårt att göra sig förstådd och kommunikationen 

med både andra barn och vuxna försvåras avsevärt. Arbetet med språkförståelse tar mycket tid 
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och även det sociala samspelet mellan barnen sätts på prov då de har svårt att kommunicera 

med varandra.  

Utifrån både samtal och observationsmaterialet hittas förbättringsmöjligheter (teman) i 

lokalerna då de på flera skolor inte är optimala. Tre av skolorna har relativt trånga lokaler 

eller ligger olämpligt i förhållande till övriga klassrum (skola B, D och E). Flera pedagoger 

önskar (1) mer yta för lek (2) men även för avskildhet vilket är en tydlig svårighet på flera 

skolor och en förbättring skulle ske om lokalerna anpassades mer utifrån förskoleklassens 

verksamhet. Även (3) brist på material och (4) tillgång till ny teknik lyfts som 

förbättringsmöjlighet då detta skulle underlätta utveckling och differentiering av 

undervisningen, enligt pedagogerna.  

Sammanfattning 
Alla skolor får mellan 150-159 poäng av 231 möjliga och medelvärdet varierar mellan 4,98-

5,17. Detta betyder att kvaliteten på skolorna är väldigt lika och hamnar precis på ECERS-R:s 

benämning av god kvalitet. De områden där det uppmättes högst kvalitet var inom språk och 

samspel. Det är hög kvalitet på alla skolor gällande stimulering av barns språkutveckling och 

även av deras slutledningsförmåga och detta leder till att området språk får höga medelvärden. 

Däremot är utbudet av böcker och läshörnor något som drar ner medelvärdet inom 

språkområdet. Även området samspel har hög kvalitet och fyra av skolorna ligger på 

medelvärde 6 inom området. Kvaliteten på samspelet är hög både mellan pedagoger och barn 

och mellan barn. 

Den lägsta kvaliteten uppmättes inom leka och lära där ingen av skolorna nådde upp till god 

kvalitet. Inom detta område var det många mätpunkter och det var några som tydligt drog ner 

medelvärdet i alla skolor bland annat möjligheten till sand- och vattenlek, rollek och 

förståelse för olika kön, folkslag och kulturer. Det som framförallt gjorde detta var bristen på 

material. Även området utrymme hade lägre kvalitet då flera lokaler var relativt trånga och 

saknade utrymme för avskildhet.  
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Figur 7. Medelvärde för varje område på respektive skola. 

Kvaliteten i förhållande till elever i behov av extra stöd är god eller mycket god på alla skolor 

och pedagogerna gör olika anpassningar för att det ska fungera så bra som möjligt för 

eleverna som är i behov av extra stöd. Däremot skiftar det vilket specialpedagogiskt stöd 

skolorna får och en förhoppning om ökat stöd finns med införande av obligatorisk 

förskoleklass.  
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Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka kvaliteten i förskoleklassens lärmiljö, såväl den fysiska 

miljön som den pedagogiska och sociala. Vilka likheter och skillnader fanns gällande kvalitet 

mellan förskoleklasserna samt hur kvaliteten såg ut i förhållande till elever i behov av stöd? 

Alla förskoleklasser hade god kvalitet och resultatet visade ett totalt medelvärde som endast 

skiljde ett par tiondelar. Högst kvalitet hade förskoleklasserna gällande språk och samspel 

medan utbud och variation av böcker var lägre och läshörnorna lämnade mer att önska. Lägst 

kvalitet var det inom området leka och lära, där brist på material drog ner medelvärdet. Alla 

förskoleklasser gjorde anpassningar gällande barn i behov av stöd och mätningarna med 

ECERS-R visade god till mycket god kvalitet medan det specialpedagogiska stöd som 

skolorna fick varierade. Utmaningarna i förskoleklass enligt pedagogerna var framförallt 

tiden. Tid till planering, tid till barn i behov av stöd samt tid till barn som behöver utmanas. 

Förbättringar i verksamheten skulle enligt pedagogerna ske vid ökad tid för planering. 

Storleken på barngrupperna och att de bara har barnen under ett år ses som utmaningar. En 

önskan om mer anpassade lokaler och tillskott på material skulle enligt flera pedagoger 

förbättra verksamheten ytterligare. 

Metoddiskussion 
I denna studie användes mixed method där utgångspunkten var ett strukturerat 

observationsmaterial som heter ECERS-R (Harms, Clifford, Cryer, Andersson, & Löfgren, 

2010) kombinerat med kortare intervjuer. En multipel fallstudie gjordes där fem 

förskoleklasser observerades och dessa genomfördes under en dag i respektive klass.  

Då enbart fem förskoleklasser besöktes går det inte att generalisera resultatet och därmed säga 

hur kvaliteten i förskoleklasser i Sverige är, men de kan ge en inblick i hur kvaliteten är i de 

områden där studien gjordes. Yin (2014) menar att multipel fallstudie-ansats ger en robust 

studie. För att få en mer fullständig bild av en verksamhet kan det nog som jag ser det krävas 

fler observationer under en längre tid, men Harms m.fl. (2010) menar att en dag är tillräcklig 

för att hinna observera det som krävs för att göra en ECERS-R-skattning. För att bli en expert 

som ECERS-R observatör bör en kurs genomföras men detta har ej gjorts. Däremot har en 

grundlig genomgång av materialet gjorts tillsammans med Lundqvist (handledare) som är 

utbildad på instrumentet. En av skattningarna gjordes parallellt och resultatet jämfördes. De 

parallella skattningarna var mycket likvärdiga. 

Vid användandet av ett strukturerat observationsmaterial blir observatören, som jag ser det, 

styrd av materialet och kan inte ta upp vilket område som helst och därför kan strukturerade 

observationsmaterial uppfattas som smala. Det kan också vara så att den som observerar inte 

håller med författarna om alla delar men behöver följa materialet. En stor nytta med att 

använda strukturerade observationsmaterial är att det blir mindre av tyckande och subjektiva 

bedömningar från observatören samtidigt som liknande jämförande studier kan göras runtom i 

Sverige eller världen av olika forskare. Bjørndal (2018) menar att strukturerat 

observationsmaterial är bra instrument där faktum kan konstateras och sedan värderas. För att 

bredda och fördjupa kunskaper från ett strukturerat observationsmaterial kan studien 

kombineras med öppna observationer eller som i detta fall kombineras med intervjuer för att 

få en rikare bild, det ser både Creswell (2013) och Bjørndal (2018) som mycket positivt.  
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Resultatdiskussion 
Resultaten i denna studie diskuteras utifrån en jämförelse av tidigare studier och vilket 

kunskapstillskott som framkommit samt vad som är särskilt intressant. En diskussion förs 

även utifrån Bronfenbrenners teorier och avslutas med implikationer till pedagoger och 

specialpedagoger samt förslag till vidare forskning. 

Jämförelse med tidigare studier - Goda relationer och specialpedagogiskt stöd 

Den här studien visar att förskoleklasserna över lag har god kvalitet och det förefaller vara så 

att eleverna får en god grund till fortsatta år i skolan. Den del i resultatet som får högsta 

medelvärdet är samspel, och eleverna i studien har goda relationer både till pedagoger och 

andra elever. Kallberg (2018) menar att sociala relationer och grupprocesser behöver stå i 

centrum av förskoleklassens verksamhet och vara deras kännetecken. De forskare (Harms 

(1980), Andersson (1999) och Sheridan (2009) som har en objektiv syn på kvalitet menar att 

kvalitet skapas och utvecklas i mötet mellan barn och pedagoger och mellan barnen och dess 

omgivning. Under observationsdagarna i den här studien var det tydligt att pedagogerna lade 

ner mycket tid på att skapa goda relationer till barnen och samtidigt hjälpa barnen att bygga 

goda relationer till varandra.  

Enligt Simeonsdotter Svensson (2009) är samlingen ett utmärkt tillfälle att bygga upp samspel 

och goda relationer till barnen. Här skilde det sig lite på de olika skolorna då det i några 

skolor var högre kvalitet i samlingen gällande samspel (skola A och B). I de övriga skolorna 

fanns goda relationer medan just samspelet i samlingssituationen var lägre. Relationerna 

behövde på de skolorna byggas mer på individplan eller i smågrupper i andra situationer. Två 

olika studier (Hamre & Pianta, 2001; Pianta & Stuhlman, 2004) visar att goda relationer 

mellan barn och pedagoger i tidiga år påverkar skolresultaten positivt högre upp i skolåren. 

Dessa barn har även lättare att skapa goda relationer med jämnåriga högre upp i åldrarna. 

Detta bådar gott för de flesta av de barn som befann sig i de verksamheter som observerades. 

Den här studien visar, likt Simeonsdotter Svenssons (2009) studie, att samlingar kan var svåra 

för barn i behov av stöd, framförallt när den följs av genomgång av aktivitet. Samlingens 

problematik är något som hon lyfter. Barnen i avhandlingen vänder svårigheterna mot sig 

själva och att det är de som gör fel när de inte klarar av att sitta stilla eller förstå en 

instruktion. Det betyder att pedagoger i förskoleklass behöver fundera över vad de själva kan 

göra i samlingssituationen för att underlätta för eleverna, särskilt för dem som behöver mer 

stöd. Ska samlingen kortas? Behöver pedagogen förklara på något annat sätt? Hur kan 

pedagogen underlätta för eleverna så att samlingssituationen blir positiv för eleven? Enligt 

Salminen m.fl. (2012) utgår högkvalitativ undervisning från eleven medan lågkvalitativa 

klassrum är mer lärarstyrda.  

I den här studien framkommer det att alla förskoleklasser har god eller mycket god kvalitet 

gällande barn i behov av stöd trots att det specialpedagogiska stödet både gällande 

handledning till pedagoger och insatser till elever varierar i de observerade klasserna. I vissa 

fall har stödet varit bristfälligt och en förhoppning från alla pedagoger är att stödet ska öka i 

och med införandet av obligatorisk förskoleklass. Det är problematiskt att stöd och 

handledning brister med tanke på att tidigare forskning visar på vikten av tidigt stöd. 

Lundqvist, Allodi Westling och Siljehag (2015) visar att behov av stöd för elever ökar från 

förskoleklass till skola och att det kan vara svårt att förutse vilket stöd som behövs framöver. 
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Enligt forskarna behöver samarbetet mellan pedagogerna i klasserna och 

speciallärare/specialpedagog bli ännu bättre. Genom att specialpedagoger/speciallärare, enligt 

skollagen (2010:800), redan i förskoleklass går in och gör observationer, tittar på 

anpassningar samt handleder pedagoger i ett tidigt skede skulle det vara lättare att förebygga 

och förutse vilket typ av stöd som behövs i årskurs ett. Det är av stor vikt att förskoleklassen 

räknas som en del av skolans verksamhet gällande det specialpedagogiska stödet så att stöd 

kan sättas in så tidigt som möjligt. Här finns ingen tid att förlora. En högkvalitativ verksamhet 

minskar risken för att elever ska behöva stöd längre upp i åldrarna (Sammons, 2010b; 

Taggart, 2010) framförallt gällande sårbara barn, det vill säga barn som har större risk att 

behöva stöd. Därför är det extra viktigt att tidigt stöd ges till eleverna, vilket till viss del 

skedde i denna studie, och att samarbetet mellan pedagoger i förskoleklass och 

speciallärare/specialpedagoger är välfungerande.  

Kunskapstillskott – mer lika än olika 

Med anledning av att tidigare forskning om kvalitet i förskoleklasser är mycket begränsad ger 

studien flera kunskapstillskott. Ett är att i alla delar av resultatet är förskoleklasserna mer lika 

än olika. De har hög kvalitet på samma delar och lägre kvalitet på samma delar. Högst kvalitet 

uppmättes gällande språk och samspel medan lägst kvalitet uppmättes vad gäller leka och 

lära, framförallt gällande materialtillgång. Den största skillnaden uppmättes gällande utrymme 

inomhus där kvaliteten varierar från minimal till utmärkt. Att förskoleklassernas kvalitet var 

så pass lika är intressant med tanke på att Skolinspektionen (2015) kommit fram till att det 

råder stora skillnader mellan innehåll och hur förskoleklassens verksamhet bedrivs över hela 

landet. Även förskolor visar stora variation i kvalitet (Lundqvist, Allodi Westling, & Siljehag, 

2015). Ackesjö (2010) menar att förskoleklassernas verksamheter ser olika ut beroende på hur 

lokalintegrerade de är med övriga skolan. Hon menar också att pedagogernas identiteter 

varierar mycket och att verksamhetens utformning är otydlig och därmed blir verksamheten 

inte likvärdig mellan skolor. I denna studie har snarare uppmätts en stark likvärdighet mellan 

både verksamhetens innehåll, upplägg och kvalitet. En förklaring till likheten kan vara, precis 

som Ackesjö (2014) och Lago (2014) skriver, att förskoleklassen är i en förändringsprocess 

och nu mer börjat landa i en verksamhet som är likvärdig. Förändringsprocesser tar tid och det 

kan också vara så att förskoleklassens verksamhet lokalt börjar hitta en likvärdighet medan 

det nationellt fortfarande finns stora skillnader, något som denna studie inte undersökt. I 

denna studie är kvaliteten god i samtliga förskoleklasser. Även Salminen m.fl. (2012) hittar 

mestadels högkvalitativa klassrum (46 av 49), så där finns samstämmighet. 

Ytterligare ett kunskapstillskott från denna studie är bristen på material för lek i 

förskoleklassen. I resultatdelen får lek och lärande det lägsta medelvärdet och en anledning 

till detta är att det är många variabler och det är framförallt materialbristen som sänker 

medelvärdet. Brist på material kan vara en indikation på att lekens betydelse i verksamheten 

inte ges tillräcklig uppmärksamhet. Simeonsdotter Svensson (2009) menar att leken i 

förskoleklass kan vara ett redskap för att undvika svårigheter inte bara för barnet utan även för 

pedagogerna. I studien syns det att den fria leken ofta blir en utfyllnad efter samling och 

arbetspass och därmed är det svårt för barnen att hinna fördjupa sin lek. Ahlberg (2001) 

menar att en kreativ lekmiljö är viktig för att utveckla både lek och lärande, något som inte 

alltid är så lätt att få till i de klassrum som observerats, men även här går att höja kvaliteten 

genom att medvetet granska sin egen verksamhet. 
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Relation till teoretiskt ramverk  

Studiens resultat kan mycket väl knyta an till Bronfenbrenners bioekologiska modell (1979). 

Förskoleklassen är ett av sexåringens viktigaste mikrosystem där barnet befinner sig under en 

stor del av dagen, fem dagar i veckan. Bronfenbrenner menar att samspelet mellan de som 

befinner sig i mikrosystemet påverkar individen i stor utsträckning. Därför är det av stor vikt 

att det finns ett fungerade samspel och fungerade relationer i detta system. Området samspel i 

denna studie är det som får högst medelvärde av de delar som studerats och det är tydligt att 

detta är något som enligt pedagogerna är viktigt att arbeta med under förskoleklassåret. Detta 

lyfts som en styrka i förskoleklassens verksamhet, att pedagogerna har goda relationer till 

barnen och att barnen känner sig trygga med dem.  

Makrosystemet har haft stor påverkan på förskoleklassen alltsedan 1998 då Skolverket 

övertog myndighetsansvaret och förskoleklassen verksamhet blev en del av skolans läroplan 

(Utbildningsdepartementet, 1998b). En förändring på makronivå är införandet av 

obligatorium i förskoleklass. Denna påverkan på individen och mikrosystemet går inte än att 

se fullt ut men pedagogerna i studien har en önskan om att det specialpedagogiska stödet blir 

en självklarhet i förskoleklass precis som i skolan. Tiden som gått (kronosystemet) har också 

påverkat förskoleklassen i en riktning mot ett mer skollikt arbetssätt (Thörner, 2007). Även 

Ackesjö (2010) menar att förskoleklassen genomgått en förändringsprocess över tid mot ett 

mer skolinriktat innehåll. I denna studie har det också visat sig att kronosystemet hjälpt till att 

åstakomma en mer likvärdig verksamhet mellan förskoleklasserna. Detta har däremot inte 

uppmätts på nationell nivå (Skolinspektionen, 2015). Det kan tyda på att mikrosystem 

(förskoleklasser) på lokal nivå samspelar (mesosystem) och påverkar varandra mot att arbeta 

mer lika.  

Särskilt intressant – tomma bokhyllor 

Den här studien visar att alla deltagande förskoleklasser medvetet och aktivt arbetade med 

språkutveckling och därför är det förvånade att utbudet av litteratur framförallt med tanke på 

variation i både svårighetsgrad och genre är låg. Det visade sig även att inte någonstans hittas 

ett rimligt utbud av böcker om andra kulturer och folkslag. Även läshörnorna, böckernas 

placering och skick lämnar mycket att önska. Böckerna har en obefintlig roll i den fria leken 

och inte under någon observation ses elever spontant läsa. Detta är inte enbart särskilt 

intressant utan även oroande med tanke på elevers framtida läsförmåga. För att höja kvaliteten 

här gäller det för pedagogerna att få upp ögonen och säkerställa förändring inom kort. Sylva, 

Siraj-Blatchford och Taggart (2003) visade i sin studie att de som tidigt aktivt arbetat med 

tidig läsning, matematik och sociala färdigheter mätte en högre kvalitet än övrig verksamhet. 

Här skulle förskoleklasserna kunna höja sin kvalitet ytterligare om de blev medvetna. Detta är 

intressant med tanke på läsa-skriva-räkna-garantin som Skolverket inför. Att hjälpa pedagoger 

att bli medvetna om sin egen verksamhet och höja kvaliteten med hjälp av ECERS-R är något 

som har prövats med goda resultat (McDonald Hooks, Scott-Little, Marshall, & Brown, 2006; 

Andersson, 1999).  

Trånga lokaler 

Flera av lokalerna var relativt trånga och det var dåligt med utrymme för avskildhet på de 

flesta skolor. Förskoleklassernas lokaler är från början inte byggda för denna verksamhet men 

här finns förbättringar att göra framförallt gällande avskildhet och möblering. Lago (2014) 

menar att förskoleklassens rum och möblering inbjuder till lek. Här behövs en översyn av hur 

lokalerna möbleras och utnyttjas på bästa för att inbjuda mer till både lek och lärande, 
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förbättringar går att göra även på de skolor där brister i lokalförutsättningar finns. Ett sätt att 

höja kvaliteten här är att använda sig av ECERS-R eller Värderingsverktyg för tillgänglig 

utbildning (2016). Förvånade var också att det på flera skolor fanns brister gällande material 

inom flera områden. Detta gällde inte bara urvalet av böcker utan även material för musik, 

natur/experimenterande, rollek samt material om olika folkslag och kulturer.  

Tid 

Intressant är också att fundera över tiden som en bristvara i förskoleklass, något som 

pedagogerna ser som en utmaning gällande planering, dokumentation och att de endast har 

eleverna under ett år. Både Ackesjö (2014) och Lago (2014) ser förskoleklassens verksamhet 

och övergången från förskola till skola som en viktig process och här är det viktigt att 

verksamheten inte blir en isolerad ö eller en mellanklass på väg någon annanstans. 

Pedagogerna i förskoleklass såg tiden som en utmaning och det gäller att hitta former för 

samarbete mellan pedagoger i olika verksamheter på skolan. Kvaliteten på förskoleklassens 

verksamhet skulle troligen kunna höjas ytterligare om mer tid fanns för både planering, 

materialvård och samspel med eleverna. Här behöver kanske pedagogerna se över sin 

verksamhet från olika perspektiv och se hur de skulle kunna utnyttja tiden bättre men även ta 

hjälp från andra delar av skolan som speciallärare/specialpedagoger för att lyfta kvaliteten 

gällande tidsutmaningen.  

Implikationer 
Alla förskoleklasser som besöktes hade enligt ECERS-R god kvalitet men med enkla medel 

skulle kvaliteteten kunna höjas ytterligare. En sådan sak är att se över det material som finns, 

ta bort det som är trasigt, se över vad som behöver kompletteras eller köpas in, strukturera 

materialet samt etikettera så att det blir lättare att hålla ordning både för pedagoger och elever. 

De behöver även se över hur förskoleklasserna inbjuder till läsning gällande både 

läshörnornas utformning, tillgänglighet, placering i rummet och inte minst variation och utbud 

gällande böcker både med tanke på svårighetsgrad och genre. Material gällande förståelse för 

olika kön, folkslag och kulturer behöver ses över. Detta kan behövas även i förskoleklasser 

som inte ingår i den här studien. 

För att öka kvaliteten gällande barn i behov av stöd är det viktigt att speciallärare och 

specialpedagoger ser förskoleklassen som en naturlig del av skolans verksamhet och redan där 

hjälper till med observationer, stöd och handledning till pedagoger på samma villkor som 

övriga delar av skolans verksamhet. Utmaningen gällande tid, barngruppens storlek och att 

pedagogerna bara har eleverna under ett år är svårare att lösa. Här behövs en översyn i skolans 

organisation (exosystem) hur planeringstiden kan användas effektivt, hur resurserna fördelas 

på skolan och hur samarbetet mellan pedagogerna i olika klasser/verksamheter på skolan 

fungerar. 

Förslag till vidare forskning 
Skolverket (2016b) framhåller vikten av likvärdighet samtidigt som Skolinspektionen (2015) i 

sin rapport kommer fram till att det råder stora skillnader i både innehåll och hur 

förskoleklasser bedrivs runt om i landet. I denna studie har inga stora skillnader mellan 

kvalitet i förskoleklasserna uppmätts. Det skulle vara intressant och viktigt att utvidga 

forskningen till att undersöka kvaliteten i fler förskoleklasser men framförallt utvidga 

upptagningsområdet och se om likheterna består eller om det finns en större skillnad beroende 

på var i landet de är lokaliserade. Har förskoleklassens verksamhet och kvalitet närmat sig 

varandra de senaste åren eller består skillnader över landet?  



38 
 

Studier (Ackesjö 2010; Thörner, 2007) visar att förskoleklassens verksamhet blivit mer 

”skolifierad” då den flyttat till skolans lokaler. Med införandet av obligatorisk förskoleklass 

skulle det vara viktigt att fortsätta studera denna verksamhet och se vad som händer över tid.  

I detta småskaliga forskningsprojekt används endast observationsmaterialet ECERS-R, vilket 

kan ses som ytterligare en begränsning. I större studier kombinerar forskarna detta material 

med andra observationsmaterial. Lundqvist, Allodi Westling och Siljehag (2016) använde sig 

bland annat av Inclusive Classroom Profile (ICP) medan andra forskare (Salminen m.fl 2012) 

använde sig av Classroom Assessment Scoring System (CLASS) (Pianta, LaParo, & Hamre, 

2008) och Early Childhood Classroom Observation Measure (ECCOM) (Stipek & Byler, 

2004). En vidare forskning, som innefattar en kombination av dessa observationsmaterial, 

skulle kunna ge ytterligare svar på frågor gällande kvaliteten i förskoleklass. På detta sätt 

skulle en än bredare bild kunna påvisas av förskoleklassverksamhet.  
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Bilaga 1 

Hej! 

Jag heter Christina Ogebrink och läser sista terminen på specialpedagogiska programmet på 

Mälardalens högskola. Utbildningen avslutas med en uppsats på avancerad nivå. I min 

uppsats har jag valt att fokusera på förskoleklassen. Förskoleklassen har ju varit en egen 

frivillig skolform under tjugo år och nu när den blivit obligatorisk ser jag det som extra 

intressant att studera dess lärmiljö och kvalitet då skolan strävar efter likvärdighet och ”en 

skola för alla”. I min studie vill jag se hur arbetet ser ut i olika förskoleklasser samt titta på 

hur kvalitén i förskoleklasser ser ut och vilka likheter och skillnader det finns i olika 

förskoleklasser.  

Jag har valt att använda mig av ett observationsmaterial som heter Early Childhood 

Environment Rating Scale-Revised (ECERS- R). Detta material utarbetades i USA på 1980-

talet och har sedan omarbetats till svenska förhållanden samt reviderats senast 2010. Detta 

observationsmaterial har blivit internationellt erkänt och används för att bedöma kvalitet 

världen över. ECERS-R är ett observationsmaterial som framförallt har använts för att studera 

olika lärmiljöer i förskolan men det sträcker sig upp till sex års ålder och lämpar sig därmed 

även att användas vid observationer i förskoleklass. Materialet är indelade i sju olika teman, 

utrymme och inredning, vård och omsorg, språk och begreppsbildning, leka och lära, samspel, 

verksamhetens organisation samt föräldrar och personal.  I min undersökning har jag valt att 

ta bort delarna vård och omsorg samt föräldrar och personal. Observationsmaterialet tittar inte 

på enskilda barn eller pedagoger utan verksamheten och miljön i helhet. Det fokuserar på 

förutsättningar för barns lärande och utveckling. Materialet är utformat så att det kan 

användas av utomstående observatörer men kan även användas som självskattningsmaterial 

för pedagoger i det systematiska kvalitetsarbetet. 

För att kunna göra denna observation skulle jag behöva besöka er förskoleklass under en dag. 

Ni lämnar samtycke till mig, se nästa sida. Under dagen kommer jag framförallt vara i 

bakgrunden och observera men kan behöva ställa korta frågor till pedagogerna för att få 

förståelse i just ert arbete. Som avslutning på dagen skulle jag också vilja göra en kortare 

intervju (ca 15-20 min) med en pedagog för att kunna fördjupa och få en bredare bild av det 

jag sett under dagen.  

Då jag inte kommer att observera eller göra enskilda intervjuer med barnen så krävs inte ett 

skriftligt godkännande av varje enskild vårdnadshavare utan det är tillräckligt att de 

informeras (tex genom veckobrev). På så sätt har de möjlighet att tacka nej till deltagande.  

Allt insamlat material kommer att avidentifieras och endast användas i studiesyfte. 

Deltagande i denna studie är frivilligt och deltagaren kan när som helst avbryta medverkan 

om så önskas. Med vänliga hälsningar  

Christina Ogebrink 

(Handledare Johanna Lundqvist, MDH) 

 

Mobil: XXXXXXXX 
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Härmed samtycker vi som personal i förskoleklassen till att en ECERS-R observation 

genomförs. Någon av oss kommer även att kunna svara på korta frågor och ställa upp för en 

kortare intervju: 

 

Datum: 

Namn: 

Namn: 

Namn: 

 

Telefonnummer som vi kan nås på:  
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide inför kort intervju med förskollärare i klassen som observerats. 

 

• Berätta kort hur det är att jobba här i förskoleklass. 

• Hur arbetar ni med…? (fråga om det som jag ej har fått svar på under dagen) 

• Hur arbetar ni med barn med olika behov av stöd? Ge exempel. 

• På vilket sätt får du hjälp av specialpedagog eller speciallärare? 

• Vad är ni bra på i förskoleklassen? 

• Vilka utmaningar finns i arbetet i förskoleklass? 

• Vilka utvecklingsbehov ser du och vad kan förbättras i förskoleklassen? 


