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I föreliggande studie är syftet att undersöka hur förskoleklasslärare upplever sitt 

arbete i förskoleklass i relation till problem och dilemman som respondenterna 

upplever kring förskoleklassen. Vi vill också genom observation undersöka ifall 

ytterligare problem och/eller dilemman kan synliggöras i förskoleklassens 

verksamhet. Våra frågeställningar är: Vilka problem och/eller dilemman upplever 

förskoleklasslärare förekommer i och/eller kring deras verksamhet? Vilka 

problem och/eller dilemman kan observeras i förskoleklassens verksamhet?  

Teoretisk utgångspunkt genom studien har varit dilemmaperspektivet (Nilholm, 

2007; Asp-Onsjö, 2012), vilket innebär synliggörande av dilemman som kan 

finnas inom en verksamhet, vilken i vårt fall är förskoleklassens. Analysbegrepp 

vi använt oss av förutom problem och dilemman, är organisationsnivå, 

verksamhetsnivå samt individnivå. Detta för att kunna synliggöra var olika 

problem och dilemman uppkommer. Vi har gjort en minietnografisk studie 

(Roos, 2014), och de metoder som använts för genomförandet av studien är 

intervjuer och observationer. I vårt resultat har vi kunnat se hur problem och 

dilemman på organisationsnivå i hög grad påverkar verksamhetsnivån och 

individerna i och kring verksamheten. Vi har också kunnat se en transparens 

kring detta, då en osäkerhet på individnivå kring förskoleklassens uppdrag kan 

påverka att förskoleklassen som skolform återigen kan komma att behöva 

diskuteras på organisationsnivå. 
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1. Inledning 
 

Förskoleklassen är en skolform som vi är intresserade av att få en djupare inblick i. Vi tror att 

intresset grundar sig i att vi dels genom vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) ännu bara 

hunnit ”skrapa på ytan” till denna verksamhet, och dels djupnar nyfikenheten när så många 

verkar ha så skilda åsikter om förskoleklassen och dess innehåll. Vår egen relation till 

förskoleklassen är något begränsad. Vi har haft två veckors VFU, samt genomfört fältstudier 

inom denna verksamhet. En av oss har ett barn som i skrivande stund går i förskoleklass, 

vilket har gjort att vi genom samtal har kunnat jämföra dels de verksamheter vi sett under vår 

VFU, och dels den verksamhet som ett av våra barn ingår i. Vi har sett att dessa verksamheter 

skiljer sig mycket åt. Vi har också genom samtal med både föräldrar och barn som har en 

relation till förskoleklass hört att det finns många olika uppfattningar om vad förskoleklassen 

egentligen är. 

En uppfattning som vi ofta fått till oss är att förskoleklassen i många fall först och främst är 

skolförberedande, men stämmer verkligen denna uppfattning? Hur ser det ut i realiteten? 

Karlsson, Melander, Prieto och Sahlström (2006)  lyfter i sitt forskningsresultat att 

förskoleklassen, som var tänkt som en mjuk övergång mellan förskolan och skolan, har 

skolifierats. Även Skolverket (2014) lyfter att en del forskning visar en skolifiering av 

förskoleklassen, vilket inte var den ursprungliga intentionen när den etablerades år 1998. 

Skolverket lyfter även annan forskning som pekar på att förskolans tradition i förskoleklassen 

har bevarats på många håll (Hakkarainen, 2004). Detta speglar även våra tankar om en viss 

ambivalens inom förskoleklassens diskurs, att som förskoleklasslärare förhålla sig till såväl 

förskolans och skolans läroplan som till förväntningar om en sammanföring av två 

lärandekulturer på ett bra sätt. Vi funderar på om detta dubbla uppdrag ibland kan leda till att 

förskoleklassläraren blir mer påverkad av den ena lärandekulturen än den andra?  

Vi har genom samtal med förskoleklasslärare, både i samband med vår verksamhetsförlagda 

utbildning i förskoleklass samt i andra sammanhang, förstått att det finns en del problem och 

dilemman i och kring förskoleklassen som dessa lärare upplever. Detta har resulterat i en 

nyfikenhet hos oss om att kunna identifiera dessa problem och dilemman utifrån 

förskoleklasslärares perspektiv. Vi intar också ett personligt perspektiv då vi genom 

observation försöker synliggöra eventuella dilemman och problem i förskoleklassens 

verksamhet.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Vårt övergripande syfte med denna studie är att undersöka hur förskoleklasslärare upplever 

sitt arbete i förskoleklassen i relation till olika problem och dilemman i och kring denna 

verksamhet, samt vilka aspekter av problem och dilemman i förskoleklassens verksamhet som 

kan bli synliga genom observation. Mer specifikt inriktar sig studien på att studera följande 

frågeställningar: 

 Vilka problem och/eller dilemman upplever förskoleklasslärare förekommer i 

och/eller kring deras verksamhet? 

 Vilka problem och/eller dilemman kan observeras i förskoleklassens verksamhet?  
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3. Bakgrund 
 

I följande del redogör vi för vår teoretiska utgångspunkt, samt för tidigare forskning kring 

förskoleklassen. Vi har valt att använda oss av begreppet förskoleklasslärare i denna uppsats 

för att benämna läraren i förskoleklassen. I begreppet förskoleklasslärare inkluderar vi både 

utbildade förskollärare och F-3-lärare med behörighet att arbeta i förskoleklass, och som är 

verksamma i förskoleklassen. Vi valde detta begrepp dels för att underlätta för oss och för 

läsaren genom att förtydliga vilken verksamhet lärarna arbetar inom, och dels för att vi 

influerats av Ackesjö (2010) som efterfrågar en säregen kompetens för lärare i förskoleklass. 

Vår tanke utifrån detta är att prova ett nytt begrepp där denna lärarkategori blir belyst.  

Vi ska nu inleda med att nedan redogöra för vår teoretiska ansats. 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 
 

Dilemmaperspektivet handlar om hur skolans verksamhet betraktas som ett forum där en rad 

olika dilemman synliggörs och kommer till uttryck (Asp-Onsjö, 2012). Asp-Onsjö beskriver 

att en motsättning mellan olika behov eller krav som inte är lätta att lösa direkt är 

karaktäristiskt för ett dilemma. Författaren lyfter ett exempel på dilemma inom skolans 

kontext, där det kan handla om ”intressekonflikter mellan olika grupperingar eller mellan mål 

på olika nivåer” (Asp-Onsjö, 2012, s. 335). Nilholm (2007) lyfter flera olika dilemman inom 

skolans verksamhet. Författaren poängterar att det som lyfts fram inom dilemmaperspektivet 

är vikten av att ha kunskap om hur motsättningarna tar sig uttryck i den konkreta 

verksamheten. Dessa typer av motsättningar mellan olika lärandetraditioner, mellan 

grupperingar av olika typer av lärare samt dilemmat kring huruvida förskoleklassens funktion 

är en bro eller isolerad ö i relation till förskola och skola är återkommande under vår 

litteraturstudie. Därför känns dilemmaperspektivet relevant för vår studie. Från detta 

perspektiv tar vi med oss begreppet dilemma som ett redskap för vår kommande analys. 

Nilholm (2005) beskriver att dilemman kan ses som ”valsituationer eller målkonflikter, där 

det inte finns något entydigt svar på hur man bör agera”(s.131). Ännu ett begrepp vi använder 

oss av i analysen är problem, vilket också är ett återkommande underliggande begrepp genom 

vår litteraturstudie. Vår egen definition för att åtskilja begreppen dilemma och problem är att 

ett dilemma uppstår då någon tvingas välja mellan två alternativ som kan framstå som lika 

bra, medan problem är något som uppstår när någon inte har möjlighet att välja, att man kan 
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vara styrd och begränsad av andras direktiv, att man kanske ibland tvingas välja ett sämre 

alternativ. Vi anser att begreppet problem inte behöver förtydligas ytterligare då vår 

uppfattning är att det finns en generell förståelse för vad detta begrepp kan innebära. 

Ytterligare tre begrepp som vi analyserat vårt resultat med är organisationsnivå, 

verksamhetsnivå samt individnivå, som används för att kategorisera vilken nivå det belysta 

problemet eller dilemmat kan relateras till. 

3.2 Tidigare forskning på organisationsnivå 

I denna del presenteras tidigare forskning på organisationsnivå där både förskoleklassens 

framväxt genom historien samt mötet mellan två läroplaner redogörs för.  

3.2.1 Förskoleklassens historia 

 

Förskoleklassens verksamhet har till form och innehåll funnits länge. Det är dock inte förrän 

1998 som förskoleklassen etablerades som en egen skolform. Denna skolform som är frivillig, 

är inskriven i grundskolans läroplan. Även om förskoleklassen råder under grundskolans 

läroplan står den utanför det obligatoriska skolsystemet. I förskoleklassens verksamhet ska 

skolans och förskolans kulturer mötas och smälta samman (Ackesjö, 2011). Under 1940-talet 

öppnades de första lekskolorna i Sverige vilket ansågs positivt för barns utveckling och 

fostran då barnen fick delta i pedagogisk verksamhet (a.a). Lekskolorna byggdes ut under 

1950-talet och barnantalet i verksamheten ökade. I barnstugeutredningen (SOU1972:26) 

under 1970-talet lyftes syskongrupp fram som ett möjligt sätt att organisera barngrupperna i 

förskolan. Det bildades tvärgrupper för att möta de äldsta barnens behov vilket gjorde att 

arbetet skedde i åldershomogena grupper med sexåringarna. På 1970-talet beskrevs arbetet 

med förskolebarn som ett delat ansvar mellan två olika grupper av förskollärare i förskolan. 

Den ena gruppen av förskollärare arbetade med de yngsta barnen och erbjöd omsorg medan 

den andra gruppen med förskollärare arbetade med de äldre barnen där fokus var mer på den 

pedagogiska verksamheten (Ackesjö, 2011). Ambitionen med barnstugeutredningen var att 

daghem och lekskola skulle sammanstråla för att bidra till samma arbetssätt och målsättning 

för alla barn oavsett verksamhet (a.a). Lekskolan fick benämning deltidsgrupp och det nya 

begreppet förskola infördes, vilket blev ett samlingsnamn för deltidsgruppen och daghemmet.  

Ackesjö (2011) lyfter att syftet redan under 1970-talet var att skapa en samstämmighet mellan 

olika pedagogiska verksamheter.  
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År 1975 etablerades en allmän förskola för sexåringar i Sverige, vilket innebar att alla 

sexåringar inkluderades i åldershomogena grupper. I den allmänna förskolan var syftet att 

barnen skulle förberedas för övergången till skolan samt att barnen skulle bli vana vid den 

form av pedagogik som vanligtvis förekom i grundskolan. År 1983 fastställdes begreppet 

lekskola i den första statliga utredningen av barnomsorgen. År 1990 förslog regeringen en 

flexibel skolstart. Det skulle innebära ett första steg mot skolstart vid sex års ålder. Dock var 

intresset väldigt litet för denna verksamhet. Endast åtta procent av barnen utnyttjade den och 

de resterande av sexåringarna gick fortfarande i förskolan. I regeringsförklaringen som kom år 

1996 framfördes en önskan om ökad integration mellan förskola och skola, där ambitionen 

var att integrera dessa verksamheter för att höja kvaliteten på skolans första viktiga år 

(Ackesjö, 2011). Tanken var att verksamheten för sexåringar skulle vara frivillig. Det skulle 

skapa förutsättningar för en integration mellan skola och förskola och förskolepedagogiken 

skulle på ett medvetet sätt föras in i skolsystemet. Den tidigare möjligheten att få börja 

grundskolan som sexåring kvarstod, men användes efter förskoleklassens etablering i än 

mindre utsträckning (Martin Korpi, 2006). Skolverket (2014) lyfter fram att förskoleklassens 

uppdrag utvecklades till att fungera som en bro mellan skola och förskola. I förskoleklassen 

skulle en ny pedagogik bildas genom att skolans och förskolans verksamheter närmade sig 

varandra. Myndigheten för skolutveckling (2006) påvisar att en tydlig mening med 

förskoleklassens verksamhet var att den skulle ”bedrivas med förskolans förhållningssätt till 

kunskap och lärande i ryggen” (Skolverket, 2014, s. 7). I förskoleklassen ska barnen ges 

möjlighet till förberedande mot skolans krav på färdighet och kunskaper genom lekfulla, 

mjuka och lustfyllda möten. Därför anses förskoleklassen som en viktig övergångsfas i barns 

utveckling (SOU 2008:109).  

Ackesjö (2011) har problematiserat förskoleklassens liknelse som en bro mellan två 

verksamheter. Istället har hon liknat förskoleklassen vid en ö, isolerad från de verksamheter 

som intentionen var att förskoleklassen skulle föra samman. En del av de statliga 

intentionerna med förskoleklassens etablering var att en helhetssyn på barn, deras utveckling 

och lärande skulle växa fram genom ökat samarbete mellan pedagoger från de olika 

skolformerna (Skolverket, 2014). Förhoppningen var att detta ökade samarbete samt en ökad 

integration mellan verksamheterna skulle leda till bättre kvalitet. Martin Korpi (2006) lyfter 

att insikten fanns redan från början om att en integration av förskolans och skolans 

lärandetraditioner, och därigenom skapandet av något nytt, inte skulle bli enkel. Författaren 
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påvisar att den utvärdering som genomfördes efter förskoleklassens tre första år som skolform 

visar att integrationen inte varit enkel men att den möjligen kan ske på lång sikt.  

3.2.2 Skollagen och mötet mellan två läroplaner 

 

Skollagen (SFS 2010:800) och läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Skolverket, 2015) är två av de styrdokument som förskoleklassen är underordnad. Enligt 

skollagens (2010:800) nionde kapitel är förskoleklassens syfte att barnen ska förberedas för 

fortsatt skolgång. Barns lärande och utveckling ska stimuleras samt att verksamheten ska utgå 

ifrån en helhetssyn på barnet och dess behov. Alla barn i Sverige ska erbjudas 

förskoleklassens verksamhet till hösten det år de fyller sex år. Ett läsår ska omfatta minst 525 

timmar fördelade på höst och vårtermin. Skollagen beskriver vidare att förskoleklassen ska 

främja en social gemenskap. 

I Läroplanen för förskolan Lpfö98/10 (Skolverket, 2011) lyfts lek och rörelse som en naturlig 

del i barns utforskande och tillägnande av kunskap inom alla områden. Lek och rörelse lyfts 

även som viktigt i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr11/15 

(Skolverket, 2015). Simeonsdotter Svensson (2009) belyser att lek ofta förekommer i den 

pedagogiska samlingen i förskoleklassens kontext, men att förskoleklasslärarnas 

förhållningssätt till lek som ett medel för lärande i andra aktiviteter ser väldigt olika ut. 

Lillemyr (2002) försöker definiera begreppen lek, upplevelse och lärande var för sig. 

Författaren poängterar att lek och lärande inte är samma sak men att barn kan lära genom lek. 

Lillemyr betonar att enligt det traditionella synsättet på lärande inkluderas inte alltid lek och 

upplevelse i lärandeprocessen. Författaren betonar vikten av ett nytt förhållningssätt som 

utmanar den traditionella synen och att begreppet upplevelse som starkt förknippas med lek 

även ryms i lärandet. Lillemyr definierar att ett nära samarbete mellan förskollärare och 

grundskollärare krävs för att få till en integrering mellan de olika traditionerna beträffande lek 

och lärande. 

Vid granskning av och jämförelse mellan dessa två läroplaner kan vissa skillnader utläsas. I 

Lpfö98/10 (Skolverket, 2011) beskrivs olika aktiva uttryckssätt exempelvis dans, drama och 

rörelse som en del av verksamhetens innehåll, men även som metod för ett fördjupat och 

mångfacetterat lärande. I denna läroplan kan ett ämnesintegrerat förhållningssätt skönjas, 

vilket innebär att barnen ges möjlighet med olika uttryckssätt och med kroppen och sinnen 

som redskap ta sig an exempelvis ett naturvetenskapligt fenomen. I läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2015) kan ett mer 
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ämnessegregerat förhållningssätt ses där de ovan nämnda exemplen på kroppsliga uttryckssätt 

omnämns som inslag som ska förekomma i skolans verksamhet, men inte som en metod för 

att utforska och tillägna sig kunskap inom något annat. Istället blir de ovan nämnda exemplen 

på olika uttryckssätt uppdelade i olika ämnen exempelvis musik, idrott och drama och som 

ska läras separat från de andra ämnena. År 2015 kom ett förslag om ett tillägg i Lgr11/15 med 

ett förtydligande av förskoleklassens syfte och centrala innehåll (Skolverket, 2015). I förslaget 

framhålls de olika estetiska uttryckssätt, som presenteras i Lpfö98/10, även här som både 

metod och innehåll för ett rikare lärande. Att uttrycka sig med olika estetiska uttrycksformer 

kan enligt Simeonsdotter Svensson (2009) främja lusten att lära även i andra ämnen inom 

skolans kontext till exempel matematik och språk.  

3.4 Tidigare identifierade problem och dilemman på verksamhetsnivå och 

individnivå 

 

I detta avsnitt presenteras, som rubriken ovan antyder, problem och dilemman som genom 

tidigare forskning blivit synliggjorda. Vi har valt att kategorisera dessa som dels problem och 

dilemman på verksamhetsnivå, där ambivalensen kring huruvida förskoleklassen blivit 

skolifierad eller ej kommer att behandlas, och dels som problem och dilemman på individnivå 

där det behandlas hur det kan vara att vara lärare i förskoleklass. 

3.4.1 Verksamhetsnivå: Ambivalensen om skolifiering 

 

Herrlin, Frank och Ackesjö (2012) påvisar att övergången mellan förskola och förskoleklass 

verkar vara den största förändringen för barnen, samt att övergången från förskoleklassen till 

årskurs 1 verkar mindre problematisk. Författarna problematiserar detta och menar att den 

senare övergången inte blir lika omvälvande eftersom barnen redan vant sig vid skolan under 

året i förskoleklassen. Författarna lyfter att detta visar att en gräns verkar ha bildats mellan 

förskolan och förskoleklassen, vilket kan ställas i relation till den ursprungliga avsikten som 

var att dessa skolformer skulle integreras. Karlsson m.fl. (2006) har i sin forskning studerat 

den ursprungliga intentionen med förskoleklassen, att få en mjuk övergång för barn mellan 

förskola och skola. Författarna har även studerat intentionen att integrera förskolans och 

skolans traditioner och få dem att mötas. Ur det mötet ska det uppstå något nytt, 

verksamheterna ska inte bara kompletterar varandra utan de ska åstadkomma något mer. 

Forskningsresultatet visar dock på en tydlig skolifiering av förskoleklassen. Författarna menar 
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att det i praktiken innebär att dagens barn börjar skolan vid sex års ålder. Samma tendens 

påvisar Skolverket (2001) som beskriver att förskoleklassens struktur mest liknar skolans. 

Även Thörner (2007) beskriver och analyserar i sin projektrapport hur den vardagliga 

verksamheten för sexåringar kan se ut och menar att skolans arbetssätt har tagit överhand i 

förskoleklassens verksamhet. Författaren har även studerat förskoleklassens lokaler och 

beskriver att lokalerna inte ”är anpassade efter sexåringarna och deras behov” (Thörner, 2007, 

s. 17). Författaren menar att förskoleklassen främst har integrerats i skolans miljöer och 

utifrån dess traditionella lärandekultur. I motsatt riktning pekar Ackesjös (2013) artikel och 

resultat av sin studie, där hon följt fyra barn i deras övergångar mellan förskola och 

förskoleklass, och från förskoleklass till skolan. Resultatet visade att barnen från början hade 

förväntningar på förskoleklassen som en skolifierad arena som skilde sig markant från 

förskolans praktik. Efter att ha fått egna erfarenheter av förskoleklassen och att själva ingå i 

dess kontext, identifierade barnen dock vad som skilde förskoleklassen från skolan. Det var 

främst leken som kan ses som en arena för många kroppsliga uttryck, som barnen lyfte fram 

som den stora skillnaden mellan förskoleklassen och skolan. Ackesjö resonerar kring att 

hennes resultat skiljer sig från tidigare forskning som pekar ut förskoleklassen som 

skolifierad. Hon förklarar att det eventuellt kan bero på att i hennes studie är det barnens egna 

röster som står i fokus vilket inte varit fallet i tidigare forskning.  

Gannerud och Rönnerman (2006) lyfter i sin studie om innehåll och innebörd i lärares arbete i 

både förskolan, förskoleklassen och skolan, att dessa lärares verksamheter i flera avseenden 

liknar varandra. Författarna påvisar att lärarnas förhållningssätt och uppgifter i gemensamma 

gruppaktiviteter inom varje skolform stämmer väl överens med varandra. Lago (2014) har i 

sin studie studerat barns övergångar från förskoleklass till årskurs 1. Studiens forskare kallar 

förskoleklassen för en ”mellanklass” utifrån barnens upplevelser av förskoleklassen som en 

förberedande verksamhet inför skolstarten. Lago kunde dock i sitt resultat se att en av de två 

studerade förskoleklasserna hade lyckats få till en god integrerad pedagogik, där 

verksamheten varken var renodlad förskola eller skola, utan influerad av båda. Författaren 

lyfter i forskningsresultat att denna pedagogik inte följde med barnen upp till årskurs 1, och 

att förskoleklassen sågs som en mellanklass som barnen behöver genomgå för att kunna ta sig 

vidare till årskurs 1.  
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3.4.2 Individnivå: Att vara förskoleklasslärare 

 

Att vara förskoleklasslärare har i tidigare forskning visat sig vara inte helt oproblematiskt. 

Framför allt speglar forskningen en osäkerhet kring förskoleklasslärarnas egentliga uppdrag i 

förskoleklassen samt en ambivalens kring förskoleklasslärarnas identitet i relation till skolans 

kontext. Gannerud och Rönnerman (2006) har i sin studie studerat hur skolans och förskolans 

uppdrag ser ut i realiteten genom beskrivningar från lärare som arbetar inom de olika 

verksamheterna. Författarna lyfter arbetets innehåll utifrån ett lärarperspektiv. I studiens 

resultat uttrycks förskoleklassläraren ha en viktig roll för att barnen ska få en så mjuk och fin 

övergång mellan förskolan och skolan om möjligt. I studien ges också uttryck för en rad olika 

dilemman inom förskoleklassens kontext. Den fria leken lyfts som central i förskoleklassens 

verksamhet. Förskoleklasslärarens roll som ensam ansvarig i förskoleklassen kan dock ibland 

generera i en mer styrd verksamhet för att förskoleklassläraren ska kunna ha kontroll och 

översikt. Detta kan i sin tur generera i att förskoleklasslärarens möjlighet att aktivt medverka i 

barnens lek och utforskande begränsas. Vidare lyfter Gannerud och Rönnerman att 

förskoleklassen upplevs ha ”fallit mellan stolarna”, att skolan inte har uppfattat att det pågår 

en annan verksamhet i deras lokaler. Detta kan tolkas som att förskoleklasslärare definierar 

sitt eget arbete och sin verksamhet som något annat än skola. Denna definition av den egna 

verksamheten är förenlig med de första intentionerna med förskoleklass, där syftet var att 

genom integration mellan flera verksamheter bilda något nytt (Skolverket, 2014).  

Som motvikt till förskoleklassen som en integrerande verksamhet lyfter Ackesjö (2014) att 

svårigheterna med denna integration som påvisas inom forskningen, uppstår genom att de 

olika skolformerna ofta håller hårt på sina respektive lärandetraditioner. Ackesjö som i sin 

studie undersökt barns övergångar till förskoleklass, lyfter en rad olika dilemman som ofta 

återfinns inom förskoleklassen. Bland annat lyfts ambivalensen hos förskoleklasslärare som 

uppstår genom att lärarna har svårt att finna sin roll samt formulera sitt uppdrag i relation till 

skola och förskola. Ackesjö menar att denna ambivalens påverkar förskoleklassens 

verksamhet. Författaren beskriver även förskoleklassen som skolform som ambivalent och 

identitetssökande. I Gannerud och Rönnermans (2006) studie beskrivs en upplevelse av att 

behöva slåss för sina rättigheter gentemot skolans verksamhet och att det saknas möjligheter 

till pedagogisk reflektion tillsammans med andra lärare. Det sistnämnda lyfter även Ackesjö 

(2014) och menar att det saknas arenor för pedagogiska samtal mellan olika lärarkategorier. 

Författaren menar att kommunikation och reflektion över lärargränserna krävs för att få till en 



  

10 
 

fungerande samverkan. Davidsson (2002) har i sin studie studerat vad som sker när ett 

arbetslag får uppdraget att forma en integrerad verksamhet. Författaren beskriver hur denna 

verksamhet utvecklas och formas och hur den förändrar den ursprungliga skolpraktiken när 

det sker ett möte mellan förskolans och skolans olika lärandetraditioner. Davidsson belyser 

mötet mellan förskolans och skolans olika läraridentiteter. Hennes forskning lyfter fram flera 

aspekter som förefaller som viktiga och betydelsefulla för en lyckad integration mellan 

verksamheter. Den första aspekten handlar om möjligheten att aktivt diskutera och ha insyn i 

både den traditionella och den nya verksamhetens innehåll. Den andra aspekten är behovet av 

förskollärarnas och grundskollärarnas vetskap av läroplanens innehåll samt vikten av att hålla 

sig uppdaterade med aktuell forskning. Den tredje aspekten är att försöka förtydliga det som 

är särskiljande och vilka som är gemensamma nämnare mellan förskolans och skolans 

konkreta verksamheter.  

Ackesjö (2010) har i sin forskning studerat hur läraridentiteter i förskoleklassen skiljer sig 

från en lärare inom förskolan och skolan. I studien påvisar Ackesjö ambivalens som en central 

komponent i lärarnas identitet. De medverkande lärarna beskriver sig själva och verksamheten 

delvis som integrerade med skolans verksamhet men samtidigt ser lärarna sig själva i ett 

ingenmansland där de i många fall är avgränsade från skolans kontext. Lärarna ser sig själva 

som både inkluderade och exkluderade, vilket kan skapa en osäkerhet i utformandet av 

förskoleklassens verksamhet. Författaren efterfrågar i sin studie särskilda spetskompetenser 

och kvaliteter för lärare som ska arbeta i förskoleklass, vilket skulle kunna bidra till minskad 

ambivalens inom uppdraget för förskoleklasslärarna. 

3.5 Sammanfattning 
 

Tidigare forskning pekar på flera dimensioner av ambivalens, vilka skapar en rad problem och 

dilemman kring förskoleklassen. Vi har valt att kategorisera dessa dimensioner enligt 

följande: organisationsnivå, verksamhetsnivå samt individnivå för att tydliggöra vår översikt.  

Ambivalensen på organisationsnivå påvisar förskoleklassens något diffusa varande i relation 

till skolans och förskolans olika lärandetraditioner. Förskoleklassen kan uppfattas både som 

en bro mellan dessa två traditioner, men samtidigt som en isolerad ö, exkluderad från skolans 

verksamhet (Ackesjö, 2011). Vi kan också på organisationsnivå följa förskoleklassens 

tillblivande genom historien, där ovan redogjord forskning påvisar att de ursprungliga 

intentionerna med förskoleklassen inte riktigt uppfyllts i praktiken. Gällande problem och 

dilemman på verksamhetsnivå kan vi se att det finns många motsättningar inom forskningen 
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kring hur förskoleklassen verkligen fungerar, om den blivit skolifierad eller inte, samt om 

förskoleklassen är en integrerad eller exkluderad verksamhet. Beträffande ambivalens på 

individnivå kan vi i tidigare forskning se hur lärare är osäkra kring sitt uppdrag och 

utformandet av verksamheten, och sin roll i sammanhanget.  
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4. Metod 
 

I denna del presenteras studiens metodval, insamlingsmetod och genomförande. Även vårt 

urval, innebörden av vår valda analysmetod, etiska ställningstaganden, studiens trovärdighet 

samt metoddiskussion kommer att redovisas.  

4.1 Metodval 
 

Studiens syfte är att undersöka hur förskoleklasslärare upplever sitt arbete i förskoleklassen i 

relation till olika problem och dilemman i och kring denna verksamhet, samt vilka aspekter av 

problem och dilemman i förskoleklassens verksamhet som kan bli synliga genom observation.  

Denna studie är vad Roos (2014) benämner en kvalitativ minietnografisk studie. Då vårt fokus 

i studien vilar på hur förskoleklasslärarna reflekterar över problem och dilemman runt sina 

respektive verksamheter, är en minietnografisk studie därför mest ändamålsenligt. Roos 

(2014) beskriver att en etnografisk studie bygger på att genom fältstudier försöka förstå 

människor genom deras sätt att uttrycka tankar, upplevelser och erfarenheter i den kontext de 

ingår i. Som forskare strävar vi inom den etnografiska forskningsmetoden efter att ”ta ett 

inifrånperspektiv” (Roos, 2014, s. 47), och försöka synliggöra förskollärarnas upplevelser och 

erfarenheter relaterat till syftet i vår studie. Anledningen till att vår studie kan ses som 

minietnografisk, istället för enbart etnografisk, är att den etnografiska forskningsmetoden ofta 

sker över en längre tid. Roos menar att när tiden är knapp kan man göra en minietnografisk 

studie i komprimerad form. Vilket innebär att ett fenomen studeras under en kortare tid men 

att det används flera metoder, i vårt fall intervjuer och observationer, för att belysa fenomenet 

så tydligt som möjligt.  

I den kvalitativa forskningen är tonvikten mer på ord än siffror och utgångspunkten är hur 

individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet och omvärld (Bryman, 2011). En 

kvalitativ undersökning följer olika steg i forskningsprocessen, vilka vi har försökt följa, 

enligt följande ordning: Generella frågeställningar, val av relevanta undersökningspersoner 

och platser, insamling av data, tolkning av data, teoretiskt arbete och rapport om resultat samt 

slutsatser (Bryman, 2011). 
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4.2 Datainsamlingsmetod 

I denna del presenteras metoderna som använts för insamling av empiri till föreliggande 

studie.  

4.2.1 Intervju 

Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med förskoleklasslärare för att 

samla empiri till vår studie. Kvale och Brinkmann (2009) anger att i ett socialt samspel mellan 

intervjuaren och intervjupersonen produceras kunskap i den kvalitativa forskningsintervjun. 

Att genomföra en intervju med en person och försöka förstå världen utifrån respondentens 

perspektiv, samt utveckla mening ur personens erfarenheter, är vad den kvalitativa 

forskningsintervjun handlar om. Författarna lyfter att genom intervjuer tillägnar sig 

intervjuaren grundliga kunskaper kring ett ämne genom att ställa frågor och använda sig av ett 

lyhört lyssnande. Kvalitativa intervjuer används oftast för att ge forskarna mer fylliga och 

detaljerade svar (Bryman, 2011). Semistrukturerade intervjuer handlar om en situation där 

intervjuaren har en uppsättning av allmänt formulerade frågor. Där ordningsföljden av 

frågorna varierar vilket innebär en stor frihet för intervjupersonen att utforma svaren och 

intervjuaren kan ställa följdfrågor på de svar som intervjupersonen ger (a.a). För att kunna 

ställa följdfrågor och följa upp intervjupersonens svar krävs att intervjuaren har kunskaper om 

ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har genom vår utbildning fått en begränsad kunskap 

om ämnet för vår studie. Dock har vi genom vår genomförda litteraturstudie fått en något 

fördjupad kunskap relaterad till förskoleklassens kontext. 

4.2.2 Observation 

 

Denna studie bygger även på icke deltagande observationer. Bryman (2011) anger att det 

handlar om att som observatör inte delta i aktiviteter utan att bara iaktta det som sker i 

verksamheten. I den icke deltagande observationen utgår man ifrån något specifikt som ska 

studeras (Franzén, 2014). Valet att använda icke deltagande observation till vår studie grundas 

i att få syn på hur den dagliga verksamheten ser ut, utan att aktivt gå in och påverka den i 

någon riktning. Vi vill försöka få en så naturlig och realistisk bild som möjligt av 

förskollärarens och barnens vardag i verksamheten. Emilsson (2014) poängterar att vilket 

perspektiv och metod som väljs är till hjälp för oss för att tolka resultatet, men valet som sker 

begränsar även vårt seende. Vi har reflekterat över vad konsekvenserna kan vara som 

deltagande eller icke deltagande observatörer. Vår tanke bakom beslutet är att vi som 

deltagande observatörer ges en större möjlighet att få de observerades perspektiv på 
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verksamheten och dess olika aktiviteter, men det kan också innebära att vi missar detaljer som 

sker runtomkring som kan vara viktigt för vårt resultat. Som icke deltagande observatörer har 

vi chans att få en större helhetsbild av det som händer och vad som sägs. Eftersom vårt syfte 

med att genomföra observationer i denna studie är att försöka få syn på problem och 

dilemman i verksamheten känns det därför mest relevant att vara icke deltagande observatörer 

för att kunna inta ett vidare perspektiv och fånga in så mycket som möjligt. 

4.3Urval 

 
I studien har tre förskoleklasser och sex förskollärare deltagit. De deltagande 

förskoleklasserna samt de intervjuade förskollärarna har alla fått fingerade namn enligt 

följande: 

Tabell 1: Presentation av intervjuer och observationer.  

Fingerat namn Kommun Observerade 

förskoleklasser 

Helene Större kommun i  

södra Sverige 

Förskoleklass 1 

Susanne Större kommun i  

södra Sverige 

Förskoleklass 2 

Tilde  Mindre kommun i  

södra Sverige 

Förskoleklass 3 

Bodil Mindre kommun i  

södra Sverige 

Ingen observation 

Hedvig Större kommun i 

södra Sverige 

Ingen observation 

Hanna Större kommun i  

södra Sverige 

Ingen observation  

   

Urvalen till studien har varit målstyrda, vilket innebär att observationsplatser och 

intervjupersoner som är relevanta för studiens syfte väljs ut (Bryman, 2011), vilket i vårt fall 

är förskoleklasser och förskoleklasslärare. En av de observerade förskoleklasserna samt två av 

de intervjuade förskoleklasslärarna  hade vi en relation till sedan tidigare. Vi var dock i behov 

av fler respondenter samt förskoleklasser att observera. Så vi sökte via internet på 

förskoleklasser inom rimligt geografiskt avstånd för oss för att kunna genomföra våra 

observationer. Två av förskoleklasserna var placerade inom samma kommun i södra Sverige, 
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och en förskoleklass var placerad i en mindre kommun i södra Sverige. Intervjuerna 

genomfördes med fyra förskoleklasslärare från samma kommun, där tre av dem arbetade på 

samma skola, samt med två förskoleklasslärare från två mindre kommuner.  Vi valde att göra 

intervjuer och observationer eftersom vi ansåg att vi med hjälp av dessa metoder skulle kunna 

få en så bred bild som möjligt av det vi ville studera, samt för att kunna besvara våra 

forskningsfrågor.  

4.4 Genomförande av metoder  
 

Vi formulerade ett missivbrev (bilaga 1) som innehöll information om studiens syfte, 

tillvägagångssätt, etiska aspekter samt kontaktuppgifter. Kvale och Brinkmann (2009) menar 

att informerat samtycke innebär att informera respondenterna om studiens syfte och upplägg. 

Det innebär också enligt Kvale och Brinkmann att informera respondenterna om att deras 

deltagande är frivilligt och att de kan avböja sin medverkan när som helst under studiens 

gång. Efter att missivbrevet var sammanställt kontaktade vi via telefon olika skolor för att 

fråga om de ville medverka i vår studie. Vi förklarade hur vi ville gå tillväga och skickade ut 

vårt missivbrev för att de skulle se vad de godkände att vara deltagande i. Vi klargjorde att det 

var frivilligt att delta samt att deltagarna var välkomna att kontakta oss för eventuella frågor 

kring studien. Rektorerna förmedlade sedan vårt meddelande vidare till förskoleklasslärarna 

som sedan tog kontakt med oss om de önskade delta. Efter att ha fått godkännande från 

förskoleklasslärarna bestämdes datum och tid när vi skulle genomföra observationer och 

intervjuer. Vi observerade tre olika förskoleklassers verksamhet, där varje observation varade 

under en hel dag. I samband med observationerna intervjuade vi förskoleklassläraren. För att 

få en fylligare och mer omfångsrik empiri intervjuade vi ytterligare tre andra 

förskoleklasslärare.  

4.4.1 Genomförande av intervju  

 

Vi konstruerade en intervjuguide (bilaga 2) med utgångspunkt i våra forskningsfrågor. En 

intervjuguide kan liknas vid ett manus, där intervjuns förlopp är strukturerad. Intervjuguider 

kan vara olika utformade. De kan vara detaljerade med väl formulerade frågor, men de kan 

även endast innehålla några ämnen som ska täckas under intervjun (Kvale & Brinkmann, 

2009). Vår intervjuguide innehöll en översikt till de ämnen vi ville beröra och förslag till 

frågor. Vi var beredda att ändra ordningen på frågorna och tillföra följdfrågor beroende på 

vilka svar intervjupersonen gav. Våra valda områden var hur en dag ser ut i förskoleklassen 
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och hur förskoleklasslärare upplever olika problem och dilemman gällande förskoleklass. De 

semistrukturerade intervjuer som vi genomfört med förskoleklasslärarna genomfördes i en 

lugn miljö på skolan där förskoleklassläraren arbetade. Bryman (2011) lyfter att det är viktigt 

att intervjun genomförs i en lugn och ostörd miljö eftersom det annars påverkar kvalitén på 

ljudinspelningen och för att intervjupersonen inte ska behöva oroa sig över att någon 

utomstående hör vad som sägs under intervjun.  

Intervjuerna valde vi att spela in med hjälp av ljudinspelningsfunktionen i en mobiltelefon för 

att undvika att anteckna och därigenom kunna koncentrera oss på intervjupersonen. Löfgren 

(2014) lyfter denna fördel med att användandet av ljudinspelning av intervjun kan ge 

intervjuaren möjlighet att koncentrera sig på att lyssna och att ställa följdfrågor. En annan 

fördel med ljudinspelning är att allt som sägs under intervjun finns med i detalj, vilket sedan 

har transkriberats och sammanställts. I tre av intervjuerna deltog två frågeställare och en 

respondent och i övriga tre intervjuer deltog en frågeställare och en respondent. Vi valde att 

båda två delta under de tre intervjuer som genomfördes i samband med de tre genomförda 

observationerna, eftersom vi hade observerat samma situationer under dagen. De andra tre 

intervjuerna som inte ägde rum i samband med observation genomfördes med endast en 

frågeställare och en respondent av tidsmässiga skäl. Vi inledde intervjun med att berätta för 

respondenten att deltagandet är frivilligt, att deltagaren kommer vara anonym med fingerat 

namn samt att ljudinspelningen raderas när studien är publicerad. Intervjutiden har varit 

varierad där den kortaste intervjun varade i 20 minuter och den längsta i 40 minuter.  

4.4.2 Genomförande av observation 

 

Observationerna genomfördes under tre dagar, en dag i varje förskoleklass. Under 

observationerna var vi båda med och observerade vad som hände under en dag i 

förskoleklassen. Vårt fokus vilade på eventuella problem och dilemman som kan vara synliga 

i den dagliga verksamheten. Vi genomförde observationerna och dokumenterade med hjälp av 

spaltdokumentation som Palmer (2011) presenterar. Denna spaltdokumentation innehåller tre 

spalter med varsin rubrik: vad görs, vad sägs samt reflektioner. Under spalten vad görs 

beskriver observatören handlingarna som sker under observationens gång, medan det under 

spalten vad sägs beskrivs vad de/den observerade säger i ett visst sammanhang. Spalten 

reflektioner är observatörens utrymme för tankar som både uppkommer under observationens 

gång, men som också kan fyllas på vid analysen av dokumentationen (a.a). Vi valde att 

använda oss av denna typ av dokumentation då vi är bekanta med detta sedan tidigare och 
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anser det vara ett bra verktyg för att synliggöra så mycket av det observerade som möjligt. 

Palmer (2011) lyfter flera fördelar med spaltdokumentationen. Författaren menar bland annat 

att denna typ av dokumentation är mindre styrande då observatören kan ”hoppa fram och 

tillbaka mellan spalterna och följa det som sker på ett annat sätt”(Palmer, 2011, s. 53).  

4.5 Databearbetning och analysmetod 

När intervjuerna var genomförda transkriberades det insamlande materialet utifrån en för oss 

lättöverskådlig transkriptionsnyckel(bilaga 4) influerad av Gjems (2011). Att transkribera 

intervjuerna är ett bra sätt för att kunna lyssna nära och noga (Löfgren, 2014). Efter 

transkribering av intervjuerna skrevs de ut för att underlätta analysarbetet. Genom att använda 

sig av utskrivna transkriptioner av intervjuerna under analysen kan nya aspekter av samtalet 

med intervjupersonerna upptäckas. Detta kan förändra och vidga intervjuarens uppfattning om 

det undersökta ämnet (Kvale & Brinkmann, 2009). Den insamlande empirin har analyserats 

genom tematisk analys. I tematisk analys läggs tyngdpunkten på vad som sägs och inte hur 

det sägs (Bryman, 2011). Vår valda analysmetod innebär att söka efter återkommande teman, 

gemensamma nämnare i den insamlande empirin (a.a). Vilket gör vårt material mer 

överskådligt och ger oss en uppfattning av hur verksamheten ser ut och underlättar för vår 

analys. Löfgren (2014) lyfter tematisk analys som en effektiv metod för att studera hur olika 

människor förhåller sig till samma ämne, samt de tillfrågades olika uppfattningar om det 

berörda ämnet.  

Analysarbetet inledde vi med att först läsa igenom transkriberingarna av vår insamlade data 

noggrant och flera gånger. Under genomläsningarna genomfördes marginalanteckningar om 

vad deltagarna talade om. Sedan markerade vi återkommande teman i intervjuerna som 

sammanställdes till tre huvudrubriker. Därefter lästes anteckningarna igenom igen för att 

försöka hitta likheter och skillnader och vad som förekom flest gånger under varje 

huvudrubrik och utifrån det formulerades underrubriker. Därefter valdes citat ut till varje 

underrubrik. Nästa steg i analysarbetet var att bearbeta våra observationer. Vi jämförde våra 

spaltdokumentationer och kunde utifrån dessa se både likheter och skillnader mellan 

verksamheterna, och plockade även här ut teman som senare kommer att presenteras i 

resultatet. I vår analys kommer vi att inta ett dilemmaperspektiv där begreppen dilemma, som 

vi beskrivit i vår teoretiska utgångspunkt, samt problem utgör stommen för våra teoretiska 

glasögon. Vi använder oss också av begreppen organisationsnivå, verksamhetsnivå samt 

individnivå för att kunna kategorisera de synliggjorda problemen och dilemmana. 
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4.6 Etiska överväganden 

 

Vi har i denna studie utgått ifrån de forskningsetiska principerna i humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra allmänna huvudkraven som 

ska efterföljas är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Nedan följer en beskrivning av dessa fyra huvudkrav och hur vi har förhållit 

oss till dem under studien.  

 Informationskravet innebär att respondenterna i studien ska informeras om studiens 

syfte och i stora drag en beskrivning av hur studien genomförs samt vilken deltagarens 

roll i studien är. Deltagarna ska upplysas om att allt deltagande är frivilligt och att 

deras medverkan kan avbrytas om så önskas (Vetenskapsrådet, 2002). Förskollärarna i 

vår studie har delgivits denna information via missivbrev där syfte, metod och de 

etiska aspekterna framgick, och deltagarna informerades även om detta innan  

observation och intervju.  

 

 Samtyckeskravet innebär att ett samtycke från respondenterna i studien behövs vilket 

påvisar deras rätt att bestämma över sin medverkan i studien (a.a). Samtyckeskravet 

uppfylldes via missivbrevet där förskollärarna läste igenom det och gav sitt 

godkännande till medverkan i studien.  

 Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagares personuppgifter måste förvaras på ett 

sätt så att obehöriga inte kan ta del av denna information, samt att deltagarna inte kan 

identifieras (a.a). Vilket genomfördes genom att deltagarna och förskoleklasserna i 

studien har fått fiktiva namn och deras personuppgifter har förvarats på ett säkert 

ställe. Inga av eleverna som ingått i de deltagande förskoleklasserna omnämns i vårt 

resultat. 

 Nyttjandekravet innebär att den insamlande datan endast får användas för 

forskningsändamål och inte utnyttjas av någon annan än forskaren (a.a). Den 

insamlande datan kommer endast att användas i denna studie.  
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4.7 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 
 

Forskningsresultatets tillförlitlighet behandlas ofta när frågan om studiens resultat kan 

reproduceras av andra forskare och vid andra tidpunkter (Kvale & Brinkmann, 2009). I viss 

mån kan resultatet förmodas att likna vårt ifall en ny liknande studie genomförs, men eftersom 

det är individuella upplevelser som studerats i vår studie finns det alltid en viss differens i 

svaren. Det som styrker vår studies tillförlitlighet är att sex respondenter där majoriteten av 

dem besitter många års erfarenhet av arbete i förskoleklassen berättar om sin egen 

verksamhet. Det är respondenter som genom sin erfarenhet känner sin verksamhet bäst som vi 

anser kunna ge så verklighetsnära svar som möjligt. En reservation för studiens tillförlitlighet 

kan vara hur varje respondent uppfattar innebörden av begreppet dilemma. Något som 

framstår som ett dilemma för en av respondenterna kanske inte uppfattas som ett dilemma av 

någon av de andra respondenterna, beroende på vad de svarande väger in i begreppet. 

Trovärdigheten i studien stärks genom att alla intervjuer har lyssnats av och lästs igenom av 

två personer ett flertal gånger. Observationerna har genomförts på ett noggrant sätt och vi har 

båda varit närvarande under observationerna och jämfört vad vi har sett och jämfört de 

reflektioner vi gjort. Tillförlitligheten i studien stärks ytterligare genom att det har redovisats 

och beskrivits noggrant hur vi har gått tillväga i studien vilket redovisas i metoddelen. 

Larsson (2005) menar att genom att tydligt beskriva hur man har gått tillväga är ett sätt att 

visa kvalitén i studien. En reservation i denna studie kan vara att vi som forskare inte förhållit 

oss tillräckligt neutrala utan varit påverkade av de resultat vi sett i tidigare forskning. Enligt 

Roos (2014) kan dock den etnografiska forskaren aldrig vara helt objektiv, utan påverkas av 

sina egna praktiska erfarenheter och av sin egen förförståelse av det studerade fenomenet. 

Ytterligare en reservation är att vi genom vår närvaro påverkat informantens val av metod och 

innehåll då informanterna i viss mån på förhand visste vad vi hade för avsikt att studera. Roos 

(2014) lyfter även omöjligheten i att förhålla sig passiv och att man som etnograf bör besitta 

vetskap om att omgivningen alltid i viss mån påverkas av ens närvaro. 

 

4.8 Metoddiskussion 

 

Insamlingsmetoderna i studien har gett oss tillräckligt med information för att besvara 

studiens frågeställningar. Insamlingsmetoderna valdes för att de ansågs vara relevanta för 

kunna besvara våra forskningsfrågor. En fördel med de valda metoderna är att de kompletterar 
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varandra genom att ge en bredare bild av det vi vill studera (Roos, 2014). Genom att 

komplettera intervjuerna med observationer kunde vi stärka studiens trovärdighet. 

Öppenheten som förskoleklasslärarna hade gentemot oss kan ha påverkats av att vi hade en 

tidigare relation till två av respondenterna och det kan ha påverkat de svar som vi fick av dem. 

De fyra andra respondenterna hade vi ingen tidigare relation till, och en nackdel med detta 

kan vara att de på grund av en icke tidigare bekantskap med oss inte kände sig fullt bekväma 

under intervjun. Semistrukturerade intervjuer visade sig dock ge utrymme för mer 

mångfacetterade svar då vi med hjälp av följdfrågor kunde be intervjupersonerna att utveckla 

sina respektive resonemang. 

Om vi hade valt fokusgruppintervjuer som metod istället hade resultatet eventuellt blivit 

annorlunda. Det kan tänkas att samma problem eller dilemman hade lyfts även i fokusgrupper. 

Det skulle även kunnat tillkomma fler dilemman eller problem som respondenten inte tänkte 

på i intervjun utan kanske hade kommit fram till under diskussion med andra 

förskoleklasslärare. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att målet för den intervjuade 

fokusgruppen inte är ”att nå samförstånd om de frågor som diskuteras eller finna lösningar på 

dem, utan att föra fram olika uppfattningar i en fråga” (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 166). 

Användandet av intervjuguiden under intervjuerna resulterade i att frågorna som ställdes till 

respondenten var öppna och de kunde berätta, men eftersom våra erfarenheter av att intervjua 

inte är stora var en del av de följdfrågor vi ställde till respondenten inte lika öppna. Bryman 

(2011) belyser forskarens betydelse vid kvalitativa intervjuer och eftersom vi är ovana 

intervjuare kan det ha påverkat vår insamling av empirin vid intervjuerna och 

observationerna.   
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5. Resultat 
 

I vår bakgrund har vi presenterat olika problem och dilemman, som på olika sätt kan uppstå i 

och kring förskoleklassens verksamhet. Vi presenterade även våra analysbegrepp samt vår 

teoretiska utgångspunkt dilemmaperspektivet. Med rötterna i detta perspektiv har vi 

genomfört en tematisk analys av vår insamlade empiri. I vårt resultat presenteras fyra 

temaområden som framkommit under vår analys. De tre första temaområdena är ett resultat 

utifrån vår analys av intervjuerna, temaområdena är Problem och dilemman på 

organisationsnivå, Problem och dilemman på verksamhetsnivå samt Problem och dilemman 

på individnivå. Vi kan i vårt resultat se att dessa olika nivåer inte är helt avskilda från 

varandra, utan går in i och påverkar varandra vilket vi då och då påvisar i resultatet.  

Under varje tema finns underrubriker där vi försöker belysa olika aspekter av respektive tema 

som framkommit under våra intervjuer. Under varje underrubrik presenteras sedan citat från 

respondenterna som berör respektive aspekt av temat. Den avslutande delen av resultatet har 

vi valt att kalla Observerade problem och dilemman, vilken grundar sig i våra genomförda 

observationer i olika förskoleklasser. Vi kan se att det resultat som framkommit genom att 

genomföra både intervjuer och observationer gett oss en bredare bild av vilka problem och 

dilemman som finns eller kan uppstå i och kring förskoleklassens verksamhet än vad som 

skulle ha framkommit om vi enbart valt en datainsamlingsmetod. 

I vårt resultat redogörs svaren på våra forskningsfrågor i två delar. Den första 

forskningsfrågan, som är: 

 Vilka problem och/eller dilemman upplever förskoleklasslärare förekommer i 

och/eller kring deras verksamhet? 

besvaras genom de tre första temaområdena 5.1 Problem och dilemman på organisationsnivå, 

5. 2 Problem och dilemman på verksamhetsnivå, samt 5.3 Problem och dilemman på 

individnivå. 

Svaret på den andra forskningsfrågan, som lyder: 

 Vilka problem och/eller dilemman kan observeras i förskoleklassens verksamhet? 

redogörs under temat 5.4 Observerade problem och dilemman. 
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5.1 Problem och dilemman på organisationsnivå 
 

Nedan presenteras olika aspekter av problem och dilemman på organisationsnivå. Samtliga 

respondenter har upplevt eller upplever det i någon form. Det första problemet handlar om 

vilket uppdrag förskoleklassläraren egentligen har. 

5.1.1 Förskoleklasslärarens uppdrag 

 

Allmänna tendenser som kunnat skönjas genom vår analys är att det finns en osäkerhet om 

hur uppdraget i förskoleklassen ser ut. Flera av respondenterna beskriver hur de måste forma 

en verksamhet utan tydliga direktiv om mål eller struktur beträffande förskoleklassen.  

Av vårt resultat framgår att det finns en upplevelse av otydlighet på regeringsnivå kring 

förskoleklassens uppdrag. Ett dilemma, där motsättningarna kan tänkas vara skollikt kontra 

förskoleinspirerat, kring hur verksamheten ska utformas uppstår redan där. Det kan tolkas 

som en upplevelse av ett fundamentalt dilemma som bidrar till en osäkerhet på 

verksamhetsnivå kring förskoleklassens utformning. Flertalet av studiens respondenter 

uttrycker förskoleklassens syfte och uppdrag som diffust. I nedanstående citat är det Tilde 

som beskriver.  

Vi har ju hängt, och hänger fortfarande, i luften i förskoleklassen. Vi har 

ju inget riktigt om man säger så… Vi trodde ju när den nya läroplanen 

kom 2011 att vi skulle få klarare mål, men varken förskoleklass eller 

fritidshem har ju fått något. 

(Tilde) 

Vi tolkar att det Tilde beskriver är hur hon upplever en otydlighet beträffande organisationen 

kring förskoleklassen och dess utformning. Vidare under intervjun uttrycker hon att när 

direktiven är otydliga, uppstår dilemman på individnivå om hur hon och hennes kollegor ska 

utforma sin verksamhet. Ett tydligt dilemma beskrivs av Tilde i nedanstående citat där 

utformningen av verksamheten utifrån förskoleklassens uppdrag är synlig.  

Om man tittar lite runtomkring så finns det de som bedriver nästan bara 

skola i förskoleklass tror jag, och sedan tror jag att det finns de som har 

mestadels lek 

(Tilde) 
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Det Tilde beskriver tolkar vi är att otydligheten kring uppdraget medför att förskoleklassernas 

verksamheter vid en jämförelse kan se väldigt olika ut. Detta kan tolkas som att ett dilemma 

på individnivå kring hur verksamhetens utformning uppstår när direktiv angående mål och 

struktur för förskoleklassen inte finns. Motsättningarna som utgör dilemmat kan tolkas vara 

en skollik verksamhet kontra en förskoleinspirerad verksamhet, där leken tydligt förknippas 

med förskolans verksamhet och lärande med skolans. Det kan också tolkas som ett sätt att 

förhålla sig till det upplevda dilemmat kring förskoleklassens uppdrag, att försöka utforma en 

egen verksamhet utifrån andra verksamheters mål.  

Flertalet av våra respondenter uttrycker ett behov av att hela tiden influeras av målen i 

kursplanen för årskurs 3, för att ha någonting att utforma verksamheten efter. Anledningen till 

detta är att respondenterna upplever otydliga direktiv och mål med förskoleklassens 

verksamhet, och då är kursplanen för årskurs 3 det som ligger närmast att sträva mot. Detta 

kan medföra att förskoleklasslärarna formar en verksamhet som främst är avsedd som 

skolförberedande. Som framgår i vårt resultat kan detta i sin tur leda till att det som sker här 

och nu ibland förbises för att verksamhetens fokus är framåtblickande. Detta är ett dilemma 

där motsättningarna kan identifieras vara ett långtidsperspektiv- kontra ett nutidsperspektiv på 

barns lärande. Ytterligare en aspekt som framgår av vårt resultat är förskoleklasslärarnas 

upplevelse av att förskoleklassens innehåll varierar beroende på hur varje förskoleklasslärare 

tolkar sina mål och sitt uppdrag med verksamheten. Flera av respondenterna uttrycker en 

förhoppning om att det förslag till ett tillägg i läroplanen Lgr11(Skolverket, 2015), som berör 

förskoleklassens syfte och arbetssätt, kommer att antas. Detta kan tolkas som att behovet är 

stort av klara och tydliga direktiv från regeringsnivå (organisationsnivå) angående 

förskoleklassens mål och utformning för att undvika dilemman på verksamhets- och 

individnivå kring hur förskoleklasslärarna ska kunna organisera en verksamhet som bildar en 

bro mellan förskolan och skolan. 

 

5.1.2 Att anpassa sig efter skolans organisation 

 

Allmänna tendenser som framgått är upplevelser av att förskoleklassen måste anpassa sig 

efter skolans planering, att förskoleklassen ofta hamnar i kläm, glöms bort eller utesluts ur 

skolans planering och organisation. Det framgår även att mycket information aldrig når fram 

till förskoleklassen, även om det är information som berör dem. Hanna uttrycker att 

förskoleklassen ofta missas angående delgivning av information: 
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I och med att vi inte alltid är med på lärarnas personalträffar så kommer 

det upp saker där som… som kanske indirekt påverkar oss och andra 

saker som de glömmer att meddela oss, så vi blir lite bortglömda. Och 

det händer ofta tyvärr. 

(Hanna) 

Det Hanna beskriver kan tolkas som att skolans organisation har både en direkt- och indirekt 

påverkan över förskoleklassens verksamhet. Ibland kan beslut fattas som rör skolans 

organisation, men som indirekt även påverkar förskoleklassen. Vissa gånger kan det handla 

om en omorganisation av aktiviteter där informationsbristen har en direkt påverkan för 

förskoleklassen. I vårt resultat framgår flera exempel på hur förskoleklassen inte alltid räknas 

med, samt en upplevelse av frustration kring detta.  Detta kan tolkas som ytterligare en aspekt 

av problem på organisationsnivå som i sin tur orsakar problem på individnivå.  

Att inte få sin rättmätiga information kan bidra till ett utanförskap där förskoleklassen kan 

komma att bli isolerad från skolans verksamhet. Helene uttrycker det på detta sätt: 

Jag vet att Helena Ackesjö har skrivit om förskoleklassen, en ö eller bro, 

och jag är väl den som är… ja ibland kan jag känna mig lite isolerad på 

den där ön, för jag är inte delaktig i allt det som skolans lärare gör. 

(Helene) 

I ovanstående citat kan Helenes känsla av ett utanförskap skönjas. Det kan tolkas som att 

skolans organisation inte riktigt förknippar förskoleklasslärarna med skolans klasslärare, att 

förskoleklassen inte är medräknad. Problematiken som kan ses framgå här är 

förskoleklasslärarnas minskade möjlighet till att påverka vad som händer kring deras egen 

respektive verksamhet. Hedvig uttrycker också detta: 

Konferenser är det ju inte alltid vi från förskoleklassen är med på, och 

så vissa saker som brister i kommunikationen, som inte når fram till 

oss… Det kan ha varit att vi har planerat in någon aktivitet, och sedan 

har det varit då en sådan här konferens för lärarna och då har de 

bestämt någonting annat som infaller på det datum som vi har bestämt 

något då… Och eftersom vi inte är med, då kan ju vi inte säga att ”nej 

men vi har redan bokat in något där”. 

(Hedvig)  
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Det Hedvig beskriver i citatet ovan kan upplevas som ett problem där problematiken ligger på 

verksamhetsnivå i att försöka planera en verksamhet där planeringen kan fallera på grund av 

att förskoleklassen inte blir medräknad i skolans organisation. Förskoleklassläraren har i det 

här fallet ingen möjlighet att uttrycka planerna för sin verksamhet och Hedvig uttrycker en 

känsla av att förskoleklassen blir förbisedd och borträknad. I vårt resultat framgår 

förskoleklasslärarnas upplevelse av att behöva kämpa för att ta plats i skolans kontext. Trots 

att det nu är vanligt att förskoleklassen är placerad i skolans lokaler, uttrycker flera av 

respondenterna ändå ett utanförskap. Susanne kan dock vända på detta och se en fördel: 

Men jag tycker att det är bra det här att vi ligger tillsammans med 

skolan, i samma skolhus, så att man inte har en egen lokal. För då blir 

man ännu mer utanför. 

(Susanne) 

Vi tolkar att Susanne uttrycker en upplevelse av att utanförskapet är mindre om 

förskoleklassen är placerad i skolans lokaler, men ger samtidigt uttryck för att ett reellt 

utanförskap redan existerar. En möjlig tolkning av detta är att ett utanförskap existerar i 

realiteten, men att utanförskapet kan minskas om förskoleklassen är placerad i nära anslutning 

till skolan, som ju förskoleklassen ska bilda en bro mot. Det kan tänkas bidra till att 

isoleringen av verksamheten kan kännas mindre. 

5.1.3 När förskoleklassen glöms bort i lärarutbildningen 

 

Allmänna tendenser som blir synliga under detta tema är att förskoleklasslärare uttrycker en 

oro kring hur lärarutbildningen ser ut och avser då både förskol- och F-3-lärarutbildningen. 

Av vårt resultat framgår att detta upplevs vara ett problem inför framtiden. Helene uttrycker 

att det finns brister i dessa utbildningar då studenterna får väldigt lite praktisk erfarenhet av 

arbete i förskoleklass. 

I F-3-utbildningen framför allt har jag tyckt då att ska man undervisa i 

förskoleklass så måste man ha erfarenhet från förskoleklass. Annars 

kommer det bli skola. 

(Helene) 

Vi tolkar att det Helene beskriver är ett problem på organisationsnivå, där utbildningen inte 

ses inkludera förskoleklassens verksamhet tillräckligt i någon av de ovan beskrivna 

utbildningarna. Detta problem att utbildningen kan tyckas ambivalent kring förskoleklassen, 

kan bidra till en problematik på individnivå. Denna problematik kan tänkas yttra sig i att 
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nyutbildade lärare i förskoleklass kan bli osäkra på sin verksamhet i relation till förskolans 

och skolans verksamheter. Bodil resonerar kring lärarutbildningen och ger exempel på hur det 

kan gå till i mötet med en ny lärare i förskoleklass: 

Nu finns det ju från förskoleklass upp till tredje klass, det har funnits 

förskoleklass upp till sjunde klass, och de får ju inte särskilt mycket om 

förskoleklass i sin utbildning. Men de kan ändå undervisa i det. Nu till 

hösten börjar en som ska jobba i förskoleklass tillsammans med en 

annan kollega, och hon är ju en sådan lärare, och hon har jobbat ett år 

innan och hon sa ju det att ”kors i allsindar liksom vad mycket ni ändå 

gör” liksom, för det hade hon inte trott. Och då har hon ändå utbildning 

för det. Hon trodde kanske bara att vi satt och kanske byggde med 

klossar hela dagarna eller något sådant. 

(Bodil) 

Vi tolkar det Bodil beskriver ovan hur en nyutbildad lärare möter förskoleklassens 

verksamhet och får en ny bild av den. Detta kan tolkas som att lärarutbildningar där arbete i 

förskoleklass är en inkluderad behörighet, upplevs brista i kunskapsförmedling till studenterna 

om förskoleklassens verksamhet. I nuläget är det oklart om förskoleklassen, som idag är en 

frivillig skolform, blir obligatorisk. Om förskoleklassen blir en obligatorisk skolform kan 

behovet av tydliga direktiv kring förskoleklassens verksamhet ses som stort. Bodil tror att 

förskoleklassen kommer att bli obligatorisk och menar att skolan ska vara barnmogen istället 

för att barnet ska vara skolmoget. Bodil uttrycker en risk med att skolans ”barnmogenhet” kan 

minskas i samband med att förskoleklassen kan bli obligatorisk: 

Det finns ju en viss risk, för man har ju hört om vissa förskollärare 

som… så att det blir nästan som att gå i ettan när man går i 

förskoleklass, och det får absolut inte hända. 

(Bodil) 

Detta kan ställas i paritet med Helenes oro, i det inledande citatet av denna aspekt, för 

bristande erfarenhet av förskoleklass i F-3-lärarutbildningen, där resultatet av denna 

erfarenhetsbrist blir att förskoleklassen bara blir skola. En möjlig tolkning av detta är att det 

finns ett stort behov av en förändring i både förskollärar- och lärarutbildningen, där 

förskoleklassen får ett större utrymme och blir en given verksamhet för studenterna att göra 

sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i.  



  

27 
 

5.2 Problem och dilemman på verksamhetsnivå 
 

De allmänna tendenserna i detta tema är framförallt upplevelsen av att vara i underläge i 

relation till grundskollärarna, samt dilemmat som uppstår av att arbeta både i förskoleklassen 

och på fritidshemmet. Vi inleder med upplevelsen av att vara i minoritet inom skolans 

kontext. 

5.2.1 Att vara i minoritet och att vara för få 

 

Det framgår i vårt resultat att i samband med att klasslärarna i årskurs 1-6 är fler kan 

förskoleklasslärarna uppleva sig vara i minoritet. Genom att de har gemensamma konferenser 

och mer samarbete och är mer sammansvetsade, så hamnar förskoleklasslärarna i ett 

utanförskap. Susanne resonerar kring behovet i relation till fördelningen av olika 

lärarkategorier inom skolan: 

Det är alldeles för lite med en förskollärare, så två tycker jag man ska 

vara. För man är ändå en sådan minoritet i förhållande till 

fritidspedagoger och lärare, så vi kan ändå ha svårt att göra vår röst 

hörd. Då är det viktigt i alla fall att vi är två som stöttar varandra. 

(Susanne) 

Vi tolkar att det Susanne menar här är att det finns ett behov av att vara två förskollärare, inte 

bara för att underlätta arbetet med barngruppen utan också för att kunna hävda sig i relation 

till de andra lärarna. En tolkning av detta kan vara att det finns en upplevelse av att behöva 

hävda sig mellan olika lärarkårer, vilket kan tolkas som en uppdelning i ett ”vi” mot ”dem”. 

En annan aspekt som framgår av vårt resultat beträffande att det är färre förskollärare än 

grundskollärare inom skolans kontext är förskoleklasslärarnas upplevelse av att inte hinna 

med det de skulle vilja. Bristen på förskollärare inom förskoleklassens organisation i relation 

till större barngrupper kan ses som ett problem på organisationsnivå, men även på en 

verksamhetsnivå. Det kan upplevas svårt att utföra sitt yrke samt förskoleklassens uppdrag: 

Det är ju ett dilemma kan man säga om man är för lite personal… för är 

man för lite kan man inte dela upp gruppen i mindre grupper och jobba. 

Det kan vara svårt att jobba med en klass som är på 20-25 stycken.[…] 

ett exempel är att vi har ett samarbete med Upptech, så vi har en låda 

därifrån som heter ”jämföra och mäta” och det är ett antal lektioner i 

den som man gärna skulle vilja hinna med. Men i och med att vi inte har 
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tillräckligt med… tid eller att kunna dela upp barnen i grupper hinner vi 

inte med hela den eller alla lektioner i den. 

(Hanna) 

Hanna uttrycker här ett upplevt dilemma som rör bristen på förskollärare som är anställda i 

förskoleklass. Det kan möjligen tolkas som ett problem istället för dilemma, där 

problematiken är att det finns ett behov av större personaltäthet inom förskoleklassen. Detta 

eftersom barnen i förskoleklass är förhållandevis små i relation till exempelvis barnen i tredje 

klass och kanske kan upplevas som mindre ”självgående”. Det dilemma som kan tolkas 

upplevas är att tvingas välja mellan två bra aktiviteter för att tiden är knapp. Ytterligare ett 

dilemma som påvisas av Hanna i ovanstående citat kan tolkas ha motsättningarna individ och 

grupp, där Hanna beskriver svårigheter med att dela upp förskoleklassen i mindre grupper. 

Vikten av att se varje individ innebär att små grupper förespråkas. 

5.2.2 Att arbeta både i förskoleklass och fritidshem 

 

De allmänna tendenserna inom denna aspekt av yrkesmässiga problem och dilemman är att 

flera av respondenterna upplever svårigheter med de dubbla uppdragen med att arbeta både i 

förskoleklassen och på fritidshemmet. I vårt resultat framgår en upplevelse av att det finns 

motsättningar mellan dessa två verksamheter då förskoleklassläraren försöker balansera 

mellan sina dubbla uppdrag, vilket även kan resultera dilemman på individnivå. Detta är något 

som Bodil upplever: 

Vi som jobbar i förskoleklass jobbar också på fritids, så vi slits mellan 

två världar. För vi ska räcka till och vi får inte tillräckligt med tid att 

förbereda och efterarbeta saker. 

(Bodil) 

Det underliggande dilemmat som Bodil beskriver ovan kan tolkas bestå av motsättningarna att 

räcka till för förskoleklassen och att räcka till på fritidshemmet. Det Bodil beskriver är även 

att det saknas tid till planering och uppföljning i de olika verksamheterna. Detta kan ses som 

ett problem eftersom förskoleklassläraren vill hålla en god kvalitet i båda verksamheterna, 

men med motsättningen att det inte finns tidsmässigt utrymme för detta. Bodil beskriver 

vidare att det är svårt att veta vilken yrkesroll hon tillskrivs i olika sammanhang: 
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När det är föreläsningar eller fortbildningar så står det då att ”alla 

klasslärare ska gå på den här”, är vi då klasslärare eller är vi inte 

klasslärare? Vi är ju klasslärare, vi står på papper som klasslärare, men 

då är det ju att fritids kan behöva oss för annars är vi underbemannade 

på fritids. Så vi är vi på olika sätt. Är jag vi på fritids eller är jag vi i 

förskoleklass när sådana dagar kommer, det är ett jättestort dilemma. 

(Bodil) 

Det Bodil beskriver ovan kan tolkas som ett problem på både verksamhetsnivå och 

individnivå. Det finns motsättningar och otydliga direktiv om vilken roll förskoleklassläraren 

tillskrivs i olika sammanhang och det Bodil beskriver kan tolkas som en upplevelse av både 

ovisshet och otillräcklighet. Ytterligare något som framgår i vårt resultat gällande 

problematiken kring dubbla uppdrag är upplevelsen av att missa konferenser som rör 

förskoleklassens verksamhet eftersom behovet av personal är stort på fritidshemmet och vise 

versa. Problemet upplevs som svårlöst, då konferenser som berör förskoleklassens verksamhet 

ofta är förlagda på eftermiddagarna, medan fritidshemmens konferenser oftast äger rum på 

förmiddagarna då fritidshemsbarnen är i skolan.  

Ytterligare ett problem som framgår i vårt resultat är upplevelsen av svårigheten att utföra 

sina dubbla uppdrag med bibehållen kvalitet: 

Sedan klockan 13 när förskoleklassen är slut ska jag ladda om på två 

röda sekunder och så ska jag vara fritidspedagog och då vill man ju att 

det ska vara lite… nivå på fritidshemsaktiviteterna också. Så ja man kör 

slut på sig, man orkar inte riktigt vara på topp på båda. 

(Helene) 

Det Helene beskriver kan tolkas som en upplevelse av otillräcklighet, samt en upplevelse av 

att inte hinna varken förbereda inför eller reflektera efter aktiviteter i de olika verksamheterna, 

vilket också Bodil beskrev i det inledande citatet. Detta kan i sin tur tolkas som en 

organisatoriskt begränsad insikt i förskoleklasslärarnas problematik kring deras dubbla 

uppdrag. 
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5.3 Problem och dilemman på individnivå 
 

Detta tema är mindre, då flera individuella aspekter av problem och dilemman redan 

framkommer i de två ovan presenterade temaområdena. Allmänna tendenser av individuella 

upplevelser av problem och dilemman framgår av vårt resultat att framförallt vara upplevelsen 

av att behöva möta olika förväntningar från föräldrar och barn såväl som samhällets bild av 

förskoleklassens verksamhet. 

5.3.1 Att möta förväntningar 

 

I vårt resultat framgår en upplevelse av att både barn och vårdnadshavare har olika 

föreställningar och förväntningar på vad förskoleklassen egentligen är och innebär. Det 

framgår också en upplevelse av problematik kring vårdnadshavarnas oro om barnens 

förkunskapskrav i relation till förskoleklassens verksamhet: 

Vissa föräldrar har ju lite panik när de ska börja förskoleklass, liksom 

”mitt barn kan inte läsa” och då har det smittat av sig på barnen, så när 

vi hälsar på dem säger de det att ”jag kan inte läsa”. ”Nej det ska du väl 

inte lära dig än?” säger vi då. 

(Bodil) 

Det Bodil upplever är att vårdnadshavare generellt oroar sig för att deras barn bör kunna läsa 

innan de börjar förskoleklass något som förskoleklassläraren ställer sig nekande till. Ett 

problem eller en svårighet, som kan skönjas här är förskoleklasslärarens behov av att på något 

sätt förmedla förskoleklassens egentliga uppdrag. Hedvig uttrycker även en upplevelse av 

många andra människor generellt inte har så stor insikt i vad förskoleklassen är och att hon då 

måste bemöta alla dessa förväntningar: 

Alla vet inte riktigt vad förskoleklassen är för någonting utan den 

hamnar lite i kläm. Vissa har ju förväntningar att det ska vara skola, 

medan andra har förväntningar att det ska vara förskola.[…] Medan jag 

då tycker att det optimala är att man kan få lite utav båda, att det ska bli 

den här mjuka övergången upp till skolan… Så just där ser jag ett 

dilemma, att det är så olika förväntningar som man ska bemöta på olika 

sätt. 

(Hedvig) 
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Det Hedvig beskriver ovan kan tolkas som ett dilemma där motsättningarna är andra 

människors förväntningar på verksamheten i relation till hennes egna föreställningar om 

utformningen av verksamheten. Ytterligare en möjlig tolkning är upplevelsen av problematik 

kring att behöva argumentera för varför verksamheten är utformad på det sättet den är. Detta 

kan tolkas bero på att förskoleklassens uppdrag och innehåll behöver förtydligas på 

organisationsnivå, för att samhället i stort ska kunna få en tydlig bild av förskoleklassens 

syfte. 

 

5.4 Observerade problem och dilemman 
 

Under vårt analyserande arbete av spaltdokumentationen från våra observationer har vi sett 

vad vi benämner som tysta dilemman. Med detta menar vi dilemman som är svåra för 

förskoleklasslärarna i vår studie att identifiera och uttrycka, eftersom de inte har insyn i 

varandras verksamheter. Det handlar om motsättningar mellan de olika verksamheterna vilka 

vi kommer att presentera nedan, där vi belyser två aspekter av skillnader mellan 

verksamheterna.  

5.4.1 Den pedagogiska verksamhetens betydelse  

 

Inledningsvis följer en kort beskrivning av de observerade förskoleklassernas olika miljöer. 

Förskoleklass 1 är placerad i en större kommun och här finns en ganska väl tilltagen 

utomhusmiljö där barnen tillbringar mycket tid. Inomhusmiljön består av tre olika klassrum 

då barnantalet är stort. I varje klassrum finns en whiteboardtavla, arbetsbord och bänkar, en 

soffa, lådor för barnen att förvara sitt material i samt hyllor med böcker på. Sedan finns också 

ett flertal mindre rum som inbjuder till olika typer av lek så som bygg och konstruktion eller 

”hemvrå”. Denna miljös utformning kan tolkas inbjuda mer till en skolliknande arbetsform då 

lekmaterialet främst är förpassat till de mindre rummen. 

Förskoleklass 2 är placerad i en större kommun och har också en ganska stor och inbjudande 

utomhusmiljö som inbjuder till utforskande. I klassrummet finns arbetsbord, stolar och bakom 

en mindre skiljevägg finns ett litet utrymme för lek. I klassrummet finns en större tom golvyta 

som kantas av staplade pallar, vilka barnen använder att bilda en samlingsring av när det är tid 

för samling. Det finns också en bänk med lådor med olika lekmaterial i och varje leklåda är 

avsedd för en specifik lek, som exempelvis pizzeria, sjukhus eller resebyrå. I anslutning till 
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klassrummet finns mindre rum avsedda för exempelvis bygg och konstruktion. I denna 

verksamhet kan en blandning mellan förskolans och skolans olika traditioner ses. Att 

samlingsringen, som är karaktäristisk för förskolan, ges ett stort rumsligt utrymme kan tolkas 

som att förskolans lärandetraditioner delvis finns inräknade i denna verksamhet. Materialet i 

leklådorna kan, i enlighet med skolans traditionella syn på lärande, upplevas mer styrt då det 

tydligt står på varje leklåda vad materialet som den innehåller är avsett för. 

Förskoleklass 3 är belägen i en mindre kommun, med en ganska stor angränsande 

utomhusmiljö som inbjuder till lek och utforskande. Inomhus finns en stor lokal som kan 

delas av med en skiljevägg, där ena sidan består av en skollik miljö med arbetsbord- och 

stolar, siffror och alfabetet på väggarna samt lådor för barnen att förvara sitt material i. Andra 

sidan består av en stor whiteboardtavla med både text och bilder på. Det finns flera 

tillgängliga hyllor för barnen med lådor på innehållandes lekmaterial, samt flera skåp med 

spel och ytterligare lekmaterial. Det finns också mindre rum som ateljé och hemvrå i 

anslutning till förskoleklassens lokaler. I denna verksamhets utformning kan leken tolkas vara 

en central och viktig del då det ges stort rumligt utrymme för detta. Det är också intressant 

med den rumsliga uppdelningen där ena sidan andas en mer traditionell skolmiljö, medan den 

andra sidan verkar mer influerad av en förskoleliknande miljö. Det kan tolkas som att både 

förskolans och skolans lärandetraditioner ges lika stor betydelse i den pedagogiska 

verksamhetens rumsliga utformning. 

Samtliga observerade förskoleklasser har sin placering i skolans lokaler. 

Det finns flera gemensamma drag i förskoleklassernas utformning, men lekens betydelse ges 

olika miljömässiga utrymmen. I miljön i förskoleklass 3 ges leken ett stort utrymme då hälften 

av den stora lokalen är avsedd för den fria leken och materialet är tillgängligt för barnen under 

hela dagen. Detta kan ställas i relation till förskoleklass 1 där leken ges ett litet utrymme i 

klassrummet och istället hänvisas till de mindre rummen. Ett dilemma på verksamhetsnivå 

som blivit synligt under vår analys är förskoleklasslärarnas uppdrag att utforma miljön så att 

även den indikerar en bro mellan förskola och skola. Både en förskoleinspirerad såväl som en 

skolinspirerad miljö kan vara två bra möjligheter som förskoleklasslärarna ställs inför, då den 

ena miljön kan tyckas mer ändamålsenlig för vissa aktiviteter än den andra kan synas vara. I 

både förskoleklass 1 och 2 kan vi se en miljö som är mer influerad av den traditionella skolans 

än vad vi kan se i förskoleklass 3, och där igenom kan tolkas som något skolifierade. Detta 

kan tolkas bero på dels orsaker på organisationsnivå då lokalerna från början kanske inte varit 

avsedda att rymma en förskoleklassverksamhet, och dels kan det handla om 
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förskoleklasslärarnas dilemma, på individnivå, kring sitt uppdrag som vi beskrivit i vårt 

inledande tema. 

5.4.2 Fritt och styrt 

 

I förra avsnittet beskrev vi de observerade verksamheternas olika utformning, och i det 

följande beskrivs det tysta dilemmat mellan fria och styrda aktiviteter i verksamheterna, vad 

det sänder för signaler samt hur det skiljer sig åt mellan de olika verksamheterna. 

I alla tre förskoleklasserna inleds dagen med en gemensam samling i ring, där de sjunger en 

godmorgonsång, går igenom dagens datum samt går igenom vad som ska hända under dagen. 

Därefter skiljer verksamheterna sig en del. I förskoleklass 1 ges den fria leken ett stort 

utrymme i verksamheten, då större delen av en vanlig dag kan bestå av just fri lek och 

förskoleklasslärarens funktion blir att stötta barnen i denna. Detta kan ställas i relation till 

förskoleklass 2, där stora delar av dagen är uppstrukturerad i av förskoleklasslärarna 

planerade aktiviteter. Detta är ett utmärkande tyst dilemma, där lekens betydelse för barns 

utveckling och lärande kan tolkas ges olika betydelse beroende på vilken verksamhet barnen 

ingår i. Även detta kan ses som ett problem på organisationsnivå, där otydligheten kring 

förskoleklassens uppdrag bidrar till en osäkerhet hos förskoleklasslärarna gällande 

verksamhetens innehåll och struktur vilket blir dilemma på verksamhetsnivå. Det kan också 

tolkas som ett dilemma på individnivå kring vilken av förskolans eller skolans verksamheter 

som förskoleklassläraren hämtar mest inspiration ifrån. 
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6. Diskussion 

 

Syftet med vår studie var att undersöka hur förskoleklasslärare upplever sitt arbete i 

förskoleklassen i relation till olika problem och dilemman i och kring denna verksamhet, samt 

vilka aspekter av problem och dilemman i förskoleklassens verksamhet som kan bli synliga 

genom observation. I vårt resultat kan vi se att problem och dilemman förekommer på flera 

olika nivåer, men efter en närmare granskning kan vi se att dessa nivåer är i relation med 

varandra. Det vi framförallt har sett framgå i vårt resultat är att det främst är problem och 

dilemman på organisationsnivå som påverkar förskoleklassens verksamhet och individerna i 

dess kontext, vilket vi återkommer till i slutet av vår diskussion.  

Otydligheten på regeringsnivå (organisationsnivå) kring förskoleklassens uppdrag kan tänkas 

resultera i att det framkommer olika resultat inom forskningen kring huruvida förskoleklassen 

är skolifierad eller inte. Karlsson m.fl. (2006) påvisar i sitt resultat att förskoleklassen idag 

kan ses som ett tionde skolår, medan Ackesjö (2013) och Gannerud och Rönnerman (2006) 

belyser motsatsen. Tidigare forskning uppvisar två motsatta resultat i relation till varandra. 

Detta kan bero på att förskoleklasslärarna ute i verksamheterna, på grund av oklara direktiv 

från regeringsnivå, blir tvungna att forma verksamheten utifrån individuella föreställningar 

om dess syfte och innehåll. Detta framgår av vårt resultat, där en generell uppfattning är att 

det finns en ”spretighet” mellan olika förskoleklassers innehåll. Under våra intervjuer och 

observationer framgick tydliga olikheter mellan förskoleklassernas innehåll och utformning. 

En fråga värd att diskutera utifrån detta är om denna skolform är likvärdig i enighet med 

riktlinjerna som finns i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Skolverket, 2015)? En personlig reflektion är att likvärdigheten gällande förskoleklassen som 

skolform försvinner, då det genom individuella val av förskoleklasslärarna gällande innehållet 

i verksamheten är väldigt olika kunskaper som barnen sedan bär med sig ifrån förskoleklassen 

upp till årskurs 1. Vår tanke är att om en förskoleklasslärare väljer att arbeta mycket med det 

sociala samspelet och att den fria leken ges störst utrymme i verksamheten, så bär barnen i 

den verksamheten med sig andra kunskaper än barn från andra förskoleklasser. I andra 

förskoleklasser vilar kanske fokus mer på exempelvis matematik eller olika estetiska 

uttrycksformer, vilket vi tänker resulterar i att ingen förskoleklass är den andre lik. 

Resonemanget kring att förskoleklassen som skolform inte är likvärdig vill vi ställa i relation 

till ett samhällsperspektiv, då alla barn genom detta inte ges likvärdiga förutsättningar inför 
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att börja grundskolan. Förskoleklassen är idag en frivillig skolform, men för att få till en mer 

likvärdig skolform kan det komma att krävas att förskoleklassen blir en obligatorisk skolform. 

Alternativet för att höja likvärdigheten, i det fall att förskoleklassen inte blir obligatorisk, kan 

tänkas vara att det förslag till tillägg i Lgr11/15 (Skolverket, 2015) som våra respondenter 

efterfrågar går igenom. En möjlig diskussion kring detta är huruvida detta tillägg bör 

bearbetas och expanderas, så att förskoleklassen får tydligare mål gällande vad barnen bör 

kunna efter avslutad förskoleklass. Detta kan möjliggöra för en mindre osäkerhet hos 

förskoleklasslärarna gällande deras uppdrag, men det kan också i stor utsträckning resultera i 

att verksamheten blir mer styrd och att den fria leken ges ett mindre utrymme. 

Förskoleklassens fysiska miljö framgår i vårt resultat som väldigt varierad beroende på vilken 

förskoleklass som avses. Thörner (2007) påvisar i sin studie att förskoleklassens lokaler inte 

blivit anpassade efter de sexåringar de är avsedda att inrymma, och menar vidare att det som 

främst kan ses är förskoleklassens integration i skolans miljöer. Vi kan genom våra 

observationer i viss mån instämma med Thörner, men framhåller samtidigt att ett sådant 

generaliserande resultat inte går att utvinna då det varierar stort från en förskoleklass till en 

annan. De förskoleklasser som observerats i denna studie inryms alla i skolans lokaler, men 

vår slutsats efter att ha sett hur olika de ändå sett ut är att förskoleklasslärarnas kreativitet och 

val av hur miljön ska utformas är det som avgör om lokalerna är ändamålsenliga för barnen i 

förskoleklassen. Gannerud och Rönnerman (2006) påvisar i sin studie att förskoleklassläraren 

ibland kan uppleva ett behov av att utforma en verksamhet som är ganska styrd, då risken 

finns att förlora översikt och kontroll över vad som sker i verksamheten. I vårt resultat 

framkom personaltätheten som en förklaring till detta problem. En reflektion hos oss som kan 

vara värd att diskutera är huruvida det är möjligt att personaltätheten kan minskas successivt, 

då det är stor kontrast för både barn och personal när personaltätheten minskar från 

exempelvis tre personal fördelat på arton femåringar, till en personal som ska räcka till för 

samma antal sexåringar. Vi tänker att det vore fördelaktigt med två förskoleklasslärare i varje 

förskoleklass, vilket kan tänkas möjliggöra för ett starkare ”brobygge” mellan förskolan och 

skolan. Möjliga konsekvenser av detta ur ett samhällsperspektiv kan vara å ena sidan ökade 

personalomkostnader, men å andra sidan en möjlighet att gemensamt med ytterligare en 

förskoleklasslärare utforma verksamheten. Det kan också resultera i att ett större utrymme ges 

för genomförande av icke styrda aktiviteter då förskoleklasslärarna kan hjälpas åt med 

översikten i barngruppen.  
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En konsekvens av vårt resonemang beträffande ökad personaltäthet i förskoleklassen kan vara 

att det behövs fler utbildade lärare med behörighet att arbeta i förskoleklass. I vårt resultat 

framgår en oro hos redan etablerade förskoleklasslärare huruvida lärarutbildningarna idag 

bidrar till tillräcklig kunskap hos studenterna gällande förskoleklassen. Den 

verksamhetsförlagda utbildningen förläggs enligt våra respondenter alltför sällan eller i för 

liten tidsmässig utsträckning i förskoleklass för att studenterna ska kunna hinna tillägna sig en 

fördjupad förståelse för förskoleklassens verksamhet och innehåll. En personlig reflektion 

från författarna av denna studie är att förskoleklassen inte ges så stort utrymme i vår 

utbildning till förskollärare. Medvetenheten finns dock hos oss om att det finns andra 

förskollärar- och F-3-lärarutbildningar, där det ges ännu mindre utrymme för att inhämta 

kunskap om förskoleklassen än vi har erbjudits. Möjliggörandet av VFU i förskoleklass i 

större utsträckning kan vi tänka leder till att förskoleklassens status som skolform stärks, och 

kanske även kan bidra till en väg ut ur ingenmanslandet. En möjlig lösning som vi har 

funderat kring, och som vi tycker är värd att diskutera, är ett införande av gemensamma 

kurser för förskollärar- och F-3-lärarstudenterna riktade mot förskoleklassen. Detta skulle 

möjliggöra för att studenterna kan bli mer förberedda för, och ha insikt i innebörden av, arbete 

i förskoleklass. Denna lösning skulle dels kunna motverka en eventuell kunskapsbrist, men 

kan dels också ses hjälpa till i ”brobygget” mellan förskola och skola. Med detta menar vi att 

genom ett större integrerat arbete mellan förskollärar- och F-3-lärarstudenter redan under 

studietiden kan goda förutsättningar skapas för ett gott framtida samarbete och möjlighet att 

därigenom bygga en integrerad verksamhet. Detta var den ursprungliga intentionen med 

förskoleklassen (Skolverket, 2014). Det kan i sin tur på sikt leda till en minskning av 

förskoleklassens upplevelse av att vara en ö istället för bro som Ackesjö (2011) annars 

beskrivit den. 

Skolverkets (2014) beskrivning av intentionerna med etablerandet av förskoleklassen som 

beskrivs ovan har visat sig svåra att införa (Martin Korpi, 2006). En integration mellan 

förskolans och skolans lärandekulturer kan möjligen långsiktigt sett få hjälp att komma till 

stånd av vårt ovan presenterade förslag om en mer integrerad lärarutbildning. Lago (2014), 

som i sin forskning sett prov på en fungerande integrerad verksamhet påtalar att den 

integrerade pedagogiken inte följer med barnen upp i årskurs 1. Författaren benämner 

förskoleklassen som ”mellanklass” då de medverkande barnen i dennes studie upplever 

förskoleklassen som en skolförberedande verksamhet. Detta tolkar vi som att verksamhetens 

innehåll kan bygga på en integrerad pedagogik, men att förskoleklassen som skolform kan 
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identifieras som ett skolförberedande forum. Detta leder oss tillbaka till det mest övergripande 

resultatet i vår studie, vilket är att problem och otydligheter på organisationsnivå genomsyrar 

på verksamhetsnivå ner till individnivå. Vi kan utifrån det som framkommit i vårt resultat se 

en transparens i hur de olika nivåerna påverkar varandra, vilket vi försöker förtydliga nedan. 

De beslut som fattas på organisationsnivå påverkar i rakt nedstigande led verksamheten och 

individerna som finns i den. Om direktiven är otydliga, kan det skapa förvirring och oro hos 

individerna både beträffande deras yrkesmässiga uppgift samt deras individuella roll i det 

hela. Transparensen bildas då individerna i kraft av sin yrkesmässiga och individuella ovisshet 

kring sitt uppdrag inte kan genomföra arbetet i enlighet med organisationsnivåns ursprungliga 

intentioner. Vi vill genom detta avsluta vår diskussion med påståendet att för att kunna 

klargöra förskoleklassens uppdrag, för både de verksamma inom och kring skolformen och 

för samhället i stort, krävs en aktiv och tydlig diskussion och kommunikation mellan alla 

parter, med representanter från både organisations- och verksamhetsnivå. Vi motiverar detta 

med genom att vi sett en transparens mellan de olika nivåerna beträffande problem och 

dilemman, så kanske också en transparens krävs för att kunna lösa dessa. 

Vår förhoppning är att vi genom vår studie kan ha bidragit med ny kunskap gällande de 

problem och dilemman som finns eller kan uppstå i och kring förskoleklassens kontext. 

Genom detta synliggörande hoppas vi kunna bidra till att de identifierade problemen och 

dilemmana lyfts till diskussion och synliggörs i varje verksamhet, vilket vi tror är 

grundläggande för att kunna komma fram till ett förtydligande av förskoleklassens uppdrag 

och innehåll. 

6.1 Att forska vidare 
 

I vårt resultat framkommer sex förskoleklasslärares enskilda upplevelser av problem och 

dilemman i och kring förskoleklassen. För vidare forskning vore det intressant med 

fokusgrupper eller individuella intervjuer bestående av representanter från både 

organisationsnivå och yrkesnivå där olika problem som framgår av tidigare forskning lyfts 

och diskuteras. Detta skulle kunna leda till ett nyttigt möte för båda parter, och vår hypotes är 

att möjligheten att förändra verksamheten blir större när diskussionen förs mellan dessa två 

parter. 
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8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1 Missivbrev  

 

Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 
Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEXP16v16) – Våren 2016 

 
 
Helena Hegg och Elvira Andersson genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen 
för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att 
undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer 
specifikt handlar denna studie om att studera förskollärares upplevelser av eventuella 
dilemman kring förskoleklassen.  
 
Som metod i studien kommer observation av den dagliga verksamheten i förskoleklass samt 
intervju med lärare/förskollärare under cirka 30-45 minuter att användas. De veckor som vi har 
avsatt för observation och intervju är under vecka 16-17.  
 
Vi genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om förskolan och dess verksamhet; 
(b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och undervisning; och 
(c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på Högskolan för 
Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 
 
Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i följande 
aktiviteter: 
 
___ Delta i en intervju/intervjuer relaterat till forskningsämnet. 
___ Du ger din tillåtelse att bli observerad under dagliga aktiviteter i förskoleklassen.  
 
All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 
identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 
förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  
 
Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och 
utan några påföljder.  
 
Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen 
kontakta kursansvarig,  
Robert Lecusay (robert.lecusay@ju.se), eller examinator, Monica Nilsson 
(monica.nilsson@ju.se) 
 
Om ni har frågor kan även kontakta oss: 
Helena Hegg: 073-742 43 80, helenahegg@hotmail.com 
Elvira Andersson: 073-834 75 87, elviraandersson92@hotmail.com 

mailto:monica.nilsson@ju.se)
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Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 
 
Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller email:  
 
_________________________________________________________________________ 
 
________________________________     
Datum 
 
 
 
________________________________  ________________________________
    
Deltagarens signatur   Studentens namn  
 
 
 
________________________________  ________________________________
   
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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8.2 Bilaga 2 Intervjuguide  
 

 Kan du berätta lite om din bakgrund som lärare i förskoleklass? 

- Hur ser din utbildning ut? 

- Hur länge har du arbetat som lärare i förskoleklass?  

 

1. Hur ser en typisk dag i förskoleklassens verksamhet ut? 

2. Hur planerar du för en vecka i förskoleklassen?  

- När du planerar och organiserar för en vecka, hur tänker du kring att ha en 

blandning mellan för förskolans och skolans lärandekulturer? 

(be om exempel för en vid behov mer utförlig beskrivning)  

3. Hur tänker du kring övergången mellan förskolans och förskoleklassens/skolans 

didaktik?  

- Helena Ackesjö tar upp i sin forskning att förskoleklassen beskrivs som en ö, hur 

tänker du kring den beskrivningen?  

4. Om du tittar på ditt arbetssätt i förskoleklassen – vilka likheter och skillnader tycker 

du att det finns från förskolan och skolan?  

5. Finns det några dilemman kring förskoleklassen som skolform, och vilka är i så fall 

dessa? 

Fråga också om: 

 Dilemman på organisationsnivå 

 Dilemman om verksamhetens innehåll 

 Individuella dilemman med att vara lärare i förskoleklass 

6. Hur upplever du att dessa dilemman kommer till uttryck i din verksamhet? 

7. Hur förhåller du dig till dessa dilemman? 
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8.3 Bilaga 3 spaltdokumentation (Palmer, 2011)  

Gör  Säger Reflektioner 
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8.4 Bilaga 4 Transkriberingssystem (Gjems, 2011) 

Ver: Varje yttrande börjar med kodnamn och kolon. 

< > Det som står inom vinkelparentes är överlappande områden i samtalet.  

# Paus, representerar ett tydligt uppehåll i talet. 

: Tydlig förlängning av ljus, ju fler kolon desto längre ljud.  

[!] Ordet före uttalas med eftertryck  

-? Stigande slutton 

-. Fallande slutton.  

-! Fodrande/krävande slutton.  

- Jämn slutton. 

[=text] Inom klammer presenteras förklaringar, tolkningar och kontextinformation.  

 

 

 

 


