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Syftet med denna studie var att undersöka sexåringars upplevelser och erfarenheter av att 
börja i förskoleklass. Detta syfte konkretiserades med hjälp av två forskningsfrågor: Vilka 
förändringar upplever sexåringar vid sin övergång från förskola till  förskoleklass? Vilka 
uppfattningar har sexåringar kring förskoleklass syfte och innehåll? Studien grundades på 
en kvalitativ undersökningsmetod i form av semistrukturerade barnintervjuer. 20 barn i 
två olika förskoleklasser intervjuades. Resultatet visade att övergången till förskoleklassen 
upplevdes som en spännande och utmanande förändring i barnens liv. Barnen ansåg att 
förskoleklassen  utgjorde  ett  steg  till  skolans  värld  men  det  förekom  blandade 
uppfattningar  om  detta  var  en  skolstart  eller  ej.  Vår  slutsats  var  att  förskoleklassen 
omfattade  både  lek  och  lärande,  dock  som  separata  aktiviteter.  Mängden  vuxenstyrda 
lärandesituationer  samt  miljöombytet  upplevdes  som  de  största  förändringarna  vid 
övergången.  I  studien  strävade  vi  efter  att  lyfta  fram  barnens  perspektiv.  Resultatet 
synliggjorde sambandet  mellan lek och lärande i  förskoleklassen.   Det är  angeläget  att 
barnen upplever verksamheten som meningsfull och lustfylld, att den utgår från barnens 
erfarenheter  och  bygger  vidare  på  deras  tidigare  lärande  så  att  kontinuiteten  inom 
utbildningen främjas.
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Inledning

Vad innebär det att börja skolan och när sker det?  Det är en fråga som Ackesjö (2011) 
lyfter och som andra, både föräldrar, lärare och även barn kanske någon gång har 
reflekterat  över. Sker den stora övergången när barn lämnar förskola och börjar i 
förskoleklass eller när de blir sju år och börjar i år ett? Frågan fortsätter kring vem 
som bestämmer när skolstarten sker. Ackesjö menar att denna diskussion tyder på 
olika uppfattningar och förutfattade meningar om vad förskoleklass egentligen är. Är 
det en förlängning av förskolan eller en skolförberedande verksamhet (a.a.)? 

Förskoleklass är  en frivillig  skolform för alla barn som under det år fyller sex år. 
Verksamheten  bedrivs  i  grundskolans  lokaler  och  regleras  av  skolans  läroplan. 
Förskoleklass  är  ett  fenomen  som  de  flesta  barn  har  erfarenheter  av. Oavsett 
tidpunkten när det stora språnget sker är det barn som är huvudaktörer i den viktiga 
omvandlingen  från  förskolebarn  till  skolelev.  Det  anses  därför  högst  relevant  att 
försöka se problematiken utifrån deras perspektiv. Denna studie riktar sin fokus på 
övergången mellan förskola och förskoleklass ur barns synvinkel. Studiens strävan är 
att ta reda på hur barn, som har gått i  förskoleklass i någon månad, tänker kring 
förskoleklassens  verksamhet  och de  förändringar  som de har  upplevt  efter  att  de 
slutade i förskolan.

Studien  är  disponerad  så  att  inledningsvis  formuleras  studiens  syfte  vilket 
konkretiseras  genom  två  frågeställningar.  Därefter  definieras  begreppet 
förskoleklass.  I  anslutning  till  detta  presenteras  relevant  litteratur  och  tidigare 
forskning  som  även  inkluderar  en  beskrivning  av  studiens  teoretiska  inramning. 
Vidare  beskrivs  studiens  metod  och  tillvägagångssätt  vid  datainsamlingen  och 
databearbetningen.  I  nästa  avsnitt  sammanställs  studiens  resultat  som  vidare 
analyseras och diskuteras i studiens avslutande del.

1.1 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka sexåringars upplevelser och erfarenheter av 
att börja i förskoleklass.

1.2 Frågeställningar

 Utifrån studiens syfte har vi formulerat följande frågeställningar:
• Vilka  förändringar  upplever  sexåringar  vid  sin  övergång  från  förskola  till 

förskoleklass?
• Vilka uppfattningar har sexåringar kring förskoleklass syfte och innehåll?

1.3 Begreppsdefinition

Förskoleklass
Enligt skollagen (2010:800) är förskoleklassen en frivillig skolform som är avsedd för 
sexåringar och även för barn som fyller sex år under höstterminen i samma år. Barn 
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kan även  eventuellt  få  plats  tidigare.  Alla  barn  i  Sverige  ska  erbjudas  att  delta  i 
förskoleklassens  verksamhet  som  pågår  ett  år.  Verksamheten  utgår  från  både 
förskolans och skolans arbetsformer och metoder där den fria leken och skapandet är 
väsentliga  delar  tillsammans  med  elevernas  nyfikenhet  och  lust  att  lära.  Vidare 
beskrivs det i skollagen att förskoleklassens verksamhet ska grundas på en helhetssyn 
och  ska  stimulera  elevernas  utveckling  samt  förberedda  dem  till  skolan  och  till 
livslångt  lärande.  Förskoleklassen  ska  även  hjälpa  elever  att  utveckla  sociala 
kontakter med andra.

2 Litteraturgenomgång

I detta avsnitt presenteras relevant litteratur samt tidigare forskning kring fenomenet 
förskoleklass, dess historia och plats i utbildningssystemet. Vidare tas det upp barns 
lek,  lärande och utveckling i  övergången mellan förskolans  och skolans  tradition. 
Avslutningsvis beskrivs förskoleklassens verksamhet ur sexåringars perspektiv. 

2.1 Historisk tillbakablick på förskoleklass framväxt

Förskoleklass  som  en  specifik  verksamhet,  avsedd  för  sexåringar,  är  inget  nytt 
fenomen, hävdar Myndighet för skolutveckling (2006). Det har alltid funnits olika 
former  av  åldershomogena  skolförberedande  verksamheter  för  de  äldsta 
förskolebarnen eller hemmavarande sexåringar. Alla har haft som syfte att underlätta 
övergången från barnomsorgen eller hemmet till skolan. Sen 1998 är förskoleklass en 
egen skolform. Den är det första steget in i skolsystemet där förskoletraditionen ska 
möta och påverka skolans tradition så att förskolans syn på lustfyllda aktiviteter, lek 
och  lärande  får  sprida  sig  i  den  obligatoriska  grundskolan.  Till  skillnad  från 
grundskolan är förskoleklassen frivillig. Palmblad (2001) menar att en uppfattning 
om förskoleklassens  historia  är  en  nödvändig  utgångspunkt  att  för  att  förstå  hur 
verksamheten fungerar i dag och kan utvecklas i framtiden.  Förskoleklassen har sitt 
ursprung  och  sin  bakgrund  i  den  allmänna  barnomsorgen.  Förskoleklassens 
utvecklingshistoria är därmed starkt förknippad med barnomsorgens framväxt. 

Barnomsorgens  historia  sträcker  sig,  enligt  Palmblad  (2001)  och  Martin  Korpi 
(2006), till mitten av 1800-talet då stora förändringar i samhället skapade behov av 
att organisera barntillsyn. Som konsekvenser av att det tidigare jordbrukssamhället 
förvandlades till industrisamhället flyttade befolkningen i stor utsträckning till städer 
för att få arbete. Därmed förändrades familjestrukturen till mindre familjeenheter. 
Arbetarbarn lämnades utan tillsyn och växte upp på gatorna vilket  medföljde hög 
barndödlighet  och kriminalitet.  Detta  blev  ett  socialt  problem för  hela  samhället. 
Under  denna tid  formades  därför  olika verksamheter  riktade på omsorg för  barn 
under sju år. Dessa utgick från två traditioner med olika syften, dels att skapa socialt 
inriktade  verksamheter  som  gav  tillsyn  och  social  omsorg,  dels  att  bedriva 
pedagogiska verksamheter med fokus på undervisning. 

Palmblad (2001) och Martin Korpi (2006) förklarar vidare att det sociala syftet hade 
ett starkt samband med kvinnors position i samhället och vem som tog hand om barn 
och deras fostran. Barnkrubbor, där oftast outbildad personal tog hand om fattiga 
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barn  hela  dagarna  medan  deras  föräldrar  arbetade,  är  föregångare  till  dagens 
förskola. Verksamheter som däremot från början skapades i ett pedagogiskt syfte var 
barnträdgårdar. De första barnträdgårdsverksamheterna startades i början av 1900-
talet efter Fredrich Fröbels filosofi. Den tyske pedagogen ansåg att alla barn behöver 
såväl omsorg med vård som pedagogisk stimulans för sin utveckling. Betydelsen av 
skapande verksamhet, den fria leken, den övriga barngruppen samt pedagogens roll 
för varje enskilt barns utveckling anses än i dag som viktiga aspekter i den svenska 
förskolepedagogiken, vilket även Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) betonar.  

Båda  inriktningarna  inom  barnomsorgen  har  under  tiden  utvecklats  i  en 
sammanlänkning som fokuserar på barns utveckling i sin helhet med utgångspunkt i 
livssituation  som  barn  befinner  sig  i.  Denna  helhetssyn  är  grunden  för  dagens 
verksamheter både inom förskola och inom förskoleklass (Palmblad, 2001). Dahlberg 
och Lenz Taguchi (1994) menar att helhetstänkandet, där fokus läggs på hela barnets 
utveckling och den totala situationen, är den mest grundläggande och framträdande 
aspekten  inom  förskolepedagogiken.  Det  tog  dock  längre  tid  innan 
barninstitutionerna uppfyllde strävan att fylla både social och pedagogisk funktion, 
påpekar  Martin  Korpi  (2006).  Enligt  Dahlberg  och  Lenz  Taguchi  (1994)  började 
tanken om att skapa ett enhetligt förskolesystem tillgängligt för alla barn diskuteras 
först i mitten av 1930-talet. Detta syftade på att förena traditionen från den socialt 
motiverade  barnkrubban  med  den  pedagogiskt  motiverade  barnträdgårdens 
tradition.  Eftersom  kvinnorna  i  allt  större  utsträckning  behövdes  på 
arbetsmarknaden blev den enhetliga barnomsorgen en gemensam angelägenhet för 
hela samhället.  Det skulle  dock dröja ytterliga decennier innan den gemensamma 
benämningen förskola skulle införas. Martin Korpi (2006) belyser att detta skedde i 
början av 1970-talet  i  strävan att väva samman traditionen från daghem och från 
lekskolor. Benämningen skulle tyda på att båda verksamheterna vägleddes av den 
pedagogiska inriktningen. Den omfattade både heltidsförskola, som kallades daghem, 
och  deltidsförskola,  som  kallades  lekskola.  Lekskolorna  var  förskoleklassliknande 
verksamheter som började startas på 1940-talet i syftet att erbjuda deltidsvistelse i en 
pedagogisk  verksamhet  och  därmed  främja  äldre  förskolebarns  utveckling  och 
fostran. 

Diskussionen om samarbetet mellan barnomsorg och skola pågick i många offentliga 
utredningar  från  1940-talet  till  slutet  av  1990-talet  (Davidsson,  2000;  Palmblad, 
2001; Pérez Prieto, 2003). Davidsson (2000) skriver att huvudsakligen diskuterades 
synen på samverkan mellan förskola och skola, både i innehåll och i organisation. De 
viktiga frågorna handlade om barns skolstart i den mening när de skulle börja delta i 
en mer formell undervisning och vad undervisningen skulle ha för syfte och innehåll. 
Det strävades efter en ömsesidig påverkan och ett gemensamt förhållningssätt med 
barnen och deras erfarenheter som utgångspunkt. Detta i syftet att uppnå kontinuitet 
i  pedagogiken  som  barnen  skulle  få  uppleva  under  övergången.  Förskolan  skulle 
förbereda för skolan genom att göra barnen trygga inför övergången samt skapa lust 
och glädje inför skolstarten.  Övergången skulle på så sätt kunna upplevas som en 
naturlig fortsättning på det som börjades i förskolan och skulle följas efter i skolan. 

Diskussionen  resulterade  i  att  1  januari  1998  fick  barnomsorgen  Skolverket  som 
huvudman,  istället  för  Socialstyrelsen,  och  alla  barnomsorgens  tidigare 
verksamhetsformer  daghem,  familjedaghem,  deltidsförskola  och  skolbarnomsorg 
underordnades  skollagen.  Reformen  innebar  att  förskoleklassen  blev  en  egen 
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skolform  och  tillsammans  med  grundskolan  och  fritidshemmet  fick  ett  nytt 
styrdokument, en gemensam läroplan Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet,  Lpo 94.  Även förskolan fick  en egen läroplan, 
Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Anledningen till denna stora reform var strävan att 
skapa en helhet inom utbildningen, att möjliggöra ett livslångt lärande vars grund 
läggs redan i förskolan. Förskoleklassen integrerades i skolans närmiljö för att främja 
samarbete mellan förskollärare och grundskollärare (Palmblad, 2001; Martin Korpi, 
2006). Likaså beskriver Karlsson, Melander, Pérez Prieto och Sahlström (2006) att 
reformen huvudsakligen syftade på att skapa en smidig övergång samt kontinuitet i 
pedagogiken från förskola  till  skola  med en gemensam syn på barns  lärande och 
utveckling.  Skolverket  (2000) konstaterade snabbt  att  förskoleklassen kom att  bli 
sexåringarnas skolform i den mening att majoriteten av sexåriga barn är inskrivna i 
denna frivilliga skolform vilket även Myndighet för skolutveckling (2006) bekräftade.

Palmblad (2001) problematiserar att barnverksamheterna har fått olika officiella och 
icke  officiella  benämningar  under  hela  barnomsorgens  historia.  Namnbyten  har 
orsakat en förvirring kring de olika verksamheternas syfte och innehåll. Begreppet 
förskola  benämnde  exempelvis  ursprungligen  en  förberedande  daglig 
tretimmarsverksamhet för sexåringar officiellt kallad deltidsförskola. Däremot idag 
menas med benämningen förskola det som tidigare kallades för daghem, i vardagligt 
tal ”dagis”.  Sexårsverksamhet och nollklass är andra exempel på benämningar som 
användes för förskoleklassen innan den officiella benämningen befästes och började 
användas  av  allmänheten.  Nuvarande  benämningarna  förskola  och  förskoleklass 
infördes 1998 när de nya läroplanerna trädde i kraft. Förskola blev en ny beteckning 
för daghemmet och deltidsförskolan bytte namn till förskoleklass. Syftet med denna 
benämning var att tydligt visa att förskoleklassen var en klass som tillhörde skolan. 
Samtidigt påpekar Pérez Prieto (2003) att avsikten med benämningen även var att 
markera  att  det  fanns  ett  starkt  samband  med  förskolan  genom  den  fortsatta 
förskolepedagogiken.

2.2 Teoretisk utgångspunkt

Under denna rubrik redovisas teoretiska grundantaganden som studien bygger på. 
Detta blir nödvändigt för att belysa perspektiv som denna studie är skriven utifrån. 
Studien är teoretiskt förankrad i ett synsätt som utgör ett ramverk för presentation av 
litteratur  och  tidigare  forskning.  Likaså  präglas  metodvalet  samt  analys  och 
diskussion kring studiens resultat av den teoretiska utgångspunkten. 

Utvecklingspedagogiskt perspektiv
Utgångspunkten  för  denna  studie  ligger  i  ett  utvecklingspedagogiskt  perspektiv. 
Utvecklingspedagogiken  utför  den  teoretiska  ramen  i  den  mening  att  det 
utvecklingspedagogiska  angreppssättet  präglar  hur  studiens  datainsamling 
genomförs,  hur  det  insamlade  materialet  tolkas,  beskrivs  och  analyseras.  Den 
utvecklingspedagogiska teorin fokuserar,  enligt  Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2003), på lärande i form av yngre barns sätt att se, urskilja, uppfatta och 
förstå vilket barn anses göra med hela kroppen. Generella företeelser utifrån barns 
erfarenheter  och  erfaranden,  som  sätter  spår  i  deras  medvetande,  utgör 
huvudintresset  inom  utvecklingspedagogiken.  Utvecklingspedagogikens  centrala 
fokus ligger på barns perspektiv, barns sätt att uppleva och erfara omvärlden samt 
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utveckla  sin  förståelse  av  den.  Inom  utvecklingspedagogiken  betonas  sambandet 
mellan lärande och lek. Leken skapar mening för lärande och utveckling eftersom det 
är genom leken som barn uppfattar sin omvärld.

Barns perspektiv och barnperspektiv i studien
Denna studie strävar efter att närma sig barns sätt att tänka, uppleva och uppfatta. 
Att återge barns perspektiv och förstå deras syn är huvudprinciper i denna studie. 
Data för studien samlas in genom intervjuer där barnen själva lämnar information 
och därför ses som respondenter som kan delge sitt  sätt  att  se på olika fenomen. 
Detta resonemang ligger i linje med Halldéns (2003) förklaring av begreppet barns 
perspektiv. Barns perspektiv omfattar det perspektiv eller den kultur som är barns 
egen. Samtidigt är det vi som företräder barnen genom vår tolkning och analys av 
barnens utsagor. För att dessa kan sättas i ett mer övergripande perspektiv måste 
hela kontexten belysas. Halldén (2003) påpekar att det behövs ett bredare begrepp 
utöver barns perspektiv. Det krävs att se sammanhanget ur ett helhetsperspektiv som 
tar  hänsyn  till  barns  livssituation  samt  deras  plats  i  samhället.   Tillämpning  av 
barnperspektiv innebär därmed att lägga fokus på barns villkor och verka för barns 
bästa.  Halldén  påstår  att  barnperspektiv  inkluderar  och  samtidigt  överstiger 
innebörden att återge barns perspektiv.

2.3 Barns lek, lärande och utveckling i övergången

Barndomens villkor har, enligt Skolverket (2010a), förändrats utifrån samhälleliga 
historiska  omställningar.  Familjestrukturen  har  inte  längre  ensamt  påverkan  på 
barns  fostran,  omsorg,  utveckling  och  lärande.  I  stället  har  barndomen 
institutionaliserats  och  därmed  har  förskola  och  skola  blivit  betydelsefulla 
verksamheter som formar barnen. Skolverket (2010b) konstaterar att barn från tidig 
ålder  tillbringar  mer  tid  i  olika  institutionen  än  i  familjekontexten.  Samhällets 
institutioner  förskola  och  skola  har  därmed  fått  ett  allt  större  ansvar  för  barns 
uppfostran, omsorg och utbildning. Barndomen formas av relationer mellan barn, 
familj och pedagoger i institutionerna. På så vis har barndomens institutionalisering 
en grundläggande betydelse för barns lärande. Skolverket (2010a) menar att dagens 
utbildningssystem fungerar som ett möte mellan familjer, barn, elever och pedagoger 
där alla kommer med varierande förutsättningar, behov och erfarenheter utifrån sina 
olika sociala, etniska och kulturella bakgrunder. Lärandet måste därför ses i denna 
breda kontext som kännetecknas av mångfald. 

Thörner (2007) diskuterar hur lärandet påverkas av den pedagogiska miljön, både 
den  sociala  och  den  fysiska,  som  barnen  befinner  sig  i.  Enligt  hennes  studie 
förekommer  det  en  tydlig  uppdelning  mellan  barnen  i  förskoleklassen  och  andra 
elever i skolan. Likaså är verksamhetens innehåll i förskoleklassen ojämnt  uppdelad 
mellan strukturerade skolliknande aktiviteter och barnens fria lek och aktiviteter som 
grundas  på  deras  intresse  och  idéer.  Detta  faktum  påpekar  även  Karlsson  m.  fl. 
(2006).  Författarna  hävdar  att  syftet  med  att  förskolepedagogiken  ska  influera 
skolans synsätt inte har uppnåtts. Skillnaden mellan förskolans och förskoleklassens 
praktik har istället ökat så att övergången mellan förskola och förskoleklass upplevs 
som skolstart. Anledningen till detta är att förskoleklassens verksamhet liknar skolan 
i den meningen att den innehåller mängder vuxenstyrda aktiviteter samt aktiviteter 
med siffror och bokstäver. Detta innehåll strukturerar upp verksamheten i mindre 
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delar vilket motsvarar skolans lektionsschema, vilket även synliggörs i  Skolverkets 
(2000) utvärdering av integreringsprocessen. Vidare påpekas det i rapporten att lek 
och skapande verksamhet förekommer som särskilda schemalagda aktiviteter i stället 
att  prägla  verksamheten  och  dess  arbetssätt.  Även  Palmblad  (2001)  anser  att  på 
grund  av  integrationen  har  förskoleklassens  pedagoger  tagit  över  skolans 
kunskapssyn och lärandesyn som bär spår av förmedlingspedagogik. Förskoleklassen 
har  därmed närmat sig skolan och skolifierats  istället  för  att  förskolepedagogiken 
skulle få influeras och få påverkan på skolans arbetssätt, vilket har varit regeringens 
egentliga  intention.  Samma  intention  kommer  till  uttryck  i  nuvarande  gällande 
Läroplan  för  grundskolan,  förskoleklass  och  fritidshemmet,  Lgr  11 
(Utbildningsdepartementet,  2011) där elevers skapande och lek samt deras fysiska 
aktivitet betonas: 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga 
skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska 
sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen (s. 
9). 

Davidsson (2002)  belyser  i  sin  avhandling två olika synsätt  på barnet.  Barnet  på 
förskolan anses vara omoget medan barnet i skolan ses som moget. Härmed menar 
hon  att  pedagoger  planerar  sin  verksamhet  utifrån  dessa  föreställningar. 
Pedagogerna, både i  förskolan och i skolan, är överens om att sexåringar behöver 
mera frihet där leken har en viktig roll eftersom sexåringar anses som omogna och 
har svårt att sitta stilla. På grund av detta är det förskolans uppgift att genom leken 
förberedda barn för skolan där det ”rätta” lärandet sker. Eftersom sexåringen som 
ska  börja  i  skolan  anses  vara  omogen  kommer  leken  följa  med  in  i 
förskoleklassverksamheten.  Även  Dahlberg  och  Lenz  Taguchi  (1994)   skildrar  två 
skilda  traditioner  i  sättet  att  se  på  barnet.  Dessa  är  förknippade  med  förskola 
respektive skola och kommer till uttryck i verksamheternas innehåll och arbetssätt. 
Därigenom  blir  även  synen  på  barnens  lärande  som  verksamheterna  förmedlar 
präglad av dessa sociala konstruktioner av barnet.  Förskolan ger uttryck för barnet 
som natur vilket förenklat betyder att barnet är kompetent och endast behöver få 
möjlighet att uttrycka sin kompetens. Enligt skolans pedagogik är barnet kultur- och 
kunskapsåterskapare  vilket  tyder  på  att  barnet  förväntas  reproducera  skolans 
ämnescentrerade innehåll (a.a).

Syftet  med  omstruktureringen  att  flytta  förskoleklassen  över  till  skolan  var  att 
förskolepedagogiken skulle få möjlighet att föra in någonting nytt till skolan, påpekar 
Karlsson m. fl. (2006). Anledningen till att förändra skolans verksamhet var även att 
få  in  ett  mera  elevfokuserat  arbetssätt  samt  att  förskolepedagogers  långvariga 
erfarenheter  av  att  arbeta  i  lag  skulle  utnyttjas.  Vidare  belyser  författarna  att  i 
förskolan  har  leken  alltid  haft  en  viktig  roll  i  verksamheten.  Leken ger  barnet 
möjlighet att utforska, använda fantasi och kreativitet. Leken är samtidigt en lustfylld 
lärandeform som kan användas överallt. Utifrån de argumenten ska leken få större 
plats  i  skolan.  Skolans  verksamhet  ska  utgå  från  den  enskilda  eleven  och 
hans/hennes  intressen  i  motsats  till  skolans  ämnescentrerade  inriktning  där 
utgångspunkten till  aktiviteterna har varit inlärning och ämneskunskaper.  Thörner 
(2007)  anser  att  integrationsreformen  inte  uppnått  sitt  syfte  samt  att 
förskoleklassens verksamhet  har brister  i  att  främja lärande som en övergripande 
process och lärande via lek. 
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Davidsson (2002) problematiserar att i och med att förskolan fick en egen läroplan 
har  förskolan  fått  i  uppdrag  att  lägga  fokus  på  barns  tidiga  språkstimulans  och 
matematikutveckling. Detta har medfört att även förskollärare är inblandade i barns 
läs- och skrivutveckling samt i matematiken. Traditionellt har ämneskunskaper som 
matematik  och  språk  bara  förknippats  med  lärare  i  grundskolan  medan 
förskollärares verksamhet har fokuserat på lek och skapande. Davidsson hävdar att 
det förekommer att arbetet med läs- och skrivinlärning på förskolan inte uppskattas 
av grundskollärare eftersom detta anses vara deras område. Leken och skapandet, 
som  är  viktiga  delar  i  förskolans  verksamhet,  har  däremot  inte  på  samma  sätt 
synliggjorts  och  med  samma  betydelse  uppmärksammat  i  skolan.  Detta  trots 
intentionen  i  både  Lpo  94  (Utbildningsdepartementet,  2006)  och  Lgr  11 
(Utbildningsdepartementet,  2011)  om  att  lek  och  skapande  betonas  som  viktiga 
aspekter för lärande i skolans tidiga år. 

Likaså påpekar Lillemyr (2006) att skolans centrala mål är själva lärandet. På grund 
av detta blir det en pedagogisk utmaning för lärare i skolan att ta vara på barnens 
inre motivation som uppkommer i leken och överföra det till  undervisningen med 
lärandet som syfte. Resultatet kan bli att leken och lärandet kompletterar varandra 
vilket  underlättar  övergången från  förskola  till  skola.  Davidsson  (2002)  bekräftar 
detta resonemang i sin studie om lärarnas syn på integration. Lek, temaarbete och 
matematik  gavs  som  exempel  på  aktiviteter  som  främst  kan  integrera  olika 
verksamheter. Leken som fenomen såg lärarna från olika perspektiv, som den fria 
leken  och  lärandet  genom leken.  Lärarna  i  studien  var  inspirerade  av  förskolans 
temainriktade arbetssätt utan små avbrott som raster och schemat som styr skolans 
verksamhet.  Lärarna  på  förskoleklassen  hävdar  att  sexåringar  inte  bara  ska  sitta 
stilla, utan de behöver rörelse och praktiskt arbete.  Myndigheten för skolutveckling 
(2006) utvecklar vidare denna tanke och fastställer att förskoleklassens verksamhet 
är ett bevis på att lärande är en ständig process. Barn lär sig genom lek och därmed är 
inte lek och lärande några avgränsade områden utan dessa har ett starkt samband 
med varandra och går ihop.  I leken införskaffas nya upplevelser vilket leder till att 
förståelse om sig själv och omvärlden utvecklas och på så sätt skapas nya kunskaper.

Skolan har,  enligt  Lillemyr (2006),  även en ambition att  förändra övergången till 
skolan så att skolan anpassar sig till  barn och inte som de var tidigare där skolan 
förväntades  ta  emot  barn  som  redan  var  skolmogna.  Han  påpekar  vidare  att 
sexåringar  är  lika  motiverade  och  självständigt  kan  klara  av  samma  saker  som 
sjuåringar men att det finns en nervositet och spänning just kring den sociala delen 
som kopplas samman med skolstarten.  Ackesjö (2010b)  bekräftar  att  det  centrala 
innehållet i förskoleklassens uppdrag är att lägga fokus på barnens sociala utveckling, 
skapa trygghet samt väcka och ta tillvara lust till lärande. Detta anses vara grunden i 
verksamheten  som  ska  förbereda  barn  på  deras  fortsatta  skolgång,  menar 
förskoleklassens pedagoger i studien. På liknande sätt resonerar Siller (2000) om att 
den sociala utvecklingen är avgörande för individens lärande för att kunna samspela 
med andra som i sin tur främjar både samarbetet och samhörighetskänslan. Vidare 
påpekar  författaren  att  utvecklingen  måste  främjas  som helhet,  där  såväl  sociala, 
språkliga som motoriska egenskaper utvecklas genom lek. På så sätt förbereds barnen 
inte bara för skolan utan även för hela livet.

Persson och Wiklund (2007) betonar att alla lärare, både i förskola och i skola, har i 
uppdrag att främja barns lärande. För att kunna förverkliga detta uppdrag krävs det 
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lärares reflektion och diskussion om kunskapssyn, vad kunskap är, hur den skapas 
och utvecklas. Lärare i förskoleklass befinner sig mellan dessa båda kulturer, mellan 
det informella och formella lärande. De tillhör båda kulturerna vilket resulterar i en 
strävan  om  att  väva  samman  och  utveckla  förhållnings-  och  arbetssättet. 
Förskoleklassen  bör  inte  uppfattas  som  en  skolförberedande  verksamhet  i  den 
mening att den ska förbereda sexåringarna på något nytt som avsevärt skiljer sig från 
deras tidigare erfarenheter. Denna syn projicerar en uppfattning om att alla måste 
klara av en viss kunskapsnivå för att vara förbereda för skolan där det riktiga lärandet 
sker. Författarna påpekar att det i stället ska vara skolan som behöver utgå från och 
ta tillvara den variation av kunskaper och erfarenheter som sexåringarna redan har. 
Detta i syftet att främja och utveckla deras lärande.

2.4 Förskoleklassens position inom utbildningssystemet

Ackesjö (2011) påpekar att det faktum att förskoleklass har en historisk anknytning 
till förskola betyder inte att förskolepedagogik i båda verksamheterna innebär samma 
sak.  Det  finns  två skilda  traditioner  inom förskolepedagogiken.  Förskoleklass  och 
förskola  för  barn  under  sex  år  har  utvecklats  separerat  under  förskolans  historia 
vilket  har  bidragit  till  olika  synsätt  och  förhållningssätt.  Till  skillnad  från 
pedagogiken  för  de  yngre  förskolebarnen  har  förskollärare  i  lekskolor  och 
deltidsgrupper under långa decennier vägletts av ambitioner att förbereda de äldsta 
barnen  på  förskolan  inför  skolstarten.  Efter  att  förskolan  blev  en  del  av 
utbildningssystemet  förändrades  förskolans  uppdrag.  Det  innebär  att  förskolans 
verksamhet  har  ändrat  sin  fokus  från  omsorg  till  barns  lärande  och  utveckling. 
Intentioner  i  förskolans  reviderade  läroplan,  att  förskolan  ska  arbeta  utifrån  de 
skolliknande  ämnesblock  av  språk,  naturvetenskap  och  matematik,  väcker 
funderingen att förskolan håller på att utvecklas mot skolans tradition. Att förbereda 
barnen inför deras kommande skolgång knyts inte längre bara till  verksamheten i 
förskoleklass utan har spridit sig till pedagogiken i förskolan, påpekar Ackesjö.

Myndigheten för skolutveckling (2006) använder uttrycket ”ingenmansland” för att 
beskriva förskoleklass som en ny och okänd arena som formas av pedagoger och barn 
i verksamheten. Acksjö (2010a) ställer sig kritiskt till denna benämning för den anses 
tyda på att verksamheten finns separerad och ingen har gjort anspråk på den. Istället 
skildrar  hon  förskoleklassen  som  ett  gränsland  som  befinner  sig  mellan  olika 
områden och där gränserna kan överstigas åt olika håll. Lärarna i förskoleklassen ser 
sig själva som gränsöverskridare. De upplever att de är en del i helheten genom att de 
tillhör olika kulturer och traditioner som förknippas såväl med förskolan som med 
skolan. På så sätt pendlar de mellan traditionerna i syftet att utgå från barns behov 
och främja deras lärande. Ackesjö påpekar samtidigt att lärarna mest fokuserar på 
samverkan med skolan.

Persson och Wiklund (2007) samt Thörner (2007) förespråkar att både strukturerade 
och friare former av lärandesituationer bör förekomma, dock med en genomtänkt 
balans mellan dessa. Även Ackesjö (2011) framför utifrån sin forskning en önskan om 
att förskoleklassen ska fungera som en länk mellan förskola och skola. Detta hämmas 
på grund av att förskola och skola utgår från skilda traditioner gällande undervisning 
och lärande som organiseras på olika sätt. Förskoleklassens placering mellan förskola 
och skola kan därmed skapa svårigheter och hinder för läraren i förskoleklassen. De 
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tillhör inte längre förskolans värld samtidigt som de inte riktigt släppts in i skolans. 
Istället  för  att  utveckla  samarbete  och  uppleva  samhörighet  och  identitet  med 
grundskollärarna lämnas de ofta utanför som en särskilt  grupp med sitt  specifika 
arbetssätt. 

2.5 Samverkan mellan verksamheterna

I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2010) står det under 
rubriken om samverkan att:  

Förskolan  ska  sträva  efter  att  nå  ett  förtroendefullt  samarbete  med  förskoleklassen, 
skolan  och  fritidshemmet  för  att  stödja  barnens  allsidiga  utveckling  i  ett  långsiktigt 
perspektiv.  /.../  När  barnets  övergång  till  de  nya  verksamheterna  närmar  sig  har 
förskolan  den  särskilda  uppgiften  att  finna  former  för  att  avrunda  och  avsluta 
förskoleperioden (s. 13). 

Enligt  Lpfö 98 är det förskollärares ansvar att  ”samverkan sker med personalen i 
förskoleklass,  skola  och  fritidshemmet  för  att  stödja  barnens  övergång  till  dessa 
verksamheter. Arbetslaget ska utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i 
förskoleklass, skola och fritidshem samt samverka med dem” (s. 14).

I Lgr 11 beskrivs följande riktlinjer gällande samverkan: 

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika 
varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att  stödja elevernas utveckling och 
lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt 
samarbete  med förskolan.  /…/  Läraren  ska  utveckla  samarbetet  mellan  förskoleklass, 
skola och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan 
och i berörda skolformer /.../ (s. 16).

Utbildningsreformen 1998 syftade på att öka integration mellan förskola, skola och 
fritidshem och därmed genom ett gemensamt förhållningssätt skapa kontinuitet som 
förutsättningar  för  ett  livslångt  lärande  (Skolverket,  2001).  Integreringen  mellan 
förskoleklass  och skola  innebär  även något  kvalitativt  nytt  i  verksamheterna.  Två 
verksamheter ska inte bara komplettera varandra utan ska ge nya möjligheter för 
utveckling med ett holistiskt synsätt, hävdar Karlsson m. fl. (2006). Enligt författarna 
behöver helhetstänkandet genomsyra hela verksamheten likaså på förskolan som på 
skolan.  Helhetstanken ska  därför  även  prägla  samverkan mellan  verksamheterna. 
Förskollärare,  grundskollärare  och  fritidspedagoger  ska  arbeta  tillsammans  och 
utnyttja  varandras  yrkeskompetenser  vilket  i  sin  tur  gynnar  den  enskilda  eleven. 
Davidsson (2000) har en liknande tanke när hon förklarar att syftet med samverkan 
är att skapa en gemensam grundsyn genom att pedagogerna tillsammans konstruerar 
en  praktik  som  bygger  på  olika  yrkeskunskaper  och  skapar  den  så  kallade  röda 
tråden. Härmed menar hon att samverkan ska leda till  att pedagogerna från olika 
verksamheter  tillsammans  strävar  mot  samma  mål  som  i  sin  tur  leder  till  ett 
gemensamt ansvar och en hög kvalitet i arbetet. Samverkan ger även grund för ett 
livslångt lärande genom att pedagogerna kan planera långsiktigt,  samtala runt det 
gemensamma förhållningssättet och värdegrunden samt tolka läroplaner gemensamt 
med kollegor. 
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Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) skildrar en vision om att förskola och skola kan 
mötas trots sina skilda traditioner. Genom att konstruera en gemensam grundsyn där 
barnet  ses  som  aktiv  kultur-  och  kunskapsskapare  skapas  det  en  gemensam 
mötesplats där både förskollärare och grundskollärare kan utveckla sin pedagogiska 
verksamhet.  Forskarna  menar  att  verksamheternas  olika  uppdrag  beskrivna  i 
läroplanerna tolkas  utifrån lärarnas  bakgrund och de relationer  som finns mellan 
verksamheterna. Verksamheternas syn på varandra och varandras uppdrag speglar 
den  status  och  maktposition  i  utbildningssystemet  som  respektive  verksamhet 
tillskrivs.  Lärarnas medvetande om detta blir därför en nödvändig förutsättning för 
mötet och samverkan mellan verksamheterna. Liknande slutsatser drar Skolverket 
(2001)  i  sin  utvärdering  av  integreringsreformen  samt  Myndigheten  för 
skolutveckling  (2004)  i  beskrivningen  av  förutsättningen  för  samverkan  mellan 
förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Det finns potential att skapa ett 
gemensamt  synsätt,  förhållningssätt  och  arbetssätt  i  de  olika  pedagogiska 
verksamheterna. Därmed kan omsorg vävas samman med lärande och på det viset 
främja barns utveckling och lärande i sin helhet. Detta kan ske under förutsättningar 
att lärarna får möjligheter till  kompetensutveckling där gemensamma reflektioner, 
planeringen  och  utvärdering  blir  grundstenar.  För  detta  krävs  dock  kunskap  och 
medvetenhet  om  den  egna  traditionen  likväl  som  en  gemensam  grundsyn  som 
präglar  hela  utbildningsorganisationen.  Andra  strukturella  förutsättningar  så  som 
personaltäthet,  gruppstorlekar  och ändamålsenliga  lokaler  blir  nödvändiga  för  att 
uppnå reformens syfte.

2.6 Barns syn på förskoleklass

Innan förskoleklass  lagstadgades  1998 som en egen  skolform genomförde Jancke 
(1995) en studie som syftade på att undersöka barns syn på sexårsverksamhet, som 
föregångaren  till  dagens  förskoleklass  ofta  benämndes.  Enligt  studiens  resultat 
upplevde barnen verksamheten som skolförberedande i den mening att de påbörjade 
sitt lärande där som skulle utvecklas vidare i grundskolan. Barnens upplevelser tydde 
på förmedlingspedagogikens dominans och barnens passiva roll i det egna lärandet. 
Förskoleklassens första läroplan Lpo 94 talade i  den motsatta riktningen när den 
beskrev strävandemålen att ”varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära, utvecklar tillit 
till sin egen förmåga” ( s. 9).

Tid  och  miljö  är  två  viktiga  faktorer  som  påverkar  förskoleklassens  verksamhet, 
menar  Persson  och  Wiklund  (2007).  Författarna  själva  använder  skola  som  en 
övergripande benämning för miljön samtidigt som de specificerar att det talas om 
förskoleklassen  eller  exempelvis  år  ett.  Barnen  har  enligt  författarna  en  tydlig 
uppfattning om att de tillhör en unik klass, som de själva förstår som ett mellanläge, 
mellan den avslutade perioden i  förskolan och innan de börjar i  år ett.  Det unika 
beror dels på att förskoleklassen inte styrs av tidsschema på samma sätt som andra 
klasser i skolan samt på att förskoleklassens miljö vanligtvis omfattar flera mindre 
rum  för  exempelvis  skapande än  enbart  ett  klassrum.  Dessa  faktorer  särskiljer 
förskoleklassen från den övriga skolan samtidigt som de på sitt  sätt signalerar till 
barnen att de inte längre befinner sig på förskolan. En viss tidspassning exempelvis 
kring  matsalen och gymnastiksalen  gäller  även förskoleklassen.  Tillsammans med 
upplevelser av att förskoleklassens lokaler finns inom skolans miljö påverkar detta 
barnens syn på förskoleklassen. Vissa barn har dessutom förutfattade meningar om 
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vad förskoleklass är och förväntar sig istället en mer skollik miljö. 

Pérez  Preto  och  Sahlström  (2003)  sammanfattar  resultat  från  ett  femårigt 
forskningsprojekt  där  de  följde  barn  från  förskolor,  till  olika  förskoleklasser  och 
senare grundskolans år ett och två. Projektet syftade till att studera barnens vardag 
utifrån  ett  interaktionistiskt  perspektiv.  Enligt  projektets  resultat  skiljer  sig 
förskoleklass i stor utsträckning från verksamheten i förskola och liknar istället mer 
skolans år ett.  Den stora övergången sker därmed när barnen lämnar förskolan och 
börjar  i  förskoleklassen  vilket  innebär  att  denna  övergång  utgör  skolstarten. 
Författarna påpekar att även övergången från förskoleklassen till år ett naturligtvis 
medföljer förändringar. Dessa anses dock inte vara så påtagliga och betydande för 
barnen  än  förändringarna  som  sker  när  barnen  flyttas  från  förskolan  till 
förskoleklass.  De  stora  förändringarna  rör  sig  om  verksamhetens  innehåll  och 
utformning  samt  barnens  eget  ansvar.  Barnens  vardag  ändras  när  de  börjar  i 
förskoleklassen i det avseende att deras aktiviteter domineras av vuxenstyrning och 
skolförberedande  övningar  med  siffror  och  bokstäver  vilket  i  ännu  större 
utsträckning fortsätter i  grundskolan. Nästa aspekt i förändringsprocessen innebär 
att  det  sker en markant ökning av förväntningar  på barns individuella ansvar att 
agera på ett specificerade sätt enligt förutbestämda regler och normer. Författarna 
drar  slutsatsen  att  för  de  studerade  barnen  innebär  förskoleklassen  en  tidigare 
skolstart.

Ackesjö (2010b) genomförde en forskningsstudie där barn i olika förskoleklasser fick 
skapa  bilder  som  berättade  om  deras  centrala  upplevelser  och  erfarenheter  av 
förskoleklasser.  Genom  dessa  bilder  och  barnens  efterföljande  kommentarer 
synliggjordes  förskoleklassens  innehåll  och  syfte  ur  barnens  perspektiv.  Enligt 
studiens  resultat  upplevde  barnen  förskoleklassverksamheten  som  en  lekfull 
övergångszon mellan förskola och skola där både lek och lärande förekom och vävdes 
samman.  Forskaren drar slutsatsen att det är möjligt att bedriva förskoleklass som 
en barncentrerad pedagogisk verksamhet som i balans omfattar såväl lekfullt lärande 
som  mer  formellt  strukturerad  undervisning.  Ackesjö  anser  därmed  möjligt  att 
förskoleklassen underlättar övergången mellan förskola och grundskola genom att 
inkludera  verksamheternas  olika  synsätt  på  lärande  och  på  så  sätt  skapa 
kontinuiteten i utbildningssystemet.

3 Metod

I  följande  avsnitt  beskrivs  hur  vi  gick  tillväga  i  vår  planering,  insamling  samt 
bearbetning  av  data  som denna studie  grundas  på.  Inledningsvis  presenteras  och 
motiveras  val  av  studiens  datainsamlingsmetod  och  dess  vetenskapsteoretiska 
förankring.  Vidare  belyses  vilka  som  deltog  i  studien  och  hur  valet  av 
undersökningsgruppen  gick  till.  Datainsamlingens  genomförande  beskrivs  samt 
relateras  till  Vetenskapsrådets  (2011)  forskningsetiska  regler.  Avslutningsvis 
diskuteras studiens tillförlitlighet och möjligheten att generalisera studiens resultat.
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3.1 Datainsamlingsmetod

Vilket  tillvägagångssätt  lämpar  sig  för  studien  avgörs,  enligt  Stukát  (2011),  av 
studiens syfte och de konkreta frågeställningarna för olika metoder passar till olika 
forskningsproblem. Eftersom syftet med denna studie är att besvara frågeställningar 
som handlar om hur sexåringar upplever och uppfattar övergången till förskoleklass 
anses det relevant att välja en forskningsmetod som går in i djupet och undersöker 
kvalitativa data som är av subjektiv karaktär. Det är med andra ord inte forskningens 
omfattning och strävan av att förutsäga, dra säkra slutsatser och generalisera som är 
av  intresset.  Av  denna  anledning  anses  inte  kvantitativa  metoder  såsom 
strukturerade intervjuer eller enkäter relevanta. Denna studie utgår i stället från ett 
kvalitativt synsätt. Stukát (2011) beskriver detta som en strävan att tolka och förstå de 
framkomna resultaten kring ett specifikt område eller tema, vilket stämmer överens 
med studiens syfte. 

Barnintervjuer utgör den insamlingsmetod som används för denna studie. Doverborg 
och Pramling Samuelsson (2000) anser att barnintervjuer är ett värdefullt redskap 
för pedagogen att förstå barns värld. Genom intervjuer får barnen möjlighet att dela 
med sig av sina tankar och erfarenheter. Detta i sin tur möjliggör för pedagogen att 
tolka  och  ta  tillvara  den  informationen  i  verksamheten  med  fokus  på  barnens 
kunskaper och upplevelser. I vår roll som forskare, när vi planerade och genomförde 
barnintervjuerna,  hade  vi  detta  i  åtanken.  Studien  bygger  på  barnintervjuer  med 
semistrukturerad  karaktär.  Enligt  Denscombe  (2009)  är  semistrukturerade 
intervjuer  uppbyggda  på  frågor  som  i  förväg  är  bestämda  och  som  ska  bevaras. 
Samtidigt är intervjuaren flexibel genom att kunna byta ordning på frågor eller att 
låta  respondenten  utveckla  sina  tankar  och uppfattningar.  Likartat  hävdar  Stukát 
(2011) att en semistrukturerad intervju ger möjlighet till att ändra följden på frågorna 
utifrån hur situationen ser ut samt möjliggör att ställa följdfrågor där respondenten 
kan fördjupa sig.

3.2 Urval

För studiens ändamål intervjuades tjugo sexåringar i två olika förskoleklasser vilket 
skulle  säkerställa  att  barnintervjuerna  skulle  ge  tillräckligt  material  för  studien. 
Storleken  på  undersökningsgruppen  fastställdes  utifrån  förväntningen  att  kortare 
intervjuer däremot med flera respondenter skulle bli en lämplig metod med tanke på 
respondenternas ålder. Urvalet av respondenterna skedde utifrån deras intresse och 
frivilliga anmälan efter att de hade fått information om syftet med intervjuerna och 
den bakomliggande studien. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) lyfter upp 
betydelsen  att  planera  en  bra  samtalssituation  genom  att  förklara  i  förväg  vad 
samtalet kommer att handla om samt syftet med det. Dessutom ställdes förfrågan om 
deltagandet  där  barnen  kunde  ta  ställning  och  bestämma  sig  om  de  ville  bli 
intervjuade. Förfrågan riktades till barn som i den aktuella stunden inte var upptagna 
med någon annan aktivitet. På så sätt blev det ett tillfällighetsurval. Det fanns strävan 
att  intervjua både pojkar  och flickor  för  att  åstadkomma en helhetsbild  där  båda 
könen skulle vara representerade. För att förverkliga denna strävan styrdes urvalet 
genom att både pojkar och flickor tillfrågades om de var intresserade av att delta.
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Stukát  (2011)  tar  upp  bortfall  som  en  vanligt  förekommande  företeelse  vid  en 
undersökning. Stukát urskiljer två typer av bortfall,  extern som uppstår direkt vid 
förfrågan om deltagandet och intern som förekommer när en respondent påbörjar 
sitt  deltagande  men inte  fullföljer  det.  Bortfallet  i  denna studie  blev  väldigt  litet. 
Ingen deltagare ville avbryta sin medverkan i förtid och endast ett barn tackade nej 
till förfrågan att delta. Det kan ha olika förklaringar, att detta barn hade planerat en 
annan aktivitet när intervjun skulle genomföras. Andra möjliga förklaringar kan vara 
att barnet var blygt eller inte tyckte att deltagandet var intressant och meningsfullt. 
Anledning till  att  det  inte blev något internt bortfall  beror förhoppningsvis  på att 
barnen ansåg berättandet som viktigt, meningsfullt, intressant och spännande att få 
dela med sig sina uppfattningar. Genom intervjuerna lyftes barnens perspektiv som 
något av värde som vuxna är intresserade av vilket intervjuarna försökte förmedla 
genom sin attityd som präglades av nyfikenhet, intresse och vilja att ta reda på varje 
barns  sätt  att  tänka.  Detta  beskriver  Pramling  Samuelsson och  Asplund Carlsson 
(2003) som ett viktigt förhållningssätt inom utvecklingspedagogiken. Likaså hävdar 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) att intervjuaren ska lyssna noggrant vad 
barnet har att säga genom att nicka, le och visa intresset för det barnet berättar så att 
de känner sig viktiga.

3.3 Genomförande

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) betonar att pedagogens förmåga 
att samtala med barn och få dem att uttrycka sig på olika sätt är grundläggande för 
utvecklingspedagogiken. Pedagogen behöver behärska kunskapen att ställa frågor för 
att få barn att berätta och reflektera samt ha förmågan att tolka och förstå barns värld 
vilket  även  har  varit  vägledande  vid  intervjuarnas  genomförande.  Pramling 
Samuelsson och  Asplund Carlsson (2003) påpekar vidare  att det är viktigt att det 
intervjuade barnet får känna möjlighet att kunna reflektera och uttrycka sig fritt  i 
intervjun  utan  att  känna  att  intervjuare  är  efter  ett  förutbestämt  svar.  Av  denna 
anledning användes öppna intervjufrågor som möjliggjorde att barnen skulle kunna 
uttrycka sina uppfattningar med egna ord, vilket Stukát (2011) ser som en nödvändig 
förutsättning  för  kvalitativ  intervju.  Inför  datainsamlingen  hade det  förberetts  tio 
frågor (se bilaga A). Frågorna valdes och formulerades utifrån studiens syfte så att 
genom svar på frågorna skulle båda frågeställningarna besvaras. En del övervägande 
medföljde eftersom det behövde tas ställning till hur barnen skulle uppfatta och tolka 
frågorna,  om det skulle  finnas utrymme för utförliga svar och möjlighet att  ställa 
kompletterande frågor samt hur många frågor barnen skulle orka besvara.

Intervjuerna genomfördes i  ett  avskilt  rum som tillhörde respektive förskoleklass. 
Barnen  kände  till  detta  rum  och  hade  goda  erfarenheter  av  att  vistas  där. 
Avskildheten  möjliggjorde  att  intervjuerna  kunde  i  möjligaste  mån  pågå  utan 
störningar. På liknande sätt resonerar Stukát (2011) när han betonar att miljön för 
intervjuer ska kännetecknas som lugn, ostörd och trygg. För att ytterligare eliminera 
eventuella störningar från den övriga verksamheten och för att möjliggöra barnens 
koncentration förelåg intervjutiderna under tillfällen när förskoleklasserna var ute 
och  hade  rast  eller  fritidsverksamhet.  Detta  förekom  både  på  för-  och 
eftermiddagarna. Hänsyn togs även till de deltagande barnens önskan när det kändes 
lämpligt tillfälle så att de inte behövde avbryta eller missa tiden till sin fria lek. 
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Intervjuerna genomfördes parallellt i båda förskoleklasserna så att det alltid var en 
vuxen intervjuare som samtalade med barnen. Detta upplägg valdes utifrån strävan 
att undvika att barnen skulle känna sig i underläge i fall båda intervjuarna skulle vara 
närvarande. Deltagande barn fick valmöjlighet att bli intervjuade i par eller enskilt. 
Ungefär  hälften  av  barnen  utnyttjade  möjligheten  att  bli  intervjuade  tillsammans 
med en kompis. Resterande intervjuerna genomfördes enskilt med ett barn i taget. 
Dilemmat att intervjua enskilt eller i par är värt att lyfta för detta är en faktor som i 
stor  utsträckning  kan  påverka  hur  mycket  material  intervjun  ger  vilket  i  sin  tur 
påverka studiens resultat. Att erbjuda barnen möjlighet att intervjuas i par bestämdes 
utifrån  tanken  om  att  parintervjun  skulle  gynna  barnens  trygghetskänsla  och 
möjliggöra variation så att barnen skulle använda varandras utsagor, i bemärkelsen 
att komplettera och utveckla dessa. En annan tanke var att barnen skulle genom sin 
närvaro korrigera varandras uttalanden i  fall  dessa var  otydliga.  På så  sätt  skulle 
materialets verklighetsförankring säkerställas. Förväntningen på parintervjuerna gick 
inte i uppfyllelse för barnen lämnade istället ansvar över utförliga svar på varandra. 
Detta  ledde  till  att  svaren  från  parintervjuerna  blev  torftigare  än  svaren  från  de 
enskilda  intervjuerna.  Parintervjuerna  hade  i  detta  fall  en  motsatt  effekt  än  det 
förväntade.

För att fånga varje intervjus innehåll dokumenterades samtalet skriftligt i  form av 
fältanteckningar. Denna dokumentation skedde under intervjuernas gång genom att 
vi antecknade, i möjligaste mån, ordagrant vad barnen berättade samt kompletterade 
sina anteckningar direkt efter när intervjun avslutades. Denscombe (2009) påpekar 
att  fältanteckningarna  helst  måste  utföras  samtidigt  som  intervjun  pågår  eller 
eventuellt direkt i anslutning till intervjun. Detta för att intervjuarna kan använda sig 
av informationerna medan dessa finns i färskt minne. Upptagningssättet bestämdes 
och planerades utifrån strävan att undvika att barnen skulle rikta sin uppmärksamhet 
på ett tekniskt hjälpmedel som exempelvis en bandspelare. Denna upptagningsmetod 
medföljer risk att barnen upplever den som störande och skrämmande vilket kan ha 
en negativ påverkan på hela intervjugenomförandet. Strävan var i stället att endast 
rikta barnens fokus på intervjun och dess innehåll. Vi antog att anteckningar med 
hjälp av papper och penna skulle barnen uppleva som mer naturligt. Förklaringen till 
detta  resonemang  är  att  de  själva  använder  papper  och  penna  i  sin  vardag. 
Anteckningarna skrevs ner under hela intervjun för att fånga allt innehåll i samtalet 
och på så sätt bekräfta att allt som barnen sa var värdefullt. För att säkerställa att det 
var barnens röster som dokumenterades samt för att bekräfta att barnens svar hade 
uppfattats rätt lästes anteckningarna upp. Barnen fick därefter bekräfta att det var 
det  som  de  menade  eller  eventuellt  korrigerade  och  förtydligade.   Varje  intervju 
varade mellan tio och femton minuter beroende på om det var en enskild eller en 
parintervju samt även på hur mycket barnen hade att berätta.

3.4 Forskningsetiska principer

Studien bygger på barnintervjuer som datainsamlingsmetod. Under datainsamlingen 
har  Vetenskapsrådets  (2011)  forskningsetiska  aspekter  beaktats.  Data  för  studien 
samlades in i två olika förskoleklasser där studiens undersökning presenterades för 
berörd personal. Eftersom intervjuer riktade sig till barn var det nödvändigt att deras 
vårdnadshavare  först  skulle  få  information  om  undersökningen  och  dess  syfte. 
Information skickades ut i form av ett missivbrev som varje barn fick på sin hylla så 
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att alla vårdnadshavare fick möjlighet att läsa brevet och ta del av informationen. 
Dessutom  sattes  brevet  upp  på  anslagstavlan  i  förskoleklassen  och  barnen 
informerades  om kommande intervjuer  och  dess  syfte.  Vetenskapsrådet  anser  att 
informationskravet  innebär  att  alla  inblandade  ska  bli  informerade  innan 
forskningens undersökning påbörjas. På så vis har informationskravet blivit uppfyllt.

Samtyckeskravet  innebär  enligt  Vetenskapsrådet  (2011)  att  undersökningens 
deltagare  har  rätt  att  själva  fatta  beslut  om  de  vill  medverka  i  den.  Om 
undersökningen omfattar  deltagare  under  15 år  krävs  det  även vårdnadshavarnas 
samtycke.  Allas  deltagande  grundades  på  deras  frivilliga  medverkan. 
Vårdnadshavarna fick möjlighet att ta ställning till sitt barns deltagande i studiens 
undersökning genom att få missivbrevet där de informerades om att de kunde tacka 
nej. Eftersom studiens fokus ligger på barnens upplevelser och uppfattningar knutna 
till förskoleklassens verksamhet och inte familjernas privata angelägenheter ansågs 
det vara tillräckligt att vårdnadshavarna gav ett passivt samtycke. I praktiken innebar 
det att deras barn fick avstå från deltagandet om så önskades. Om vårdnadshavarna 
inte hade några synpunkter uppfattades detta som att de hade lämnat sitt samtycke. 
Barnen som huvudpersoner i undersökningen fick naturligtvis förfrågan om de vill 
delta i undersökningen. Samtidigt respekterades det om de i förtid ville avbryta sitt 
deltagande. Detta krävde att vi var lyhörda och försäkrade oss under intervjuns gång 
om att barnen ville fortsätta bli intervjuade.
 
Undersökningen genomfördes, presenterades samt diskuterades i denna studie med 
hänsyn  till  konfidentialitetskravet.  Här  menar  Vetenskapsrådet  (2011)  att  de  som 
deltar  i  undersökningen  inte  ska  kunna  identifieras  av  utomstående.  I  studien 
förekommer därför inga namn varken på barn eller på verksamheter.

Resultaten av intervjuerna samt allt material knutet till barnintervjuerna har endast 
nyttjats  för  examensarbetets  ändamål  vilket  även  alla  berörda  informerades  om 
innan  datainsamlingen  påbörjades.  Vi  informerade  alla  inblandade  om  att  den 
färdiga  studien  ska  publiceras  på  Digitala  vetenskapliga  arkivet,  DIVA.  Detta 
stämmer överens med nyttjandekravet enligt Vetenskapsrådets (2011) formulering.

3.5 Bearbetning av data

Enligt  Denscombe (2009) måste insamlade kvalitativa data först  bearbetas för att 
möjliggöra  det  fortsatta  arbetet  i  form  av  kategorisering  och  analys. 
Fältanteckningarna bearbetades först enskilt av den som hade genomfört intervjun 
för att bilda en överblick över helheten. På så sätt skapades förtrogenhet med det 
insamlade  materialet.  Därefter  jämfördes  och  diskuterades  bådas  anteckningar  i 
syftet att tillsammans undersöka vilka skillnader respektive likheter som uppkom i 
barnens svar. Utifrån denna genomgång systematiserades materialet i syftet att skapa 
kategorier och teman som skulle synliggöra variationen i barnens sätt att uppleva och 
tänka  kring  förskoleklassen.  Därefter  skrevs  en  resultatdel  där  intervjuernas  svar 
kategoriserades.
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3.6 Studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet

Bryman (2002) lyfter fram problematiken kring reliabiliteten och validiteten och hur 
relevanta  dessa  begrepp  är  utifrån  kvalitativ  forskning.  Författaren  påpekar  att 
mätningen inte är huvudsyftet med en kvalitativ forskning.  Stukát (2011) anser att 
huvudsyftet  med en kvalitativ  metod är att  tolka och förstå  den information som 
framkommer  i  intervjun  och  inte  att  dra  allmänna  slutsatser  och  förklara  något. 
Vidare lyfter Stukát fram att kvalitativ forskning har fått kritik genom att vara för 
subjektiv samt att resultatet påverkas av den som har tolkat informationen. 

Reliabilitet visar i vilken omfattning forskaren kan stärka att data som har samlats in 
korrekt,  förklarar  Denscombe  (2009).  Han  påpekar  även  att  för  forskare  som 
använder en kvalitativ ansats blir det omöjligt att bevisa att de har rätt eftersom det 
inte  finns  mall  att  utgå när  det  gäller  att  visa  att  resultatet  är  rätt.  Likaså  anser 
Bryman  (2002)  att  det  inte  går  att  skapa  exakt  samma  förutsättningar  och 
omständigheter för att upprepa en likadan undersökning. Detta skulle ha krävt att en 
forskare,  som  genomför  en  liknande  undersökning,  intar  samma  sociala  roll  och 
relation till undersökningsgruppen som forskaren i den ursprungliga undersökningen 
hade. Enligt Denscombe (2009) har kvalitativ forskning en riskfaktor som innebär att 
forskaren själv är mycket nära kopplad till forskningsmetoden och till utförandet som 
i sin tur kan påverka resultatet. Härmed menar författaren att tillförlitligheten med 
kvalitativ forskning kan ifrågasättas genom att problematisera om resultatet skulle bli 
samma om någon annan genomförde forskningen.  Tillförlitligheten kan ökas med 
tydliga beskrivningar av metoder, resultat och analys med detaljbeskrivningar som 
underlättar  läsaren  att  förstå  och  även  möjliggöra  att  kontrollera 
forskningsprocessen, menar Denscombe. Tillförlitligheten i vår studie innebär att vår 
undersökning kan fungera som ett exempel som synliggör barns uppfattningar och 
upplevelser  kring  övergången  till  förskoleklassen.  Genom  att  studien  beskriver 
tillvägagångssättet  och bakgrunden finns det en möjlighet att  genomföra liknande 
studier.  Resultaten  behöver  dock  inte  bli  samma  eftersom  det  kan  finnas  andra 
förutsättningar för genomförandet. Detta beror på att varje verksamhet är unik  och 
att varje barn har sina specifika uppfattningar om den. 

Bryman  (2002)  belyser  att  validiteten  handlar  om  i  vilken  utsträckning  studiens 
resultat går att tillämpa på och generalisera till andra sociala sammanhang. Eftersom 
vår studie är knuten till en social verklighet som har en unik kontext går det inte att 
dra  generella  och  allmängiltiga  slutsatser  av  denna  studie.  Även  Bryman  (2002) 
bekräftar  att  validiteten,  i  meningen att  generalisera resultaten,  är  problematisk  i 
kvalitativ forskning för studiens urvalsgrupp är begränsad. I vår undersökning har vi 
strävat efter att säkerställa studiens trovärdighet. Denna strävan verkställdes genom 
att vi valde att dokumentera respondenternas svar i form av fältanteckningar. Denna 
metod möjliggjorde att vi under intervjuernas gång kunde stanna upp och upprepa 
respondenternas  svar.  Därmed  fick  vi  bekräftelse  på  att  dessa  uppfattades  och 
antecknades korrekt. Bryman (2002) kallar denna process för respondentvalidering 
eller  deltagarvalidering.  Författaren  menar  att  detta  sker  genom  dialog  med 
respondenten där forskaren upprepar samtalsresultaten för att försäkra sig om att 
resultaten stämmer överens med respondentens uppfattningar och erfarenheter.
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4 Resultat

I  detta  avsnitt  presenteras  studiens  resultat  som bygger  på  data  som framkom  i 
barnintervjuerna. Det insamlade materialet beskrivs i sin sammanställda form där 
olika kategorier lyfts  fram. I  denna kategorisering urskiljs  inte resultat  utifrån ett 
genusperspektiv, med undantag i fall det handlar om något specifikt fenomen som 
utmärker sig och som anses vara kopplade endast till  ett kön. Ett genusperspektiv 
lyfts därför endast där könsskillnader är mest påtagliga vilket beror på att en studie 
kring genus inte utgör studiens huvudmål.

4.1 Barnens upplevelser kring övergången

Barnens upplevelser kring övergången beskrivs i  känslor som betecknar spänning, 
och något nytt. Alla barn använder ord som pirrigt, nytt och okänt. Pojkar i detta fall 
fokuserar på det positiva och roliga som inträdet i en ny verksamhet medföljer. Detta 
kan närmare belysas med följande citat där några pojkar beskriver hur det kändes att 
börja i förskoleklassen: 

Pirrigt! Jag kände några kompisar och det kändes kul att gå med dem i samma klass.  

Bra, kul! Hittade bra kompisar. 

Lite pirrigt för jag hade aldrig gått i förskoleklassen innan.

Flickor  betonar  däremot  negativt  laddade  känslor  så  som  blyghet,  ensamhet  och 
rädsla vilket flickorna tydligt uttrycker i intervjuerna:

Jag var lite blyg för jag kände inte så många här utom de som jag gick med i förskolan.

Pirrigt och helt enkelt nytt, nya vänner. Jag var rädd men det var även spännande.

Läskigt för det var första gången. Fast jag kände några barn här och då kändes det lite 
bättre.

Samtliga barn svarar att de trivs i verksamheten i dagsläget vilket de beskriver på 
följande sätt:

Det känns bra. Det är lätt och kul.

Det är roligt här! 

Bra! Jag tycker om att gå i förskoleklassen. 

Nu känns det bra för jag känner ju alla.

4.2 Barns syn på förändringar

Svaren på intervjufrågorna som handlar om vilka förändringar barnen upplever ger 
en bild av att barnen jämför förskolan med förskoleklassen utifrån flera områden. 
Dessa var aktiviteter, miljö och material samt sociala relationer. I barnens berättelser 
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om  vilka  förändringar  förskoleklassen  innebar,  nämns  ofta  vuxenstyrda  och 
organiserade  aktiviteter  som  barnen  kopplar  till  lärande.  Detta  framkommer  i 
intervjuer när barnen talar om lärandesituationer: 

Ibland får man göra svårare saker, när vi jobbar med boken. Då är det svårt att göra det 
likadant som på tavlan.

Man lär sig olika grejer, kan lära sig alfabetet.

Det är nytt, man får lära sig matematik och berätta vad vi gjort.

De  vuxenstyrda  aktiviteterna  anses  i  större  utsträckning  förekomma  i 
förskoleklassen.  Barnen  svarar  att  på  förskolan  är  det  lek  i  olika  former  som 
dominerar.  Detta  kan  dock  inte  uppfattas  som  att  leken  inte  förekommer  i 
förskoleklassen. Ett barn förklarar tydligt sin uppfattning genom att betona att ”Vi 
leker även här.” Skillnaden är i stället att barnen anser att förskoleklassen omfattar 
både  lek  och  lärande  samt  att  barnen  introducerades  i  nya  aktiviteter.  Denna 
variation av olika aktiviteter kan illustreras med barnens olika utsagor:

Lära, göra nya saker, skriva, bygga, leka, vika flygplan. Sånt gjorde vi inte på dagis.

På dagis lär man sig inte bamse mycket.

Mera samlingar, mera pysselgrejer, mera leksaker.

Det här är mycket nyare, man gör nya saker, man lär sig mer och mer.

Miljö  och  material  är  teman  som  mest  framträder  när  barnen  jämför 
förskoleklassverksamheten  med  verksamheten  i  förskolan.  De  flesta  intervjuade 
nämner stora skillnader i miljöns utformning och storlek. Barnen uppmärksammar 
tillgången  till  nya  miljöer  såsom  matsal,  gymnastiksal  och  skolgård.   Miljön 
upplevdes  som  större  och  mer  omfattande  vilket  tydligt  framkommer  i  flera 
intervjuer där barnen lyfter förändringarna i miljön:

På dagis hade vi staket runt. Det har vi inte här och då kan det bli svårt att hålla sig på 
skolgården. 

Förskoleklassen finns mera klassrum.

Det är lite större och lite större saker här.

Det känns stort, många barn och många grejer här.

De har matsal här, vi hade inte lilla rummet och dockrummet. Vi hade inte nån tavla på 
väggen.  Det  har  ju  ingen  förskola.  Sen  hade  vi  ingen  stor  skolgård,  det  var  bara  en 
gräsmatta.

Väldigt annorlunda, vi hade inte mandalas och stort pysselrum.

Skillnader  kommer  fram  även  på  utemiljöns  utformning  där  förskolans  utemiljö 
består av flera lekredskap. Barnens utsagor belyser att de förändringarna i utemiljön 
innebär  att  barnen  saknar  visst  lekmaterial  i  förskoleklassen  så  som  cyklar, 
sparkcyklar  och  gungor.  När  barnen  beskriver  materialet  uppkommer  skillnader 
mellan  pojkars  och  flickors  svar.  Lekmaterialet  anses  därför  könskodat.  Pojkarna 
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nämner  bilar  och  Lego  i  första  hand  medan  flickor  berättar  om  ritmaterial, 
pysselgrejer och plastdjur.

En del förändringar har anknytning till barnens sociala relationer. Barnen upplever 
som positivt att börja på förskoleklassen med samma kompisar som de känner från 
tidigare. Samtidigt är de positiva till  att förskoleklassen innebär att det finns flera 
barn vilket även medför möjligheten att få nya kompisar. Relationer till sina tidigare 
kompisar, som blir kvar i förskolan, är den oftast upprepade faktorn som tas upp vid 
förfrågan vad de saknar från förskolan. Detta illustreras med några av barnens svar:

Jag saknar två kompisar och fröknarna på dagiset.

Kompisarna för ingen av dem går här.

Jag saknar att jag kände alla. Nu går jag inte dit längre och då känner de mig inte längre. 
Snart vet de inte vad jag heter.

4.3 Tidigare erfarenheter och förväntningar

Resultatet av intervjuerna visar att de flesta barnen hade någon form av uppfattning 
om och erfarenhet av förskoleklassens verksamhet innan de själva fick börja. Dessa 
grundades i stor utsträckning på berättelser från äldre syskon eller äldre kompisar. 
Barn  som  hade  äldre  syskon  beskrev  en  närmare  kontakt  och  mer  konkreta 
erfarenheter av verksamheten genom att de tidigare hade besökt verksamheten under 
de tillfällen när de tillsammans med föräldrarna lämnade och hämtade syskonet på 
förskoleklassen.

Jag visste att mina syskon gått här och jag visste att vi skulle jobba med arbetsböcker.
Min storebror gick här.

Jag visste vad man skulle göra här för min storasyster går på den här skolan.

Vissa barn  fick  sina  uppfattningar  om  förskoleklassen  av  skildringar  från  äldre 
kompisar.  Barnens  uppfattningar  och  tidigare  erfarenheter  var  en  viktig 
utgångspunkt för att bygga upp egna förväntningar inför starten i förskoleklassen. 
Barnens svar kring förväntningarna kan ses ur ett genusperspektiv där pojkarna och 
flickorna fokuserade på olika saker. Pojkarna lyfte upp lek och skapande aktiviteter 
som  de  förväntade  sig  kunna  ägna  sig  åt  i  förskoleklassen.  Flickorna  betonade 
däremot  att  förskoleklassen  skulle  innebära  något  nytt.  Flickorna  tillskrev  även 
verksamheten  en  större  betydelse  för  den  ansågs  vara  en  högre  nivå  inom 
utbildningen när de uttrycker sig på följande sätt:

Jag visste att man skulle lära sig.

Jag visste att det var en skola. Jag visste att det skulle bli nytt. Det skulle bli en helt ny 
värld för mig.

Förutom den eventuella kontakten via äldre syskonen kom de allra flesta barnen och 
besökte verksamheten under sin sista termin på förskolan. Ofta arrangerades besöket 
av  förskolan  och  förskolepersonalen  följde  med  barnet  till  förskoleklassen.  Vissa 
förskolor  anordnade  besök  vid  flera  tillfällen.  Somliga  barn  besökte  utöver  det 
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verksamheten i föräldrarnas sällskap. Alla besöken utspelade sig på ett likartat sätt 
där barnen fick delta i olika aktiviteter, så som utevistelse i skogen, leka och använda 
förskoleklassens material  samt följa  med till  skolans matsal  och äta  där.  Besöken 
syftade huvudsakligen till att barnen skulle kunna bekanta sig med förskoleklassens 
miljö  och personal  vilket  framkommer i  en  intervju  där  ett  barn berättar  om sin 
tidigare kontakt med förskoleklassen:

Jag pratade med fröknarna och barnen i förskoleklassen. Jag frågade vad som fanns där 
och de berättade att det fanns många leksaker, att man skulle ta maten själv och sitta 
antingen på /…/. 

4.4 Värdering av förskoleklassens verksamhet

Intervjusvaren skildrar en bild där barnen uppfattar verksamhetens innehåll som en 
skolförberedelse vilket ett av barnen uttrycker: 

Vi lär hur man ska leka, vara som kompis och hur man gör i skolan. 

Barnen  lägger  stort  fokus  på  samlingar  och  andra  organiserade  och  vuxenstyrda 
aktiviteter som de kopplar till sitt lärande. Det kommer till uttryck genom barnens 
utsagor:

Vi skriver skoldagböcker.

Vi lär oss massor av olika saker.

Vi jobbar med arbetsboken, årstidsboken.

En stor kategori som barnen beskriver verksamhetens innehåll med omfattar den fria 
leken och andra lustfyllda aktiviteter. Barnen nämner dessa aktiviteter:

Vi pysslar.

Vi sjunger, går till matsalen, leker.

Vi leker, spelar spel.

Vi leker ute, inne. Nej, inget mer än att vi leker.

Vi får leka här. Det är rätt kul att vara i lilla rummet och i dockvrån, måla.

När barnen får uppmaning att värdera verksamheten och lyfta fram det som de anser 
vara roligast nämns den fria leken och skapandet med betoning på sociala relationer 
och umgänget med kompisarna. Att barnen uppskattar möjligheten till  sin fria lek 
och att kunna ingå i en social gemenskap visas genom barnens svar som beskriver 
deras uppfattningar om det som de anser vara roligast med förskoleklassen:

Att vara med mina kompisar och bygga med Lego.

När man leker med sina kompisar.
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Träffa nya vänner och fröknar. Bäst är att leka här.

När de däremot påpekar det negativa med förskoleklassen, i bemärkelse det de tyckte 
är tråkigast, nämner de flesta i första hand deltagandet i samlingar, högläsning samt i 
organiserade lärandeaktiviteter som de kallar för ”jobb” där de förväntas sitta stilla, 
vara tysta och vänta på sin tur. Detta framkommer tydligt i barnens utsagor:

Att man har så många samlingar.

Sitta på samlingar.

Bara sitta och vänta på fröken och vara tyst.

Jobba hårt med årstidsboken.

Att man måste jobba, man måste rita likhetstecken. Jag vill ha några andra böcker så att 
jag kan lära mig läsa.

Sitta och lyssna på saga. Jag kan inte sitta stilla det är jobbigt.

Vidare lyfter  barnen upp konflikter  inom barngruppen och ensamhet som tråkiga 
företeelser  som  förekommer  i  förskoleklassen.  Barnen  uttrycker  sina  negativa 
erfarenheter och upplevelser i följande meningar:

När man blir ensam.

Bråka och gråta.

4.5 Uppfattning om skolstarten

Alla barn har tydliga uppfattningar om åldern för starten i förskoleklassen. Samtliga 
barn är medvetna om att de behöver vara fem år och snart fylla sex år eller redan har 
hunnit fylla sex år för att kunna börja i förskoleklassen. Barnen påpekar vidare att 
när de blir sju år börjar de i skolans år ett:

Fem eller sex, när man slutat på dagis.

Fem eller sex, för jag är fortfarande fem och några är sex. I skolan sju år och äldre.

På frågan om de anser att förskoleklassen är obligatorisk eller frivillig kommer det 
blandade svar.  En stor andel barn har en uppfattning om att alla inte behöver gå i 
förskoleklass utan att det är föräldrarna som bestämmer, vilket ett av barnen tydligt 
förklarar:

Mamman bestämmer om man ska gå på förskoleklass.

En annan uppfattning som dominerar är förskoleklass som en obligatorisk skolform, i 
den  meningen  att  alla  deltar  i  verksamheten.   Barnen  som  uttrycker  detta 
resonemang anser att alla behöver gå i förskoleklassen för att kunna förbereda sig 
inför skolan. Uppfattningen, att förskoleklassens syfte är att förbereda inför skolan, 
tyder  på  att  deltagandet  i  förskoleklassverksamheten  lägger  grund  till  och  även 
förutsätter den fortsatta skolgången:
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Alla måste gå i förskoleklassen för att förbereda sig inför skolan.

Alla måste för man kan inte bara gå i ettan för de har lektioner där. Man måste lära sig det 
först i förskoleklassen.

För att kunna börja i skolan måste man först gå i förskoleklassen.

Nej eller ja, alla måste ju lära sig läsa och skriva.

Ett barn har en tanke om att förskoleklassen inte är obligatorisk, dock under villkoret 
att en viss kunskapsnivå har uppnåtts. Denna syn uttrycks i en av intervjuerna där 
barnet säger:

Nej, man kan hoppa över den fast då måste man vara duktig och kunna läsa och skriva för 
att direkt börja i ettan.  

Några barn förklarar sin uppfattning om att förskoleklassen inte är obligatorisk utan 
att känna till anledningen varför barn går i förskoleklassen: 

Nej, man måste inte men alla barn i Sverige gör det. Jag vet inte varför man gör det.

Nej, men alla går i förskoleklass nån gång.

Genom  kategoriseringen  av  barnens  svar  uppkommer  det  skillnader  i  flickorna 
respektive  pojkarnas  svar.  Härmed  kan  genusperspektivet  tydliggöras  genom  att 
flickorna motiverade att alla måste gå i förskoleklassen för att” lära sig läsa, skriva 
och lära sig alfabetet”. Pojkarna fokuserar däremot i första hand på det roliga med 
förskoleklassen,  så  som  möjligheten  att  leka  och  umgås  med  kompisarna,  som 
huvudanledningen till varför de regelbundet går dit vilket exemplifieras med en av 
pojkarnas svar: ”Ja, för att det är roligt och för att leka med kompisarna.”

Intervjufrågan  som  syftar  till  att  ta  reda  på  vilken  innebörd  barnen  tillskriver 
begreppet skolstart besvarar de med varierade svar. Kategorisering visar att i den ena 
verksamheten har samtliga barn uppfattningar om att skolstarten innebär att börja i 
skolans  år  ett.  Barnen  markerar  tydligt  att  förskoleklassen  inte  tillhör  det 
obligatoriska skolväsendet när de uttrycker sina tankar:

Förskoleklassen är som fritids och ettan är skolan.

Förskoleklassen är nästan som dagis, man börjar i skolan när man börjar i ettan.  

I den andra verksamheten blir däremot uppfattningarna blandade. Över hälften av 
barnen svarar att  de redan går i  skolan för de relaterar skolstarten till  att  börja i 
förskoleklassen. 

Ja, jag går i skolan nu för jag går här.

Förskoleklassen är ju att gå i skolan.

Jag går i förskoleklassen, det är typ samma sak.

Resultaten från denna verksamhet kan även kategoriseras utifrån genusperspektivet 
eftersom pojkarnas och flickornas svar tydligt skiljs åt. De flesta pojkarna uppfattar 
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förskoleklassen som skolstart.  På följande sätt uttrycker de sina uppfattningar om 
vad begreppet skolstart innebär och om de går i skolan:

Att börja i förskoleklass. Jag går i skolan nu.

När man börjar i förskoleklassen. Ja, det gör jag.

Flickorna  hade  blandad  förståelse  om  tiden  för  skolstarten.  Andelen  flickor  som 
trodde att de redan gick i skolan var lika stor som den andel av flickorna som menade 
att skolstarten  skedde först när de skulle börja i år ett.

5 Resultatanalys och diskussion

I  intervjuerna  framgår  det  att  barnen  är  förvirrade  i  frågan  om  hur  förskolans 
verksamhet benämns. Precis som Palmblad (2001) påpekar, skapar namnbytena för 
olika  verksamheter  förvirring  och  osäkerhet.  Barnen  ställer  ofta  frågan  om 
intervjuaren  menar  ”dagis”  när  hon  talar  om  förskolan.  Denna  benämning 
förekommer även i barnens spontana tal. Detta tyder på att den gamla benämningen 
daghemmet,  förenklat  till  dagis,  finns  starkt  förankrat  hos  allmänheten  och  förs 
vidare på barn. Detta trots att verksamhetens officiella benämningar trädde i kraft för 
fjorton år sedan.

5.1 Barnens upplevelser kring övergången

Samtliga intervjuade barn hävdar att de trivs i verksamheten och upplever denna som 
rolig.  När  de  däremot  uppmanas  att  berätta  om  hur  det  kändes  att  börja  i 
förskoleklass skildrar de övergången med blandade känslor.  Barn i våra intervjuer 
beskriver  övergången  från  förskola  till  förskoleklass  med  olika  känslor  som  är 
kopplade till något som är spännande och nytt i deras värld. På ett liknande sätt anser 
Lillemyr (2006)  att  sexåringar  kan beskrivas  med egenskaper som nervositet  och 
spänning när det gäller att börja i skolan medan de anses vara lika motiverade och 
självständiga  som  skolmogna  sjuåringar  för  att  klara  av  olika  uppgifter  i  skolan. 
Övergången upplevdes som pirrigt av de flesta som deltar i studien. Detta kan bero på 
att barnen upplever övergången som ett stort steg i sina liv. De är medvetna om att de 
har avslutat sin tid på förskolan, som under flera år har varit deras trygghet,  och 
kliver in i skolans värld som innebär något nytt och okänt för dem. 

Att  sluta på förskolan och börja i  en ny verksamhet som tillhör den obligatoriska 
skolan betyder att barnen lämnar sina förskollärare och sina kompisar samt möter 
och lär känna en mängd nya människor, både barn och personal. Genom att tillhöra 
de yngsta eleverna i skolan och komma i kontakt med äldre elever kan upplevas som 
känslor som blyghet, ensamhet, rädsla men även med att känna sig i underläge. Det 
var  mest flickorna som beskriver övergången med dessa känslor.  Anledningen till 
detta  kan  vara  att  de  intervjuade  flickorna  byggde  sina  förväntningar  på  nya 
utmaningar och lärande. Detta stämmer överens med Persson och Wiklunds (2007) 
resonemang om att vissa barn i sina förväntningar utgår från förutfattade meningar 
där  de  förväntar  sig  att  verksamheten  kommer  att  mer  likna  skolan.  Ytterligare 
förklaringar till flickornas tvekande känslor inför övergången kan vara att flickorna 
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var  mera känslomässiga  och därför  var  de  mer avvaktande och osäkra  i  den nya 
situationen. Detta behöver dock inte gälla alla flickor i övrigt. Denna studie gör inget 
anspråk  på  att  dra  generella  och  allmängiltiga  slutsatser  om  att  flickor  är  blyga 
medan pojkar är framåtriktade och därför har lättare att klara av nya utmaningar och 
förändringar. Det framgår tydligt att de deltagande pojkarna i stället lyfter fram de 
positiva aspekterna som uppkommer vid ett verksamhetsbyte. Att de fokuserar på 
nya möjligheter i den bemärkelsen att få leka med nya kompisar och nya leksaker 
tyder  på  att  de  bedömer  övergången  utifrån  ett  sammanhang  och  det  är  deras 
lekvärld, utan att se det från ett större perspektiv där leken är en del av helheten.

5.2 Tidigare erfarenheter och  förändringar 

Barnens tidigare erfarenheter visar sig vara en viktig utgångspunkt för att skapa egna 
förväntningar inför övergången till förskoleklassen. Äldre syskon eller kompisar var 
viktiga  informationskällor.  Dessutom  besökte  de  flesta  barnen  verksamheten 
tillsammans med sina respektive  förskolor eller  eventuellt  med föräldrarna.  Detta 
möjliggjorde  att  skapa  en  bild  av  förskoleklassen  och  dess  innehåll  som  direkt 
grundades  på  barnens  egna  upplevelser  och  erfarenheter.  Enligt  Lpfö  98 
(Utbildningsdepartementet, 2010) ska förskolan sträva efter att stödja barnen under 
övergången genom att samarbeta med förskoleklassen och att förbereda dem på att 
avsluta förskoletiden. Denna strävan verkställdes genom att förskolorna anordnade 
besöken till förskoleklassen så att barnen kunde bekanta sig med förskoleklassen och 
känna sig trygga inför övergången.

Resultatet  kring  barnens  tankar  om  förändringar  som  medföljde  vid  övergången 
visade att barnen upplever förändringarna och gör sina jämförelser utifrån tre stora 
områden,  aktiviteter,  miljön  och  material  samt  sociala  relationer.  Även  Ackesjö 
(2011) påpekar att förskolans och förskoleklassens verksamheter skiljer sig åt i sina 
arbets-  och  förhållningssätt.  Författaren  förklarar  detta  i  faktumet  att 
verksamheterna  utvecklades  separerat  trots  sin  gemensamma  historiska 
utgångspunkt. Ackesjö hävdar att förskoleklassverksamhet av traditionen fokuserar 
på att förbereda sexåringar inför skolstarten medan förskolans uppdrag är att väva 
samman  omsorg  med  lärande  och  utveckling.  Det  förtydligades  först  1998  med 
införandet av förskolans egna läroplan.  Detta betonar även Davidsson (2002) och 
belyser vidare att därefter har det blivit förskolans uppdrag att stimulera och främja 
barns lärande. Studiens resultat tyder på att barnen relaterar förskolans verksamhet 
mest med lek och lustfyllda aktiviteter medan lärande anses komma som något nytt i 
samband  med  starten  i  förskoleklassen.  Detta  kan  bero  på  att  barnen  inte  är 
medvetna  om  det  lärande  som  skedde  på  förskolan.  Förskolepedagogiken  på 
förskolan betonade lek och skapande som grundläggande källor till barnens lärande 
medan  förskoleklassens  pedagogik  i  större  utsträckning  skapar  lärandesituationer 
som vuxenstyrda strukturerade aktiviteter. Detta kan tolkas som att intentionen i Lgr 
11 om att lek och skapande har en betydande roll för lärandet i skolans tidigare år, 
och  därmed  även  i  förskoleklass,  inte  syns  i  den  verkliga  verksamheten.  De 
intervjuade barnen uppmärksammar leken även i förskoleklassen, vilket tyder på att 
den har sin viktiga plats i verksamheten, men att sambandet mellan lek och lärande 
blir otydligt. Detta leder till att förskoleklassverksamheten upplevs som en kontrast i 
jämförelse med förskolan och därmed innebär stora förändringar och utmaningar.
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Miljö och material  är  det  tema som i en stor utsträckning framträder när barnen 
jämför  förskolans  verksamhet  med  förskoleklassens.  Ofta  påpekar  barnen  att 
övergången till förskoleklassen innebär stora förändringar gällande miljön. Detta är 
förståeligt  eftersom förskoleklassens  verksamhet  finns  integrerade  i  skolans  miljö 
som på ett markant sätt skiljer sig från förskolan. Skolans miljö, både den fysiska och 
den sociala, är mycket mer omfattande och består av flera nya aktörer och material. 
De  flesta  intervjuade  nämner  stora  skillnader  i  miljöns  utformning  och  storlek. 
Barnen  uppmärksammar  tillgången  till  nya  miljöer  såsom  matsal,  gymnastiksal, 
mindre arbetsrum och skolgård.  Miljöns omfattning och utformning har förändrats 
och signalerar för barn att de inte längre går på förskolan, vilket även Persson och 
Wiklund (2007) nämner som betydande faktorer vid övergången. Miljön upplevs som 
större och mer omfattande. Skillnader kommer fram även på utemiljöns utformning 
där förskolans utemiljö bestod av flera lekredskap som klätterställningar, gungor och 
sandlådor samt cyklar vilket barnen saknar i förskoleklassen. Persson och Wiklund 
(2007) påpekar vidare att i förskoleklassen finns en viss frihet gällande tid och miljö 
som  har  potential  att  möjliggöra  samt  uppmuntra  till  lek.  På  så  sätt  efterliknar 
verksamheten förskolan där leken har den dominerande platsen.

Barnen  uppmärksammar  förändringar  som  gäller  deras  sociala  relationer.  Detta 
handlar såväl om möjligheten att få nya kompisar som om saknaden av de gamla från 
förskolan.  Lillemyr  (2006)  betonar  att  sociala  relationer  är  en  viktig  faktor  som 
påverkar  upplevelser  av  övergången  till  en  ny  verksamhet.  Likaså  anser  Ackesjö 
(2010b)  att  barns  sociala  utveckling  är  bland  huvudsyftena  i  förskoleklassens 
uppdrag vilket även Siller (2000) hävdar att det är en avgörande aspekt för barns 
lärande för att vidare kunna uppleva samhörighetskänsla i samspel och i samarbete 
med  andra.  Detta  bekräftas  i  studiens  resultat  där  barnen  lyfter  fram  i  en  stor 
utsträckning sin sociala kompetens och positiva relationer till jämnåriga kompisar i 
förskoleklassen. Dessa aspekter ser de som viktiga inslag i sin vardag och även i sitt 
lärande i verksamheten.

5.3 Lek och lärande i förskoleklassen 

Enligt  Davidsson  (2000)  syftade  diskussioner  kring  samverkan  inom 
utbildningssystemet under hela andra halvan av 1900-talet på att skapa kontinuitet 
vid övergångar mellan verksamheter som tillhörde olika utbildningsnivåer. Tanken 
var  att  skapa  en  gemensam  pedagogik  som  skulle  underlätta  barns  övergång  till 
skolans  värld.  Resultatet  av  denna  studie  visar  på  att  barnen  i  förskoleklassen 
upplever  förändringar  i  pedagogiken  under  övergången  mellan  förskola  och 
förskoleklass som påtagliga. Barnen känner igen pedagogiken från förskolan där lek 
betonas och medvetet brukas. De är dock inte uppmärksammade på och medvetna 
om sambandet mellan sin lek och sitt lärande. Eftersom mycket tid och fokus läggs i 
förskoleklassen  på  lärande  genom  formella  och  vuxenstyrda  aktiviteter  upplever 
barnen  kontrasten  vid  övergången  som  alltför  markant.  Det  leder  till  att  barnen 
upplever  verksamheten  som  något  nytt.  Detta  trots  att  både  lek  och  lärande 
förekommer även i  förskoleklassverksamheten, dock i en annan balans än som de 
tidigare var vana från förskolan. Det är leken och skapande situationer som barnen 
ofta  nämner  som  ett  roligt  innehåll  i  förskoleklassverksamhet.  De  organiserade 
vuxenstyrda lärandesituationer upplevdes däremot som tråkiga. Detta beror troligtvis 
på att det saknas helhetssyn kring deras lärande. Dessa lärandesituationer grundas i 
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alldeles för liten utsträckning på barnens intresse- och erfarenhetsvärld och därmed 
upplevs inte dessa som lustfyllda och meningsfulla.

Studiens resultat tyder på att både lek och lärande förekommer och har sina viktiga 
platser  i  förskoleklassen.  Detta  stöds  av  Persson  och  Wiklunds  (2007)  samt  av 
Thörners (2007) påstående om att både friare och organiserade lärandeformer bör 
förekomma men att dessa måste ligga i balans. Utifrån barnens berättelser omfattar 
verksamheten både möjligheten till deras fria lek samt fria skapande och lärandet.  I 
en  stor  utsträckning  beskrivs  verksamheten  med de lärarstyrda  aktiviteterna  som 
uppfattas som formellt lärande i form av organiserade samlingar och lärandestunder 
som syftar  på  barnens  språk-  och  matematikutveckling.  Liknande  resultat  finns  i 
Ackesjös  (2010b)  forskning  där  hon  drar  slutsatsen  att  förskoleklass  utgör  en 
barncentrerad övergångszon mellan förskola och skola där såväl lek som lärande har 
sin viktiga plats.  Hennes forskning ger bevis på att  förskoleklass har potential att 
sammanfläta skolans och förskolans pedagogik och på så sätt skapa kontinuiteten i 
utbildningssystemet. Detta i sin tur underlättar barnens övergång till grundskolan. 
Till skillnad från denna ovanstående forskning visar vårt resultat på att det saknas 
medvetenhet  hos  barnen  om  samband  mellan  deras  lek  och  lärande  i 
förskoleklassverksamheten.

Thörner (2007) och Karlsson m. fl. (2006) framhåller problematiken kring balansen 
mellan den fria leken och skolliknande aktiviteter. De anser att i förskoleklassen tar 
de  formella  undervisningssituationer  och  aktiviteter  kring  siffer-  och 
bokstavsinlärning  alltför  större  plats  och  på  så  sätt  dominerar  verksamheten. 
Författarna  påpekar  därmed  att  skillnaden  mellan  förskole-  och 
förskoleklassverksamhet ökar vilket leder till att övergången till förskoleklass upplevs 
som skolstart.  Denna syn bekräftas  inte  av vårt  resultat  som i  stället  visar på att 
barnen  upplever  verksamheten  som  en  någorlunda  jämn  blandning  mellan  olika 
leksituationer, lustfyllda aktiviteter samt strukturerade lärandesituationer.  Barnen 
uppfattar dock dessa som skilda schemalagda aktiviteter som inte har något samband 
mellan varandra. Samma slutsats drar även Skolverket (2000) och påpekar att både 
lek och lärande ska vävas samman och genomsyra hela verksamheten. Denna syn är 
även förankrad i  Lgr  11  där  det  står  att  lärande i  skolans tidigare  år,  vilket  även 
inkluderar  förskoleklassen,  ska grundas  på lek  och skapande  aktiviteter.  Studiens 
resultat  bekräftar  därmed  Thörners  (2007)  forskning  om  att  förskoleklassens 
verksamhet brister i  möjligheten att främja lärande genom lek.  Strävan efter den 
optimala verksamheten grundar sig, enligt Myndigheten för skolutveckling (2006), 
på att lek och lärande hör ihop i meningen att barn lär sig genom lek när de genom 
sina upplevelser och erfarenheter inhämtar nya kunskaper och på så vis utvecklar sin 
förståelse för omvärlden och för sin plats i den.

5.4 Skolförberedelse och skolstart 

I  intervjuerna  kommer  det  fram  att  barnen  har  olika  uppfattningar  om 
förskoleklassen är obligatorisk eller frivillig.  Den dominerade uppfattningen är att 
förskoleklassen inte är obligatorisk men att alla går dit.  Förklaringen till  detta är, 
enligt barnen, föräldrarnas beslut eller att alla behöver gå dit för att förbereda sig för 
att börja i år ett. Detta tyder på att barnen är medvetna om att förskoleklassen inte är 
obligatorisk på samma sätt  som skolan.  I  dagens samhälle  har förskola och skola 
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blivit viktiga institutioner som barnen vistas i dagligen och på sätt formar dessa deras 
barndom med syfte att  främja deras lärande.  Detta påpekas i  Skolverkets (2010a; 
2010b)  rapporter  och  kan  även  bekräftas  i  vår  studie.  Barnen  anser  att 
förskoleklassen är en självklar del av deras vardag och därför har de inte tidigare 
reflekterat över anledningen.

Denna studie har inte för avsikt att framföra att förskoleklassen inte ska förbereda 
inför  skolan.  Vi  strävar  däremot efter  att  belysa att  förskoleklassen bör  utgå från 
barnens intresse- och erfarenhetsvärld i den skolförberedande verksamheten, vilket 
även Persson och Wiklund (2007) betonar. Det finns annars risk att barnen uppfattar 
skolförberedelserna som ett krav på en viss kunskapsnivå som förutsätter om barnen 
är förberedda eller inte. Denna syn uttrycktes i en av intervjuerna när barnet sa att 
alla måste gå till förskoleklassen för att förbereda sig inför skolan men om någon är 
så pass duktig och redan kan läsa och skriva kan denne direkt börja i år ett. Enligt Lgr 
11  finns det  inga kunskapskrav som ska uppfyllas  i  slutet  av  förskoleklassåret.  Vi 
argumenterar  för  det  faktum  att  förskoleklassen  är  befriad  från  årsbundna 
kunskapskrav och ses som en fördel och därför bör denna frihet tas tillvara och mera 
utnyttjas. Vi vill påpeka att förskoleklassens skolförberedande funktion ska innebära 
främjandet  av  barnens  utveckling  som  en  helhet,  dock  med  en  betoning  på  den 
sociala  kompetensen eftersom denna är  en viktig  förutsättning för deras  fortsatta 
lärande och en betydelsefull  aspekt i  skolans  värdegrundsarbete.  Förskoleklassens 
huvuduppdrag är, enligt vår uppfattning, att skapa lust till lärande och utveckla tillit 
till sin förmåga.

Barnen i vår studie är medvetna om åldern för starten i förskoleklassen. De har dock 
skilda uppfattningar om själva skolstarten. Eftersom vi utförde intervjuer på två olika 
förskoleklasser  framkommer  det  skillnader  i  uppfattningar  om skolstarten.  Enligt 
våra resultat  är  inte  skolstart  något  entydigt  begrepp utan barnen har  varierande 
förståelse för vad det innebär att börja skolan och när detta sker. Vi ser skillnader i 
uppfattningarna som är relaterade till vilken förskoleklass barnen tillhör. Att barnen 
har skilda uppfattningar beroende på vilken verksamhet de deltar i kan möjligtvis ha 
sin  grund  i  att  pedagogiken  kommer  till  uttryck  genom  olika  arbets-  och 
förhållningssätt.  Enligt  Pérez  Preto  och  Sahlströms  (2003)  forskning  skiljer  sig 
förskoleklassverksamhet från förskolans i så stor utsträckning att barnen upplever 
övergången till förskoleklassen som skolstart. Författarna anser att detta beror på att 
verksamheten  domineras  av  skolförberedande  aktiviteter  samt  att  ett  större  eget 
ansvar läggs på barnen. Denna bild motsvarar delvis studiens resultat eftersom en del 
barn  anser  att  förskoleklassen  utgör  skolstarten  medan  en  större  del  av  barnen 
påpekar år ett som skolstart. Detta i sin tur tyder på att sexåringar, trots de formella 
lärandesituationerna,  ändå  upplever  verksamheten  i  förskoleklassen  som  kreativ 
samt lustfylld och där leken har en väsentlig plats.

5.5 Slutsatser och avslutande reflektioner 

Övergången  innebär  bland  annat  att  barnen  byter  lokaler  och  integreras  i 
grundskolans miljö. Förskoleklassen har dock en annorlunda struktur på dagen än 
den övriga skolan har.   Detta  i  sin tur  kan skapa förvirring i  deras förståelse för 
förskoleklassen.  Detta  framkom  i  våra  intervjuer  när  barnen  fick  förklara  vad 
förskoleklassverksamheten hade för syfte och innehåll. Denna slutsats kan relateras 
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till  Ackesjös (2011)  resonemang om att  förskoleklassens placering mellan förskola 
och skola  orsakar  svårigheter.  Ackesjö  ser  problematiken från lärarnas  perspektiv 
men  vi  hävdar  att  det  även  gäller  barnen  i  förskoleklassen.  Barnens  otydliga 
uppfattningar  beror  i  stort  sett  på  att  de  är  medvetna  att  de  inte  längre  tillhör 
förskolans värld men å andra sidan inte fått tillträde till den obligatoriska skolan.

Eftersom barnen i våra intervjuer hade olika uppfattningar om skolstarten och om 
syftet med förskoleklassen ger det en anledning att fundera vad det beror på. Vi anser 
att barnen förstår att förskoleklassen skiljer sig både från förskolan och från skolan. 
Förändringarna  som  medföljer  övergången  är  så  påtagliga  att  barnen  upplever 
verksamheten som ny och unik.  Detta kan kopplas till  Karlsson m. fl.  (2006) som 
hävdar att integreringen mellan två verksamheter, såsom förskola och skola, skapar 
något kvalitativt nytt i verksamheterna. Härmed menas det att verksamheterna inte 
bara  ska  komplettera  varandra  utan  att  verksamheterna  även  ska  utgå  från  ett 
holistiskt förhållningssätt som grund. Lek och lärande ska genomsyra all verksamhet 
och  sambandet  mellan  dessa  ska  synliggöras  och  finnas  som  en  röd  tråd  i 
pedagogiken.  Thörner  (2007),  Karlsson  m.  fl.  (2006),  Skolverket  (2000)  och 
Palmblad  (2001)  enas  om  att  integrationsreformen  inte  uppnått  sitt  syfte  som 
handlar  om  att  förskolans  lekpedagogik  förs  in  i  skolans  värld.  Utifrån  våra 
studieresultat bekräftar vi att denna process inte är avslutad. Vi är dock medvetna om 
att  det  förekommer  en  variation  i  hur  långt  olika  skolor  och  i  sin  tur  olika 
förskoleklasser har kommit i integrationsprocessen.

Utifrån våra resultat vill vi påstå att förskoleklassens pedagogik omfattar både lek och 
lärande  men  att  det  saknas  uppmärksamhet  och  förståelse  bland  barnen  för 
sambandet mellan dessa. Vi anser att barnen inte är medvetna om det lärande som 
sker  i  och  genom  leken.  Lärandet  behöver  inte  alltid  grundas  i  organiserade 
lärarstyrda situationer. Det blir därför viktigt att förskoleklassen genom sitt arbets- 
och  förhållningssätt  projicerar  en  helhetssyn  på  lärandet.  Lärandet  inte  bara 
avgränsas  till  enskilda  aktiviteter  utan  ses  som  process  där  lek  och  lärande  bör 
synliggörs och bildar en helhet. På så sätt kan Dahlberg och Lenz Taguchis (1994) 
vision om mötet mellan förskolans och skolans traditioner förverkligas. Enligt denna 
vision är barnen aktiva i sin lärandeprocess genom att de med stöd av vuxna och 
andra  barn  skapar  sin  egen  kunskap.  Myndigheten  för  skolutveckling  (2006) 
använder uttrycket ingenmansland som kan tyda på att förskoleklassens verksamhet 
är  något nytt och okänt som inte tillhör någon. Detta stämmer överens med våra 
slutsatser,  men vi  anser  att  Ackesjös  (2010a)  begrepp  gränsland  ger  ett  tydligare 
uttryck för förskoleklassens strävan efter att inkludera ett förhållnings- och arbetssätt 
som har anknytning till både förskolans och skolans pedagogik. 

Förskoleklassen anammar förskolans pedagogik i den bemärkelsen att den möjliggör 
och  stimulerar  barns  fria  lek  och  skapande.  Förskoleklassen  innehåller  dessutom 
mängder vuxenstyrda lärandesituationer som av tradition är kopplade till skolan och 
bär  spår  av  förmedlingspedagogik.  Det  tyder  på  att  förskoleklassen  upplevs  som 
skolförberedande verksamhet där skolliknande lärandeformer förekommer och där 
barnen är passiva i en lärandeprocess som liknar förmedlingspedagogik. I vår slutsats 
hittar vi paralleller med Janckes (1995) studieresultat trots att det har gått nästan 
tjugo  år  mellan  studiernas  genomföranden.  Under  denna  tid  har  förskoleklassen 
blivit en egen skolform och lydigt under två läroplaner, Lpo 94 och Lgr 11. Båda dessa 
uttrycker tydligt att utbildningen ska sträva efter att varje elev får möjlighet att lära 



32
sig på sitt sätt utifrån sina förutsättningar och hitta sin egen lärandestil samt utveckla 
tilltro  till  sin  förmåga.  Att  vi  drar  liknande  slutsatser  som  Jancke  (1995)  väcker 
tankar om att det, trots läroplanernas intentioner, inte har skett så stora förändringar 
i pedagogiken i den verkliga verksamheten. 

I  anslutning  till  detta  finner  vi  det  relevant  att  lyfta  fram  vår  fundering  på  hur 
förskoleklasserksamheten kommer att utvecklas i framtiden. I dagsläget arbetar det i 
förskoleklassen  huvudsakligen  lärare  som  har  samma  utbildning  som  lärare  i 
förskolan vilket vi anser är gynnsamt för att förskolepedagogik kommer in i skolans 
värld.  Enligt  den nya lärarutbildningen kommer grundskollärare i  år  F-3 även att 
undervisa  i  förskoleklassen.  Vi  vill  därför  uppmärksamma  att  detta  kommer  att 
innebära  att  förskolan  och  förskoleklassen  inte  längre  kommer  att  utgå  från  en 
gemensam pedagogisk grund. Risken finns att förskoleklassen ännu mera kommer att 
likna skolan.  Det kan i sin tur leda till  att avståndet mellan förskolan och skolan 
kommer att öka och att övergången till förskoleklassen kommer att bli mer påtaglig 
så att förskoleklassen kommer att utgöra skolstart.

5.6 Pedagogisk relevans

Denna studie syftar till att lyfta barns perspektiv genom att utgå från och ta vara på 
barns  upplevelser,  erfarenheter  samt  uppfattningar  om  verksamheten  i 
förskoleklassen.  Genom  att  synliggöra  barns  tankar  och  deras  värdering  av 
verksamheten skapas det möjlighet för pedagogerna i förskoleklassen att reflektera 
över sin verksamhet, sitt arbets- och förhållningssätt. Med denna studie vill vi bidra 
till  att barnens intresse- och erfarenhetsvärld blir uppmärksammad vilket i sin tur 
möjliggör att verksamheten planeras och organiseras så att barnen upplever den som 
meningsfull, lustfylld och stimulerande.

5.7 Nya forskningsfrågor

Att  skriva  denna studie  har  skapat  intresse  för  problematiken  runt  förskoleklass-
verksamheten. Vi anser att det vore intressant att utföra en studie där övergången 
omfattar barns förväntningar på förskoleklassen som genomförs under tiden när de 
fortfarande går på förskolan. Därefter vore det spännande att få följa upp dessa barn i 
förskoleklassen och undersöka om deras förväntningar uppfylls och motsvarar den 
verkligheten som barnen möter. Ett annat förslag på vidare forskning handlar om att 
genomföra en liknande studie som denna fast senare när verksamheten bedrivs av 
pedagoger som har fått den nya lärarutbildningen.
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Bilaga A: Intervjuguide

1. Berätta hur det kändes när du började i förskoleklassen. Hur känns det nu?

2. Finns det några skillnader mellan förskolan och förskoleklassen? Vilka? Vad 

är det som är nytt i jämförelse med hur det var när du gick på förskolan?

3. Gör ni samma saker som ni gjorde på förskolan?

4. Saknar du någonting från förskolan?

5. Vad visste du om förskoleklassen innan du började här?

6. Kom du och hälsade på innan du fick börja? Vad gjorde ni då i så fall?

7. Vad gör ni här i förskoleklassen? Vad är det som roligast/tråkigast med 

förskoleklassen?

8. Tror du att man måste gå i förskoleklass? Varför gör man det?

9. Hur gammal ska man vara för att kunna börja i förskoleklass? I skola?

10. Vad betyder det att börja skolan? Går du i skolan nu?



Bilaga B: Missivbrev

Hej alla föräldrar!

Vi är två lärarstudenter från Mälardalens högskola som har inriktningen Lek, lärande 

och  utveckling  på  lärarprogrammet.  Nu  läser  vi  sista  terminen  och  skriver  vårt 

examensarbete.  Det  handla  om  sexåringars  upplevelser  om  övergången  till 

förskoleklass samt undersöker deras syn på förskoleklass syfte och innehåll.  Vecka 

41-43 kommer vi att ha en verksamhetsförlagd utbildning och därmed få träffa era 

barn i  förskoleklassen. Under denna tid tänker vi  även samla in material  för vårt 

examensarbete.  Vår  studie  grundas  på  barnintervjuer  och  därför  kommer  vi  att 

intervjua ett tiotal barn i två olika förskoleklasser. Urvalet av målgruppen kommer 

att utgå från barnens frivilliga medverkan dock med en bakomliggande tanke om att 

både flickor och pojkar blir representerade. 

Vi vore därmed tacksamma om vi får intervjua era barn. Deltagandet kommer att 

grundas på barnens frivilliga samarbete och på deras villkor så att de kan avbryta sitt 

deltagande i studien. Naturligtvis kommer alla informationer att behandlas utifrån 

den konfidentiella principen vilket innebär att inga bilder eller riktiga namn kommer 

att användas i studien. Informationen från intervjuerna kommer endast att användas 

för  studiens ändamål.  Den färdiga studien kommer att  publiceras på det Digitala 

vetenskapliga  arkivet,  DIVA.  Kontakta  gärna  oss  om  ni  har  några  frågor  eller 

invändningar mot att era barn intervjuas och deltar i studien, annars uppfattar vi det 

som att ni har lämnat samtycke.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar

Betty och Evi

Betty Voleman

avn09001@student.mdh.se

tel XXXXXXXXXX

Evi Hidefjäll

ehl09001@student.mdh.se

tel XXXXXXXXXX
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