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Abstrakt 
 
Avsikten med vårt examensarbete var att undersöka sexåringarnas förutsättningar inför 
skolstarten och att ta reda på hur sexåringarna vägleds in i skolans värld, samt till vad 
pedagogerna vägleder eleverna till inför framtiden. Den bakomliggande orsaken var de 
pedagogiska olikheter barnen har inför skolstarten, några av sexåringarna går i förskola men 
den övervägande delen går i förskoleklass. Uppsatsen är en kvalitativ studie och vi strävade 
efter att bringa klarhet i hur pedagogerna hanterade mötet med barnen i de olika 
verksamheterna. Metod vi tog i anspråk för att få insikt i hur pedagogerna vägledde barnen 
var observationer samt intervjuer. I litteraturdelen har vi tagit upp vad som tidigare skrivits 
om förskolepedagogik och hur barn lär sig att lära. Vi har utgått från läroplanerna Lpfö-98 
och Lpo-94 samt tidigare såväl som aktuell forskning. Resultatet har vi grundat på vår 
empiriska studie samt litteraturstudien. Resultatet visar på att läroplanerna har en gemensam 
syn på kunskap, men att Lpfö-98 i mål att sträva mot anser det viktigt att hos barnet utveckla 
nyfikenhet och lust att lära samt att enligt Lpo-94 är leken väsentliga delar i lärandet. Vi kom 
fram till, liksom forskningen visar på, att det är sexårsverksamheten som har anpassat sig till 
skolans organisation och kultur och inte som det var tänkt vid startandet av förskoleklassen, 
att förskolepedagogiken hade till avsikt att följa med in i skolans värld. 
 
 
 
Nyckelord:  
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1 Inledning  
Avsikten med vårt examensarbete är de funderingar som vi har över sexåringarnas 
förutsättningar inför skolstarten. Gemensamt är att samtliga barn är sex år, en del av 
sexåringarna går kvar i förskolan under läroplan för förskolan Lpfö-98 och en del av 
sexåringarna går i förskoleklass under läroplanen för skolan Lpo-94. 
   Vi vill med examensarbetet undersöka hur vi som pedagoger kan förbereda sexåringarna till 
skolans värld med ett pedagogiskt vägledande innehåll. Vi har genom vår 
verksamhetsförlagda utbildning kommit i kontakt med sexåringar såväl i förskola som i 
förskoleklass. Funderingar som vi fått från de olika verksamheterna har väckt våra 
frågeställningar över vilket pedagogiskt innehåll som främjar sexåringarnas skolstart. 
   Med vårt examensarbete vill vi ta reda på hur pedagogerna hanterar mötet med barnen i de 
olika verksamheterna. Vad lär sexåringarna sig i de olika verksamheterna och vad förbereder 
pedagogerna dem för. En viktig aspekt är hur man väcker lusten att lära. Ambitionen med 
examensarbetet är att få klarhet i frågan vad pedagogerna vägleder barnen till samt hur kan vi 
veta vad som kommer att bli viktigt att kunna i framtiden.  
 
1.1 Bakgrund 
Sexårsverksamheten lagstiftades 1975 med lagen om att alla sexåringar har rätt till en 
avgiftsfri pedagogisk verksamhet. Detta utvecklades under 80-talet då det var EU och Europa 
det fokuserades på. Vilket styrde mot eftersträvandet att skapa en skola och ett lärande som 
gick åt det globala hållet. I andra länder i Europa började barnen sin skolgång tidigare. I 
Sverige uppstod det tvivel över att barnen lärde sig mindre i det svenska skolsystemet än i 
övriga Europa. 
   I och med betänkligheterna inrättades förskoleklassen och förskolepedagogiken hade för 
avsikt att föras in i skolan, vilket skulle bidra till en förbättring av barnens första år i 
grundskolan. Detta medförde en omarbetning av Lpo-94 då läroplanen också skulle innefatta 
förskoleklassen och fritidshemmen (Linderoth, 1998). 
   En förklaring till att vi i Sverige har en senare skolstart än de flesta andra länder i Europa, 
anser Persson (1993) är att man en gång i tiden bedömde att barnen vid sju års ålder skulle 
vara fysiskt mogna att själva kunna gå till skolan. En annan förklaring kan vara att Sverige i 
jämförelse med övriga Europa, industrialiserades sent på 1870-talet. Det är långt senare än i 
de flesta andra europeiska länder och anledningen till att tiden för industrialiseringen kan 
kopplas till åldern för skolstart, är att skolan har haft och har, en tillsynsfunktion (Persson, 
1993). 
   1997 blev det lag på att kommunerna inte får neka sexåringar till plats i en förskoleklass. I 
skollagen kapitel 2b paragraf 2 och 3 står det om de allmänna bestämmelserna för 
förskoleklassen och kortfattat innebär det att förskoleklassen skall ligga till grund för fortsatt 
skolgång, vara skolförberedande, och den ska vara avgiftsfri men om den överstiger mer än 
15 timmar i veckan eller 525 timmar på ett läsår så får en skälig avgift tas ut av kommunen 
(Skollagen). 
   Skolförberedande enligt Lpfö-98 är att barnen ska utveckla en positiv uppfattning om sig 
själva i egenskap av lärande och skapande människor. De ska känna tillit till vad de har 
kunskap i för att ha möjlighet att tänka själva. Förskolan ska stimulera varje barns 
språkutveckling, uppmuntra samt ta tillvara på barnets nyfikenhet och intresse för att läsa, 
skriva och räkna. 
   Det som är skolförberedande i enlighet med det som står i Lpo-94 är att elever ska lära sig 
att samarbeta och utveckla ett nyanserat och vårdat språk, lära sig att kommunicera, skriva 
och räkna. Skolan ska sträva efter att barnen utvecklar nyfikenhet och lust att lära samt sitt 
eget sätt att lära, tillit till sin egen förmåga, trygghet, hänsyn och respekt gentemot andra. 
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   I skolverkets rapport 201 (2001) åsyftas att syftet är att förskoleverksamheten, 
skolbarnsomsorgen och grundskolan ska närma sig varandra för att förbättra kvalitén i alla 
dessa verksamheter med syftet att utveckla arbetsformer och pedagogiskt förhållningssätt i 
den integrerade verksamheten. Mötet mellan de olika verksamheterna förväntas frigöra 
pedagogisk utvecklingskraft och ge nya förutsättningar för utveckling och lärande. Det har 
betonats att det som är naturliga inslag i förskolepedagogiken – bland annat lek, omsorg, och 
skapande, ett temainriktat arbetssätt och barnets eget utforskande – bör få genomslag i skolan.     
   Detta anser även Linderoth (1998) när hon åsyftar i propositionen 1997/98:94 där det står: 

 
Verksamheten i förskoleklassen, som med fördel integreras men den övriga skolan, 
skall betraktas som undervisning i samma formella mening som övriga skolformer. Det 
som är naturliga inslag i förskolepedagogiken bl.a. lek, omsorg, skapande, och barnets 
eget utforskande bör få genomslag i den övriga skolan (Linderoth, 1998 s.9). 
 

Författaren tolkar detta som ett tydligt budskap om hur viktig och betydelsefull förskolans 
pedagogik är i förskoleklassen. Hon påpekar också att det är viktigt att förskollärarnas 
särskilda kompetens inte försvinner, då skolan har en stark tradition menar hon, utan att 
förskollärarna är mer tydliga i sitt arbete samt att de delar med sig av sin förmåga till skolan.  
   Hur blev det då? En del forskning, bland annat Anders Arnqvist universitetslektor vid 
Institutionen för utbildningsvetenskap i Karlstad hävdar att förskoleklassen är en skolform 
mellan förskola och skola samt att den inte fyller sin funktion. Han säger: 

 
Förskoleklassen är en olycklig konstruktion. För att den ska fungera krävs framför allt 
två saker: att den integrerade verksamheten har pågått under minst fem år och att 
skolledningen är intresserad och prioriterar innehållet framför form och struktur 
(Anders Arnqvist, Internet 2006-11-24). 

 
En som har forskat mycket och skrivit många böcker i ämnet är Ingrid Pramling Samuelsson. 
Hon gör gällande att det skett en skolifiering av förskoleklassen eftersom man har börjat arbeta 
med vissa ämnen som då inte är förankrade i helheten av verksamheten. Hon påpekar att 
skillnaden mellan förskola och förskoleverksamhet ligger i lektion och raster som inte 
förekommer i förskolan samt att förskoleklassens lokaler inte är anpassade för barnens vilja att 
leka, skapa och röra på sig. Hon ställer sig frågan:  
 

Varför sker denna "skolifiering" trots att förskolans kunskaps och barnsyn är den som 
premierats och lyfts fram i olika statliga utredningar? (Pedagogiska magasinet 2002-
05-30 Pramling Samuelsson, Internet 2006-11-23).    

    
Förskolans och grundskolans läroplaner har en gemensam syn på kunskap, utveckling och 
lärande men med betydande skillnader. Grundskolans läroplan Lpo-94 innehåller både mål att 
uppnå och mål att sträva mot, förskolans läroplan Lpfö-98 innehåller enbart mål att sträva mot.   
   Angående samverkan står det i Lpfö-98 att förskolan skall sträva efter ett samarbete med 
förskoleklassen, skolan och fritidshemmet och att det samarbetet skall utgå från de nationella 
och lokala målen utifrån vad som gäller för båda verksamheterna. Även arbetslagen skall 
utbyta erfarenheter med varandra. Motsvarighet i Lpo-94 står under kapitel 2.5 där samarbetet 
mellan förskoleklass, skola och fritidhem skall berika elevernas lärande och mångsidiga 
utveckling. Det betonas även att lärarna i skolan skall samarbeta med förskoleklass, fritidhem 
och det är viktigt att lärarna ska utbyta kunskaper samt erfarenheter med personalen i 
förskolan.  
   Vidare under riktlinjer står det att läraren skall utveckla ett samarbete mellan fritidshem, 
skola och förskoleklass då det också är viktigt att läraren ska utbyta kunskaper samt 
erfarenheter med personal i förskolan. 
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1.1.1 Lekens skillnad i läroplanerna 
Ett exempel på skillnader i syn på lärande blir tydligt i sätten att definiera leken. I Lpfö-98 
under förskolans uppdrag står det att: 
 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 
främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan 
(Lpfö-98 s.6).  

  
Vidare står det specificerat vad det är som stimuleras vid leken samt det lustfyllda lärandet 
och det som stimuleras är fantasin, inlevelsen, kommunikationen, förmågan till det 
symboliska tänkandet samt förmågan att samarbeta och lösa problem. Under skolans uppdrag 
i Lpo-94 går det att läsa:  

 
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. … Skolan har i 
uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 
därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället (Lpo-94 s.5).  

 
Både Lpo-94 och Lpfö-98 betonar leken, den kreativa förmågan och lusten att lära som viktigt 
för barns inlärning och utveckling. Skillnaden i de två läroplanerna ligger att i Lpfö-98 är 
leken viktig i lärandet men i Lpo-94 är leken väsentliga delar i lärandet, detta är en del av det 
pedagogiska dilemmat. Leken och den kreativa förmågan behöver stimuleras i riktning från 
förskolan till förskoleklassen samt vidare upp i grundskolan för att lusten att lära bevaras.  
   Utifrån den nämnda bakgrunden har vi som ambition med examensarbetet att ta reda på hur 
vi som lärare kan förbereda samtliga sexåringar inför den obligatoriska skolstarten, och därtill 
även söka ta reda på vilket pedagogiskt innehåll som främjar sexåringarna inför deras 
skolstart.   
 
1.2 Syfte och problem formulering 
Det finns två uppfattningar beträffande över vad som anses vara skolförberedande. Ett är att 
urskilja hur skolförberedande beskrivs i styrdokumenten. Det andra är att urskilja hur det 
fungerar i verkligheten inom de olika verksamheterna. Vi har därutöver funderingar om vad 
och vilka kunskaper som kommer att bli viktiga för eleverna att ha lärt sig i skolan för 
framtiden. Med utgångspunkt i detta blir syftet med vår undersökning att studera hur 
pedagogerna vägleder eleverna samt att vi får insikt i hur förskolans pedagogik i relation 
till förskoleklassens pedagogik fungerar. 
   I examensarbetet eftersträvar vi att få svar på följande frågor: 

 
• Hur förbereder pedagogerna i förskola respektive förskoleklass barnen 

inför den obligatoriska grundskoleutbildningen? 
• Vad anser pedagogerna vara skolförberedande? 
• Till vad vägleder pedagogerna eleverna i de olika verksamheterna?  

 
1.3 Uppsatsens disposition 
I litteraturgenomgången har vi valt att ta upp den litteratur som vi anser väsentlig för 
undersökningens syfte. I upplägget för denna uppsats har vi använt oss av följande böcker för 
examensarbetet, Johansson och Svedner (2001), Stensmo (2002) samt Backman (1998). 
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2 Litteraturgenomgång 
Litteraturen vi har använt oss av för våra studier i ämnet har vi lånat på Högskolebiblioteket i 
Halmstad samt på Helsingborgs bibliotek. Vi har genom olika databaser letat reda på vad som 
skrivits tidigare i ämnet samt även vad som skrivits om ämnet från nutida forskning. Vi har 
även läst artiklar och vetenskapliga tidsskrifter om ämnet som exempelvis pedagogisk 
forskning, lärarförbundets tidning samt förskoletidningen. 
   Vi har sökt grunderna för pedagogiken och med beskrivningen över olika pedagogiska 
riktningar börjar vi vår litteraturgenomgång. 
 
2.1 Några av tidernas stora pedagoger   
 
2.1.1 Augustinius, Luther, Comenius och Pestalozzi 
Sin tids största pedagog var Augustinius (354-430 e Kr). I sin skrift De magistro kritiserade 
han memoreringsmetoden (utantill rabblandet), han ansåg att man inte begrep ett enda ord och 
det enda man var utsatt för var straff och hot för att lära sig. Hans motto blev: ”Vi lär oss 
bättre i en anda av frihet och nyfikenhet” (Simmons-Christensson, 1997 s.27).   
   Martin Luther var den första som ställde krav på allmän skolgång således inte som tidigare 
bara för pojkar och de välställda utan även för flickor och fattiga. Han ansåg också att det var 
en farlig utveckling att bara låta katolska präster och lärare sköta undervisningen och därför 
vädjade han till de styrande att ändra på undervisningsväsendet (Simmons-Christensson, 
1997) 

 
Barn måste få springa och hoppa eller eljest syssla med något som de har lust för. Man 
kan ej förbjuda dem det, och det vore ej välbetänkt att förbjuda dem det. Man skall 
därför uppfostra barn på ett sätt som passar deras ålder, och de lär allt som en lek 
(Martin Luther (Simmons-Christenson, 1997 s.35f)).  

 
Johann Amos Comenius är den store föregångaren till förskolepedagogiken, han var 300 år 
före sin tid. Han var bortglömd i nästan 200 år, på 1800-talet återupptogs hans tankar igen.  
   Comenius hade på samma sätt som Martin Luther målet att alla skulle få gå i skolan, inte 
bara de rika, samt att alla samhällsklasser skulle läsa tillsammans. Hans grundtankar om 
skolsystemet var att barn från 0-6 år skulle vistas i modersskolan, som skulle finnas i varje 
hem. Därefter skulle barn mellan 7-12 år vara i en modersmålsskola som skulle finnas i varje 
kommun. Därefter följde latinskolan för barn mellan 13-18 år, vilken skulle finnas i varje 
stad. Han uppmanade föräldrarna att respektera sina barn och han lär ha sagt: ”Den som har 
ett barn i sitt hem, äger en trädgård med himmelska plantor som skall sås, vattnas och 
blomstra” (Simmons-Christensson, 1997 s.43). Han ansåg att det var viktigt för barn att gå i 
skolan eftersom lekkamrater i samma ålder har stor betydelse för barn och deras utveckling. 
Comenius hade även utvecklat en kursplan för modersskolan om vad en sexåring bör kunna 
innan den går i modersmålsskolan. Barnet bör då bland annat känna till vad som menas med 
en timme, en vecka, ett år, känna till namnet på de vanligaste färgerna, skillnaden mellan ljus 
och mörker, mellan olika djurarter och växter. Barnet skall kunna grunden till matematik 
vilket innebär skillnaden mellan lång och kort, stor och liten samt att två är mer än en och då 
genom många praktiska övningar. 
   Comenius ville framhävda att det lilla barnet inte orkar sitta stilla längre stunder, ”rörliga 
barn är friska barn, och endast de som sitter stilla för länge bör man oroa sig för” (Simmons-
Christensson, 1997 s.45). Han ansåg även att barn lär sig saker genom att göra dem på riktigt i 
praktiken med riktiga föremål, förutom med föremål de kan skada sig på. En av Comenius 
viktiga principer var ”Inlärning sker genom erfarenhet under lek och arbete” (Simmons-
Christensson, 1997 s.45). Han menade att det gällde att skapa ett intresse för lärandet samt att 
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barnet ska förstå vad det lär sig. Barnet måste först lära sig förstå en sak därefter komma ihåg 
det och till sist kan man lägga vikt vid att barnet ska uttrycka sina kunskaper. Comenius 
utgick alltid i sina teorier utifrån praktisk kunskap om barn där pedagogens uppgift är att leda 
barnet inte att påskynda det. Han liknade människans förmåga vid ett frö. Fröet innehåller alla 
väsentligheter för att det ska kunna bli en stor planta. Får fröet bara utvecklas under de rätta 
förutsättningarna gror plantan, men inte utan att en pedagog formar de krafter som finns inom 
barnet. Comenius betonade dock att en lärare skall vara ledare inte pådrivare. 
 

En fågel lär sig att flyga och en fisk lär sig att simma och en hund lär sig att springa 
utan hårdare metoder. De börjar bara lära när de är mogna för det. På samma sätt kan 
man lära barn saker när naturen givit dem tillräcklig mognad för att ta emot kunskapen 
(Comenius (Simmons-Christensen, 1997 s.46)).  

 
En annan stor pedagog vilken Simmons-Christensson (1997) skrev om var Johann Heinrich 
Pestalozzi, det undervisningssystemet han utformade innebar en utveckling av själva 
tillvägagångssättet att arbeta i skolan, vilket gav ett stort gensvar hos många samtida 
pedagoger, bland annat Fröbel som var en flitig besökare hos honom.  
   Pestalozzis pedagogiska idéer grundade sig i att varje barn är en individ med sin egen särart 
och att det alltid finns en orsak till att ett barn beter sig som det gör, speciellt då barnet 
uppförde sig på ett oönskat sätt. Vilket lade grunderna till en skrift han kom ut med år 1803 
Das Buch der Mütter (Mödrarnas bok) som handlade om att barns första undervisning måste 
alltid vara ”hjärtats känsla” och inte ”huvudet och klokheten”. Pestalozzis metodik innebar att 
undervisningen skulle överensstämma med barnets utveckling. En av hans metoder var att han 
klippte ut bokstäver och klistrade upp dem på ett papper så att barnen lättare kunde lära sig att 
läsa. Han arbetade med att först lära ut språkljud i modersmåls undervisning, för att därefter 
lära ut bokstäver och till sist stavning av hela ord. Han kallade sin princip ”från det enkla till 
det sammansatta” (Simmons-Christensson, 1997 s.69). 
 
2.1.2 Ursprung och utveckling av barnomsorg 
Friedrich Fröbel grundlade det som skulle bli den första förskolan 1840. Fröbel inriktade sig 
mot barnens första levnadsår, han strävade efter att ge de yngre barnen undervisning anpassad 
för deras nivå. Fröbelpedagogik betonar kontinuerlig utveckling och att hela barnet ska 
utvecklas. Frigörande av skapande krafter genom lek och estetisk verksamhet anses viktigt 
och pedagogiken ska harmoniera med barnets utvecklingsnivå (Fagerli, Lillemyr och Söbstad, 
2001). 
   Under 1900-talet har fröbelpedagogiken varit ledande i det pedagogiska tänkandet inom den 
svenska barnomsorgen. När han undervisade skolbarn blev han alltmer övertygad om 
småbarnsålderns avgörande betydelse. Närheten till naturen och betonandet av lekens 
betydelse var centrala delar av hans pedagogik. Barnträdgårdarna fick stor utbredning i 
Tyskland under 1800-talet och kom så småningom till de nordiska länderna. Under 1900-talet 
har fröbelpedagogiken varit styrande i det pedagogiska tänkandet i både den norska och den 
svenska barnomsorgen (Fagerli, Lillemyr och Söbstad, 2001). 
   Efter första världskriget kom nya influenser och barnets egen aktivitet blev betydande för 
pedagogiken, ”utifrån barnet” och ”barnet i centrum” blev viktigt i den nya pedagogiken. 
Ellen Key var den pedagog som väckte stort uppseende år 1900 med sin bok Barnets 
århundrade. Key fördömde den traditionella skolan och hon grundade sina synpunkter på 
barnpsykologisk litteratur. ”Hon ansåg att man skulle ge barnet möjlighet till fri utveckling 
och tillfälle till självständigt tänkande” (Simmons-Christenson, 1997 s.122). 
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2.2 Skolstart nationellt och internationellt 
 
2.2.1 Skolpliktsålder 
På 1940 talet aktualiserades frågan om skolpliktsåldern. I en skolutredning som tillsattes 1940 
(SOU, 1943:19) konstaterades att skolplikten inträdde tidigare i bland annat England, 
Frankrike och Tyskland än i Sverige. I Sverige pekade erfarenheter från det praktiska 
skolarbetet att sju års ålder var en lämplig ålder för skolstart. Däremot ville man öppna dörren 
för de sexåringar som var psykiskt och fysiskt mogna att börja i skolan (Persson, 1993). 
   Med skolmognad menas att barnen var anpassade till skolans krav. Barnet skulle anpassas 
till skolan utveckling och inte tvärtom. I slutet av 1950-talet började man i statliga utredningar 
ifrågasätta skolmognadsbegreppet. Kritiker menade att skolmognad var ett begrepp som 
konserverade den gamla skolan. Eftersom synsättet var att barnen skulle vara anpassade, 
framför allt begåvningsmässigt, till skolans miljö och undervisningsformer stod barnens 
mognad i fokus, medan lärarens undervisningsformer sågs som givna. Skolan hade under en 
lång tidsperiod utformats för undervisning av sjuåringar. Skolmognadsbegreppet förhindrade 
en pedagogisk utveckling ansåg Persson (1993). 
 
2.2.2 Skolstart i några andra Europeiska länder 
I Belgien fungerar det på följande sätt att när barnet är i sexårsåldern utvärderas hela barnets 
utvecklingsnivå av ett team. Undersökningen går ut på att ta reda på om barnet har uppnått 
skolmognad för att kunna gå över till lågstadiet. Teamet granskar barnets mognadsnivå samt 
förmåga till social integration. Om barnet visar sig omoget kan de rekommendera att barnet 
tillbringar ytterligare en eller flera terminer i förskolan, en rekommendation som diskuteras 
med familjen. Redan 1980 hade Danmark förskoleklasser för barn i åldrarna fem till sex år. I 
övriga Europa hade förskolan blivit en accepterad del av undervisningssystemet redan under 
1970. I Frankrike där skolstarten är mellan 5 -6 år gjorde man en undersökning på 1970-talet 
som gällde förskolans betydelse för den fortsatta skolgången. Undersökningen fick till resultat 
att elevernas chanser till att klara sig under de första åren i skolan ökade av tidigare 
erfarenheter i förskolan men det observerades även att effekten avtog längre upp i åldrarna. 
Skillnaden i femte klass var ytterst liten mellan elever med olika förskolevistelse (van der 
Eyken, 1982).  
 
2.3 Integration förskola - skola 
 
2.3.1 Hur det var tänkt  
Visioner om att kombinera förskole- och skolpedagogik har funnits under många år. Många 
olika försök till en sammanhållen skola har gjorts och i ett betänkande av utredningen om 
förlängd skolgång, SOU (1994) säger att det snarare är utformningen av skolan än barnets 
ålder som avgör när skolstarten ska ske. 
 

Om man utvecklar och förändrar skolans verksamhet, kan den också ta emot små barn 
på ett meningsfullt sätt. Ordet skola får då en annan innebörd än vad vi är vana vid 
(SOU, 1994:45 s.9). 

 
Den flexibla skolstarten för 6-åringar är en reform som berör förskolans och skolans 
organisation och arbetssätt (Persson, 1993). Det är enligt rapport 201 från Skolverket (2001) 
en reform med syfte att förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och grundskolan ska 
närma sig varandra för att förbättra kvalitén i alla dessa verksamheter med syftet att utveckla 
arbetsformer och pedagogiskt förhållningssätt i den integrerade verksamheten. Denna 
skolform för 6-åringarna är frivillig för barnen men obligatorisk för kommunerna att tillhanda 
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hålla och den infördes av riksdagen 1998. Förskoleklassen regleras i skollagen i den 
gemensamma läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo-94, 
förskolan lyder under läroplanen för förskolan, Lpfö-98.  
   Vidare kan man läsa att det anses finnas goda förutsättningar för en gemensam samsyn i de 
pedagogiska verksamheterna.  
 

Mötet mellan de olika verksamheterna förväntas frigöra pedagogisk utvecklingskraft och 
ge nya förutsättningar för utveckling och lärande (Rapport 210, 2001 s.7). 
 

2.3.2 Traditioner och tidigare forskning 
Persson (1993) beskriver att förskola och skola bygger på två olika kunskapstraditioner, 
förskolan lägger tonvikten på hur barns inlärning sker, skolan inriktar sig traditionellt på vad 
barnen ska lära sig.  
   Haugs avhandling (1992) redogör för sexåringarnas försöksverksamhet i Norge, där tre 
olika modeller för sexårsverksamheten prövades och utvärderades. Modellerna döptes till 
skolmodellen som bestod i att sexåringarna var en grupp i skolan, förskolemodellen den 
bestod i att sexårsverksamheten bedrevs i förskolan och den sista modellen var ett samarbete 
mellan förskolan och skolan, den kallades för den blandade modellen. I alla modellerna var 
det förskollärare som var ansvariga för verksamheten, lärarnas arbetsuppgift bestod endast 
som en samarbetande funktion.  
   Institutionernas påverkan för verksamheternas innehåll och utförande samt samarbetet 
mellan de olika personalkategorierna behandlas i avhandlingen: 
 

The institutions have reached very different stages of development. As regard formal 
arrangements, the school is superior to the kindergarten in almost every area. To put it 
briefly, the school has a far higher status and far greater influence and prestige than the 
kindergarten (Haug, 1992 s.95).   

 
Författaren framhåller att eftersom skolan lyder under fler bestämmelser än förskolan är 
utrymmet för handlingar i skolan mer reglerat, han fortsätter: 
 

The school is therfore very likely to have far greater problems adjusting and making 
changes (Haug, 1992 s. 95). 

 
Tillika menar han att förskolan har lägre nivå av bestämmelser, kontroll och administration. I 
och med detta blir förskolan mer sårbar både för påtryckningar och för krav på förändringar. 
  Slutsatsen Haug (1992) gör är att skolan och förskolan är långt ifrån att vara två jämlika 
institutioner som på lika villkor ska samarbeta och samordna det bästa från två traditioner. 
Eftersom skolan är den dominanta med mest prestige, kommer den troligen att ha övertag 
över dem som arbetar på förskolan. 
   De traditioner som skapades genom att verksamheterna institutionaliserades beskriver han 
som en process där det avgörande är hur verksamheterna bedrivs, hur värderingar, traditioner, 
ideologier och rutiner etableras, samt hur omgivningen ser på institutionen.  
   Haug (1992) redogör att i experimentet var personalen i verksamheterna fria att inom ramen 
för det dagliga arbetet, arbeta med det grundläggande från den egna traditionen samt från det 
förutbestämda som är typiskt för traditionen. I alla modellerna utom i skolmodellen arbetade 
förskollärarna enligt deras egen tradition. Vilket resulterade i att skolans kultur dominerade 
även när en förskollärare leder verksamheten i skolan. De försökte arbeta efter en tradition de 
inte kände till så väl, vilket de inte hade utbildning för. Arbetssättet blev en konsekvens av 
placeringens sammansättning av krav och förväntningar från skolan, barnen, föräldrar, 
politiskt samt den institutionella miljön enligt Haug (1992).  
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   Haugs (1992) analys av det empiriska och teoretiska experimentet med 6-åringarna visar att 
undervisningsaktiviteten i stor utsträckning är en produkt av institutionella traditioner, 
generella stadsregler och förutfattade meningar. Han kom även fram till att 6-åringar bör 
tillhöra förskolan samt att skolan kan vänta. Han menar att barn har massor av tid och måste 
få tillåtelse att vara barn så länge som möjligt, eftersom han har sett att det finns en enorm 
skillnad mellan personalen i deras ansträngningar vad det gäller entusiasm, metodik, 
omvårdnad språk och glädje.   
   Erfarenheter bland annat från Holland visar att när man sänkte skolstarten till femårsåldern 
tog formellundervisning och klassrumsundervisning över förskolemetodiken och tid för 
barnens lek och egna aktiviteter minskade (Persson, 1993; Arnqvist, 1995). 
 
2.3.3 Pedagogiska traditioner i förskola och skola  
Enligt Persson (1993) betonar förskolan barns sociala utveckling, särskilt trygghet i gruppen, 
som en grund för den intellektuella utvecklingen. Han anser att personalens relationer till 
barnen bör präglas av ömhet, närhet, intresse och engagemang. Vidare menar han att 
personalen är en viktig identifikationsmodell för barnen och att leken och det vardagliga 
arbetet är primära inlärningssituationer. 
  Författaren tycker att skolan betonar och lägger stor vikt på barns kunskapsinhämtning samt 
utveckling av färdigheter. Persson (1993) anser att enligt skolan är barns fostran och 
personliga utveckling förenade med elevens inhämtande av kunskaper.  
   Lärandet har enligt Fagerli, Lillemyr & Söbstad (2001) i det förskolepedagogiska arbetet 
steg för steg framhävts starkare, både formellt och informellt lärande förekommer i förskolan. 
Formellt lärande äger rum under samlingsstunder, temaarbeten och projekt. Författarna menar 
att den starka ställning som lek har fått i skolans pedagogik har utvecklats i och med den nya 
läroplanen och med den har skolans förståelse för barns lek utvecklats. Skolans och 
förskolans olika traditioner i förhållande till lek och lärande beror på olika ramfaktorer.  
   Skolan är obligatorisk och den har en fast yttre organisation med indelning i klasser, 
lektioner och raster samt en bestämd inredning av klassrummen. Förskolan är inte obligatorisk 
och har inte den indelning som skolan har, en av dess viktigaste funktioner har varit att 
erbjuda ett pedagogiskt alternativ till barn vars föräldrar arbetar (Fagerli, Lillemyr & Söbstad, 
2001). 
   Fagerli, Lillemyr & Söbstad (2001) anser att en viktig förutsättning för integrering är att 
förskollärare och lärare har ett nära samarbete under hela lågstadiet samt erkännande av att 
båda traditionerna har viktiga pedagogiska bidrag att komma med beträffande vidare 
utveckling av integreringsarbetet. Framförallt måste man erkänna att båda traditionerna 
kompletterar varandra när man skapar en gemensam plattform för arbetet på lågstadiet, i Lpo-
94 står följande: 

 
Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och 
fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande (Lpo-94 s.6). 
 

Enligt skolverkets första nationella utvärdering av förskolan befinner den sig i en brytningstid 
mellan tradition och nya krav när det gäller förskolans uppdrag. När förskolan blev en del av 
utbildningssystemet syftade det både till förändringar och till att bibehålla och utveckla dess 
tradition och särart som flexibel och variationsrik med stor respekt för barnen. Synsättet att 
omsorg, fostran och lärande bildar en helhet är befäst i en lång förskoletradition och ställs mot 
förändringen att förskolan går mot en mer medveten påverkan i riktning mot de syften som 
finns i läroplanen. Skolverket framhåller vikten av att pedagogik och omsorg är en nödvändig 
helhet i verksamheten, ett synsätt som även brett ut sig internationellt utanför Sverige, och 
som ofta kallas ”edu-care”, internationellt kallat ”educare-conseptet”. Man ser till helheten 
och barnens alla behov av omvårdnad, fostran och lärande. Personalen i förskolan visar en 
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helhetssyn på uppdraget och svarar för förskolans viktigaste uppgifter som är att ge trygghet, 
stimulans och social träning (Skolliv, 2005). 
 
2.4 Skolförberedande  
 
2.4.1 Lpfö-98 och Lpo-94 samt Myndigheten för skolutveckling 
Förskolans verksamhet styrs alltsedan 1998 av Läroplan för förskolan, som överrensstämmer 
med skolans läroplan, eftersom Lpo-94 ligger till grund för Lpfö-98. Den ger uttryck för vilka 
krav och förväntningar föräldrar och barn kan ha på förskolan. Hur man går tillväga för att 
uppfylla dessa krav och förväntningar, är varje förskolas personals ansvar utifrån de ramar 
kommunen ger. 
   Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Alla barn som deltar i 
förskolans verksamhet ska uppleva att den är rolig, trygg och lärorik. Skolförberedande enligt 
Lpfö-98 är att barnen ska utveckla en positiv uppfattning om sig själva i egenskap av lärande 
och skapande människor. De ska känna tillit till vad de kan för att kunna tänka själva. 
Förskolan ska stimulera varje barns språkutveckling, uppmuntra samt ta tillvara på barnets 
nyfikenhet och intresse för att läsa, skriva och räkna. 
   Förskolan skall sträva mot att barnet utvecklar förmåga att fungera enskilt och i grupp samt 
att hantera konflikter. Lpfö-98 framhåller i målen att sträva mot att barn ska utveckla sin 
motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.   
   Lpfö-98 trycker även på att barns lärande och utveckling ska ske i nära samverkan mellan 
hem och förskola. Förskolan bedriver en pedagogisk verksamhet, där barn kan börja i olika 
åldrar och delta i under olika lång tid.  
   Det som är skolförberedande i enlighet med det som står i Lpo-94 är att elever ska lära sig 
att samarbeta och utveckla ett nyanserat och vårdat språk, lära sig att kommunicera, skriva 
och räkna. Skolan ska sträva efter att barnen utvecklar nyfikenhet och lust att lära samt sitt 
eget sätt att lära, tillit till sin egen förmåga, trygghet, hänsyn och respekt gentemot andra. 
Grundskolan har för avsikt att hjälpa eleven till att fatta välgrundande beslut i vardagslivet. 
   Förskoleklassen ska vara den bro som leder från förskola till skola. Den väg som leder 
barnen och vänjer dem vid samt ger dem en mjukstart i allt det som skolan står för. De ska 
vänjas vid skolmat och gymnastiksalar, skolgårdar och långa korridorer. De ska förberedas för 
läsning och skrivning och andra uppgifter som väntar dem i skolans värld. Den viktigaste, 
tydligaste och oftast uttalade syftet med verksamheten i förskoleklassen är att den ska 
bedrivas med förskolans förhållningssätt till kunskap och lärande i ryggen. 
Förskolepedagogiken ska ges en inkörsport till grundskolan genom förskoleklassen. När 
förskollärare kommer in i skolan är förhoppningen att deras syn på pedagogik, på lust och lek 
och lärande ska förändra arbetet i den obligatoriska skolan (Myndigheten för skolutveckling, 
2006b). 
 

Arbetssätten i grundskolan kan därmed ytterligare utvecklas mot en skola som sätter 
individen i centrum, utgår från elevernas egna förutsättningar och behov och tar till 
vara deras möjligheter och kapacitet (Myndigheten för skolutveckling, 2006b s.8).  

 
I en skrift som Myndigheten för skolutveckling (2006a) ger ut till föräldrar vars barn ska börja 
i förskoleklass uppges det att: 
 

Målen för förskoleklassens verksamhet är lika över hela landet. Oavsett var barnet går i 
skolan ska miljön och verksamheten i förskoleklassen vara anpassad efter sexåringens 
behov av rörelse, lek och möjlighet till eget utforskande. Varje kommun har egna mål 
som uttrycks i kommunens skolplan. Utifrån skolplanen och egna mål väljer sedan 
varje skola innehåll och organisation för sin förskoleklass (Myndigheten för 
skolutveckling, 2006a s.4). 
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Synen på kunskap och lärande, som ligger till grund för förskoleklassen, har sitt stöd i 
förskolepedagogik. Barnen i förskoleklassen tillägnar sig kunskaper med hjälp av lek, 
skapande och eget utforskande. Förskoleklassen tar vid där förskolan slutar, förvaltar det 
barnen kan och ger dem möjligheter att utveckla sitt lärande.  
   Skolans uppdrag är att ge utrymme åt olika kunskapsformer och skapa ett lärande där dessa 
tillsammans bildar en helhet. I förskoleklassen möter man barnen där de är men ställer inga 
krav på att de ska ha nått en viss nivå (Myndigheten för skolutveckling, 2006a). 
   Skriften från Myndigheten för skolutveckling (2006a) beskriver att föräldrarnas roll är 
mycket viktig till att barnen får utvecklande och lärorika år i skolan. När alla samverkar blir 
förutsättningarna bättre för barnets tid i förskoleklassen. 
 
2.4.2 Hur det utvecklade sig  
Myndigheten för skolutveckling (2006b) beskriver om syftet med att förskolans pedagogik 
skulle påverka undervisningen i skolan fick det genomslag som det var tänkt. Förskoleklassen 
är en klass alldeles för sig den utgör det första steget i genomförandet och uppfyllandet av 
läroplanens mål, ett livslångt lärande. 
   I rapporten från Skolliv (2005) beskrivs att förskolan är det första steget i ett samlat 
utbildningssystem. Förskolans och grundskolans läroplaner har en gemensam syn på kunskap, 
utveckling och lärande och ska utgöra en röd tråd i det livslånga lärandet. Förskolans läroplan 
har endast mål att sträva mot samt att förskolan är en frivillig verksamhet där barnen kan 
börja vid olika åldrar och gå under olika lång tid. Mål att sträva mot anger ingen ändpunkt och 
är inriktade på framtiden. Mål att sträva mot avser den kvalitet det vardagliga arbetet ska 
sträva efter och den riktning det ska ha.  
   Inom begreppet kvalitet ryms även på vilket sätt lärarnas teorier om barn och kunskap tolkas 
och om lärarna tror på barns kompetens, förmåga samt om hur lärarna agerar, hur 
engagemanget, interaktionen och kommunikationen ser ut. Ur ett barnperspektiv studerar man 
barns kompetens eller förmåga, barns tillit till sin förmåga samt barns delaktighet enligt 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003).  
   Skolverket definierar begreppet kvalitet som graden av måluppfyllelse. För hur väl en 
verksamhet svarar mot nationella mål, krav och riktlinjer samt hur verksamheten strävar efter 
att förbättras. 
   Forskare har under en följd av år konstaterat att samverkan mellan förskola och skola ofta 
sker på skolans villkor (Kärrby, 1982; Haug, 1992; Calander, 1999). 
   Frågeställningar som Persson (1993) ställer sig är om det fordras en ny pedagogik för att 
sexåringarna ska kunna tillgodogöra sig skolans undervisning samt hur bör skolstarten 
organiseras för att möta 6-åringarnas utvecklingsnivå och behov. I aktuell tid organiseras 
skolstarten med att 6-åringar kan välja att gå i förskoleklass eller börja direkt i 1: a klass samt 
att fortsätta i förskolan fram till 1: a klass. 
  
2.5 Forskningsöversikt 
Vi har valt att klarlägga betydelsen av forskning i språkets betydelse, lekens betydelse samt 
hur barn lär sig att lära samt behovet av lek och rörelse därför att det enligt dagens forskning 
anses betydande för barnets utveckling och lärande.  
 
2.5.1 Språkets betydelse 
Enligt Svensson (1998) har språket i huvudsak en social funktion, vilket medför en viktig 
faktor för den kognitiva förmågan eftersom den påverkar vårt tänkande. Språket gör att vi kan 
diskutera med andra, vi kan lösa problem och göra analyser med mera. Språket fungerar som 
gruppsammanhållande. Den behavioristiska teorin med Pavlov och Skinner i spetsen, menar 
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att barn lär sig språket genom social förstärkning samt imitation och att språklig inlärning går 
till på samma sätt som övrig inlärning, vilket är stimulans och respons. Svensson (1998) 
menar dessutom att en pedagog ska ge ett barn tydlig respons på dess kommunikationsförsök 
samt att pedagogen skall vara observant på att benämna föremål i omgivningen som barnen är 
med om. 
   Bruner anser att språkutvecklingen beror mer på den kommunikativa aspekten än på 
språkets struktur och då anser han att barn lär sig använda språket snarare än att de lär sig det i 
egentlig mening (Egidius, 2002). 
   Språklig medvetenhet är när barnet självständigt och medvetet funderar över språket, både 
talat och skrivet språk. Detta kräver en viss kognitiv förmåga. Svensson (1998) påpekar att 
språklig medvetenhet inte är samma som språklig förmåga, eftersom man kan ha en språklig 
förmåga utan att vara språkligt medveten och tvärtom. Det finns olika former av språklig 
medvetenhet och det är beroende av dem som barnet skaffar sig en språklig medvetenhet. 
Exempel på dem är fonologi (läran om språkljudens struktur), morfologi (läran om ordens 
byggnad), syntax (sammanfogandet av ord till fraser) och alla har en viktig funktion för att 
kunna läsa och skriva (Svensson, 1998). 
 
2.5.2 Lekens betydelse 
För att följa läroplanen för förskoleklassen, Lpo-94 skall den nya pedagogiken bygga på en 
integration av förskolepedagogiken och skolans pedagogik. I båda pedagogiska traditionerna 
är lek och lärande centrala begrep (Fagerli, Lillemyr & Söbstad, 2001). 
   Skillnaden mellan de två traditionerna är enligt Fagerli, Lillemyr & Söbstad (2001) att 
skolans betoning ligger på lärandet som förmedling av kunskaper och att leken är mest 
begränsad till rasterna samt till de estetiska ämnena. I förskolan har hela tiden den fria leken 
varit i centrum. 
   Leken måste vara medelpunkten i en pedagogik för sexåringar. Leken är avgörande för 
barnens utveckling. Lek är en metod för att lära känna omvärlden (Broström, 1990). Vidare 
skriver Broström att ”i leken sker en växelverkan mellan fantasi och verklighet och att leken 
har avgörande betydelse för barnens utveckling” (Broström, 1990 s.55). Författaren menar att 
sexåringarna befinner sig i en period då de upplever ett behov av att tillägna sig ny kunskap 
samt ännu inte har utvecklat något inlärningsmotiv. ”Barnet vill medvetet lära sig något, men 
det har inte förmåga till varaktig målinriktad uppmärksamhet” (Broström, 1990 s.82).  

 
Sexåringarna kan inte reglera sina handlingar självständigt, men när barnet vill lära sig 
något, ska pedagogerna sakta hjälpa barnet att övervinna sina svårigheter med att 
reglera handlingarna. Pedagogen måste visa tålamod, ge uppmuntran och beröm. Om 
pedagogen har en alltför styrande roll utvecklas hos barnet lätt en känsla av att det är 
bäst att handla under pedagogens ledning och med hennes hjälp (Broström 1990 s.82). 

  
Med en verksamhetsform som har lekens karaktär men samtidigt är riktad utöver den rena 
leken kan vi tillgodose sexåringarnas behov av att vara undersökande samt forskande för att 
lära sig något anser Broström (1990). 
   Både Lpo-94 och Lpfö-98 framhåller leken och den kreativa förmågan som viktig för barns 
inlärning och utveckling. Vad är lek och vilken betydelse har den för inlärning? Hur kan leken 
och den kreativa förmågan utvecklas från förskolan till förskoleklassen och vidare till första 
klass i grundskolan samt hur användas lek i verksamheterna, så att inlärningen och den 
kreativa förmågan utvecklas.  
   Vygotskijs (1995) syn på lek och kreativitet är att det finns två grundläggande handlingar i 
ett barns beteende. Den ena är återskapande och är förenat med våra minnen. Här bearbetas 
tidigare intryck som ett barn upplevt. Den återskapande handlingen har stor betydelse för 
barnets anpassning till omvärlden, men den skapar inget nytt. Den andra handlingen är enligt 
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Vygotskij den kreativa verksamheten och den grundar sig på fantasin. Han anser att fantasin 
möjliggör all kreativ aktivitet i vårt lärande. Det konstnärliga, tekniska samt det vetenskapliga 
har gjorts möjligt genom fantasin. Kreativiteten finns hos alla människor enligt Vygotskij. 
Den syn han har på leken är att den återskapar det som upplevts samt att lekens förmåga att 
förena det upplevda med erfarenheter leder till att något nytt skapas. Han anser att fantasins 
skapande står i relation till människans erfarenheter. Har ett barn mer erfarenheter har det 
även större fantasi (Vygotskij, 1995).  
   Fröbel ser utveckling som naturligt inneboende och det är bland annat i leken som 
utvecklingen sker och Lindqvist (1995) åsyftar därtill att Vygotskijs sätt att se på lek 
innehåller en estetisk sida. Det handlar om att leken har en estetisk form som överensstämmer 
med sagans form. I leken dramatiserar barnen sina upplevelser och ger dem liv och tolkningar. 
Tänkandet är en skapande fantasiprocess som utvecklas i leken då verkliga situationer får en 
ny betydelse. 
   I läroplanen för förskolan, Lpfö-98 står det att det livslånga lärandet är en grundläggande 
del i förskolan och att lärandet skall vara lustfyllt, roligt och tryggt. Lärandet ska utgå från 
barnets nyfikenhet, intressen och motivation. Leken och det lustfyllda lärandet som stimulerar 
till fantasi och problemlösning betonas. Leken har en stor betydelse för barns möjligheter att 
uttrycka sig om sina känslor och till att bearbeta sina upplevelser och erfarenheter. I Lpo-94 
står det att genom det skapande arbetet så ska leken vara väsentliga delar i det aktiva lärandet.  
 
2.5.3 Hur barn lär sig att lära 
Åtskilliga forskare lyfter fram hur barn lär sig att lära och enligt dem lär sig barn först när 
barnet är moget för lärandet samt i samspel med andra (Nelson & Svensson, 2005; Marton 
och Booth, 1997; Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003; Pramling Samuelsson och 
Sheridan, 1999).  
   När barn lär sig styrs det inte av långsiktiga mål utan av ”här - och - nu perspektivet” anser 
Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) och ”det konkreta snarare än det abstrakta 
är alltid för handen, något som förskolan tagit fasta på, det gäller att fånga barnets intresse och 
få dem engagerade” (Pramling Samuelson & Asplund Carlsson, 2003 s.39). 
   Leken ses som ett sätt att förstå sin omvärld och barns lek utgör ett väsentligt perspektiv i 
förskolans verksamhet. Barn säger inte att de lärt sig att göra, veta eller förstå, utan de visar 
vad de lärt sig göra till exempel slå en kullerbytta eller cykla som svar på uppmaningen 
berätta något som du lärt dig. Barn säger inte heller att de lärt sig veta något, utan de ger 
exempel på fakta, kunskap om något. Innehållet de lyfter fram kan ha karakteriserats av att det 
vilar på ett antagande om lärande såsom betydande att veta något. Barn säger inte att de lärt 
sig att förstå något, men de ger exempel på saker de lärt sig som kan ha karakteriserats av 
insikt och förändrad innebörd. Barn förstår vad något innebär först när barnet varit med om ett 
fenomen (Pramling Samuelson & Asplund Carlsson, 2003). 
   ”Lära om lärandet ur barnets perspektiv är att barnet lär sig när det själv kan utföra en 
handling, till exempel att lära sig knyta skosnörena” (Pramling Samuelson & Asplund 
Carlsson, 2003 s.118). De vuxna tror att barnet lär sig när de visar och övar tillsammans men 
barnet anser att det lärt sig när det själv kan (Pramling Samuelson & Asplund Carlsson, 2003). 
   Nelson & Svensson (2005) anser att det i skolan skapas pedagogiska situationer som ett 
resultat av skolans traditionella föreställning om lärande som en process där en vuxen överför 
till barnet. Läraren planerar och genomför sin undervisning efter läroplanen. Det är i mötet 
mellan barns och vuxnas föreställningar om lek och lärande som diskussionen om leken som 
metod blir tydlig. 
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Om barnet uppfattar att leken ska inordnas i strukturer, scheman, läxor m.m. kommer 
de att agera (förhandla med vuxenvärlden) på ett sätt som kan efterlikna lek, nämligen 
spela att de leker, återigen ett ”som om” ”som om ”(Nelson & Svensson, 2005 s.84). 
 

Utgångspunkt i denna process är att leken kan sluta var som helst medan lektionen alltid slutar 
i facit. Den vuxne definierar vad lek och lärande är och anpassar verksamheterna efter den 
definitionen (Nelson & Svensson, 2005). 
   Enligt Marton och Booth (1997) kan ett barn lära och lär på egen hand men att i en 
undervisningssituation kan det lärande barnet få stöd och respons i sitt lärande. 
   För att förstå barns lärande måste pedagogen börja med att ta reda på hur barns lärande ser 
ut. Barn lär genom konkret handlande, genom interaktion och kommunikation med andra barn 
och vuxna. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) lär sig barn genom att de 
uppfattar sin omvärld med alla sina sinnen, ständigt och jämt. Barn vill hela tiden komma 
underfund med och göra sina erfarenheter begripliga. Som pedagog måste man förutom att ha 
lärdom om hur barn lär även ha kunskap om hur barn uppfattar sitt eget lärande. 
   Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) anser att barns begynnande medvetenhet om sitt 
lärande innebär att de först uppfattar att de lär sig göra något, nästa steg blir att barn uppfattar 
att de kan lära sig att veta något och slutligen att en uppfattning av lärande visar sig vara att 
förstå något.  
 

Med det menas att barnet uppfattar att något har ändrat innebörd för dem, vilket kan ha 
skett genom att de relaterar saker till varandra och drar slutsatser (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 1999 s 105). 
 

Jerome Bruner är en amerikansk socialpsykolog och pedagog. Bruner var med och lade 
grunden för åttiotalets didaktik, då han medverkade till att psykologin och pedagogiken 
sammanfördes till ämnesmetodik (Egidius, 2002). 
   Bruner ansåg att lärostoffet bör presenteras på ett sådant sätt att eleverna kan ha nytta av det 
både i det praktiska livet och i sina kommande studier. Elevens inlärning bör utformas så att 
de får en allmän förståelse för ämnets uppbyggnad. ”Att förstå struktur, är att förstå hur saker 
och ting hänger ihop” (Imsen, 2000 s.207).  
   Bowden och Marton (1998) menar att barn inte reagerar på omgivningens inlärning som de 
hade reagerat om de fått uppleva omgivningens inlärning. De upplever omgivningens 
inlärning i enlighet med deras sätt att hantera det eller tvärtom, de hanterar omgivningens 
inlärning i enlighet med deras kunskap om den. Detta är bara ett annat sätt att se på 
förhållandet till olika synsätt samt olika sätt att handla. För att närma sig inlärning inkluderas 
båda två sätten, menar författarna. Skillnaden mellan närmandet av inlärning är skillnaden 
mellan vad barnet ska lära sig och är fokuserat på samt vad de försöker åstadkomma och vad 
de gör åt det.  
 
2.5.4 Behov av lek och rörelse 
Ett viktigt argument för rörelse är att behovet av lek och rörelse är livslångt samt en viktig 
förutsättning för lärandet och flera författare menar att rörelse och lek är naturliga metoder för 
oss att må bra (Grindberg & Langlo, 2000; Piaget, 1971; Wolmesjö, 2006).  Lusten att lära är 
tydligt kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande. Den gynnas av flera faktorer som 
upplevelse av sammanhang och helhet, trygghet trivsel, delaktighet, inflytande och 
självkänsla samt att få använda alla sinnen och utveckla kreativitet (Wolmesjö, 2006). 
   Enligt Piaget (1971) går den motoriska, perceptuella och kognitiva utvecklingen i varandra 
och barnets förmåga att röra sig har stor betydelse för perceptuell, kognitiv och emotionell 
utveckling. 
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   I förskolan och första klass kommer barnet in i en tillväxtperiod. Armar och ben växer 
snabbt under denna period. Barnet har nu stort överskott av motoriska impulser, det är svårt 
att sitta stilla och det har ett starkt behov av sträckrörelser (Grindberg & Langlo, 2000). 
   Att behovet av lek och rörelse i förskola och förskoleklass är viktigt bekräftar Grindberg & 
Langlo (2000) genom att barn som känner trygghet i sin egen kropp lättare kan känna tillit till 
andra. Barnets ”jag” utveckling bygger delvis på rörelseförmågan samt att motorisk och 
intellektuell förmåga är ömsesidigt beroende av varandra. Ett barn som misslyckas i skolan 
med teoretiska uppgifter har ofta inte lärt sig att behärska de rörelser som uppgiften kräver 
(Grindberg & Langlo, 2000). 
   Inslag av rörelseaktiviteter, lek, passar in i alla ämnen under en dag i skolan, förskolan och 
förskoleklassen. Att göra aktiviteter tillsammans i skolan, förskolan och förskoleklassen 
upplevs som stärkande för gemenskap och skapar trivsel (Wolmesjö, 2006). 
 
2.6 Teoretiska perspektiv 
Konstruktivismens intresse är den enskilde eleven, där eleven är tvungen att skapa aktiv 
mening i lärandet. Förskolans teorier är grundade i den sociokulturella inriktningen. 
Grundskolan har under 1990-talet inspirerats mer och mer av fenomenografin. 
 
2.6.1 Konstruktivism, Sociokulturell inriktning och Fenomenografi 
Den nutida svenska pedagogiska och didaktiska forskningen består idag av bland annat tre 
skilda inriktningar, vilka beskriver hur människor tänker eller erfar. Det är konstruktivism, 
sociokulturell inriktning och fenomenografin. Det är inte bara inom det pedagogiska och 
didaktiska området som de påträffas. Inriktningarna finns även inom exempelvis sociologin 
och psykologin (Claesson, 2002).  
 
2.6.2 Konstruktivism 
Jean Piaget är den forskare som främst brukar förknippas med konstruktivismen. Under hans 
studier tog han starkt intryck av Immanuel Kant, den tyske professorn och filosofen som var 
grundare av den kritiska filosofin. Piaget, i likhet med Kant, var intresserad av hur man som 
människa kan veta något om sin omgivning. De menade att, i motsats till empiristerna som 
har koppling till positivismen, är människan inte ett oskrivet blad som skall fyllas, utan man 
försöker som människa skapa förståelse för det sammanhang man ingår i (Claesson, 2002). 
   Piagets teori är omtalad som en teori om intellektuell utveckling, hur barnets tänkande 
ändrar karaktär från födsel till vuxen ålder. Grunddragen i Piagets teori är tre viktiga 
funktioner i inlärningsprocessen, representation, process och motivation. Med representation 
åsyftar Piaget att inlärning innebär att något på det inre planet förändrar sig. Med process 
menas att när ett litet barn lär sig sker det något både i barnets intellekt och i den yttre miljön, 
antingen genom att barnet gör något, leker med något eller samverkar med någon. Vi behöver 
enligt Piaget processbegrepp för att förstå och beskriva vad som sker, speciellt i barnets inre. 
Den tredje viktiga funktionen i inlärningsprocessen är motivation. När ett barn lär är det något 
som håller i gång inlärningsprocessen, själva drivkraften eller motivationen bakom 
inlärningen (Imsen, 2000). 
   Piaget (1971) beskriver intelligensens utveckling hos barn, han beskriver intelligens som det 
som utgör ett ”jämviktstillstånd som alla de på varandra följande sensomotoriska och 
kognitiva anpassningar strävar mot och likaså alla växelverkningar (assimilation och 
ackommodation) mellan organismen och omvärlden” (Piaget, 1971 s.25).  
   Med assimilation menar Piaget att det är när vi anpassar omgivningen till det vi redan vet 
men utan att egentligen lära oss något nytt, och ackommodation är när vi anpassar oss själva 
till omgivningen, nya erfarenheter och utmaningar förändrar kunskapsstrukturerna och att 
först då sker ny inlärning och utveckling (Maltén, 1995). 
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   Huvuddragen i konstruktivism är: 

 
Lärarens roll – tillhandahåller erfarenheter som gör det möjligt för eleverna att skapa 
mening  
Elevens roll – konstruerar aktivt mening 
Intellektuellt tillstånd hos eleven – omfattar starka idéer som bygger på tidigare 
erfarenheter 
Att lära är – att justera eller byta existerande idéer 
Att kunna innebär – att kunna relatera (och komma ihåg) och använda i nya 
situationer 
Kunskap är – något som konstrueras av varje individ (Claesson, 2002 s.24). 

    
Vidare skriver Claesson (2002) att det är viktigt att pedagogen visar ett intresse för elevernas 
tankar samt svaren på frågorna, även om de inte alltid sitter inne med de rätta svaren. 
Konstruktivismen har till största del intresse för den enskilde eleven och i klassrums 
undervisning är det en miljö där eleverna kan experimentera med hjälp av lärarens 
uppmuntran som gäller. 
 
2.6.3 Sociokulturell inriktning 
Till skillnad från konstruktivismen inriktar sig den sociokulturella uppfattningen inte på hur 
eleven uppfattar något, det som är viktigt är hur den omgivande kulturen, kommunikationen 
och sammanhanget uppfattas (Claesson, 2002).  
   Vygotskijs teori beskriver det sociala samspelets lärande. För honom var språket och sociala 
aktiviteter det centrala för att en människa skall utvecklas. Det individuella självständiga 
tänkandet är ett resultat av social verksamhet. Vygotskijs teori gällande utveckling bygger på 
att individuell utveckling skapas av social aktivitet. Enligt Vygotskij är inlärning och 
utveckling först och främst resultat av ett socialt samspel. Vygotskij beskriver även om 
fantasins betydelse för inlärning. Han hävdar att fantasin ligger till grund för varje kreativ 
skapelse inom alla områden från konst till teknik (Imsen, 2000). 
  Vygotskijs utmärkande drag är ”the zone of proximal development” det var ett uttryck han 
använde för att beteckna det glapp som existerar mellan vad ett barn kan göra på egen hand 
samt tillsammans med någon som har mer kunskap och färdighet, exempelvis en pedagog. 
Förmågan hos ett barn måste särskiljas från den nuvarande prestationsnivån och vad barnet 
kan uppnå att lära sig genom undervisning (Wood, 1999). 
   Enligt Lindqvist (1999) var det för Vygotskij viktigt att undervisningen syftade till 
tänkandet, och då gällde det att skapa hinder så att elevens tänkande kunde utmanas. Genom 
att själv få reflektera skulle eleven få ett sammanhang i lärandet och begrepp för sina 
analyser. Vidare ansåg Vygotskij att klassrummet skulle vara som ett laboratorium där eleven 
kunde vara forskare. Eleven organiserade sitt experiment och planerade tiden så att arbetet 
blev färdigt i tid och i och med detta arbetssätt ansåg Vygotskij att eleven lärde sig att tänka 
självständigt samt att: 
 

I stället för den tomma verbalism som var vanlig förr när läraren gav ordrika 
förklaringar utan att tränga in i sakens kärna. Att lära sig tänka då blev något 
oavsiktligt och eleverna visste inte hur sammanhanget såg ut (Lindqvist, 1999 s, 136). 
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Claesson (2002) anser att det är viktigt att det finns aktiviteter vid inlärningssituationer för 
den lärande och inte abstraktioner, vilket gör att det inte är svårt att koppla till 
progressivismen där John Dewey är förgrundsgestalt. Ett slagord som inte är hans eget men 
ändå förknippas med honom är ”Learning by doing”. Både den sociokulturella och 
progressivistiska rörelsen betonar vikten av att eleverna skall ges möjlighet att aktivt 
undersöka och handla. En som håller med Dewey är Säljö (2000), han menar att människan 
skapar sig en mening genom att engagera sig i olika sociala aktiviteter. Det gäller för skolan 
att aktiviteterna de skapar är så autentiska eller riktiga som möjligt samt att eleverna lockas att 
prova sig fram. 
    
2.6.4 Fenomenografi 
Skapades under 1970-talet vid Göteborgs universitet av INOM-gruppen (INlärning och 
OMvärldsuppfattningar) under ledning av Ference Marton. De sökte samband mellan hur 
människor tänker om studier relaterat till hur de sedan bedriver sina studier.  
   Marton & Booth (2000) anser att det är viktigt att känna till på vilka olika sätt ett fenomen 
kan uppfattas, det kan vara allt från hur man löser en subtraktion till hur människor uppfattar 
döden, vilket innebär att man som pedagog måste bli varse mångfalden av uppfattningar i en 
given situation och välja den uppfattning som är rätt för just det tillfället. Författarna betonar 
att det inte finns ett rätt sätt eller en riktig metod för hur undervisningen och lärandet ska gå 
till. 
   En som under en lång tid har försökt översätta de fenomenografiska teorierna i praktiken är 
Ingrid Pramling Samuelsson, tillsammans med kollegor skapade hon den fenomenografiskt 
inspirerade kursplanen 1994 för förskollärare (Claesson, 2002). 
   Matematiken är det ämne som inspirerats mest av den fenomenografiska forskningen där 
syftet är att lyfta fram variationer av tänkande så att eleverna lär sig att erhålla bättre 
förståelse. Pedagoger som arbetar med ett fenomenografiskt vis sätt uppmanar sina elever att 
berätta för varandra hur de har tänkt för att komma fram till ett svar på ett matematiskt 
problem. Författaren konstaterar att det är viktigt att pedagogen känner till elevernas olika 
variationer av uppfattningar eller erfarenheter samt att de själva får ta del av variationerna 
eftersom det är då de lär sig (Claesson, 2002). 
 
2.7 Framtidsperspektiv 
 
2.7.1 Framtid förskola - förskoleklass 
Resultat i skolverkets utvärdering tyder på att förskolans uppdrag håller på att förändras till att 
bli ett mer lärande utifrån ”nyttoaspekter” som att förbereda sig inför skolan, en viss oro för 
att förskolan ska bli för mycket skola uttrycks. Denna typ av lärande ger en bild av barnet som 
återskapare istället för medskapare. Enligt Skolverket kan en alltför stark betoning på tidigt 
formellt lärande i förskoleklassen motverka förskolans uppdrag att utveckla barns lust och 
nyfikenhet. Internationell forskning visar på att tidigt formellt lärande kan ha en negativ effekt 
på barns självkänsla och motivation och snarare missgynnar barns lärande i ett längre 
perspektiv (Skolliv, 2005).  
  Svedberg och Zaar (1999) beskriver att de återkommande grundfrågorna inom pedagogiken 
rör undervisningen innehåll, form och mål. Frågan rörande vilka erfarenheter eleverna får 
med sig från skolan ut i vuxenlivet samt vilken kunskap eleverna behöver få med sig 
förändras kontinuerligt. Vad ”är värt att veta” och hur ska man lära sig det som ”är värt att 
veta”? Från en individualistisk utgångspunkt kan man förklara att ”värt att veta” är det som 
hjälper oss att ordna vårt liv så meningsfullt och förnuftigt som möjligt. Allmänt filosofiskt 
kan man säga att ju mer kunskap en människa äger, desto rikare liv kan hon leva; med ökade 
kunskaper följer automatiskt ökade möjligheter till inlevelse i och förståelse av det som sker. 
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Kunskap och kunskapsförvärv är ett värde i sig, och rätten till utbildning hör till de mänskliga 
rättigheterna. Ur ett samhälleligt perspektiv behöver människor kunskaper om det som 
samhället hittills uppnått av vetande och färdigheter och om utveckling ska kunna ske, 
insikter i både begränsningar och möjligheter. Enligt skolpolitiken är det som är värt att veta 
sådan kunskap som tillfredställer individens och samhällets behov och krav. Antikens 
utbildning enligt Platons föreställning om den ideala utbildningen av den gode medborgaren 
började redan i vaggan, där skulle barnet uppleva rätt stimulans och bemötande (Svedberg och 
Zaar, 1999). 
  

Tills barnet var sex år skulle det uppmuntras i sina lekar med kamrater av båda könen. 
Det skulle få hör vackra och sanna berättelser samt uppmuntras till att skaffa sig 
värdiga förebilder. Berättelser, sånger och musik skulle stödja och stimulera känslo- 
och fantasiutvecklingen, så att kärleken till det sköna väcktes redan i tidig ålder. När 
förståndet vuxit till, skulle den unges känsla för det goda utvecklas – dels genom 
omgivningens oklanderlighet, dels genom att eleven i samtal skulle ledas fram till att 
definiera begrepp som mod, rättvisa, sanning (Svedberg och Zaar, 1999s.22). 

 
Det som betraktas ”värt att veta” formas och omformas från tid till tid i takt med samhällets 
förändringar. 
   Med olika undervisningsmetoder lär man sig det som ”är värt att veta”. Varje 
undervisningsmetod tar sin utgångspunkt i någon typ av människo- och samhällssyn. Samtliga 
pedagogiska metoder är beroende av den organisatoriska och faktiska skolverklighet den är 
tänkt att fungera i (Svedberg och Zaar, 1999). 
   Bowden och Marton (1998) skriver om att det viktigaste av traditionella former av inlärning 
i skolan är att man förväntas förbereda eleverna/barnen för situationer i framtiden, situationer 
vilka är väldigt ofta olika de situationer som elever/barn är förberedda för då dessa 
framtidssituationer mer eller mindre är okända. Desto fortare världen förändras ju mindre kan 
bli sagt om dem och mer okända blir dem. Författarna tycker vidare att instrumentet vi lärare 
har för att förbereda studenterna/barnen mot en tilltagande okänd framtid är vår nuvarande 
kunskap, de kommenterar det så här: 
 

We have to prepare them for the unknown, by means of the known and we have to 
work out how that can be done (Bowden and Marton, 1998 s. 6).  

  
De menar vidare att vi försöker förmå eleverna/barnen att ge sig in i effektiv handling i relation 
till syfte och kriterium vilket eleverna/barnen redan har godkänt som deras egen. Denna 
handling tar plats i olika situationer och varje situation kan bli åskådliggjord på olika sätt. Vi 
handlar och reagerar utifrån en situation som vi ser den och utifrån hur vi ser den bestämmer vi 
oss för hur vi ska handla. En effektiv handling fodrar ett effektivt sätt av seende. Det mest 
viktiga i hur inlärning går till är att göra det möjligt för oss att se omvärlden på ett annorlunda 
sätt. Vi ser effektivt när vi urskiljer aspekterna från en kritisk situation till våra handlingar och 
tar dem under uppsikt, oftast då alla handlingar på samma gång (Bowden och Marton, 1998).  
  
2.7.2 Elevernas framtid   
Bowden och Marton (1998) menar att vi kan förbereda våra elever/barn med ett effektivt 
handlande genom att möjliggöra för dem att se speciella situationer på ett speciellt sätt och 
detta gör vi genom att utveckla deras seende. Genom att utveckla deras ögon vilka de ser saker 
med, till fotografögon, läkarögon, skogsvaktarögon och så vidare, så kan nya sätt att se kanske 
stundtals ersätta gamla sätt att se på saker och ting. De menar att: 
 

Once we have seen a pattern in an ambiguous picture it may be diffucult to ‘unsee’ it 
(Bowden and Marton, 1998 s.7). 
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Genom att vi vidgar omfattningen av möjligheter på vårt seende av samma sak blir vår omvärld 
rikare och vi får fler förslag på våra handlingar.  
   Experimentella studier har visat att om uppmärksamheten på den som ska lära sig är 
fokuserad på själva handlingen av lärandet istället för dess syfte, till exempel genom att lägga 
till frågor eller instruktioner, är sannolikheten för att åstadkomma betydelse förminskade.         
Genom bearbetning av sådana här studier och genom teoretiska analyser av inlärning har 
författarna kommit fram till att när det kommer till den mest öppna formen av att rusta 
människor inför framtiden, när det gäller att utveckla människors möjlighet till inlärning, är det 
inte någon bra ide att uppmuntra den som ska lära sig att fokusera på det specifika handlandet 
av inlärning, författarna menar att: 
 

A far better idea is to widen the ways in wich learning is seen (Bowden and Marton, 
1998 s. 42).  

 
Författarna menar vidare att om man introducerar och synliggör variationer i sättet att lära ut 
ökar det beredskapen att hantera situationer i framtiden, vilket kräver nya former av inlärning. 
Som i sin tur leder till att läran om lärandet går ut på att i enlighet med seendet utvecklas en 
medvetenhet och ett igenkännande på olika sätt samt att de okända problemen fortfarande skall 
bemötas. 
   Alla situationer har sin egen sanning och de kommer att göra rättvisa åt villkoren för varje 
specifikt sammanhang, som troligen är den bästa grunden för inlärning. En sådan grund kan 
enbart utvecklas genom sammanförande med situationer som varierar i stor utsträckning.  
   Att det är handlandet och inte syftet som oftast kommer i fokus i de institutionella formerna 
av inlärning, tillämpas inte enbart av eleverna/barnen utan även av lärarna, menar Bowden och 
Marton (1998). 
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3 Metod 
 
3.1 Val av undersökningsmetod 
Gällande undersökningsmetod hade vi för avsikt att genomföra intervjuer med pedagoger 
inom förskoleverksamheten såväl som förskoleklassen. Under processens gång har vi 
modifierat i tillämplighet mot att göra observationer kompletterat med intervjuer. Anledning 
till omarbetningen är att observationer kompletterat med intervjuer mer stämmer överens till 
det vi är ute efter, vilket är att undersöka hur pedagogerna vägleder sina elever samt att 
undersöka förskolans pedagogik i relation till förskoleklassens pedagogik. Vilka är 
olikheterna i de olika verksamheterna samt vad främjar lusten att lära?  
 
3.1.1 Empirisk insamling 
Vi har gjort vår empiriska insamling på icke deltagande observationer med stöd av intervjuer 
utifrån observationerna. Vi har sedan analyserat det ur ett fenomenografiskt synsätt, vilket 
enligt Stensmo (2002) kommer från orden grafi och fenomen som betyder beskriva respektive 
det som framträder.  Patel och Davidsson (2003) skriver att det fenomenografiska synsättet 
innebär att fokus är riktat mot att studera olika uppfattningar. Fenomenografin grundar sig i en 
fortsatt forskning förbi den då dominerande positivistiska traditionen, vilket innebär att man 
lägger fokus på och mot vad som lärs. Uppfattning är ett centralt begrepp i fenomenografin, 
vilket gör att vi skapar en mening med något och utifrån det handlar samt resonerar om saker 
och ting. 
   Stensmo (2002) anser att det är viktigt att man håller isär vad som är en själv och vad som 
är den andre vid upplevelsen.  
   Den fenomenografiska analysen uppträder i fyra steg över det vi har observerat. Det första 
steget är att vi kommer att bekanta oss med data samt skapa ett helhetsintryck, vidare kommer 
vi att uppmärksamma likheter och skillnader dessutom kategorisera uppfattningar i 
beskrivningskategorier samt att vi kommer att fördjupa oss i det underliggande mönstret i 
kategorisystemet allt i enlighet med Patel och Davidson (2003). 
   Vi har läst och sorterat materialet tills de olika kategorierna blivit tydliga samt att vi under 
arbetets gång varit öppna för empiriska falsifieringar. Detta blir följaktligen ett induktivt 
arbetssätt som enligt Patel och Davidsson (2003) samt May (2001) kännetecknas av att 
forskaren kan upptäcka något som eventuellt kan formuleras till en teori. 
 
3.1.2 Observation 
Målsättningen med observationerna var en beskrivande undersökning enligt det 
fenomenografiska synsättet, där vi studerade skeenden och företeelser samt att vi inte ingrep 
utan beskrev saker och ting som de uppfattades vara.  
   Med utgångspunkt i vad Stensmo (2002) anser har vi gjort en multipel fallstudie med 
naturalistiska undersökningar, vilket innebär att vi har studerat verksamheterna i sitt naturliga 
sammanhang. Stensmo (2002) skriver:  

 
Poängen med att göra naturalistiska undersökningar är just medvetenheten om att den 
kontext i vilket en interaktion äger rum, präglas av detta samanhang och att en 
motsvarande interaktion i ett annat samanhang förmodligen har en annan gestaltning 
(Stensmo, 2002 s.68). 

 
Vidare skriver Stensmo (2002) att detta både är en styrka och en svaghet. Styrkan blir en sann 
beskrivning i resultatet av en naturalistisk studie eftersom aktörerna känner igen den som sin 
verklighet. Svagheten är att i andra situationer kan resultatet inte generaliseras.    
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Om man vill studera människors beteende och deras samspel med sin omgivning får 
man vanligen en mer välgrundad kunskap genom observationer i fält än genom att 
intervjua dem om deras beteende (Kvale, 1997, s 100). 

 
Vi har använt oss av en observationsstudie där vi observerade utan att någon kände sig 
iakttagen av den orsaken att en observationsmetod är ett bra redskap för att samla information 
inom områden som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer. Observation är en av 
de vetenskapliga teknikerna för att samla information. I detta sammanhang får observationen 
inte vara slumpmässig utan måste svara mot de krav som kan ställas på en vetenskaplig 
teknik. Observationen måste vara systematisk planerad och informationen måste registreras 
systematiskt. Med observationsmetoden kan vi studera beteenden och skeenden i ett naturligt 
sammanhang i samma stund som de inträffar (Patel och Davidson, 2003).  
   Syftet med observationerna var att erhålla så mycket kunskap som möjligt, vilket utesluter 
ett i förväg färdigställt observationsschema därav föll valet på en ostrukturerad observation. 
Även ostrukturerade observationer kräver förberedelser och noggranna överväganden. Patel 
och Davidson (2003) skriver att den ostrukturerade observationsmetoden kräver att 
observatören är tränad och väl förtrogen med det som ska observeras.  Vidare skriver de att 
ostrukturerade observationer oftast används i utforskande syfte, för att man ska kunna inhämta 
så mycket information som möjligt kring ett visst problemområde. Vi registrerade det som 
hände i en loggbok, samt spelade in vissa sekvenser med hjälp av bandspelare. När 
observationsperioden var slut skrev vi ner en fullständig redogörelse så fort som möjligt vilket 
är viktigt enligt Patel och Davidson (2003) samt Bell (2000).  
   I enlighet med Stensmo (2002) använde vi oss av vissa avgränsningar vad det gäller 
observationerna och då utifrån vem/vilka som skulle observeras samt i vilken/vilka situationer 
som kom att uppstå. Vi hade tydligt för oss vilken övrig information som var viktig att 
registrera, t ex att beskriva rummet där individerna befinner sig eller vilka andra individer 
som fanns med förutom de observerande.  
    
3.1.3 Fördelar och nackdelar med observation 
Styrkan med observationsmetoden är att vi med den metoden kunde studera beteenden och 
skeenden i samma stund som de inträffade. Metoden att observera kräver mindre form av 
samarbete av de utvalda individerna än de flesta andra tekniker (Patel och Davidson, 2003). 
   Vårt val av förhållningssätt som observatör var en icke deltagande observatör för att 
metoden som deltagande observatör kan kritiseras i och med att den är subjektiv och 
innehåller en del skevheter, skriver Bell (2000). 
   Några nackdelar med observationsmetoden var att vi kanske inte kände till om de beteenden 
som vi observerade var representativa. Vi kunde inte heller veta om det vi såg var spontana 
beteenden eftersom det kan dyka upp oförutsedda händelser som kan påverka resultaten av 
observationen (Patel och Davidson, 2003; Bell, 2000). Men vi måste som Bell (2000) nämner, 
förlita oss på den planering och de beslut vi fattat på förhand så att vi får den information vi 
söker. 
    
3.1.4 Komplement till observationerna 
Som komplement till observationerna intervjuade vi pedagogerna på respektive verksamhet 
när vi hade sammanställt observationerna.  
 

Om det är mer implicita innebörder och underförstådda uppfattningar som är föremål 
för undersökningen … kan deltagande observation och fältstudier av det faktiska 
beteendet, kompletterat med informella intervjuer, ge en mer giltig information (Kvale, 
1997, s.100). 
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Vi valde en ostrukturerad intervju eftersom den bidrar till öppna svarsmöjligheter samt att den 
intervjuade själv får välja vilken struktur hon vill ge på svaren. Vi ställde frågorna i den 
ordning som föll sig naturligt i de enskilda fallen, det vill säga med låg grad av 
standardisering eftersom det gör variationsmöjligheterna i svaren stora och att den intervjuade 
gärna får styra ordningsföljden. Kvalitativa intervjuer har den fördelen att när det ställs enkla, 
raka frågor så får man innehållsrika svar (Trost, 2005), vilket är syftet med vårt arbete. 
   Intervjuerna gjorde vi så sent som möjligt i vårt arbete eftersom bra intervjuer fordrar 
sakkunskap, detta gäller då både i ämnet för undersökningen och i det mänskliga samspelet. 
Dels för att vi skulle hinna med att läsa så mycket litteratur som möjligt och dels för att kunna 
jämföra litteraturen med vår analys av observationerna innan vi återkom till verksamheterna 
för intervju (Kvale, 1997). 
   Vid intervjuerna använda vi oss av bandspelare eftersom intervjun då kom att fungera 
smidigt utan avbrott samt att man inte behövde vara beroende av anteckningarna. Andra 
fördelar med detta var att man kunde lyssna till tonfall och ordval samt koncentrera sig på att 
lyssna vad den intervjuade hade att säga. Det kunde även uppfattas som oartigt att sitta med 
huvudet ner i kollegieblocket för att anteckna. Nackdelen med att använda bandspelare är att 
det tar oerhörd tid att transkribera bandet till skrift, men vi tyckte ändå att fördelarna vägde 
upp. Ytterligare en nackdel med bandspelare är att detaljer såsom mimik och gester går 
förlorade, vilket gör att den som sedan läser intervjun kan missförstå den, enligt Trost (2005).  
 
3.2 Urval 
För att få reda på hur pedagogerna vägleder barnen inför skolstarten bestämde vi oss för att 
observera två olika verksamheter. En förskoleklass samt en förskola där sexåringar är kvar i 
verksamheten fram till skolstarten. Observationsstudien utförde vi i Halland samt i Skåne län. 
   Observationen gällande förskolan gjorde vi under två kortare dagar för att få med fler 
händelser och miljöer. Observationen gällande förskoleklassen gjorde vi under en längre 
sammanhängande dag med en hel del olika händelser samt miljöer. 
   Vi valde strategiskt urval gällande förskolan. Anledningen till vårt val var att det numera 
inte finns så många sexåringar som går kvar i en förskola där det bedrivs sexårsverksamhet. 
Förskolan är belägen inom tätorten i en medelstor stad.   
   Valet av förskoleklass grundades på att en av oss var bekant med barnen, vi anser att det ska 
finnas en trygghet i observationssituationen. Det blir en trygghet för alla inblandade, föräldrar, 
barn och personal om observatörerna är kända för omgivningen. Upptagningsområdet 
gällande förskoleklassen är familjer med barn från ett mindre samhälle samt barn från den 
närbelägna landsbygden. 
   När vi senare kom tillbaka för att utföra intervjuerna valde vi att intervjua de pedagoger som 
var med vid observationerna, detta för att underlätta intervjusituationen.  
 
3.3 Bearbetning 
 
3.3.1 Bearbetning av observationerna 
Vi började med att observera på förskolan. Efter varje observation sammanställde vi våra 
anteckningar. Transkriberandet av bandupptagningarna från de olika verksamheterna 
fördelade vi mellan varandra. En av oss transkriberade bandupptagningen från förskolan och 
den andra från förskoleklassen. Efter transkriberingen, vilket tog tid, jämförde vi våra 
anteckningar. 
 
3.3.2 Bearbetning av intervjuerna 
Förfaringssättet beträffande intervjuerna var att en intervjuade pedagogen i förskolan och den 
andre pedagogen i förskoleklassen och med hjälp av bandspelare så transkriberade vi 
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intervjuerna. Utifrån underlaget sammanställde vi det som ansågs vara det viktigaste från 
intervjun. Vi tog med ett stort antal direkta citat för att ge en objektiv bild av intervjuerna. 
Eftersom vi valt en ostrukturerad intervju fick vi innehållsrikliga svar och därför var det svårt 
att redigera bort för mycket av citaten. 
 
3.4 Etiska överväganden 
Vi har tagit del av etiska regler och riktlinjer av Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, Internet 2006-12-08), då det gäller att visa 
hänsyn och respekt gentemot de som deltar i undersökningen. Pedagogerna vi observerade 
fick en muntlig beskrivning av vårt undersökningssyfte. De fick även möjlighet till att ställa 
frågor till oss om undersökningen. Samt att de har kunnat avbryta sitt deltagande om de tvekat 
utan att det ämnade få negativa följder. Vi har varit noga med att poängtera deltagarnas 
anonymitet, för att anonymiteten ska skyddas på bästa sätt. På förskolan placerade vi ett 
meddelande, alltför att föräldrarna ämnade vara informerade innanobservationstillfället. Även 
om vi bara ämnade observera pedagogerna tyckte vi att det var lämpligt att informera 
föräldrarna. Vi lämnade även ett meddelande till pedagogen i förskoleklassen, där hon 
formulerade om det vi skrivit och delgav föräldrarna genom ett veckoblad.  
 
3.5 Empirisk redovisning 
Vi kommer i tur och ordning att beskriva verksamheterna på de platser vi utförde 
observationerna samt de kompletterande intervjuerna. Vi börjar med att beskriva förskolan i 
sin helhet och sedan förskoleklassen. Med helhet menar vi läge och hur verksamheten är 
uppbyggd samt organiserad vad det gäller antal barn och pedagoger. 
 
3.5.1 Beskrivning av förskolan 
Förskolan är belägen i skogsmiljö i en skånsk tätort, med skog, strand och ängsmark inpå 
knutarna där det finns mycket utrymme för meningsfull utevistelse. Förskolan ligger 
dessutom på gångavstånd till parker, bibliotek och stadens kulturella utbud. Förskolans 
byggnad består av ett enplanshus med tre avdelningar samt att de har tillgång till eget kök.  
   Avdelningen vi observerade på består av äldre barn på förskolan i åldrarna 5-7 år. Gruppen 
består av 19 barn och 3 pedagoger, avdelningen är en "utegrupp” vilket betyder att de ger sig 
av från förskolan fyra av veckans fem dagar. Dessa dagar tillbringas minst tre timmar ute i 
skogen, på stranden, på ängen eller besök på något kulturellt arrangemang. De fyra dagar de 
har ute förmiddag serveras det mellanmål någon gång under förmiddagen eftersom middagen 
inte serveras förrän klockan 13.00. 
   Varje dag är det aktiviteter och samlingar som främjar läs- skriv och matematikförståelse 
både ute och inne. Utomhus används naturens material till att sortera, mäta, räkna och 
jämföra. Vid inomhus aktiviteterna används papper, pennor, pussel, och spel. Vid samlingen 
delas barnen upp i mindre grupper för att pedagogerna ska kunna möta barnen på deras 
utvecklingsnivå samt att kunna bekräfta varje barn. Här blir då tillfälle att förbereda 6-
åringarna för skolstarten. Barnen ges tid till att träna uthållighet och kondition samt tid till att 
leka.  Under vinter halvåret får barnen lära sig att simma, samt åka skridskor.  
   Varje vecka tillbringas en förmiddag inne där barnen får rita och berätta i sina egna 
tillverkade temaböcker samt måla, arbeta med lera och andra saker. Vid inneförmiddagen äter 
barnen redan klockan 12.00 och därefter är de ute tills de blir hämtade på eftermiddagen. 
   Pedagogernas sätt att arbeta med barnen är att bekräfta det enskilda barnet samt uppmuntra 
gruppens samarbete, men även att låta barnen lära genom att göra saker själv och då att låta 
barnen få tid på sig att utföra sakerna. 
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   Förskolans verksamhetsidé lyder som så här: 
 

- arbetar för att alla barnen får vistas i en positiv miljö  
- låter barnen leka och utvecklas i skogen  
- ger barnen kunskaper om naturen och miljön  
- låter barnen utveckla det fysiska välbefinnandet  
- gör så att varje steg blir en bred grund för barnen att stå på 
   (Information från förskollärare) 

  
3.5.2 Beskrivning av skolan och förskoleklassen 
Skolan är en F-6 skola och är belägen i ett mindre samhälle på den halländska landsbygden. 
Skolgården har en egen skog där det görs naturstudier, byggs hyddor med mera på lektioner 
och raster.  
  Skolans pedagoger arbetar i arbetslag och stor vikt läggs vid att utveckla samarbetet mellan 
elever och pedagoger. Varje elev möts där de befinner sig och pedagogerna använder ett 
undersökande arbetssätt. Skolan arbetar utan timplan vilket ger möjlighet till stor flexibilitet.     
   Mål gällande utveckling och lärande är att verksamheterna ska ge barn och ungdomar lust 
och motivation till ett fortsatt lärande samt insikt i sitt eget lärande genom utveckling av 
arbetssätt och förhållningssätt. 
   Mål gällande normer och värden är att barns och ungdomars behov av trygghet är i centrum 
för verksamheten. 
   Samtliga verksamheter planerar arbetet mot målen utifrån barngruppens förutsättningar och 
skolan har som mål att utveckla elevernas förmåga att ta personligt ansvar för sitt lärande och 
för sitt arbete i skolan. Pedagogerna avser att skapa goda relationer och ömsesidig tillit för 
eleverna i en trygg miljö. Det undersökande arbetssättet synliggörs genom att eleverna får 
ställa frågor, söka svar, lösningar, redovisa och dokumentera samt reflektera över sitt arbete. 
   Skolan samverkar och informerar fortlöpande föräldrar om elevens skolsituation, trivsel och 
kunskapsutveckling och samarbetet med hemmet skapar förutsättningar för elevens utveckling 
och lärande.  
 
3.5.3 Observationerna i förskolan 
Barngruppen bestod av sexton barn till att börja med, det tillkom två barn som var försenade 
och pedagoger som vi namnger med fingerade namn, Astrid, Berit, Cilla och Doris för att det 
ska var lättare att följa med i redovisningen av observationen.  
   Observationen började med samling i lekhallen, vi noterade att mycket av vad barnen har 
gjort var uppsatt på väggarna. Teckningarna på väggarna bestod av svampar, fåglar samt en 
stor ”Vilse” tavla eftersom årets tema är skogen, förskolan är en grön flagg förskola. Rummet 
var mycket ljust och rymligt, en av långsidorna bestod av stora fönster. Vi satt med ryggen 
mot fönstren i ett hörn av rummet. Första delen av observationen tog cirka 25 minuter. 
Närvarande under observationen var de icke deltagande observatörerna samt Astrid, Berit och 
barnen. Cilla gick in i det angränsande rummet för att förbereda för kommande aktiviteter. 
   Astrid samlade barnen i en ring på golvet. Samlingen började med att barnen fick räkna. 
Varje barn fick säga den siffra som de var i tur och ordning. Astrid frågar barnen: 
 

– Hur många blev vi i dag?  
– Hur många brukar vi vara? 
– Hur många fattas?  

 
Barnen räckte upp handen och fick svara. Astrid var noga med att försöka få med alla barn i 
diskussionen. 
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   Vidare pratade Astrid om morgondagen då barnen ska gå till biblioteket där de ska få 
bekanta sig med biblioteket samt få ett eget lånekort. För 6 – åringarna gällde besöket även att 
ta emot varsin egen bok.  
   Samlingen fortsätter med återberättandet av en saga som de läst tidigare. Det är Berit som 
berättar för barnen att de gjort något liknande tidigare men med ”Sop - Nisse”. Med hjälp av 
laminerade bilder ur sagan ”Egon och rävungen” vägledde Berit barnen att återberätta sagan. 
Bilderna lades ut på golvet och Berit pratade om att en saga har, en början – en mitt – och ett 
slut. Hon fortsatte med att fråga: 
 

– Vilken bild började sagan med? Räck upp handen om ni kan.  
 
Barnen får svara och Berit frågar vidare. Exempel på frågor hon ställde: 
  

– Vad fick rävungen då?  
– Vad hände sedan då?   
– Vilken bild passar sedan? 
– Kan du hitta någon bra bild som passar där då?  

 
I slutet av sagan kommer barnen på att en bild blivit fel –”det är fel där” –”den ska vara i 
början”. Berit poängterar igen början, mitten och slutet av sagan. Berit är väldigt noga med att 
alla barnen är med i diskussionen och tillslut avslutar hon med ”Vad ni kom ihåg bra av 
sagan” och Astrid fyllde i med att ”och vad som är bra idag är att kan ni göra er egen saga på 
ett vikt A4 papper med en början – en mitt och ett slut”. 
   Femåringarna går ut, får ett ”ritar” kort med sig, vilket innebar att de skulle rita en saga med 
en början, mitt och ett slut. Därefter skulle de göra sina aktivitetskort. Det är kort med en bild 
plus text, det kan exempelvis stå måla, dagens uppgift, läsa, rita spel eller experiment och då 
gör de vad som står på kortet och när de gjort det så tar de ett nytt kort. Lådan är indelad i 
fack och på varje fack står där ett barns namn. Det är pedagogerna som lagt i korten i lådan 
och kan alltså styra vad varje barn ska göra.  
 
3.5.4 Matematikövning för sexåringarna       
Sexåringarna (10st) blir kvar för att fortsätta med lite med matematik. Det är en lek med två 
stycken stora mjuka tärningar, en av tärningarna har prickar och den andra har siffror. Barnen 
sitter i en stor ring och ska rullar tärningarna till varandra, siffror och prickar kommer upp. 
Astrid rullar tärningarna till ett av barnen och frågar:  
 

– Kan du berätta om siffran eller prickarna är mest?  
 
Barnet svarar och Astrid säger: 
  

– Ja, siffran är mest och vilken siffra är det då?  
 

Barnet som precis har svarat kastar till ett annat barn som han/hon väljer själv och säger 
namnet på innan kastet. Astrid ställer frågan: 
 

– Och då vill jag veta vilken som är mest?  
 
Hon får svaret prickarna så här fortsätter det tills alla barn får svara var en gång. När alla 
barnen fått svara görs ringen mindre och Astrid går över till att fråga vilket som är minst: 
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– Titta här nu. Nu har jag de två tärningarna jag fick en med två prickar och en sexa. 
Nu undrar jag vilket är minst … vilket är minst antal … prickarna eller siffran? (Astrid 
namnger barnet som skall svara).  

 
De skiftar övning och barnen får gå och hämta stenar de har i sina lådor, det är stenar som de 
har samlat på stranden och sedan skrivit siffror på, som de sedan använder till olika 
matematiska övningar. Medan barnen hämtar stenarna samtalar vi med Berit som tycker att 
barnen är mer stökiga och spralliga än vanligt. 
   Astrid börjar med: 

 
– Nu vill jag att (hon namnger ett barn) lägger sin sten som är minst av dem antalet 
alltså vilket som är lägst siffra, vet du det, av dina stenar du har i handen?  
– Fem, svarar barnet. 
– Vilka siffror har du?  
– 5 6 7.  
– Då blir fem jättebra.  
– Kan du lägga den på golvet här?  

 
Hon säger till ett annat barn: 
  

– Nu vill jag att du väljer en siffra av dina (barnet lägger en siffra). 
– Okey, då undra jag är tre mer eller mindre än femman?  

 
Barnen säger i kör: 
 

– Miiindre 
– Om man lägger ihop dom två (hon namnger ett barn), vad står där då på golvet. Vad 
står där?  
– Åtta 
– He, he, ja, ja det är rätt, förlåt  
– OK 53, svarar barnet kvickt. 
– Ja, det var det jag tänkte. 

 
Matematikövningen fortsätter på liknade sätt och Astrid försöker hela tiden se till att alla 
barnen är med på vad de gör. Mot slutet utspelar sig följande samtal. Ett barn får lägga en sten 
det blir en femma och ett annat barn får lägga en lika dan siffra. Astrid säger: 
 

– Om där står fem och där står fem och det är ett plus emellan, och då får alla tänka, tänka, tänka (hon 
försöker tysta de barn som bara vill säga svaret rätt ut, hon namnger ett barn.) 
– Vet du vad det blir?  

 
Barnet svarar:   
 

– Ja tio, och hon namnger ett annat barn  
– Vet du vad det blir?  

 
Det barnet svara också tio, sedan säger Astrid:  

 
– Hur många håller med om att det blir tio?  
– Jaaag, ropar alla barnen. 

 
Sedan byter hon ut plustecknet mot minus och säger: 
  

– Vad händer nu då?  
(Det blir ingenting säger ett barn upprepande)  



 29 

– Tänker alla på vad det blir?  
 
Sedan lägger hon fem kastanjer ovanför den ena femman och fem ovanför den andra och 
säger: 
  

– Man hade fem kastanjer också tog man bort fem kastanjer och hur många kastanjer 
var det kvar då?  

 
Astrid avslutar med att när de nu skulle göra sagan skulle de tänka på början – handling 
emellan också att det fanns ett slut. Sedan räknar barnen ut på 6, den som blir sex får gå ut. 
   Rummet de utför aktivitetskorten är också rymligt och ljust. Vidare finns det två stora bord 
med ”pinnstolar” till barnen och vuxenstolar som vid lunch tid fungerar som matbord. Där 
finns också en stor bokhylla som är fullmatad med pussel, spel med mera. På ena väggen sätts 
det upp vad mellanavdelningen har gjort för saker. Astrid, Berit och Cilla går runt och hjälper 
barnen vad de behöver hjälp med. 
   Eftersom vi är där läggs det om i planeringen lite och de har barnråd innan lunch. Astrid 
börjar med att fråga: 
 

– Vad är ett barnråd? 
 
Barnen kommer med olika förslag som om det har hänt något under vecka, någon har varit 
ledsen eller något.  
   Barnen får räcka upp handen och berätta vad de har att säga. Astrid vänder sig sedan mot 
det barnet som har gjort något och säger: 
 

– Känner du igen det? 
 
Det barnet får berätta om hur det upplevde händelsen. Astrid försöker se bådas situation och 
tar inte någons parti och avslutar med: 
 

– Vad har vi lärt oss av detta? 
 
Barnen får känna efter hur man känner, om hur man själv hade upplevt det. De pratar också 
om att hur avkodningen är om någon säger sluta, slutar man då? 
   Det avslutas med roliga saker, som om någon har varit extra snäll mot någon. Då får det ena 
barnet berätta och Astrid säger till det barnet som gjort något bra: 
 

– Kommer du ihåg det (och säger namnet)? 
 
Innan det är lunch samtalar vi lite med Astrid om förskolan kontra förskoleklassen samt att 
eventuellt barn som börjar skolan vid sexårsålder och hon säger: 
 

Ska man ta ifrån barnen leken redan i 5-6 årsåldern? Man läser, skriver och räknar, upp 
i hela livet, men leka gör man bara upp i en viss ålder. Ska vi då ta det från barnen 
tidigt? Leken som är så viktig. 

 
Här lämnade vi gruppen för att åka hem. Efter lunch gick de ut för att leka på gården tills det 
var dags att åka hem. 
 
3.5.5 Utomhusobservation på förskolan 
Vi började dagen med samling inne i lekhallen och Doris höll i den. Närvarande i lekhallen är 
observatörerna, Doris och barnen sitter i ring och börjar med att klappa händerna på knäna i 



 30 

en rytm som de verka ha tränat på. Doris säger sedan att nu ska vi se hur många vi är idag. 
Barnen säger den siffra de är i tur och ordning, samma som vid förra observationen men med 
den skillnaden att Doris pekade på dens tur det var. 
 

– Hur många var vi idag?  
– 13 
– Hur många är vi när vi är alla? 
– 19 
– Hur många fattas? Ett barn räcker upp handen och får svara. Doris håller upp sexfingrar så att alla ser och 
frågar där efter:  
– Vilka är det som saknas?  

  
Barnen räknade upp de namn som saknades och Doris tog ner fingrarna var efter namnen 
räknades upp. Därefter hade de ett rytmik pass där de först dansade till ”Rock’n roll till 
frukost” med Tomas Ledin. Då dansade de i ring och de följde Doris rörelser. I ringen fick 
bara en åt gången vara, råkade det komma in två samtidigt backade ett av barnen. Sedan 
dansade de med scarfar till ”Om du har ett äpple vill du dela det med mig”? Då röde de sig 
fritt i hela lekhallen och de fick gärna byta scarfar med varandra. När musiken var slut 
samlades scarfarna upp av ett utvalt barn under tystnad och Doris sa: 
 

– Tack (namnet) du är en stjärna! 
 
Sedan informerade Doris om vad som ska hända under dagen, det är först massage för ena 
gruppen och språklekar för andra och sedan skiftar de. Därefter blir det mellanmål och ut i 
skogen till sångstubben. 
   Grupperna delades in så att fem åringar var i en grupp och sex åringarna i den andra 
gruppen. Vi stannade kvar för att lyssna på hur språkleken gick till för femåringarna. Men 
eftersom det är utifrån sexåringarnas perspektiv vi är ute efter delger vi inte denna episod utan 
fortsätter när sexåringarna kommer tillbaka från massage.  
   Mellan gruppbytet förklarade Doris att de brukar dela upp grupperna i ålder eftersom 
sexåringarna tränas på sina förberedelser inför skolstarten. Hon berättade också att det är 
sällan en sexåring tillhör femåringarna i gruppindelningen men däremot förekommer det 
femåringar bland sexåringarna. 
   Sexåringarna kom in efter massagen. Doris ville veta vad de hade gjort för saga när de 
gjorde massagen på varandra, det blev först lite prat om den. 
   Bilderna på de sammansatta orden består av ett sammansatt ord och det står både med små 
och stora bokstäver. Doris började: 
 

– Vad har jag här?  
– Äpple-skrutt, svara ett av barnen. 
– Ja, det är två ord va? Vilka två ord är det? 
– Äpple och skrutt. 
– Äpple och skrutt ja. Om det nu är så att vi ska ändra dom (Doris visar med knutna nävar). Om vi säger att 
jag har äppel (ena näven) och skrutt (den andra näven), och vad händer då? (Namnger ett barn som räcker 
upp handen) 
– Skrutt-äppel. 
– Här har vi något annat. Förresten var kastar man ett äppelskrutt?  

 
Hon fick några förslag men till slut kom de fram till att man kastar den bland matresterna. 
 

– Och vet ni vad det blir av matresterna sedan? 
 
Något barn svarade jord. 



 31 

 
– Ja det blir jord, säger Doris.   

 
En ny bild och ett nytt barn fick samma frågor. Så här fortsatte det med alla barnen tills alla 
fått göra det var sin gång. Doris var väldigt noga med att allt ”slängs” på rätt ställe. Hon 
sorterade det i olika staplar. Ett barn fick en chipspåse som bild. När det skulle kastas så 
utspelar sig detta, Doris säger: 
 

– Och var ska vi kasta den när vi ätit upp innehållet? 
– I godisen. 
– Vad är den gjord av, vad brukar chipspåsar vara gjorda av? 
– Träd? 
– Träd? Då tänker du på papper som man gör av träd? Ja, kan vara det. Då säger vi att 
denna påse är gjord av papper och då lägger vi den där. Man kan även göra det av 
mjukplast men just denna var gjord utav papper och då lägger man den där. 

 
Ibland när barnen blir lite snackiga började Doris prata tystare och barnen tystnar. När alla 
barnen gjort det en gång avslutade Doris det med att titta på staplarna: 
 

– Nu undrar jag vilken tycker ni det är flest av? 
– Är det lika många i en annan rad? 
– Vilken rad är det minst utav? 

 
Doris räknade ut barnen på tre. Hon räknar, tittar och pekar på barnen, det barn som hamnar 
på tre får gå ut och äta mellanmål. 
   Doris pratade lite om förskolans metodik som är att se barnens helhet, vi kom även in på att 
vara tydlig i instruktionerna till barnen. När barnen kommer och frågar: Vad ska jag göra nu, 
ber Doris dem att sätta sig ner och fundera på vad de vill göra. När de funderat klart kommer 
de till henne och berättar vad de ska göra. Doris berättar också att de har börjat fråga barnen: 
 

– Hur tänker du nu? 
– Vad menar du nu?  
– Vad tycker du? 

 
Hon tycker detta är effektivt speciellt i konfliktsituationer. 
   Efter inomhus aktiviteten gick vi till sångstubben i skogen. Närvarande ute var 
observatörerna samt pedagogerna Berit, Cilla och Doris. Skogsområdet där sångstubben har 
sin plats ligger i en kuperad terräng 15 minuters promenad från förskolan. Scenen som 
fungerar som sångstubbe är lite högre placerad än där vi stod som åskådare. Där fick barnen 
uppträda om de ville. Pedagogerna var noga med att alla som ville fick uppträda, men det var 
inget tvång. Efter sången var det fri lek, då många valde att fortsätta sjunga, men andra gick 
en bit bort för att börja med andra lekar. Pedagogerna har full uppsikt över barnen rycker bara 
in om det uppstår problem, de deltar även i leken om barnen kommer och vill att de ska vara 
med. Syftet med platsen är också att barnen får tränat sin motorik, balans och kondition bland 
alla stockar och stenar som finns överallt. 
 
3.5.6 Pedagogiska inslag i skogen vid sångstubben  
Barnen samlade löv som de sedan visade för pedagogerna. Löven de inte kunde namnge 
frågade barnen pedagogerna namnet på. Tillsammans försökte de komma på namnen på 
löven. Ett av barnen hade samlat många löv som barnet lade ut på en sten i en oplanerad hög. 
Doris frågade: 
 

– Vad har du gjort här då? 
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– Många löv, sa barnet. 
– Vad är detta för löv? 
– Det är bok, det lägger jag här. 
– Vad är detta för löv? 
– Det är ek. 

 
Barnet placerade eklöven för sig på en rad och boklöven på en annan rad. Ur denna situation 
fick Doris tillfälle till matematiska begrepp som större än, mindre än, längre, kortare mm. 
Doris tog detta tillfälle till lärande på ett naturligt sätt, det blev inget konstlat över det. 
   Under hemvägen lektes leken ”adjöleken” en lek som liknar sista paret ut. Barnen gick 
parvis hand i hand. Berit traskade längst fram, hon blåste i visselpipan och sista paret skulle 
säga adjö till varandra och springa längst fram i ledet och där ta varandras händer igen. När vi 
kom tillbaka till förskolan så fick barnen gå in en och en, för att komma in krävdes ett 
sammansatt ord. På detta sätt knöts hela dagens aktiviteter ihop. 
   Vi var tillbaka på förskolan cirka 12:15 då det var lite avslappning för barnen innan lunchen 
serverades klockan halv ett. Under denna tid passade vi på att föra ner våra anteckningar, för 
det regnade mer eller mindre under hela utevistelsen och vi kunde inte anteckna då. 
 
3.5.7 Observation förskoleklassen 
Klassrumsmiljön är ett vanligt klassrum som även används av fritids både före och efter 
skoldagen. Rummet kan delas till två rum tack vare en skjutvägg emellan, men för det mesta 
är det öppet i hela rummet. På den ena halvan av rummet finns barnens skolbänkar och lådor. 
Tavlan är placerad på en utav kortsidorna och utefter en långsida är fönstren placerade. 
Ovanför tavlan är alfabetet uppsatt. På tavlan är det uppsatt ordbilder med text till så att 
barnen ska förstå. Ordbilden med att lyssna har en bild av ett öra och bilden med räck upp 
handen har en bild av en uppsträckt hand osv. Rummet har mycket bilder på väggarna samt 
hyllor med leksaker, spel och pussel. 
   Förskoleklassen är en sexårsgrupp och den består av sex pojkar och en flicka. Pedagogen är 
utbildad lärare för barn mellan sex och tolv år, vi fingerar hennes namn med Ellen.  
   Vi satt placerade med ryggen mot skjutväggen för att få en bra överblick över vad som 
hände i rummet. 
   Dagen började med att barnen kom in i skolan när det ringde in. I korridoren hängde barnen 
av sig kläderna och ställde upp på ett led och sedan hälsade de på läraren en och en med att 
säga godmorgon och ta i hand. Efter det att barnen kommit in i sitt klassrum fick de sätta sig i 
sina skolbänkar med lugn musik spelande i bakgrunden. Därefter började dagen med att Ellen 
presenterade oss och berättade vad vi var för några samt vad vi skulle göra. Lektionen 
fortsatte sedan med samtal om vad som hänt dagen innan och med att dra almanackan samt 
namnsdag mm. Barnen fick sedan ljuda tisdag som stod skrivet på tavlan tillsammans med 
Ellen. Hon frågade i tur och ordning barnen, vad det är för bokstav. Barnen fick säga samt 
ljuda bokstaven. Barnen hade en burk med makaroner och varje dag i månaden stoppade de 
ner en makaron i burken, i dag var det sammanlagt 21 stycken makaroner i burken. Ellen 
frågade: 

 
– Hur många har vi i burken?  
– Varför har vi 21 i burken? 

   
Aktiviteten i klassrummet fortsatte sedan med att prata om vad det är för mat i skolan i dag 
och Ellen läste upp matsedeln. Efter detta tar Trulle över lektionen. Trulle är ett litet troll som 
får följa med barnen hem en vecka i taget. Barnen får hjälp av föräldrarna att dokumentera 
vad som händer i veckan. Tillsammans skriver de berättelser och sätter in fotografier om vad 
de gör hemma i veckan. Det barn som senast har haft Trulle hemma hos sig får frågor av Ellen 
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om vad dom gjort och om Trulle haft det bra hemma hos barnet i veckan. Det barn som står i 
tur på att få ta hem Trulle berättar lite om vad de ska göra hemma i veckan. 
   Barnen får tillfälle att samtala om olika händelser i deras egen vardag i aktiviteterna med 
Trulle. 
   Aktiviteten fortsätter med att barnen sätter sig i en ring på golvet för att leka en lek med 
Trulle. Leken med Trulle går ut på att beskriva ett föremål som Trulle lagt i en fin ask, men 
det är bara barnen som vet vad där är. Ellen får med frågor som, är det avlångt, runt, mjukt, 
rött, fyrkantigt och om det går att äta, gissa och lista sig fram till vad det kan vara för något i 
asken. Hon kan inte lura ut vad det kan vara så barnen får visa, det var en tavelkrita. Nu är det 
Ellens tur att gömma något i asken och barnen får med frågor lista ut vad det kan vara där i. 
Barnen frågar:  
 

– Vad börjar bokstaven på?  
– Vilken färg? 
 

Ellen svarar: 
 

– Det kan jag inte svara på, ni måste fråga om det är brunt eller rött, något jag kan 
svara ja eller nej på.  

 
Barnen fortsätter frågandet med: 
 

– Är det en peng, en orm, en trekant, har den hjul? 
  

Då svarar Ellen:  
 

– Det var en bra fråga men nej den har inte hjul.  
 
Till slut får de en ledtråd: 
 
       – Det går att äta.  

– Är det sallad?  
 

Till sist får de titta och ser att det är en leksaksgris. 
   Efter leken med Trulle får barnen hämta Trulles arbetsbok som de har i sina lådor, här säger 
några barn: 
 

– O, nej inte jobba.  
– Varför måste vi?  

 
Ellen svarar:  
 

– Det är så mycket man måste i förskoleklassen.  
 
Hon fortsätter med att säga: 
 

– Slå upp sidan 14, det är den sida det står en ett och en fyra. 
 
Hon skrev även sidan på tavlan. 
   Ellen visade barnen vad de skulle göra och hjälpte dem med att hitta i böckerna. Uppgiften 
gick ut på att det är tre bilder på varje rad som de ska berätta om och sedan försöka få dem i 
rätt ordning. Till första bilden säger hon: 
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– Vad ser du? 
 
Till den andra bilden säger Ellen: 
 

– Vad har Trulle i korgen? 
 
Och till den sista bilden i den första raden säger hon: 
 

– Vad händer där då? 
 
Barnen fick förklara i tur och ordning hur de vill ha dem. Några av barnen vill ha en annan 
ordning på bilderna, men det är enligt pedagogen bara en utav bilderna som ska vara först och 
den rätta bilden ska färgläggas. Här uppstod det lite orosmoment, pennor som vill vässas samt 
lite slammer i bänkar. Ellen gav barnen instruktioner och barnen satt i sina bänkar och målade 
samt sa: 
 

– Vet ni vad vi ska göra nu? 
– Ser ni vad det ska vara på bilden?  
– Vilken ska vara först? 
– Måla noga! Boken ska ni ju spara. 
– Är det rätt, fröken? 

 
När alla barnen var klara med att måla fick de lägga boken i sin låda och ha fri lek en stund. I 
lekrummet som också fungerar som byggrum höll en del till med egna aktiviteter. Några av 
barnen gjorde pärlplattor. Under tiden kontrollerade Ellen Trulle böckerna, så att alla hade 
gjort färdigt. 
   Vid fruktstunden vid halv tio satt alla barnen på sina kuddar i en ring och läraren läste 
Mamma Mu åker bob. Innan fruktstunden tvättade alla barn sina händer. Barnen hade med sig 
egen frukt som de skalade och åt under lässtunden. Under berättandet visade Ellen hela tiden 
bilderna för barnen samt frågade lite om handlingen. Men barnen hade svårt att sitta stilla och 
blir tillrättavisade. Efter fruktstunden var det dags för rast, Ellen skulle vara rastvakt så alla 
gick ut på rast.  
 
3.5.8 Idrottsaktivitet 
Efter rasten hade barnen idrott och lek i gymnastiksalen. Sexårsgruppen var tillsammans med 
femårsgruppen under idrottslektionen, nu var det två pedagoger tillsammans som höll i 
aktiviteten. Pojkarna bytte om i sitt omklädningsrum och flickorna i sitt. Det tog lite tid innan 
de kom igång, det skulle kläs om till gymnastikkläder och knytas skor. Ellen tycker att det ger 
en bra träning i att klä sig mm. Det får ta den tid det tar. När alla var klara samlades barnen i 
en ring mitt i hallen och reglerna för leken som ska lekas gicks igenom. Ellen delade upp 
barnen i grupper om fyra. Varje grupp fick ett fisknamn, små sillar, guldfiskar, abborrar, 
guppys de två lärarna är gammelgäddor.  
 

– Spring runt väggarna, håll er inte bara i era hörnor. 
– Gammelgäddan kommer!   

 
Höga skrik och spring hördes i hela salen, gammelgäddorna fångade några av de små 
fiskarna. Leken fortsatte tills det inte var några barn kvar. 
   Nästa lek var en boll lek, alla barn fick var sin boll, Ellen talade om för barnen att de skulle 
hålla bollen stilla när de fått den. Barnen kivades lite om bollarna en vill ha en blå boll och en 
annan vill ha en röd och att några kunde på inga villkor hålla bollarna stilla. Ellen inledde 
övningen med: 
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– Nu vill jag att ni lägger bollen bakom er  

 
Hon fortsatte sedan med andra instruktioner: 
 

– Nu vill jag ni lägger bollen ovanpå er 
– Nu blir det klurigt, nu vill jag att ni lägger bollen jämte er till höger 
– Tänk på vilken hand ni skriver med 
– Jag skriver med båda, säger ett barn 
– Jag skriver med denna 
– Skriver du med vänster? 
– Ja! 
– Nej det gör du väl inte! 

 
Sedan fortsatte bollövningen med följa John, alla skull göra likadant som den som gick först, 
rulla framåt och gå samtidig, rulla baklänges och gå samtidigt. Bollandet avslutades med att 
barnen rullade bollen så att de skrev sitt namn.  
   När de skulle leka tunnelboll och barnen ställdes upp i kö, blev det knuff i kön. Ellen tog tag 
i det och sa: 
  

– Vi hinner inte något om ni knuffas.  
– Tycker ni att detta fungerade bra? 
– Nej, svara barnen.  
– Varför blir det så då?  

 
Samt förklarade att nu hinner vi inte göra denna lek och man måste lära sig att kunna komma 
överens. Leken avbröts och barnen fick lägga sig ned med stora utrymmen mellan varandra 
för att ha avslappning med lugn musik i bakgrunden. Ellen avslutade med: 

 
– Alla som har något blått på sig går och duschar.  
– Alla som har någon… osv. 

 
Därefter var det dags för dusch och byta om, som om igen tog sin lilla tid. Efter idrotten var 
det samling i femåringarnas utrymme där det var fri lek tills det var lunch 11.30. 
   När fem och sexåringarna är tillsammans är de ofta i femåringarnas utrymme som är ett 
gammalt klassrum för hemkunskap.  Ett stort rum som är ljust och rymligt med högt i tak.  
   Matsalen är en mysig matsal med lite ”hemmakänsla”, där det finns cirka tio bord med åtta 
tillhörande stolar till varje bord. På bordet står det värmeljus (som är tänt), en vas med en 
blomma (torkad), bestickhållare, en korg med knäckebröd samt smör. Barnen stod i kö och 
blir serverade mat av matmor och pedagogen.  Det är lagom ljudnivå under tiden vi äter. 
 
3.5.9 Musik och sång 
Barnen samlades i musikrummet, nu var barn från sexårsverksamheten, ettan, tvåan samt 
trean tillsammans. Pedagogen från 1-2: an var ansvarig tillsammans med Ellen för musik och 
sång aktiviteten. De sjöng många sånger som handlade om kroppen, temat för hösten är 
kroppen. Vid öppet hus som ska vara i december ska barnen få uppträda inför föräldrar och 
vänner med dessa sånger. Pedagogen visade hela tiden hur barnen skulle göra 
kroppsrörelserna till sångerna, samt att sångtexterna fanns uppskrivna på stora papper så att 
alla kunde se. Pedagogerna försökte hela tiden var uppmuntrande och sa: 
  

– Bra 
– Den kan ni!  
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Avslutningen av dagen ägde rum genom att pedagogen frågade: 
 

– Alla som har ätit clementin i dag får gå till sitt klassrum 
– Någon som har ätit banan?  

 
Ända tills alla hade gått till klassrummet för att säga adjö för idag. 

 
3.5.10 Genomförande av intervjuerna i förskolan 
Intervjun i förskolan genomfördes fyra veckor efter observationen, den utfördes på kontoret 
dit alla har tillträde. Vi lyckades att sitta där helt ostörda, i cirka en halvtimme. Intervjun ägde 
rum med pedagogen Doris. År 1977 blev hon färdigutbildad förskollärare. Sedan dess har hon 
varit verksam inom förskolan. Hon har arbetat med olika konstellationer i verksamheterna, 
exempelvis med syskongrupper. Numera driver hon och en kollega, även hon utbildad 
pedagog, verksamheten vi besökte.  
   Vi ställde samma frågor till både förskolan och förskoleklassen. Doris fick läsa igenom 
frågorna först, innan hon svarade på dem, vilket gjorde att svaren och frågorna på vissa ställen 
flöt ihop. Här nedan är de viktigaste delarna av svaren ned skrivna. 
 
Hur förbereder ni i förskolan barnen inför den obligatoriska grundskoleutbildningen? 
 

Det allra viktigaste tycker vi är att barnen får ta ett eget ansvar. Ta ett eget ansvar för 
vad de ska göra, för sina grejor och klara sig själv i hela den stora gruppen så att säga, 
och det jobbar vi med på olika sätt. Om vi tittar på simning och skridsko, inte bara 
bitarna aktiviteter, utan vi tittar på allt innan och allt efter, hålla rätt på sina grejor 
försöka fixa med duschar och omklädning och allting själv. Så att de är säkra med sig 
själv när de kommer iväg till skolan. Det tycker vi är den absolut viktigaste biten. 
Aktivitetskorten på onsdagarna det är också ett sätt att förbereda sig, ta ansvar för detta 
ska jag göra, sedan när detta är färdigt så kan jag välja vad jag vill. Det handlar om att 
eget ansvar för sig själv om vad man ska göra med sina saker. 

 
Doris berättar att i början när barnen kommer upp till den äldsta avdelningen hjälper 
pedagogerna dem med att hålla i ordning på korten samt att komma igång med dem. 
 

Det är lite grann så man jobbar, tror jag, överlag i skolan med arbetsscheman och så är 
detta på en liten annan nivå, på deras nivå. Jag tror att fixar de sig själv så har de 
mycket lättare att komma in och ta till sig allting i skolan. Läs och skriv, det är klart att 
det också är en förberedelse inför skolan, men vi tycker ändå att det allra viktigaste är 
att ta eget ansvar och därför lägger vi jätte mycket tid på det, otroligt mycket tid på det 
egentligen. Då är det mycket vunnet.  

 
Hur arbetar ni med grundläggande läs- och skriv -inlärning och matematik i förskolan? 
 

Givetvis är läs, skriv och matte viktiga bitar att få med sig. Det jobbar vi med det i korta 
stunder, ofta, men korta stunder. När det gäller läs så handlar det jätte mycket om att 
känna var ljuden finns. Det handlar ju inte om att rabbla alfabetet, det handlar om var 
ljuden ligger och lära sig känna igen ljuden, vi pratar jätte mycket om hur man gör? Var 
är tungan? Sedan börjar man så smått att få ihop två ljud, och jösses så gick det ju, 
upptäcker de, att här fick man i hopa detta, utan att jag egentligen har sagt att nu ska ni 
lära er att läsa. Det handlar om att bli säker med ljuden, när det har mognat, så är det då 
de har knäckt läskoden, men man måste jobba ofta med det. 

 
Doris berättar vidare att de arbetar ända ner på minsta avdelningen med detta och då med 
sånger där de sjunger om begynnelsebokstaven i barnens namn.  
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   På onsdagarna vid inne förmiddagen får barnen oftast skriva något till det de ritar. De tvingar 
aldrig barnen till att skriva själv, vill de ha hjälp, hjälper pedagogerna dem med det och skriver 
före och barnen får själva skriva efter. Hon berättar att: 
 

Vissa barn kan fortare skriva än de kan läsa och det är rätt så viktigt att se att lärandet 
finns från olika håll, så att vi inte tror att nu måste vi först lära oss att läsa för att sedan 
skriva, man kan gå andra vägar också. Jag har upptäckt att många barn har lärt sig 
fortare att ljuda fram ordet de har i huvudet och skriva än tvärt om. 

 
När barnen sedan har lärt sig att skriva rättar de aldrig dem, utan de får stava som de själva tror 
att orden de ljudar fram stavas. Eftersom pedagogerna tycker det viktiga är att barnen faktiskt 
har gjort det själva samt att de uppmuntras och lockas till det. 
   Doris kommer sedan in på hur viktigt det är att barnen får lära sig på olika sätt: 
 

Vi har mycket bilder där ordet är skrivet, så att man får det både och man använder 
dessa bilder till att sortera på olika sätt och då får vi in lite matematik. Man kan se hur 
många som det är flest utav, det är matematik, samtidigt som man ser orden. Vissa barn 
lär sig genom att se ordet och vissa lär sig lättare genom att ljuda, det gäller att få med 
så många olika saker som möjligt för att få med sig så många barn som möjligt. Jag tror 
att det är där förskolepedagogiken ligger, att försöka bredda sitt sätt till inlärning, och 
att man har med sig alla sinnen, för alla människor har olika starka sinnen, som man lär 
sig genom och då gäller det att hitta och bejaka det så att alla får en chans.  

    
Doris berättar vidare att personalen har resonerat om att de pratar för mycket med barnen och 
att de måste tänka på att inte gör det för att ge barnen andra upplevelser också. Hon menar även 
att det är lätt att hamna i den fällan, den gamla förmedlingspedagogiken, det är viktigt att tänka 
på att vissa barn lär sig mer genom att se och att känna. Därefter kommer hon in på 
matematiken. 
 

Matematiken där jobbar vi likadant med många, ofta och korta tillfällen. Nästa fråga 
där du skriver om leken, leken har jätte stor betydelse barnen måste få leka. Vi kan inte 
hålla för långa samlingar, för de lyssnar inte, de tar inte in till slut, utan korta tillfällen 
och sedan får de leka, för då tar de ofta med sig det de har fått in, med sig in i leken och 
bearbetar och då händer det någonting.   

    
Hon säger att även längre ner i åldrarna får de in matematiken i vardagliga lärsituationer utan 
att de för den sakens skull kallar det för undervisning utan då genom att exempelvis blanda 
stövlar och para ihop dem, para ihop strumpor och så vidare. Doris pratar även om ett 
annorlunda tänk som matematiken har som inte läs och skriv har: 
 

När man pratar om denna sorts tänkande som kanske är lite annorlunda gentemot läs 
och skriv. I matematiken får de ofta frågan, hur tänkte du? Och ofta kastar man ut, hur 
kan det vara? Vad tror ni? Alla får tänka efter och sedan blir det aldrig ett tänkande som 
är fel, utan man bara konstaterar jaha så tänkte du. Jaa, och så tycker du. Och ibland kan 
man säga; men förklara hur du tänkte? Hur tänkte du? När barnen ibland börjar bena 
upp sitt tänkande, kommer de framtill nej, det var ju fyra, jaha jaja. Så ibland är det 
också bra att ge dem frågan: Hur tänkte du? För då börjar det hända saker, att de reder 
ut sina tankar. Sedan får de många tankar på vägen, som ett instrument, att fråga hur 
tänkte du dig där då? Och på det viset får man ett bredare tänk.  

 
Hon resonerar vidare om hur barn uppfattar saker och säger: 

 
Säger man då att det är fel är det risk att de slutar tänka. Har man fått fel för många 
gånger är det inte så stor idé, men vi fastnar också i fällor, vi har saker med oss sedan vi 
själva, tror jag gick i skolan. I min uppväxt var det antingen rätt eller fel. Jag tror att om 
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man är en trygg ledarindivid och inte är rädd för vad som kan hända, om jag inte har 
fullständigt kontroll alltid och inte kan allting, så tror jag att man kan komma mycket 
längre, när man kan säga att det har jag ingen aning om, men hur tar vi reda på det? Jag 
tror faktiskt att man kan vinna mycket respekt för barnen genom att faktiskt säga att det 
har jag ingen aning om, men vi tar reda på det, och då ska vi helst inte glömma att ta 
reda på det. 

    
Hon tycker att det är detta som är tjusningen med jobbet, man utvecklas hela tiden genom att 
delge varandra tankar och idéer. 
 
Vad anser ni om lekens betydelse för lärandet? 
 

Lekens betydelse är jätte stor, jag tror också att vi som pedagoger kan ladda lekens 
situationer genom att förskolan arrangerar olika rum och där inne har vi dom grejorna 
och då kan man ladda den leken i dom rummen till något visst. När de leker lekar och 
någon inte får vara med kan man använda den leken till att gå in i diskussion, som att 
vad händer här? Någon får inte vara med, plötsligt har vi fått leken till grund att prata 
om någonting, som handlar om den sociala biten, hur man är mot varandra? Hur gör 
man? Samtidigt som det är viktigt att barnen leker med allt de har fått in, är det viktigt 
att vi ser på leken och går tillbaka och ser vad kan vi göra här, att man faktiskt ser leken 
som en jätte viktig situation för barnet. Där kan vi få in massor av information genom 
att stå och bara titta. Man kan se vem som är ledare i gruppen, man kan se attityder 
sinsemellan, om någon blir utstött, man kan se jätte mycket. Så därför har leken 
betydelse från två håll, både att barnen skall bearbeta och att vi observerar på vad som 
händer i leken. 

 
Hur samarbetar ni med grundskolan för att stödja barnets utveckling och lärande i ett 
långsiktigt perspektiv? 
 

Då kan jag ju säga IUP.  
 
Förut innan föräldrarna fick välja skolor till barnen, hade förskolan bara samarbete med en 
grundskola och då var det lättare, samt att de samverkade hela det sista året. Nu går inte det 
eftersom det är så många andra skolor och det blir svårare med samarbetet. Hon säger: 
 

Men nu är det ju så att barnen går ju till så många olika skolor och eftersom vi har en 
förskoleklass här, så blir det kanske lite konstigt gentemot andra förskoleklasser. 
Eftersom vi inte har en skola att prata med, att jobba upp mot så är vår IUP väldigt bra, 
matematik och svenska och även den sociala kompetensen får där en sammanfattning 
om vad, samt hur långt barnet har kommit i sitt tänkande. Jag tycker IUP: n i vårt läge 
är ett bra instrument, om vi ser det som en hjälp till barnen och inte som ett krav, att här 
är dom, här befinner de sig, va bra, då kan nästa ta över. Sedan måste det vara skolans 
sak att försöka sätta sig in i detta och ta emot barnet utefter det. 

 
Doris berättar att det aldrig är någon som har uttryckt att de har varit missnöjda med detta sätt 
att överlämna till förstaklass men det har funnits barn som har bytt skola efter ett tag och att det 
har inte berott på förskolan utan det har berott på att föräldrarna i grunden har varit 
obeslutsamma till att sätta sitt barn just i den skolan. Hon menar att barn känner av om 
föräldrar skickar ut fel signaler till sina barn. Hon säger: 
 

Där tror jag att föräldern spelar en jätte stor roll, är man väldigt osäker, det tror jag 
gäller även vid val av förskola. Om man kommer till en förskola och man inte är riktigt 
hundra då sänder man de signalerna, man behöver inte ens säga någonting, barnen 
känner på föräldrarna att det inte är riktigt bra här.  
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Vidare tycker hon att vuxenkontakt för barnen är väldigt viktigt i dagens samhälle. Flyktiga 
vuxenkontakter är inte bra för barnen, menar hon. Då syftar hon till de skolor där inte någon av 
personalen följer med gruppen upp i första klass, för då får de ett år där det bara blir en ytlig 
vuxenkontakt. De skolor där personalen följer med upp i skolan tycker hon är bra. Hon avslutar 
denna fråga med: 
 

Det är ett val som föräldrarna får göra och de är lite obekvämare kanske när dom sedan 
ska lämna oss, men det är många här som är inne på tredje barnet och gör på detta 
viset, så det måste ändå kännas som att dom är nöjda att ha det på detta viset. 

 
Hur fungerar samverkan mellan er och grundskolan?  
  

Vissa skolor, vi har nog fyra skolor, vissa skolor som är positiva, som säger: Kom jätte 
gärna! Vi bokar tider och datum och barnen blir lämnade där av sina föräldrar ett antal 
gånger, vi hämtar och vi är med där och så vidare. Andra är jätte irriterade på oss för att 
de inte har fått barnet när de egentligen skulle ha det som sexåring. Men vi är villiga att 
satsa en del, dock inte under hela året. Under hösten gör vi aldrig något sådant utan det 
kommer i februari kan man säga, då barnen har gjort sina val, man kan säga att 
föräldrarna skjuter upp valet ett år, vilken skola man ska till.  

 
Vad är viktigt att ha med sig från förskolan - skolan ut i livet i ett femtonårs framåt seende 
perspektiv? 
 

Det allra viktigaste är, tror jag, är att vara nöjd med sig själv, att ha en tillit till sig själv. 
Det är precis detta tänkande vi pratade om innan, att inte hela tiden få, fel och nej, och 
det var inte bra, utan på något vis bygga positiva spiraler. Vi har för många 
femtonåringar som inte har någon tillit till sig själv och vi har för många nittonåringar 
som går alldeles i kras när de går sista året i gymnasiet.  
 

3.5.11 Genomförande av intervjun i förskoleklassen 
Intervjun med förskoleklassen genomfördes fyra veckor efter observationen och den utfördes 
på skolan. Intervjun ägde rum med pedagogen Ellen som är utbildad lärare för barn i åldrarna 
6 – 12 år, hon har arbetat som lärare för yngre barn i ett år efter sin lärarutbildning. Frågorna 
vi ställde var i stort sett likadana till både förskolan som förskoleklassen men med en skillnad 
i ordningen som frågorna ställdes. Ellen fick läsa igenom frågorna först innan hon svarade på 
dem vilket gjorde att svaren och frågorna på vissa ställen flöt ihop. Här nedan är de viktigaste 
delarna av svaren nedskrivna. 
 
Hur förbereds barnen i förskoleklassen inför första klass i grundskolan? 
 

Det allra viktigaste när man har en förskoleklass är att få barnen att samspela med 
varandra, det är det mest grundläggande i förskoleklassen. Det är viktigt att få en trygg 
och bra grupp. 
Jag arbetar hela tiden med detta, som att få barnen att visa hänsyn och att de lyssnar på 
varandra. Barnen har svårt att lyssna på andra och vill gärna prata själva hela tiden 
istället för att lyssna på varandra. 
 Skolförberedande övningar är till exempel att lära sig rutiner för att hitta en trygghet i 
vardagen samt att bekanta sig med allt det sociala i skolmiljön som att vänta på sin tur, 
ta hänsyn till varandra, träna olika begrepp, träna att sitta still en liten stund för att få ro 
i kroppen, samtala, diskutera, lyssna. Samt träna motorik, rörelse, att hålla i penna och 
kritor. Att bekanta sig med bokstäver och siffror försöker vi hela tiden göra på ett 
naturligt och lekfullt sätt. 

 
Hur arbetar du medgrundläggande läs- och skrivinlärning samt matematik? Därefter kom 
följdfrågorna - hur - vad får de göra då?  
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Till exempel vilket material används samt frågan får leken utrymme i lärandet, hur, på vilket 
sätt? 

Jag läser högt en stund varje dag, för det mesta i samband med fruktstunden, jag 
använder böcker som innehåller både bilder och bokstäver. Vi ljudar bokstäverna samt 
skriver dem på tavlan, i skrivböcker, och ritar något som börjar på bokstaven. Barnen 
får även leta efter någon sak som börjar på bokstaven. När vi arbetar med bokstäver är 
det inte i för långa pass. Jag försöker att i en kvart upp till en halvtimme på 
förmiddagen vara verksam med att skriva med barnen, de får skriva sina namn och sina 
telefonnummer och så vidare. De får även rita mycket. Sagoböcker, leksaker, pussel 
och spel används för att få in lek samt att vi leker olika lekar med rim och ramsor samt 
rytm lekar. Vi är även utomhus varje dag och då får vi in leken hela tiden. Jag har för 
det mesta de skolförberedande aktiviteterna som mest i en timme på förmiddagen 
varvat med avslappning, samlingar och lek. Resten av förskoleklassens dag är fri lek. I 
matematiken har vi inte någon lärobok utan vi använder oss själva, våra kroppar i 
stället på ett lekfullt sätt, vi räknar hur många vi är varje dag, samt räknar vad vi har på 
kroppen, barnen får till exempel ställa sig i storleksordning. Jag börjar alltid dagen med 
att dra almanackan och då kommer veckodagarna in samt att vi pratat om vad en vecka 
är och hur långt en månad och ett år är. Jag lär inte banen räkna det är så mycket annat 
som till exempel alla begrepp, former, färger, följa mönster och rumsuppfattningar som 
är det övergripande i matematiken. Det material vi använder mycket för läsinlärningen 
är Trulle modellen. 

I boken Språkstegen av Anne-Marie Bryntse och Anita Palmqvist tränas den språkliga 
medvetenheten tillsammans med trollet Trulle. Trulle har en språkstege med fem stegpinnar; 
rim, meningar, ord, stavelser och ljud. Man börjar från helheten, rim på den lägsta stegpinnen, 
och klättrar vidare tills man når ända upp till ljud, språkets minsta beståndsdel. Eftersom det 
finns ett samband mellan språklig medvetenhet och läs- och skrivinlärningen utgår Trulle-
materialet från att det är viktigt att redan tidigt, i förskolan, träna språklig medvetenhet. På så 
sätt kan man stärka barnens självförtroende och förebygga senare läs- och skrivsvårigheter. 
Det är också viktigt att klättringen på stegen görs rolig och utan krav på stora prestationer. I 
materialet ingår en Trulledocka, en storbildbok, arbetsböcker kring språket och lekarna samt 
utförliga beskrivningar av hur övningarna kan genomföras. 

Jag tycker att det är viktigt att man har material som stimulerar leken och lärandet i 
förskoleklassen. Det ska vara roligt att vara här i förskoleklassen och man ska känna att 
det är roligt att lära sig saker tillsammans med andra. Det är jätte viktigt att arbeta med 
samarbetsövningar och jag använder mig av boken Gruppen som grogrund i arbetet 
med gruppen den är skriven av Gunilla O. Wahlström, den har många användbara 
övningar för förskolklassen. Det som är det allra viktigaste är att man leker in allt och 
att man lyssnar på barnen samt att de får träna sig i att samarbeta. 

Vad anser du om lekens betydelse för lärandet för barnen i förskoleklassen? 

Jag tycker att det är viktigt att man har material som stimulerar leken och lärandet i 
förskoleklassen. Och att man använder fantasin samt barnens egna idéer. 

Vi undrade sedan hur samarbetet med de andra klasserna fungerar? 

Sexåringarna är ofta tillsammans med femårsgruppen som även den har lokaler på 
skolan och inte på förskolan samt att en dag i veckan har sexåringarna en temadag 
tillsammans med första, andra och tredje klassen. Vid temadagen är barnen uppdelade i 
grupper med barn ifrån alla klasser. 
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Vad tycker du är viktigt att ha med sig från förskoleklassen till skolan och 
vidare ut i livet i ett femtonårsperspektiv? 

Ellen ansåg att det var en klurig fråga, hur ska man veta det? Men viktigt är att man får 
en stadig och trygg grund att gå vidare från. Samt att eleverna har allsidiga kunskaper, 
att se till att eleverna klarar grundskolan är viktigt. Men här kan jag omigen säga, att 
kunna samarbeta är nog jätte viktigt att kunna i framtiden. Och att skolstarten blir bra 
är jätteviktigt, att det blir rätt från början. 
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4 Resultat och analys      
I nedanstående stycke följer analys av observationer och intervjuer. Vi har valt att redovisa 
verksamheterna var för sig för att sedan i diskussionen väva samman till en helhet. Vi har 
likaså vid vår analys valt att inte namnge pedagogerna vid deras riktiga namn utan endast 
skriva pedagog eftersom det inte har någon betydelse beträffande vem som uttrycker vad. 
 
4.1 Empirianalys 
Den analysmodell vi använt oss av är en fenomenografisk logisk analys och med det avses att 
vi har gjort en logisk förklaring av intervjuer och observationer. Analysen har sin 
utgångspunkt i vad skolförberedande är enligt styrdokumenten och vilka kunskaper som 
kommer att bli viktiga för barnen att ha med sig i framtiden. Vi har studerat hur pedagogerna 
vägleder sina elever samt undersökt förskolans pedagogik i relation till förskoleklassens 
pedagogik. 
 
4.1.1 Analys förskolan  
Det märks att helhetssynen på barnen är viktig, allt i enlighet med Lpfö-98. Vid samlingarna 
är pedagogerna noga med att alla får komma till tals och de får oftast tala tills de är färdiga. 
   Vid de olika övningarna råder det oftast envägs konversation, det är oftast pedagogen som 
ställer frågorna och barnen svarar. Pedagogerna försöker vara noga med att inte direkt säga att 
barnen har fel, utan de lotsar dem till rätt slutledning. Detta påpekar också den pedagog vi 
intervjuar på förskolan att det är viktigt att inte ge barnen ett rätt eller fel. 
 

– Säger man då att det är fel så är det risk att de slutar tänka. 
 
Eftersom i Lpfö-98 står det ”Barnen skall få stimulans och vägledning av vuxna för att genom 
egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter” (s.6). Med 
vägledning vad det gäller matematiken så talar de på förskolan om hur man ska få barnen till 
att utveckla sitt tänk och då genom frågor som, Hur tänkte du? Vad tror ni? Så att alla barnen 
får en chans att tänka till och det visar sig också i observationen under matematikövningen då 
detta utspelades: 
  

– Om där står fem och där står fem och det är ett plus emellan, och då får alla tänka, tänka, tänka (hon 
försöker tysta de barn som bara vill säga svaret rätt ut, hon namnger ett barn.) 
– Vet du vad det blir?  

 
Detta är också i enlighet med Martons fenomenografi, hitta nya sätt att tänka och lära in på. 
Där man som pedagog ska försöka lyfta fram de olika variationerna av tänkandet så att barnen 
lär sig bättre förståelse (Claesson, 2002; Marton & Booth, 2000). Detta påpekar också 
pedagogen i intervjun flera gånger, det gäller inte bara matematiken utan även i skriv och läs 
inlärningen tycker hon. 
 

– Vissa barn kan fortare skriva än de kan läsa och det är rätt så viktigt att se det att 
lärandet finns från olika håll så att vi inte tror att nu måste vi först lära oss att läsa för 
att sedan skriva, man kan gå andra vägar också. Och det har jag upptäckt att många 
barn har lärt sig fortare att ljuda fram ordet de har i huvudet och skriva än tvärt om. 

 
Det är inte bara i inlärningssituationer som förskolan tillämpar de fenomenografiska frågorna 
utan även under barnrådet. Pedagogen började med att fråga: 
 

– Vad är ett barnråd? 
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Barnen kom med olika förslag, om det har hänt något under veckan, någon som har varit 
ledsen? Barnen räcker upp handen och berättar vad de har att säga. Pedagogen vänder sig 
sedan mot det barnet som har gjort något och säger: 
 

– Känner du igen det? 
 
Barnet får berätta om hur det upplevde händelsen. Hela tiden försöker pedagogen se bådas 
situation och tar inte någons parti och avslutar med: 
 

– Vad har vi lärt oss av detta? 
 
Barnen får känna efter hur man känner, om hur man själv hade upplevt det. De pratar också 
om att hur avkodningen är om någon säger sluta, slutar man då? 
   Barnrådet avslutas alltid med de roliga saker som har hänt, exempelvis om någon har varit 
extra snäll mot någon. Då får det ena barnet berätta och pedagogen säger till det barn som 
gjort något bra: 
 

– Kommer du ihåg det (och säger namnet)? 
 
Konstruktivismen ser vi också drag av i förskolan vad det då gäller att pedagogerna visar ett 
intresse för barnens tankar och svaren på frågorna, även om barnen inte sitter inne med de så 
kallade rätta svaren. Det visar sig i dialogen mellan pedagog och barn i språkleken. Ett barn 
får en chipspåse som bild. När det ska ”slängas” så utspelar sig detta: 
 

– Och var ska vi kasta den när vi ätit upp innehållet? 
– I godisen. 
– Vad är den gjord av? ... Vad brukar chipspåsar vara gjorda av? 
– Träd? 
– Träd? Då tänker du på papper som man gör av träd? Ja, kan vara det. Då säger vi att 
denna påse är gjord av papper och då lägger vi den där. Man kan även göra det av 
mjukplast, men just denna var gjord utav papper och då lägger man den där. 

 
Här lotsar pedagogen barnet till den plats i sorteringen som chipspåsen skall ligga i. Vi kan 
konstatera att det finns både konstruktivism, fenomenografi och bitar av det sociokulturella i 
denna situation. Vygotskij menade på att inlärning sker genom det sociala samspelet med en 
vuxen, vilket sker här samt att det fenomenologiska är att inte säga att barnet har fel utan att 
få barnet att tro att det hade rätt från början.   
   Här får pedagogen även in vikten att jobba med miljön som det står i Lpfö-98 att 
förskolorna skall göra: 
 

Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturfrågor (Lpfö-98 s.7).  
 
Natur och miljö är profileringen i förskolan. Förskolan är en grön flagg förskola och har 
sopsortering på gården samt äter ekologisk mat. 
   Leken har två viktiga syften på förskolan, det är som den intervjuade uttryckte sig att leken 
har betydelse från två håll: 
 

… både att barnen skall bearbeta och att vi skall titta på vad som händer i leken. 
 
Med det tolkar vi att, det barnen lär sig i de olika situationerna det tar de med sig i leken vilket 
också Lindqvist (1995) är inne på samt att i Lpfö-98 står det: 
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Leken är viktigt för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 
främja varje barn utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan (Lpfö-
98 s.6) 

 
En av pedagogerna uttrycker sig under observationen att: 
 

Ska man ta ifrån barnen leken redan i 5-6 årsåldern? Man läser, skriver och räknar, upp 
i hela livet, men leka gör man bara upp i en viss ålder. Ska vi då ta det från barnen 
tidigt? Leken som är så viktig. 

 
Detta belyser också lekens betydelse för barnen. Det viktigaste som barnen bör ha med sig i 
framtiden det tyckte pedagogen på förskolan var den sociala biten och framför allt känna en 
tillit till sig själv. Vilket hon uttrycker som så att: 
 

För egentligen om vi är riktigt krassa idag så är detta en liten del av livet, men kommer 
vi ut där ifrån och man inte har en tillit till sig själv då är det kämpigt. 

 
Där hon sedan fortsätter med att: 
 

Vi har för många femtonåringar som inte har någon tillit till sig själv och vi för många 
nittonåringar som går alldeles i kras när de går sista året i gymnasiet.  
 

4.1.2 Analys förskoleklassen   
Vi har i analysen av observation och intervju förutom våra frågor utgått från Lpo-94, vi kunde 
inte i Lpo-94 påträffa vilka riktlinjer eller mål att sträva mot som gäller specifikt för 
förskoleklassen, endast i fråga om kapitel 2.5  Övergång och samverkan. Vilket har gjort att vi 
blivit lite konfunderade angående vad i Lpo-94 som avser förskoleklassen. Problemet gav 
upphov till att vi fick svårigheter med analysen av förskoleklassen.   
   Förskoleklassen är belägen i en skolbyggnad vilket gör att skolmiljön samt dess tradition 
upplevs tydligt. En skolbyggnad är byggd enligt skolans regler av hur en skola praktiskt kan 
vara organiserad. Med korridorer och klassrum med närbelägna toaletter som är placerade i 
korridoren samt en matsal i ett eget rum. Perssons (1993) tankar angående skolans traditioner 
kommer till tals här men vi kan även se detta som en fördel när det gäller att förbereda 
sexåringarna inför skolstarten, men också en nackdel som Pramling (Pedagogiska magasinet 
2002-05-30 Pramling Samuelsson, Internet 2006-11-23) menar angående att lokalerna inte är 
anpassade för inbjudan till lek, skapande och barns vilja att röra på sig. I detta fall ansåg vi att 
det inte är några problem med lokalerna eftersom det finns ett litet extra rum angränsat till 
klassrummet, vilket egentligen tillhör fritidshemmet, som utnyttjas av förskoleklassen. På 
skolgården samt i närliggande skog finns det dessutom stora utrymmen att röra sig på.  
   Vad som gäller för skolförberedande står mer tydligt i Myndigheten för skolutveckling 
(2006a) där det anses att förskoleklassen skall vara som en bro mellan förskolan och första 
klass i grundskolan. Barnen skall ges en mjukstart i allt det skolan står för, där läsning och 
skrivningen är den del av det.    
   Både Lpo-94 och Lpfö-98 framhåller leken och den kreativa förmågan som viktig för barns 
inlärning och utveckling. Det märks att leken vävs in på ett bra sätt i förskoleklassen med 
hjälp av Trulle. I Lpo-94 står det bland annat att: 
 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet (Lpo-94 s.5).  
 
I övningen med asken då pedagogen och barnen skulle gissa vad det var i asken har vi 
kommit fram till att pedagogen med ett pedagogisk förfarande vävt in lek, begrepp samt 
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skolförberedande aktiviteter i olika sammanhang, vilket i detta fall vi tolkar som en övning i 
språklig medvetenhet.  
   Språklig medvetenhet anser Svensson (1998) är mycket viktigt för barn när de ska lära sig att 
läsa. Hon skriver vidare att språklig medvetenhet är när barnet självständigt och medvetet 
funderar över språket, både talat och skrivet språk. Litet av detta styrks också i intervjun med 
pedagogen då hon säger: 
  

Jag tycker att det är viktigt att man har material som stimulerar leken och lärandet i 
förskoleklassen. Och att man använder fantasin samt barnens egna idéer. 

  
Uppgiften med bilderna från Trulles arbetshäfte går ut på att sätta bilderna i rätt ordning, det är 
en bild enligt pedagogen som ska vara den ”rätta” att vara först, men det tycker inte några av 
barnen.  De får förklara i tur och ordning hur de vill ha dem och barnen får komma till tals om 
vad de anser. Vilket kan tolkas till den konstruktivistiska teorin som menar att det är viktigt att 
pedagogen ger tid för barnens svar samt funderingar.  
   Med anledning av samverkan med förskolan var idrottsaktiviteten ett bra sätt att gå till väga 
samt att med stöd av läroplanen även få in leken i sammanhanget. I Lpo-94 under kapitel 2.5 
står det: 
 

Läraren skall: 
Utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem, utbyta kunskaper och 
erfarenheter med personalen i förskolan (Lpo-94 s.14). 

 
Vi anser att idrottsaktiviteten var ett bra exempel på lek, rörelse och motorikträning eftersom 
behovet av lek och rörelse är extra viktigt för barn i växande ålder. Det har även en stor 
betydelse för lusten att lära samt hälsa och välbefinnande. Det har även innebörd för barnets 
perceptuella och kognitiva utveckling, vilket i sammantaget kan resultera i att om barn inte rör 
sig tillräckligt så kan det få konsekvenser på de teoretiska uppgifterna i skolan (Wolmesjö, 
2006; Piaget, 1971; Grindberg & Langlo, 2000).  
   Därtill var även bollövningen en utmärkt övning för skolförberedande, barns utveckling och 
inlärning samt gruppsamarbete. I intervjun framhåller pedagogen att detta är viktigt ur den 
sociala aspekten: 
 

Det allra viktigaste när man har en förskoleklass är att få barnen att samspela med 
varandra, det är det mest grundläggande i förskoleklassen. Det är viktigt att få en trygg 
och bra grupp. 
 

Det som blev uppenbart för oss i musik och sång aktiviteten var att barnen i förskoleklassen 
fick vara tillsammans med barn från 1-3: an samt deras pedagog, och det var ett utmärkt sätt att 
få alla att samarbeta samt även att röra på sig till musiken.  
   I musiken anstränger sig pedagogen med att få med alla barn. Samarbetet med de övriga 
klasserna var ett utmärkt sätt att få barnen att träna samarbete på ett roligt sätt, tillika fick de 
in kreativitet och rörelse, allt i överensstämmelse med Lpo-94.  

 
2.5 Övergång och samverkan  
Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att 
berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas 
utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv skall skolan också sträva efter att nå 
ett förtroendefullt samarbete med förskolan (Lpo-94 s.14). 
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Här blev det dessutom tydligt hur man kan väva in olika ämnen i varandra, vilket de arbetar 
med en gång i veckan genom tema arbete. Det är viktigt att barn får olika möjligheter att ta in 
kunskap, i Lpo-94 står det: 
 

De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och 
stämningar (Lpo-94 s.7). 

 
Vi vill i vår analys framhålla att mycket stämmer med läroplanen men vi vill även få fram vad 
vi anser om hur det enligt med vår undersökning fungerar i förskoleklassen. I Lpo-94 står det 
att genom det skapande arbetet så ska leken vara väsentliga delar i det aktiva lärandet. Det vi 
tycker märks och som även Persson (1993) framhåller är att de olika traditionerna görs tydliga. 
Förskolan ser barns sociala utvecklig framförallt trygghet i gruppen, som en grund för den 
intellektuella utvecklingen. Persson (1993) tycker att skolan betonar och lägger stor vikt på 
barns inhämtning av kunskaper. 
   Fenomenografin anser, vilket också det sociokulturella perspektivet är inne på, att det är 
viktigt att alla får ta dela av varandra samt att man delar med sig av sina kunskaper till 
varandra, vilket de i förskoleklassen får uppleva genom skolans tema dagar.  
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5 Diskussion  
 
5.1 Tillförlitlighet och trovärdighet  
Rimligheten av den insamlade informationen anser vi är pålitlig eftersom vi använder oss av 
både observation och intervju, vilket Johansson och Svedner (2001) bekräftar ”är kvalitativa 
observationer, kompletterande med kvalitativa intervjuer, antagligen den mest givande 
metoden vid examensarbeten” (Johansson och Svedner, 2001 s.34). Samt att trovärdigheten 
av insamlings- och tolkningsförfarandet stämmer överens med den litteratur vi har läst.        
   Vi har använt oss av en hög grad av samvetsgrannhet och ärlighet i vår redovisning av 
observationerna samt intervjuerna där vi med hjälp av bandspelaren har återgett ordagrant vad 
pedagogerna har sagt. 
   Bell (2000) anser att när man studerar ett område som man själv tillhör så kan det göra att 
man förbiser vissa aspekter vilket kan vara uppenbart för en observatör som möter situationen 
för första gången. Vi var väl medvetna om dessa risker och försökte bortse från förutfattade 
meningar och fördomar. Det vanligaste sättet att kontrollera trovärdighet vid observationer är 
att man gör parallella observationer enligt Patel och Tebelius (1987), vilket innebär att man är 
två observatörer vars registreringar jämförs. Detta gjorde vi och med det förfaringssättet 
åstadkom vi vad som kallas interbedömarreliabilitet med det menas någon form av kontroll av 
hur vi tolkade det som hände. 
   Vi har även gjort en yttre bedömning av vårt insamlade material genom att låta de berörda 
pedagogerna läsa vad vi har skrivit i intervjuerna samt observationerna. Detta för att 
redovisningen av materialet skall överensstämma med deras uppfattning allt i enlighet med 
Patel och Tebelius (1987). 
  Svagheten med studien är att vi endast genomfört en observation samt intervju i vardera 
verksamheten. Vi hade önskat att göra fler undersökningar i de olika verksamheterna men 
tiden räckte inte till. 
  Vi undrar om det går att generalisera genom denna studie, enligt Bell (2000) kan resultatet 
vara jämförbart av den orsaken att om pedagoger i liknande verksamheter kan känna igen 
situationen (olika problem i den) och genom det lösa sina egna problem på liknande sätt. 
 
5.2 Vårt syfte med frågeställningar 
Det finns två uppfattningar beträffande vad som anses vara skolförberedande. Ett är att 
urskilja hur skolförberedande beskrivs i styrdokumenten, det andra är att urskilja hur det 
fungerar i verkligheten inom verksamheterna. Våra funderingar var, vilka kunskaper kommer 
att bli viktiga att eleverna har lärt sig i skolan för framtiden. Syftet med vår undersökning var 
att få insikt i hur förskolans pedagogik i relation till förskoleklassens pedagogik fungerar.    
   I examensarbetet eftersträvade vi att få besked på följande frågor: 

 
• Hur förbereder pedagogerna i förskola respektive förskoleklass barnen 

inför den obligatoriska grundskoleutbildningen? 
• Vad anser pedagogerna vara skolförberedande? 
• Till vad vägleder pedagogerna eleverna i de olika verksamheterna?  

 
5.3 Vad vi har kommit fram till 
Vi har kommit fram till, samt anser följande angående styrdokumenten, att det är tydligare 
skrivet i Lpfö-98 jämfört med Lpo-94 gällande vilket som är skolförberedande. Förskolans 
och grundskolans läroplaner har en gemensam syn på kunskap med den skillnaden att Lpo-94 
innehåller både mål att uppnå och mål att sträva mot, förskolans läroplan Lpfö-98 innehåller 
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enbart mål att sträva mot. Likheterna mellan Lpfö-98 och Lpo-94 när det gäller mål att sträva 
mot är att hos barnet utveckla nyfikenhet och lust att lära samt förmågan att leka och lära, en 
annan likhet är att hos barnet utveckla tillit till sin egen förmåga. 
    I Lpo-94 hittar vi enbart förskoleklassen i kapitel 2.5 övergång och samverkan. Vi tycker att 
detta är märkligt. Vad ska pedagoger i förskoleklassen förbereda barnen inför skolstarten i? För 
att tydliggöra för pedagogerna vad de ska arbeta efter anser vi att förskoleklassen även borde 
nämnas under kapitel 2.2  kunskaper. Enligt förordningen SKOLFS (1994) skall förskollärarna 
följa Lpo-94 och det som sägs i läroplanen skall även gälla förskollärare, men var går gränsen?  
I Lpfö-98 står det tydligare hur man ska förbereda barnen inför det livslånga lärandet. En av 
orsakerna anser vi kan vara som Persson (1993) beskriver att förskola och skola har två olika 
kunskapstraditioner, förskolan lägger stor vikt vid hur barns inlärning sker, skolan inriktar sig 
mer på vad barnen ska lära sig.  
   Enligt vad Haug (1992) anser är det svårt för förskollärarna att föra fram sin egen pedagogik 
när de arbetar i skolan.  
   Vi vill i vår diskussion få fram att det enligt vår empiriinsamling samt litteraturgenomgång 
visat sig att det är sexårsverksamheten som har anpassat sig till skolans organisation och 
kultur och inte, som det var tänkt vid startandet av förskoleklassen, att förskolepedagogiken 
följde med in i skolan. Detta beror inte bara på en orsak utan många anser vi, bland annat 
tradition, miljö, ekonomi och kultur. Bristen består även av placeringen av förskoleklassen i 
Lpo-94 i stället för i Lpfö-98. Vi har genom våra observationer och intervjuer kommit fram 
till att skolan inriktar sig mer på undervisning och förskolan mer på inlärning. Förskolan tar 
till vara på barns olikheter bättre än skolan. I skolan blir det mer rätt och fel, desto äldre 
barnen/eleverna blir, eftersom skolan har mål att sträva mot och därtill även mål att uppnå. Vi 
anser att förskolans sätt överensstämmer med det som Claesson (2002) menar gällande att 
pedagogen visar intresse för elevernas svar på deras frågor. 
   Genom en placering av förskoleklassen i Lpfö-98 istället för i Lpo-94 anser vi att förskolans 
pedagogik hade förtjänat den genomslagskraft som det var tänkt vid genomförandet av 
förskoleklassen, eftersom skolan hade tvingats till att ta vara på förskollärarnas kompetens på 
ett bättre sätt. Vad är det då vi anser som gör att förskolepedagogiken är mer lämplig för 
sexåringar? För det första är det bättre personaltäthet i en förskola än på en skola, 
personaltätheten minskar med barns stigande ålder, vilket också ligger i en skolas tradition. 
Det är bevisligen större omvårdnad, ömhet, intresse, engagemang och närhet i en förskola än i 
en skolmiljö (Persson, 1993; Haug, 1992; Fagerli, Lillemyr & Söbstad, 2001; Intervju med 
pedagog i förskolan). För det andra bygger barnen upp en trygghet i den trygga miljön som de 
har med sig i resten av sitt liv och för det tredje är förskolepedagogikens signum lite av det 
pedagogen på förskolan säger: 
 

… och det gäller att få så många olika saker som möjligt för att man ska få med sig så 
många barn som möjligt. Och det tror jag är där förskolepedagogiken ligger, egentligen 
där att alltid tänka på bredden, att försöka bredda sitt sätt till inlärning, och där man har 
med sig alla sinnena, för alla människor har olika starka sinnen, som man lär sig genom 
och då gäller det att hitta det och bejaka det så att alla får en chans och sedan tror jag att 
vi ibland glömmer det.  

 
Detta skapar lusten att lära, barnen tycker det är kul att lära sig för de lär sig på sitt sätt och 
blir inte påtvingade ett sätt som de inte klarar av att lära sig på och framför allt tänker de inte 
på att de lär sig något, det bara händer.  
   I förskoleklassen planeras undervisningen efter läroplanen, det är den vuxnes föreställning 
av lek det är frågan om. Nelson och Svensson (2005) menar att när barn leker kan leken leda 
till vad som helst genom barnens fantasi, under det att lektion slutar i facit. Vygotskij (1995) 
anser att fantasin är grunden för all kreativ aktivitet i vårt lärande. 
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5.3.1 Skolförberedande i verksamheterna 
Genom vår empiriska insamling konstaterar vi att det som är skolförberedande i 
verksamheterna är ganska likartade varandra. Samlingarna i verksamheterna är lika varandra, 
det är stillasittande, räcka upp handen, visa hänsyn, lyssna på varandra samt vänta på sin tur. 
   Verksamheterna anser att det är viktigt inför vidare utveckling att bygga upp självförtroendet 
och tilliten till sig själv för att bli en trygg människa samt att det är viktigt att lära sig 
samarbeta med varandra i gruppen.  
   Skillnader i verksamheterna gällande vad som anses viktigast är att i förskolan anses det vara 
att barnen får ta ett eget ansvar för vad de ska göra, för sina saker samt att klara sig själv. I 
förskoleklassen anses det viktigaste vara att få barnen att samspela med varandra. 
   Likheter gällande förberedande inför att lära sig läsa och skriva var återberättandet av sagan, 
övningen med sammansatta ord i förskolan samt diskussionen kring Trullebilderna samt 
övningen med asken i förskoleklassen var ett tydligt exempel på detta. Ljudningen av 
bokstäver anses i båda verksamheterna vara särskilt betydande för den grundläggande läs- och 
skrivinlärningen. Detta använde sig även Pestalozzi av i sitt sätt att vägleda barn i läs- och 
skrivinlärningen. 
   En skillnad märktes i matematikinlärningen, förskolan arbetar mer med matematiken inte 
bara genom övningar utan även mycket vid samlingarna, samt vid avslutande av aktiviteterna. 
Förskoleklassen använder matematiken på ett mer traditionellt vis genom att dra dagens datum 
i almanackan vid dagens början. Episoden med makaronerna var ett exempel på 
matematikförberedande, de arbetar även med att öva in begrepp, former och färger.  
   Vi ser likheter med Comenius i hur pedagogerna förbereder barnen inför skolstarten eftersom 
han ansåg att det var viktigt för barn med lekkamrater i samma ålder. Barnen bör enligt dagens 
pedagoger känna till tidsbegreppet och det ansåg även Comenius vara viktigt, han ansåg även 
som pedagogerna i vår tid att begreppen i matematiken var betydande att känna till inför 
skolstarten. Vid intervjuerna framkom det att pedagogerna ansåg att passen för inlärning ska 
vara i små korta stunder med lek emellan. Likheterna är att det lilla barnet enligt Comenius inte 
orkar sitta stilla längre stunder. En av Comenius viktiga principer var: 
 

Inlärning sker genom erfarenhet lek och arbete (Simons - Christenson, 1997 s.45). 
 
Vi anser att vi med vår undersökning kommit till klarhet i att båda verksamheterna arbetar med 
den sociala fostran på ett liknande sätt. Pedagogerna lär barnen att umgås såväl som att lära sig 
vad man får och vad man inte får göra.      
 
5.3.2 Tradition och miljö 
Vi anser att den stora skillnaden mellan verksamheterna ligger i traditionerna, miljön och i 
rasterna. I vår undersökning observerade vi att det blev mycket mer skola i förskoleklassen än i 
förskolan. Det som vi anser vara en bidragande orsak till detta är miljön. Dagen började med 
att det ringde in för alla barnen i skolan. I korridoren fick barnen hänga av sig sina kläder samt 
ställa upp på led och hälsa i hand på pedagogen. Även klassrummet är typiskt för skolmiljön, 
inredningen är karakteristisk för hur ett traditionellt klassrum ser ut, med tavla och ett alfabet 
uppsatt på väggen. Det mest påfallande i klassrummet är skolbänkarna. När dagen började fick 
barnen sätta sig i sina bänkar. Klassrum förekommer inte i förskolan. Förskolan började sin 
dag med att alla samlades i en stor ring sittandes på golvet. 
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5.3.3 Framtid    
Barndomstiden är de viktigaste åren i en människas liv och vi som arbetar i förskola och 
förskoleklass bör anse att det är av vikt att ge barnen en bra skolstart samt förbereda dem inför 
resten av livet. Förberedandet inför framtiden är en viktig uppgift eftersom samhället ständigt 
är i förändring. Det kan aldrig vara tydligt att veta vad för kunskaper som krävs för framtiden, 
men det som vi anser är betydande för eleverna att få med sig ut i livet är, att känna trygghet i 
sig själv samt tillsammans med andra och därtill förfoga över en gedigen kunskapsgrund, med 
grund menar vi att kunna läsa, skriva och räkna samt kommunicera med andra. Vi vill med 
vår undersökning få fram att det är av vikt att barn får vara barn och att lusten att lära ska 
hålla i sig upp i åren. Ger man barnen motivation och mening med lärandet skapas och 
bibehålls lusten att lära anser vi. 
   Undersökningens ändamål angående kunskaper som antas bli viktiga för eleverna att ha med 
sig in i framtiden anser vi, liksom pedagogerna vi intervjuat, att eleverna bör ha lärt sig 
samarbeta med varandra. Vi anser vidare liksom Bruner att eleverna under sin skolgång bör få 
kunskap i sådant som är av nytta i det praktiska livet och i framtida studier. 
   Med det menar vi liksom fenomenografin och Piaget att det eleverna bör lära sig i skolan 
ska vara utformat på ett sätt så att eleverna förstår hur saker och ting hänger ihop. Vi anser att 
innebörden av undervisningen inför framtiden bör vara meningsskapande. Även lusten till att 
lära är något vi som pedagoger bör sträva efter. Viktigt för oss som pedagoger blir att få 
eleverna att må bra. Liksom Wolmesjö (2006) menar är trygghet, trivsel och delaktighet 
kopplat till lusten att lära. Barn i förskoleåldern kommer in i en tillväxtperiod och har behov 
av att röra sig. Det är därför viktigt att vi som pedagoger använder oss av korta pass med 
rörelser i pauserna. Eftersom barnet har ett överskott av motoriska impulser får det svårt att 
sitta still. Redan Martin Luther ansåg på sin tid att barn behövde röra på sig för att ta in 
kunskaper på bästa sätt: 
 

Barn måste få springa och hoppa eller eljest syssla med något som de har lust för. Man 
kan ej förbjuda dem det, och det vore ej välbetänkt att förbjuda dem det. Man skall 
därför uppfostra barn på ett sätt som passar deras ålder, och de lär allt som en lek 
(Martin Luther (Simmons-Christenson, 1997 s.35f)).  

 
Vi anser vilket Bowden och Marton (1998) menar att man bör flytta fokus från undervisning 
till inlärning. Genom att få barnen att se saker på olika sätt anser vi liksom författarna att det 
inte finns bara ett sätt, det finns olika strategier att ta sig an och upptäcka saker på, ju fler desto 
bättre, det vidgar vyerna, vilket gör att man är bättre på att ta till sig förnyelser som framtiden 
inbringar.  
    
5.3.4 Skolstart 
I flera årtionden har skolstarten diskuterats först som ålder och skolmognad och senare vid 
utbyggnaden av förskolan. När utbyggnaden av förskolan var som störst hade behovet av att 
göra övergången mellan förskolan och skolan smidig för barnen blivit viktig och därtill även 
att uppnå pedagogisk kontinuitet.  
   Förskoleklassreformen hade ambitionen att föra in förskolepedagogiken i skolan, integrera 
den med skolans pedagogik och utveckla nya arbetssätt med barnet i centrum. 
   I vår undersökning tycker vi att verksamheten i förskolan och förskoleklassen visar att det är 
steget från förskolan till förskoleklassen som är skolstarten för barnen. 
   Vi anser att sexåringar som är inskrivna i förskolan får sin pedagogiska vägledning 
tillgodosedd i förskolan. Vi har i vår slutsats kommit fram till att det inte är av lika stor 
betydelse för dem att börja i förskoleklass tidigare än första klass i grundskolan. Det grundar 
vi i att sexåringarna i förskolan får sin pedagogiska vägledning i förskolan tillgodosedd på ett 
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erfaret sätt som gynnar deras skolstart. Men om det ska fungera, med att sexåringarna är kvar 
i förskolan, bör pedagogerna i förskolan samarbeta mer med pedagogerna förskoleklassen i 
det avseendet att integrera sexåringarna till skolans miljö för att barnen ska få en trygg 
skolstart. 
  Vi har kommit fram till slutsatsen att det är viktigt för sexåringar, som inte befunnit sig i 
förskolans verksamhet och tagit del av förskolepedagogiken innan grundskolan, att i 
förskoleklassen få den pedagogiska vägledning som verksamheten kan ge för att alla 
sexåringars skolstart ska bli likvärdig sett ur en pedagogisk synpunkt.  
  Men själva skolstarten anser vi, i linje med vad Persson (1993), Haug (1992) och Comenius 
anser, att barnens skolstart bör ske vid sju årsåldern. 
 
5.3.5 Didaktiska implikationer 
I uppsatsens ändamål angående kunskaper som antas bli viktiga för eleverna att ha med sig in 
i framtiden anser vi, liksom pedagogerna vi intervjuat, att eleverna ska känna en trygghet och 
tillit till sig själv samt att de bör ha lärt sig samarbeta med varandra.  Vi anser vidare liksom 
Bruner att eleverna under sin skolgång bör få kunskap i sådant som är av nytta i det praktiska 
livet och i framtida studier. Med det menar vi att det eleverna bör lära sig i skolan ska vara 
utformat på ett sätt så att eleverna förstår hur saker och ting hänger ihop. Vi anser att 
innebörden av undervisningen inför elevernas framtid bör vara meningsskapande. Vi tycker 
att fenomenografin använder sig av meningsskapande undervisning eftersom den är inriktad 
på lärande och erfarenheter inför framtiden och använder ett bra sätt att få in frågeställningar 
som: Hur tänkte du? Vad tror du? Förklara hur du tänkte nu? 
   När vi arbetar pedagogiskt med yngre barn i förskola och förskoleklass är det viktigt att vi 
använder oss av korta pass med roliga rörelser för barnen i pauserna. Det vi anser här är att 
barn i förskoleåldern kommer in i en tillväxtperiod, armar och ben växer och barnet får stort 
behov av att röra sig eftersom barnet har ett överskott av motoriska impulser för det svårt att 
sitta still. 
   Vi pedagoger måste sträva efter att lusten till att lära bibehålls och det gör vi genom att få 
eleverna att må bra, känna trygghet, trivsel och delaktighet samt känna en meningsfullhet till 
att lära sig något. 
   Vi anser att det pedagogiska dilemmat är att förskoleklassen lyder under Lpo-94 och inte 
under Lpfö-98. Skillnaden i de två läroplanerna är att i Lpo-94 är leken väsentliga delar i 
lärandet men i Lpfö-98 är lek en viktig del av lärandet. Om det går att få in 
förskolepedagogiken i Lpo-94 med leken som en viktig del för barns lärande, som det var 
tänkt inför grundandet av förskoleklassen, tror vi att barnen får lust att lära samt bibehåller 
lusten till att lära in i framtiden.  
 
5.4 Framtida forskning    
Inför framtida forskning inom ämnet kan uppsatsen ge en ansats till vidare undersökningar i 
varför det upplevs som att förskoleklassen hamnat i ett tomrum. Är det för att den lyder under 
Lpo-94? Samt att uppsatsen kan bidra till vidare forskning om vad som behövs för att väcka 
lusten till det livslånga lärandet.  
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