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Kapitel 6 Övergången från förskola till 
förskoleklass, en förändring av delaktighet i 
tiden och rummet  

Kenneth Ekström 
 

 

 

Det här kapitlet ska försöka svara på frågor om kontinuiteter och diskontinuiteter med 

avseende på barns erfarenheter, och pedagogers organisation av lärande för barn som 

gör övergången mellan förskola och förskoleklass. För att kunna svara på frågor om 

hur kontinuitet beträffande övergången till förskoleklass kan se ut har såväl förskolor 

som förskoleklass studerats i etnografiskt inspirerade studier där såväl observationer 

som intervjuer producerats under en tidsrymd av sammanlagt två år i två 

förskoleavdelningar och två förskoleklasser. Verksamhetsteoretiska analyser av de 

verktyg som används i de olika verksamheterna och vad som betraktas som 

meningsbärande för deltagande pedagoger har gjorts. När de två verksamheterna 

jämförs framträder det framför allt diskontinuiteter vad gäller barnens delaktighet och 

hur deras erfarenheter och kunskaper tas till vara. 

 

Nyckelord: barnsyn, förskola, förskoleklass, kunskapssyn, verksamhetsteori 

Bakgrund till förskoleklassens inrättande 

Under 1990-talet fördes en politisk diskussion där svensk skolstart jämfördes 

med andra länders och frågan restes om det verkligen kunde vara så att 

svenska elever mognade senare än utländska. Diskussionen resulterade i 

beslutet att ge föräldrar rätt att flexibel skolstart från 1991 (Regeringen, 1991). 

Det innebar att föräldrar kunde välja att låta barnen börja skolan redan vid sex 

års ålder. Från 1998 infördes förskoleklassen som en ny frivillig skolform för 

alla sexåringar (Regeringen, 1997). Ett av syftena som angavs var att man ville 

ha en ökad integration mellan förskolans traditioner och skolans. När 

skolverket genomförde sin första utvärdering av den nya verksamheten 

(Skolverket, 2001) var slutsatsen att detta syfte inte infriats. Det föreföll 

snarare vara så att förskoleklassen skolifierats (Skolverket, 2001). Liknande 
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slutsatser kom Karlsson m.fl. fram till när de utifrån analyser av daglig 

verksamhet i förskola, förskoleklass och skola kom till slutsatsen att 

förskoleklassen faktiskt kan betraktas som barnens första skolår (Karlsson, 

Melander, Pérez Prieto, & Sahlström, 2006). Skolifieringen skedde trots att 

det fanns en tydlig intention att verksamheten i förskoleklass skulle bedrivas 

utifrån förskolans syn på kunskap och lärande (Karlsson et al., 2006). 

Förskoleklassen skulle till och med bidra till förändring av skolans pedagogik. 

I propositionen uttalades att lek omsorg, skapande och barnets eget 

utforskande borde få genomslag i den övriga skola (Regeringen, 1997) 

Argumenten för varför och hur samverkan ska ske mellan förskola och 

skola har varierat över tid. Det vanligaste förekommande argumentet, som 

gäller alla former av övergångar, har varit att man för barnen ska skapa 

smidiga övergångar och därmed sammanhang. helhet och trygghet. 

Samverkan ska alltså syftar till att skapa kontinuitet för barnen. Ett starkt 

argument för samverkan mellan verksamheterna har också varit att förbereda 

barn för skolan. I en proposition uttrycker till exempel regeringen att skolan 

ska samarbeta med förskolan och då särskilt inrikta sig på den 

skolförberedande verksamheten (Regeringen, 1993). Skolförberedelse har i de 

allra flesta fall avsett att förbereda barnen för de kommande akademiska 

kraven som skolan ställer (Ekström, Garpelin, & Kallberg, 2008). I läroplanen 

för förskolan ges förskolan ett brett ansvar för att stödja barnens allsidiga 

utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv och att stödja barnen i 

övergången till förskoleklass och fritidshem. 

Förskolan kännetecknas av en tradition av att arbeta 
holistiskt och undersökande 

Förskolan brukar beskrivas som en verksamhet som sätter barnet och dess 

utveckling i främsta rummet vilket historiskt sett inneburit att förskolans 

verksamhet grundats i olika utvecklingspsykologiska teorier. (Ekström, 2007; 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Barndomen anses ofta ha 

ett värde i sig självt. Vad barnen lär sig brukar inte delas upp i olika 

ämneskategorier utan ses som något integrerat. Det leder till att verksamheten 

i förskolan av tradition varit orienterad mot tematiska arbetsformer. 

Utgångspunkten för hur pedagoger planerar och arbetar är vilka erfarenheter 

barnen har med sig och vad de visar intresse för. (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, 2014). Detta reflekteras också i den läroplan som finns för 

förskolan där det slås fast att verksamheten ska utgå från barnens 

erfarenhetsvärld och intressen, och att vägen för att uppnå en ökad kunskap 

hos barnen är via ett temainriktat arbetssätt som låter barnens lärande bli 

mångsidigt och sammanhängande. (Skolverket, 2010).  
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I studier av förskolans verksamhet definieras en bra verksamhet som en 

verksamhet där barnens perspektiv och frågor samt vilja att undersöka ges hög 

prioritet men där också pedagogerna har en klar tanke om vad man vill med 

det planerade innehållet (Sheridan, Pramling Samuelsson, Johansson, 

Doverborg, & Claesdotter, 2010; Sundberg et al., 2015). Samspelets betydelse 

har ända sedan sent 60-tal betonats (SOU1972:26-27, 1972). Det förefaller 

som om samspelet mellan barn och vuxna är en nyckelfaktor för kvaliteten i 

förskolor (E. Johansson, 2011; Sheridan et al., 2010). Med ett bra samspel 

avses då bland annat att intentioner uttrycks med visande av ömsesidig 

förståelse och att barns synpunkter tas på allvar i en kommunikativ process 

som leder till meningsskapande.  

Även om såväl intentionerna från stat och kommun samt det 

forskningsmässiga stödet för vad som utgör en kvalitativt sett god miljö för 

barn, och vilken barnsyn som är önskvärd, i stort sett är samstämmiga, så 

varierar kvaliteten stort mellan olika förskolor. I Johanssons studie, där hon 

kategoriserar verksamheten som tillhörande tre olika atmosfärer, den 

samspelande, den instabila och den kontrollerande (E. Johansson, 2011) är det 

goda samspelet klart underrepresenterat och en studie som studerar fostran i 

förskolan (Rantala, 2016) kommer fram till att 70 % av kommunikationen i 

fostranssituationer består av rena tillsägelser. I en ännu ej publicerad studie 

kommer författarna fram till att det i ungefär en femtedel av förskolorna sker 

en bra naturvetenskaplig undervisning om man med det avser en undervisning 

där såväl barnens frågor och intresse som pedagogernas förmåga att bibehålla 

objektet är kriterier för kvalitet (Sundberg m.fl. 2018 accepterad).  

Förskolans verksamhet har under de senaste decennierna dock förskjutits i 

riktning mot ett från samhället ökat krav på mer preciserade lärandemål för 

förskolans verksamhet. Det har blivit ett förstärkt fokus på bland annat tidig 

språkutveckling, matematik och naturvetenskap (Pramling Samuelsson & 

Tallberg Broman, 2013). Omsorgen och dess betydelse för barns lärande och 

utveckling förefaller i viss mån trängas undan i förskolan (Löfdahl & Folke-

Fichtelius, 2015; Löfgren, 2015, 2016) Nya krav och ändrade praktiker med 

fler bedömningar av barn och verksamhet orsakar etiska och värdegrundade 

dilemman (E. M. Johansson, 2016). Sammanfattningsvis kan alltså förskolan 

sägas kännetecknas av att arbeta utifrån en holistisk syn på lärande som utgår 

från barnens egna erfarenheter men att förskjutningar skett de senaste 

decennierna i riktning mot att bli en mer ämnesorienterad praktik. 
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Förskoleklassen; en verksamhet i kläm mellan två 
traditioner 

Såväl barn som vuxna beskriver förskoleklass i termer av att vara något som 

inte är en riktig skola utan snarare som en mellanklass eller något som finns i 

väntan på den riktiga skolan (Lago, 2014; Sandberg, 2012). Förskoleklassen 

kan enligt forskning betraktas som ett gränsland som befinner sig mellan två 

kunskapstraditioner (Ackesjö, 2014) där barnen snarare förbereds om skolan 

i stället för för skolan (Ackesjö, 2014; Sandberg, 2012). Förskoleklassen och 

dess verksamhet visar i olika studier prov på ambivalens. Hur integrationen 

lyckas och hur pedagogiken gestaltas beror bland annat på hur verksamheten 

organiserats (Kärrby, 2011). Ju högre grad av samverkan mellan lärare på 

skolan och förskollärare i förskoleklass desto mer av båda 

verksamhetsformernas pedagogiska innehåll återfanns i de studerade 

förskoleklasserna.  

Skolinspektionen granskade tjugo stycken förskoleklasser vid tjugo olika 

skolor och den granskningen visar att undervisningen kännetecknades av 

varierande arbetsformer som gav utrymme för såväl barnens egna lekar som 

för lekar initierade av pedagogen (Skolinspektionen, 2015). De lärarstyrda 

arbetspassen dominerades oftast av helgruppsundervisning och undervisning 

i mindre grupper som inte i så stor utsträckning individualiserades. Det 

innebar bland annat att barnen till stor del gavs likadana uppgifter som 

förväntades utföras på samma sätt av alla barn under samma tid. Detta trots 

att det var stora skillnader i barnens förkunskaper när de kom till 

förskoleklassen. Så visar till exempel Sandberg (2012) att det i hennes 

material fanns barn som på egen hand kunde läsa kapitelböcker samtidigt som 

andra bara hade en begränsad uppfattning om skrivteckens betydelse. 

Granskningen visar också exempel på att barn som redan lärt sig att läsa i flera 

fall fick göra samma grundläggande uppgifter för att lära sig alfabetet som de 

barn som hade begränsade erfarenheter. De som redan kunde läsa och skriva 

och snabbt blev färdiga fick ofta välja att göra vad de ville när de gjort 

uppgiften klar, vilket då oftast blev lek. (Skolinspektionen, 2015). I alla 

studerade förskoleklasser inleddes dagen med en samling som såg relativt 

likartad ut till innehåll, där behandlades till exempel dagens datum och 

namnsdag. Det innehåll som dominerade under samlingar och aktiviteter var 

knutna till skolämnena matematik och tidig läs och skrivinlärning 

(Skolinspektionen, 2015). Skolinspektionen var också kritiska mot hur 

samarbetet kring progression vad gäller barns lärande och erfarenheter 

fungerar mellan förskoleklass och skola och menar att det bör utvecklas. 

Intressant nog så nämner man inte progressionen mellan förskola och 

förskoleklass som torde utgöra det stora steget för barnen.  

Den kritik som riktats mot verksamheten i förskoleklass resulterade i att 

förskoleklassen 2016 fick ett eget tillägg till läroplanen för förskoleklassen, 

grundskolan och fritidshemmet (Skolverket, 2017) där verksamhetens 



 91 

innehåll preciseras. Det övergripande syftet är att stimulera elevernas allsidiga 

utveckling och lärande. I tillägget markeras att undervisningen ska ta sin 

utgångspunkt i elevernas intressen, erfarenheter och behov. Det betonas också 

att undervisningen ska bidra till kontinuitet och progression.  

Skolförberedelse 

Hur förskolor arbetar med förberedelse inför skolan och vilken kvalitet de har, 

har stor betydelse. Persson (2012) menar att det i forskning skett en 

förskjutning från att uppfatta lärandet som bara en fråga om att utveckla 

kognitiva kompetenser till att vara något sinnligt och socialt som försiggår i 

ett socialt sammanhang. Kunskapsuppdraget i förskolan har sedan slutet av 

1990-talet förstärkts vilket har påverkat hur verksamheten i förskolan 

organiseras. Persson (Persson, 2012) redovisade i en rapport som bygger på 

en stor forskningsöversikt att den viktigaste faktorn för barns utveckling, 

lärande och hälsa är de pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och 

barn. I forskningsöversikten framstår det tydligt att vad som ger positiva 

effekter på barns lärande och utveckling är att det finns en barnsyn där barn 

ses som aktiva, engagerade och medskapande och att de ges tillfälle att vara 

detta. Med hänvisning till Siraj Blatchford hävdar Persson att ”den mest 

gynnsamma verksamheten går ut på att utveckla ett hållbart delat tänkande 

genom interaktion mellan barn och andra” (Persson, 2012, p. 12).  

Som vi sett ovan så betonas betydelsen av kontinuitet. Hur ser då 

kontinuiteten ut för barnen och hur arbetar man med den i de olika 

verksamheterna? För att kunna säga något om kontinuiteten måste såväl den 

pedagogiska miljö som barnen befinner sig i som den de kommer till 

beskrivas. En viktig fråga att besvara är således vad som kännetecknar de olika 

verksamheterna och den pedagogiska miljön som den uttrycks i pedagogernas 

arbete med lärande. Arbetet och hur det gestaltas i en verksamhet är nära 

förbundet med vilka konstruktioner av barn och av kunskap som är 

dominerande. I verksamheter med god kontinuitet borde man kunna anta att 

synen på barn och kunskap inte skiljer sig allt för mycket åt. Frågan man då 

ställer sig är hur barnsyn och kunskapssyn konstrueras i verksamheterna. 

Intressant är också hur samarbetet mellan skola och förskola organiseras och 

vad man samarbetar kring. 

Syftet och frågeställningar 

Syftet med detta kapitel är att undersöka kontinuiteter och diskontinuiteter 

med avseende på barns erfarenheter och pedagogers organisation av lärande 

för barn som gör övergången mellan förskola och förskoleklass. 

Frågeställningarna som undersöks är: Vad kännetecknar de olika 
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verksamheternas pedagogiska miljöer? Vilka konstruktioner av barn och 

kunskap framträder i den pedagogiska gestaltningen. Hur organiseras 

samarbete mellan skolformerna? 

Studiens ansats 

Studiens ansats är interpretativ med rötter i hermeneutik och fenomenologi 

(Erickson, 1986). De data som producerats består av fältanteckningar, 

fotografier och videoinspelningar från 19 stycken besök vid förskolor och 9 

stycken besök vid förskoleklass. Intervjuer har också genomfört med anställd 

personal i båda verksamhetsformerna. Urvalet av vad som är intressant att 

undersöka har utgått från en definition av vad som kan anses höra till 

pedagogers arbete med övergångar. Definitionen vidgar begreppet övergångar 

till att omfatta aktiviteter där barn förbereder sig för det som komma skall. 

Något som Corsaro benämner som till priming events (Corsaro & Molinari, 

2000). En betydelsefull aspekt med priming events är att barnen med sitt 

deltagande i lek och aktiviteter föregriper hur det eventuellt skall komma att 

bli. Corsaro fokuserar på relationen mellan handlingar i skolkulturerna och 

sociala representationer hos barn och föräldrar samt hur dessa handlingar och 

sociala representationer påverkar övergången till skolan. Det insamlade 

materialet har sedan bearbetats och analyserats.  

Teoretiska övervägningar 

Då handlande är centralt men också aktörers förståelse av vad handlingarna 

betyder har verksamhetsteori (Engeström, 1987, 2001; Engeström & Sannino, 

2010) använts i analyserna. Verksamhetsteori öppnar för och tillåter studier 

och analyser av olika former av mediering av aktiviteter som kan anses vara 

priming events, med såväl fysiska som mentala verktyg och även analyser av 

verksamheten förskolan som en social gemenskap. Verksamheten som alltså 

utgår från handlingar och hur de medieras bygger vidare på de teorier som 

Vygotsky formulerade. Han menade att allt mänskligt handlande är medierat 

och att mediering sker med användandet av verktyg. Dessa kan vara fysiska 

redskap och teoretiska modeller eller olika sätt att organisera en handling. 

Vygotsky själv såg språket som det viktigaste verktyget i mänskliga 

aktiviteter. Den som utför en handling, subjektet, använder verktygen för att 

uppnå ett syfte objektet. Objektet kan sägas vara det som ger en verksamhet 

dess mening (Kaptelinin, 2005). Moderna verksamheter är gemenskaper som 

består av olika yrkeskategorier som delar objekt. Dessa gemenskaper har olika 

grader och former av arbetsdelning och utvecklar interna regler som styr 

handlandet.  
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Urval och datainsamling 

Då avsikten var att följa barn från förskola via förskoleklass och in i 

grundskolans första år ville söktes kontakt med förskolor som hade organiserat 

verksamheten med särskilda grupper för 4-5 åringar. Det var också önskvärt 

att det i de eftersökta grupperna skulle vara en majoritet av barn som skulle 

börja förskoleklass nästa år. Efter att ha studerat aktuella kommuners 

hemsidor kontaktades rektorer i de områden som hade förskolor som 

motsvarade kriterierna. Förskolor som uppfyllde kriterierna kontaktades 

därefter och erbjöds få information vid ett personalmöte om studien samt vilka 

etiska krav, villkor och rättigheter som ett deltagande skulle innebära.  

Två förskolor var intresserade och där undertecknade personalen skriftliga 

medgivanden samt åtog sig att informera föräldrar och att till dessa distribuera 

blanketter för medgivande av barnens deltagande. Jag inledde studien vid de 

aktuella förskolorna under första delen av vårterminen för att kunna följa 

barnen under den sista terminen innan de skulle börja förskoleklass. Under 

den perioden gjorde jag regelbundna besök vid förskolorna. Besöken var 

förlagda under olika tider av dagen och varade i genomsnitt i tre timmar. Vid 

besöken fördes fältboksanteckningar. Fotografier togs av miljöer, av 

information som fanns exponerat på olika väggar och av barnen i de aktiviteter 

som de var engagerade i. Ett mindre urval av aktiviteter, såväl barnens egna 

val som aktiviteter organiserade av de anställda videofilmades. Jag fick också 

tillgång till olika former av dokument. Dessa handlade om överenskommelse 

med förskoleklass och skola om rutiner för överskolning till näraliggande 

skola, underlag för föräldrasamtal och föräldrainformation men också 

pedagogisk dokumentation och planeringar. Vid båda förskolorna hade man 

näraliggande grundskolor men som en konsekvens av det fria skolvalet skulle 

förskolornas femåringar starta skolan på tre alternativt fyra olika skolor, tre 

kommunala och en privatägd. Majoriteten av barnen skulle börja vid någon 

kommunal skola.  

Under senare delen av våren togs kontakt med de lärare i förskoleklass som 

skulle ta emot barnen. De gav positiv respons för deltagande i tre 

förskoleklasser. De förskollärare och fritidspedagoger som var anställda där 

informerades på ett likartat sätt som tidigare skett vid förskolorna. Forskaren 

var närvarande under de första dagarna av inskolning till fritids/förskoleklass 

och överlämnade personligen blanketter för medgivande till föräldrarna samt 

informerade dem om studien. En familj valde att undanta sitt barn från 

deltagande vilket fick till konsekvens att filmning och fotografering undveks 

i situationer där barnet var närvarande. Datainsamlingen gick till på i sort sett 

samma sätt i förskoleklasserna. En skillnad var att samlingar och andra 

lärarstyrda aktiviteter spelades in med hjälp av diktafon. Såväl förskolorna 

som förskoleklasserna är för få tilför att tillåta generaliseringar. De kan ses 

som några exempel av verksamheter som utgör verkligheter varifrån barn får 
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erfarenheter men de kan inte sägas representera den mångfald som är 

förekommande. 

Studiens genomförande 

Studien är genomförd med datainsamlings- och databearbetningsmetoder som 

är vanliga inom etnografisk forskning: deltagande observation, enkäter, 

intervjuer och dokumentstudier. Jag förde samtal med personal vid 

förskolorna och kom överens om när de tyckte att det var lämpligt att vara 

närvarande. Mestadels fanns jag på förskolorna under förmiddagstid och 

vistades vid varje observationstillfälle där i ungefär tre timmar. Det blev 

sammanlagt 19 besök i förskolorna och 9 besök i förskoleklass. På plats 

gjordes fältanteckningar, ljudinspelningar och i vissa fall som till exempel vid 

samlingar videoinspelningar. Ett stort antal fotografier togs också, främst som 

ett komplement till fältanteckningar och ljudinspelningar. Dokument som 

kunde vara relevanta samlades också in. Det var till exempel dokument som 

speglade överenskommelse om hur överlämning till skolan skulle ske, mallar 

för information till föräldrar, scheman och pedagogiska dokumentationer.  

Etiska dilemman 

När man genomför studier som involverar barn menar Einarsdóttir (2007) att 

det är viktigt att säkerställa att studien utförs i för barnen säkra miljöer. Själv 

har hon löst det problemet genom att använda sig av i huvudsakligen kända 

personer (lärare) för att samla in data. Jag har i min studie samlat det mesta av 

data på egen hand, vilket gjorde det oerhört viktigt att inleda studien med en 

period där jag träffade barnen för att ge dem en chans att lära känna mig innan 

jag påbörjade den egentliga studien. Jag presenterade mig i alla grupper 

inledningsvis och förde ett samtal med barnen om vad de tror att forskning är. 

Jag deltog sedan under några dagar i barnens aktiviteter. Hur mycket en 

forskare än försöker skapa trygghet så minskar inte det faktum att det är en 

ojämn maktbalans mellan vuxna och barn. En forskare har sin agenda; hen 

förbereder forskningsfrågor och konstruerar intervjuhandböcker för att 

säkerställa kvalitet i sina studier. Formosinho och Araújo (2006) hävdar att 

det kanske kan vara så att etiska överväganden and är särskilt relevanta när 

det gäller att intervjua barn istället för att bara göra observationer eftersom de 

utgör ett mycket större intrång i ämnets liv. Jag har i studien inspirerats av en 

av de metoder som Einarsdottir (2006) beskriver där hon lät lärare göra 

intervjuer med barnen om förväntningar innan skolan börjar. De som 

intervjuade var barnens egna förskollärare som hade fleråriga relationer med 

barnen. Tanken att låta pedagogerna intervjua barnen sammanföll med att 

pedagogerna vid förskolorna redan hade planerat att göra barnintervjuer. De 
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genomförde dessa med frågor kring barnens erfarenheter från förskolan och 

förväntningar inför att börja förskoleklass och jag fick sedan kopior på det 

insamlade materialet.  

Ett dilemma som Einarsdottir (2006) diskuterar är anonymitet och det 

dilemma som kan uppstå mellan forskarens löfte om skydd och anonymitet 

och skyldigheten att anmäla till myndigheter om barn lider skada. Det var 

lyckligtvis inte fallet i denna studie, men vad som ständigt var aktuellt var 

frågan om när man som forskare ska bryta in i konflikter mellan barn eller vad 

man ska göra när barn gör saker som de vet är förbjudet. Bör barnens 

överträdelser av regler rapporteras till deras ordinarie lärare och i så fall när 

och varför? För mig är det rätta svaret att ju högre grad av deltagande från 

forskare, desto viktigare är det att ingripa, för annars gör man sig skyldig till 

att legitimera skadegörelse och våld. 

En etisk fråga vid studier av övergångar som inte diskuteras så ofta är 

snarare relaterad till forskarnas relation till vuxna deltagare än till barnen. 

Deltagarna i studier av övergångar består ofta av olika informanter över tid då 

det som fallet är i Sverige kan röra sig om att följa barn genom tre olika 

verksamheter. Idealet vore att alla ger sitt samtycke i inledningen av studien 

då de i annat fall kan känna sig tvingade att delta. Om de får frågan när studien 

redan pågått ett eller ett par år så kan deras nekande riskera hela 

forskningsprojektet. Jag försökte därför inhämta samtycke från förskollärare, 

mottagande lärare i förskoleklass och grundskolans första år. Det visade sig 

att det inte var möjligt att hitta deltagare i studien på det sättet då det i flertal 

kontaktförsök slutade med att någon i något led avstod deltagande. Jag blev 

tvingad att skjuta på starten av studien i ett år och gick därefter tillväga som 

jag ovan har beskrivit. 

Beskrivning av fysiska miljöer 

Jag kommer här att beskriva hur förskolorna och förskoleklasserna var 

organiserade. Beskrivningen innefattar sammansättning av barn och personal 

samt lokalernas och utemiljöns beskaffenhet. 

Förskolan Picasso 

Förskolan Picasso hade 24 barn i gruppen varav 17 stycken var fem år. De 

skulle starta skolan på fyra olika skolor. 12 av barnen skulle börja i den skola, 

Ängsskolan, vars upptagningsområde förskolan tillhörde. På Ängsskolan 

fördelades barnen från Picasso i alla tre förskoleklasserna. Picasso var en 

förskola med fyra avdelningar varav en hade barn i åldern fyra till fem år. På 

den avdelningen arbetade det två förskollärare på heltid. Där arbetade också 

en barnskötare halvtid. Förskolans avdelningar fanns i två byggnader som 

omgärdade en stor gård som låg i en sluttning och som hade stora gräsbevuxna 
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grönytor, sandlådor, cykelvägar, lekstugor och ett stort område med redskap 

för rörelselek. Här fanns också en liten trädgård där man odlade egna 

grönsaker. Förskolan låg på ungefär 15 minuters promenadavstånd från 

Ängskolan.  

Avdelningen hade egen entré med en stor hall där det alltid var 

utställningar som visade vad barnen arbetade med för projekt. Till 

avdelningen hörde ytterligare fyra rum. En verkstad utrustad med färger, 

limmer och olika material för arbete med estetiska uttrycksformer. Centralt 

fanns ett stort allrum som förändrade karaktär utifrån vilka projekt som var 

aktuella. Vid de första besöken var ett hörn en sagoskog. Det fanns i ett hörn 

material för lugnare sysselsättning, som spel, pussel, papper, pennor och 

kritor. I ett hörn hade personalen sin arbetsplats i form av ett skrivbord. Vid 

ett av de senare besöken hade rummet förvandlats till en ”spegelsal” med 

spegel på ena väggen och både på golvet och i taket samt en mängd mindre 

speglar med olika kupning för att undersöka ljus och spegelbilder. Innanför 

det centrala allrummet var det ett rum som nyttjades för samlingar, där fanns 

en trapp uppbyggd på ena sidan. I det rummet fanns också byggmaterial av 

olika slag. Längst in var det ett rum som var utrustad med dockleksaker, 

böcker men också en del pysselmaterial som indianpärlor och garner. 

Förskolan Paljetten 

Förskolan Paljetten bestod av tre förskoleavdelningar i en förskolebyggnad. 

En avdelning hade 22 barn i åldern fyra till fem år varav 13 stycken skulle 

starta skolan nästa år. Personalen bestod av två förskollärare och en 

barnskötare.  

Förskolan låg på en gård som gränsade till ett större grönområde där 

kommunen anlagt en lekpark. På förskolans tomt fanns det sandlådor, 

gräsytor, lite vildvuxen snårskog, och olika lekredskap och redskap för 

rörelselek. Gården var i förhållande till antalet barn relativt liten vilket 

kompenserades av närheten till den kommunala lekplatsen. Inomhus kom man 

in i en trång hall som ledde vidare till en korridor där det var bord utställda för 

måltider men också som en plats att sitta och läsa eller spela spel på.  

I korridoren fanns ett förråd som när jag först besökte förskolan var ett 

datorrum där barnen samlades några stycken i taget för att spela olika former 

av spel. Det utrymmet omvandlades senare till ett ljudrum som förutom att där 

fanns olika typer av rytminstrument var klätt med olika saker som kunde 

producera ljud. Många av dem hade barnen själva föreslagit när rummet kulle 

iordningställas. Från korridoren kom man också i i ett rum som när jag gjorde 

mina första besök var utrustat med en stor spegel, en scen och 

utklädningskläder. Det användes senare ofta för rörelselek till olika former av 

ljud och musik. Det centrala rummet var ett stort byggrum med allehanda 

klotsar och byggmaterial. Innanför det var ett rum där alltid barn vistades, som 

nyttjades till måltider men också för olika former av pyssel, och där ett stort 
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antal pärlplattor förfärdigades. I anslutning till avdelningen fanns det en före 

detta lekhall som delades med grannavdelningen. Lekhallen omvandlades 

under tiden studien genomfördes till en gemensam ateljé där många av de 

planerade aktiviteterna som erbjöds barnen genomfördes.  

Förskoleklasserna 

I den stora låg och mellanstadieskolans ena flygel var tre förskoleklasser 

belägna. I två av dem hade pedagoger och föräldrar samtyckt till deltagande. 

De hade var sitt klassrum till sitt förfogande. Där var mellan 21-23 barn och i 

varje förskoleklass var en förskollärare och en fritidspedagog anställda. 

Förskollärarna arbetade alltid på förmidagen och hade ansvaret för planering 

och genomförande av verksamheten under det som definierades vara 

förskoleklasstid. Fritidspedagogerna anlände en bit in på förmiddagen och 

hade huvudansvar för fritidshemsverksamheten. Båda yrkeskategorierna var 

dock delaktiga i båda verksamheterna, Antalet barn i de tre förskoleklasserna 

varierade något.  

Förskoleklassernas utemiljö bestod av en skolgård med några 

klätterredskap, asfaltsytor och en gräsmatta. Det fanns också sen större 

sandlåda och en bod med lekmaterial. Klassrummen var utrustade med 

skolbänkar och hurtsar där barnen kunde förvara sina arbetsböcker, pennor 

och kritor. På en vägg fanns det en White board och en smartboard. I rummen 

fanns också olika typer av bygg- och konstruktionsmaterial, lite 

utklädningskläder och leksaker. Utanför klassrummen fanns ett stort rum med 

soffgrupp flera bord, och lekmaterial. Det kallades ”fritids” men i praktiken 

var klassrum och fritidshem integrerade och även det gemensamma utrymmet 

användes under tiden för förskoleklass. 

Resultat 

Förskolorna som pedagogiska miljöer 

I beskrivningen av förskolornas arbete kommer jag att inledningsvis beskriva 

olika typer av verktyg som användes av förskolorna för att arbeta med barnens 

lärande och kunskaper. Båda förskolorna arbetar tematiskt under långa 

tidsperioder med barnen och det fanns på båda förskolorna en stark betoning 

av att man ville erbjuda barnen möjligheter att utveckla alla sina förmågor.  

På Paljetten som arbetade med hörselsinnet och ljud fanns ambitionen att 

integrera pågående projekt under hela dagen. I alla rum fanns material att 

producera ljud med och samtalen om. Produktionen av ljud var inte begränsat 

till någon bestämd tidpunkt eller situation under dagen. Vid ett tillfälle hörde 

ett barn som hade lagt örat mot matbordet att något lät. Det var ljudet av 
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ventilationsanläggningen som fortplantade sig genom bordet till örat. Den 

måltiden undersöktes materials förmåga att leda ljud. Ett annat exempel var 

när hela förskolan på initiativ från ett barn började spela och ha 

skrammelorkester med besticken och också där fick undersöka vilka olika ljud 

som kunde frambringas. Erbjudanden av aktiviteter fördelades under den 

dagliga ”valstunden”, där barnen fick välja mellan fyra olika stationer. 

Innehållet i de erbjudanden som gavs varierade och kunde innehålla att röra 

sig till musik, att vara i ljudrummet, eller att producera ljud på olika sätt. Vid 

ett tillfälle blåste man ljud i flaskor av olika format och fyllda med vatten i 

olika nivåer. Förutom de erbjudanden som gavs till barnen i form av olika 

aktiviteter med anknytning till temat fanns aktiviteter för barnen att göra även 

under den så kallade fria leken. De verktyg som användes var till stor del 

variation där olika material användes i olika former av estetiska 

uttrycksformer. Barnen fick också möjlighet att göra undersökningar enskilt 

eller i grupp och såväl skapande aktiviteter som undersökningar upprepades 

vilket gav möjlighet för barnen att repetera. Man genomförde uppföljande 

samlingar där barnen fick frågan om de kunde berätta vad som hände. När 

barnen genomförde experiment så ställdes jämförande frågor och man 

diskuterade skillnader och likheter. Samtalen innehöll riktade frågor och hade 

ibland karaktären av öppna samtal. Det förekom hela tiden förhandlingar 

mellan pedagoger och barn omkring vad det var som skedde och hur de skulle 

gå till väga.  

På förskolan Picasso betonades också hur viktigt det var att hela tiden följa 

barnen i deras erfarande. Här fanns det inte en lika tydligt uttalad ambition att 

integrera det tematiska arbetet under hela dagen men det fanns exempel på att 

så skedde. Under en period när de arbetade med temat vatten bad två flickor 

som för tillfället var utomhus och lekte att få ta fram en vattenslang. Det 

bejakades av den pedagog som fick frågan och som bara undrade vad de skulle 

ha den till. Barnen kopplade vattenslangen och satte på vatten varpå änden 

placerades i ett rör. Vattnet strömmade genom röret, nerför en slänt och ner i 

en sandlåda, där barnen med olika former av material försökte leda vattnet 

vidare, samla upp vatten i hinkar, och bygga fördämningar. Aktiviteten 

sysselsatte under ungefär en timme sju barn. Vatten undersöktes också i 

organiserad form där barnen både samtalade om vatten och genomförde olika 

undersökningar tillsammans med pedagogerna. Förskolan hade också ett 

tydligt fokus mot estetisk verksamhet. Förskolan ordnade flera 

inspirationsbesök på konstutställningar och ställde då alltid frågor som kunde 

behandla såväl sinnesupplevelser som känslor. Barnen gavs i anslutning till 

dessa inspirationstillfällen tillfälle till uppföljning av besöken med stöd av 

olika former av skapande aktiviteter. Dessa kunde vara att man ritade bilder 

som sedan samtalades om men det kunde också vara olika former av 

reproduktioner av konstverk och installationer. 

Båda förskolornas väggar var dekorerade med barnens alster och 

fotografier som visade barnens aktiviteter. Det fanns alltså en stark närhet 
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mellan vad som gjordes på förskolan, de bilder och alster som producerades, 

och berättande texter. 

Meningsbärande för pedagogerna 

I beskrivningen av förskolornas arbete kommer jag att inledningsvis beskriva 

olika typer av verktyg som användes av förskolorna för att arbeta med barnens 

lärande och kunskaper. Båda förskolorna arbetar tematiskt under långa 

tidsperioder med barnen och det fanns på båda förskolorna en stark betoning 

av att man ville erbjuda barnen möjligheter att utveckla alla sina förmågor.  

Det som för pedagogerna på Paljetten var meningsbärande, objektet, var att 

de erbjudande som de ville ge barnen skulle ge möjlighet att utveckla många 

förmågor. De skulle vara undersökningsbara på många olika sätt och ge 

möjlighet att utforska både på djupet och bredden med många olika ingångar 

för lärande. Pedagogerna uttryckte också att de ville fostra barnen till 

kollektiva individer och att de önskade stärka gruppsamhörigheten, De 

betraktade det tematiska arbetet som något som skedde tillsammans och 

betonade att de såg det som betydelsefullt att tillsammans analysera och 

reflektera men också att uppmuntra barnens förmågor. Paljetten kan alltså 

sägas ha ett objekt för sin verksamhet som definierar den till att vara en plats 

där barn kan ges möjlighet att konstruera sig själva och sin förståelse av 

omvärlden i samspel med andra.  

Detta var i högsta grad giltigt också för Picasso där pedagogiska 

dokumentationer på samma sätt som på Paljetten utgjorde grunden för 

pedagogernas planering. De la sig vinn om att anknyta till och ge barnen 

möjligheter att gå vidare i nya undersökningar av de frågeställningar som dykt 

upp under arbetets gång. Även här kan objektet i högsta grad sägas vara att 

stödja barn i deras egna meningsskapande. En skillnad fanns dock, där 

Paljetten lyckade hålla kvar fokus på ett lärandeinnehåll så kunde fokus på 

detta ibland försvinna på Picasso, då viljan att följa barnens utforskande var 

så stark.  

Konstruktioner av barn på förskolorna 

Det arbetssätt som jag beskrivit här ovan kan sägas ha som utgångspunkt att 

barnen ska vara aktiva och att deras egna erfarenheter och frågor sätts i första 

rummet men också att barnen utmanas. Barnen sågs alltså som aktiva 

konstruktörer av sin egen kunskap Det fanns en sorts arbetsledning där de 

vuxna leder och organiserar arbetet, de introducerar, informerar, utmanar och 

handleder. Barnen initierade nya frågeställningar och hade därmed påverkan 

på vad som skedde. Barnen hade stort utrymme att själva utforska. Man kan 

beskriva barnet i dessa verksamheter som självständiga individer med 

förmåga att vara i grupp. De sågs som ansvarstagande och kompetenta 

medmänniskor vars uppfattningar och erfarenheter skulle tas på allvar. Som 



 100 

ett exempel på den tillit som visades barnen var att det i båda förskolorna fanns 

ett rum där barnen hade tillgång till olika typer av material och limpistoler 

som de själva när helst de önskade kunde använda för att skapa olika former 

av limmade konstruktioner. Detta trots att det förelåg en risk att någon skulle 

bränna sig, något som inte inträffade under de tider observationer 

genomfördes.  

Konstruktioner av kunskap på förskolorna 

Pedagogernas arbetssätt och förhållningssätt till barnen som beskrivits här 

ovan implicerar en förståelse att kunskap inte är något som förmedlas till barn 

utan något som barn aktivt bygger och att drivkraften för det bygget kommer 

från barnen själva. Pedagogerna vid Picasso var tydligare med detta och 

betonade under intervjuer barnens eget utforskande som centralt för deras 

arbete med kunskaper. Pedagogerna på Paljetten som också tryckte på 

betydelsen av barnens egna utforskande menade att det ändå finns vedertagen 

kunskap som man helt enkelt kan berätta för barnen när frågan väcks. De 

menade att även om kunskaper är konstruktioner som barnen gör i samarbete 

och i reflexion med varandra så finns det också kunskaper som vi är överens 

om har ett verkligt innehåll och som man kan och till och med har en 

skyldighet att förmedla till barnen när de frågar efter den. 

Barnens förväntningar 

Barnen från förskolorna intervjuades av pedagogerna om både vad de 

upplevde att de lärt sig under tiden i förskolan men också om vad de hade för 

förväntningar inför att få börja förskoleklass. Förväntningarna varierade rätt 

så mycket men en sak som återkom i nästan alla barns svar var föreställningar 

om förskoleklass, som en plats där man lär sig läsa, skriva och räkna.  

Förväntningarna ser helt olika ut beroende på vilken frågeställning de 

besvarade. När de fick frågan om vad de vill göra när de kommer till 

förskoleklassen så liknar de aktiviteter som nämns vad de gör på förskolan. 

Lovisa vill till exempel pyssla och rita men när hon får frågan om vad hon vill 

lära sig blir svaret: Lära sig räkna och gångertabellen.  

En del barn visade att de kände oro inför att börja förskoleklass. Viktor 

tycker att: Det känns bra men lite jobbigt med alla stora barn. Han vill gärna 

vara ute mycket och uttrycker att: Jag vill inte sitta jättelänge vid borden och 

skriva. Funderingar kring vad de sociala förändringarna som en flytt till den 

stora skolbyggnaden kommer att medföra uttrycktes på lite olika sätt. 

Alexander såg fram emot att lära känna nya kompisar och menade att: Det är 

så stora barn där. Jag skulle vilja få vänner där. 
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Viktors kompis Sebastian som har lärt sig bygga med kaplastavar tycker 

också att det är lite pirigt även om han känner sig trygg med att börja 

förskoleklass då han säger att: Jag är inte rädd för att bli mobbad av nån. 

Även om barnen har förväntningar och föreställningar så vet de egentligen 

inte vad som väntar. Intervjuerna genomförs före deras första besök och flera 

barn uttrycker att de inte vet vad som finns att göra där. Sebastian som svarar 

på frågan om det finns något speciellt som han vill göra där: Jag vet inte. Vet 

inte riktigt vad som finns där. Ali som tycker att det känns spännande men bra 

att börja förskoleklass instämmer: Jag vet ju inte vad det finns att göra där. 

Mottagande Förskoleklass som pedagogisk miljö 

Verksamheten i förskoleklass skiljde sig på flera sätt från den som barnen hade 

erfarit i förskolorna. Tiden indelades på ett annat sätt där barnen hade olika 

pass som avbröts av raster. Dagen inleddes i stort sett alltid av en samling och 

där var whiteboarden och smartboard centrala verktyg som förskolläraren 

använde vid genomgång av hur dagens aktiviteter såg ut, vilka veckodagar det 

var, vem som hade namnsdag men också för att introducera de språkövningar 

eller matematikövningar som stod för handen.  

av barnens berättelser. 

Det är tisdag och klockan är 08.00 på morgonen. Åtta barnen som varit på sitt 
”öppningsfritids börjar komma in i klassrummet och sätta sig på sina platser där 
de sitter och småpratar med varandra. Förskolläraren Annika hämtar fler barn och 
under tiden som de droppar in tänder Annika ett ljus och sätter på lite stilla 
bakgrundsmusik. Hon gör därefter i ordning de bilder med symboler som utgör 
dagens schema. Det kommer i tur och ordning att bli samling, arbetsstund, frukt, 
rast ute, fri lek, lunch och sedan fritids. Annika tror att det ska bli en bra dag. När 
alla barn är på plats sjunger alla tillsammans den dagliga inledningssången //:Här 
är jag och där är du://. Det är lite surrigt i rummet så Annika gör ett tecken med 
handen där hon nyper ihop fingrarna mot tummen och samtidigt säger sssch 

Annika skriver på Whiteboarden Tisdag 10 september samtidigt som hon ställer 
frågor till barnen om vad det är för dag och vad det var för datum i går och vilket 
datum det då är idag. Därefter genomförs ett upprop där Annika säger olika ljud 
varefter de barn som har det bokstavsljudet i sitt namn räcker upp sin hand. Jesper 
har fått ta med sig en påse hem och ska visa upp vad det är i den. Jesper visar upp 
en pirat som han tagit med då bokstavsljudet P är veckans bokstav. Efter lite strul 
med datorn sjunger Annika och barnen tillsammans veckans bokstavssång. 
Klockan har nu blivit 08.30 och det är dags att börja samla ord som börjar på P. 
Annika går till datorn och släcker ljuset. Ett dokument projiceras på en smartboard 
och i det dokumentet skriver Annika in de ord som barnen föreslår. Pappa, pilot, 
pippi, papper, päron 

08.35 Två av barnen lämnar nu klassrummet för att gå på toaletten. Det är lite oro 
i barngruppen. Adam ställer sig upp med ryggen mot Annika. Annika ignorerar 
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detta och säger. -Ska vi ge oss? Ställ er upp!! De sjunger Krokodilvisan som är en 
rörelsesång och barnen får svara på frågan om vad det var som rimmade Flak –
bak etc.  

08.41. Nu kryper det i kroppen på barnen och Annika som vill läsa en ramsa 
försöker få tyst på gruppen.  

08.46 introducerar Annika de uppgifter som barnen ska jobba med under 
arbetsstunden. De ges därefter en paus i tio minuter med uppmaningen att. –Börja 
inte leka så mycket!!! 

 

Varje vecka bearbetades en bokstav och det ljud som förknippas med denna. 

Barnen som vid samlingar och aktiviteter satt i sina bänkar ljudade och 

samlade på ord som skrevs upp på whiteboarden och sparades som en fil på 

datorn. Smartboarden användes för att koppla upp sig mot nätet varifrån olika 

sånger och videos laddades ner. Samlingarna tog ofta närmare en timme, en 

timme där läraren hade det absolut största talutrymmet. Efter rasten hade man 

en stund då man åt frukt eller smörgås och vid den stunden läste förskolläraren 

eller fritidspedagogen ur en bok eller lekte språklekar. Högläsningen följdes 

av aktiviteter som benämndes som arbetsstund där barnen företrädesvis 

arbetade enskilt med uppgifter och arbetsböcker. Barnen var indelade i 

grupper och det förekom att de fick uppgifter att lösa i grupp men ofta 

användes grupperna för att fördela barnen till olika friare aktiviteter när de 

styrda uppgifterna var genomförda. De fick då leka på olika platser och hörn 

i klassrummet med byggmaterial, ritmateriel, eller annat lekmaterial. De två 

förskoleklasserna turades om att nyttja fritidshemmets lokaler och vid dessa 

tillfällen erbjöds en större variation av aktiviteter till barnen. Båda 

förskoleklasserna hade också tillgång till gymnastiksalen dit de gick en gång 

i veckan och under hösten besökte de ett litet skogsområde i närheten. 

Dominerande arbetsformer var således lärarledd undervisning i form av 

instruktioner och genomgångar där barnen var relativt passiva eller 

individuella uppgifter där barnen ofta arbetade vid sin bänk och med papper 

och penna för att lösa på förhand givna uppgifter. Mycket av arbetet med 

barnens läs och skrivutveckling byggde på arbete i enlighet med 

Bornholmsmodellen. Att språk hade stor betydelse visades också i det att det 

under hösten genomfördes en bedömning av alla barns språkliga utveckling.  

Meningsbärande (objektet)för pedagogerna var att på olika sätt förbereda 

de individuella barnen för den undervisning som skulle komma i skolan men 

inte bara förbereda utan också påbörja undervisningen. Det innefattade då 

framför allt att lära barnen att arbeta självständig med olika uppgifter som var 

knutna till ett innehåll definierat av skolan kursplaner. Något som också ofta 

poängterades vara att man skulle räcka upp handen för att få yttra sig och att 

man skulle vara vänd framåt. Såväl rektor som lärare talade om vikten av att 

känna till de mål som barnen i trean ska ha uppnått och de mål som barnen i 

femte klass skulle testas för i nationella prov.  
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Konstruktionen av barn i förskoleklass.  

Barnen i förskolklassmiljön var barn som ska lära sig för framtiden. Deras 

egna erfarenheter var närvarande i klassrummet då de både under samling och 

vid fruktstunden kunde ges tillfälle att berätta om vad de hade varit med om 

men dessa berättelser fick ingen påverkan på undervisningen. Undervisningen 

utgick från föreställningar om vad barnen behöver för kunskaper när de 

kommer till skolan och hur de behöver förberedas för att klara framtida 

kunskapsmål. Alla barn undervisades om samma kunskapsinnehåll och på 

samma sätt oberoende om vad de kunde sedan tidigare. Det ansvar som barnen 

förväntades ta handlade främst om att visa hänsyn och respekt vilket bland 

annat innebar att man inte fick störa de som satt och arbetade med sina 

arbetsuppgifter på arbetsstunden. De barn som tidigare fritt kunnat arbeta med 

till exempel limpistoler var inte längre betrodda att använda dessa. De fanns 

här också, men var undanstoppade i ett skåp och användes tillsammans med 

en vuxen.  

Konstruktioner av kunskap 

Vad som låg till grund för undervisningen var en intern läroplan där vissa 

matematiska begrepp behandlades men där framför allt barnens språkliga 

medvetenhet och kunskap om alfabetet var det kunskapsinnehåll som 

dominerade. Social fostran fanns också med som en del av det 

kunskapsinnehåll som bearbetades, bland annat via material som 

tillhandahölls via Utbildningsradion. Det kunskapsinnehåll som barnen skulle 

utveckla kunskaper om definierades av lärarna men också av de stödmaterial 

som de använde sig av. Kunskap sågs som något essentiellt, förekommande 

utanför barnen, något givet som de behöver lära sig och detta lärande sker 

genom att man lyssnar, svarar på frågor och genomför olika i huvudsak 

enskilda uppgifter. Bearbetning av kunskapsstoffet sker i huvudsak inom varje 

barn.  

Sammanfattning och diskussion 

Divergerande epistemologier och bristande kontinuitet i synen på 

barn och deras kunskapsskapande 

Presentationen här ovan visar på skillnader i hur verksamheterna är 

organiserade. När det gäller de verktyg som används så kännetecknas 

förskolornas sätt att organisera sitt arbete av att innehållet bearbetades 

tematiskt, integrerat i den dagliga verksamheten och under längre tidsperioder, 

ofta flera månader. Förskoleklassens innehåll bearbetades i kortare arbetspass 
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som sällan sträckte sig över flera arbetsdagar, Arbetspassen var knutna till 

skolämnen och således var kunskapsinnehållet inte integrerat med fenomen i 

omvärlden utan separerade från varandra. Verksamheten i de förskoleklasser 

jag besökte stämmer väl in på den beskrivning av förskoleklass som ges av 

skolinspektionen (Skolinspektionen, 2015). Förskolorna använde variation 

som ett sätt att bearbeta innehållet och många gånger gjordes olika former av 

gemensamma undersökningar av fenomen. Under tiden för undersökning och 

i uppföljande samtal gavs tid för kollektiva och enskilda reflexioner mellan 

barn och mellan barn och vuxna stort utrymme. Förskolornas arbetssätt kanske 

inte är helt representativt då det till stor del faller under vad Johansson (2011) 

kallar samspelande atmosfär, vilket är det ideal som förordas av såväl forskare 

som lagstiftare och således ett för alla förskolor eftersträvansvärt arbetssätt. I 

förskoleklassen var upprepning ett genomgående redskap för bearbetning av 

kunskapsinnehåll. Under arbetsstunderna var också reproduktion och 

avbildning betydelsefulla verktyg. Den dominerande samtalsformen mellan 

lärare och barn hade formen av ett fråga/svarsmönster. Det meningsbärande 

objektet för förskolan kan sammanfattas som att stödja barnen i deras egna 

meningsskapande medans objektet för förskoleklassen var att förbereda 

barnen för skolans undervisning som man föreställer sig att den är utformad. 

Kunskapssynen i den uppväxtmiljö som barnen förflyttar sig genom 

förändras från att kunskaper på förskolan sågs som konstruktioner som bygger 

vidare på tidigare gjorda erfarenheter, och som görs i kollektiva sammanhang 

helt i enlighet med Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010), till att i 

förskoleklassen bli till ett individuellt förvärvande av färdigdefinierade 

kunskaper formulerade utanför barnet och gemenskapen. Synen på barnen 

förändras så att barnen från att ha betraktats och behandlats som aktiva, 

utforskande självständiga individer som är delaktiga i sin egen 

kunskapsproduktion efter flytten till förskoleklassen blev något som ännu inte 

är, ännu inte skolbarn. De blev reproducerande individer utan ansvar för 

kunskapsproduktion och med begränsad delaktighet och delvis låg grad av 

aktivitet i det pensum som bestämdes av läraren.  

De barn som gör resan från förskola till förskoleklass uttrycker osäkerheter 

kring vad förändringen kommer att innebära. De har dock föreställningar om 

det som komma skall, erfarenheter knutna till bilden av en skola där 

kunskaperna att lära sig reducerats till att handla om att läsa, skriva och räkna. 

En bild som går att nyansera men som inte kan sägas vara helt irrelevant.  

I den nya läroplanen betonas betydelsen av kontinuitet och progression. 

Detta har också stöd av forskning men vad avses egentligen, och hur kan man 

skapa kontinuitet i en verksamhet som också enligt uppdraget syftar till att 

förbereda för något kommande. Kontinuitet innebär att något sker i ett obrutet 

sammanhang och progression att det sker en ökning, en tillväxt, ett jämnt 

framåtskridande. Begreppen kontinuitet och progression borde då innebära att 

man bygger vidare på det som finns och att man utmanar och stimulerar barnen 

med denna utgångspunkt. Som vi sett i de analyser som gjorts här ovan 
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innehåller det empiriska materialet exempel på stor diskontinuitet. Barnens 

ansvar och delaktighet minskar och det tas egentligen inte hänsyn till deras 

tidigare erfarenheter och kunskaper vid planering av förskoleklassens 

verksamhet.  

Vad avser då jag med tidigare erfarenheter? Jag menar erfarenheten av att 

få vara delaktig i ett undersökande arbetssätt där barnens kunskaper tas till 

vara och blir en del av undervisningen. Det innebär att man i stället för att öva 

sig i att bli skolelev snarare borde ges möjlighet att undersöka vad en skola är 

och att man i stället för att enbart lära sig läsa och skriva via genomgångar av 

alfabetet, bokstav för bokstav, också aktivt borde få använda sig av och 

undersöka både det talade och skrivna språket och dess olika komponenter. 

Begreppen kontinuitet och progression kan alltså sägas vara bakåtblickande 

då de hänvisar till tidigare erfarenheter men de är också framåtsyftande då de 

inte uppmanar till upprepning utan strävar att befrämja framåtskridande och 

tillväxt med ständigt ökande utmaningar. Problemet uppstår när 

utgångspunkten för förskoleklassens verksamhet tas i skolan som kommer 

senare. Man försöker då skapa en sorts baklänges progression, alltså att inte 

utgå från vad som varit och är utan från vad som komma skall.  

Verksamheten i förskoleklass framstår delvis som ett projekt för 

individuellt arbete som inte är individualiserat (jfr Skolinspektionen, 2015). 

Det innebär också att den individuella kontinuiteten när det gäller barns olika 

kunskapsnivåer knutet till ett skolämnesinnehåll bryts. Vissa barn hamnar i 

väntrummet då de som i Sandbergs (2012) exempel redan kunnat läsa i ett par 

år när de kommer till förskoleklass, andra barn möts av krav på arbetsformer 

och innehåll som för dem är helt främmande. I det samarbete som initierats av 

pedagoger från förskolan rörande organisation av övergången för barnen finns 

embryot till en möjlig lösning. Från att enbart handla om organisation av 

mötesplatser och gruppindelningar skulle man kunna utveckla samarbetet 

vidare till att möjliggöra för lärare från förskoleklass att vistas i förskola för 

att på så sätt inte bara bekanta sig med barnen utan också med det pedagogiska 

innehållet. Reflekterande samtal kring arbetet med läroplanernas innehåll 

borde också organiseras för förskola och förskoleklass och skolan och dess 

lärare. En försvårande omständighet som kan bli ett hinder för utvecklande av 

sådana samverkansformer är att det är tre olika verksamheter involverade.  

Detta reser frågan om det verkligen behövs en mellanliggande skolform. 

Om kontinuitet är betydelsefullt så behöver skolan också ha kunskap om 

förskolans arbete och med dagens organisationsform är det förskoleklassen 

som ska bidra med att ge den kunskapen till skolan. Riskerar inte 

förskoleklassen att bli ett filter som filtrerar bort barnens tidigare erfarenheter 

i stället för att föra dem vidare? 
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