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Abstract 

The aim of this study is to draw attention to the expectations between parents, children and 

teachers at preschools and teachers in the preschool in the school at the transition to preschool 

in the school. I also want to know how the mission is defined, and how it is met. Two 

preschools and two preschool in the school are the focus of my investigation. I interviewed 

teachers and parents, sent surveys to parents, observed children playing school and 

interviewed children about their thoughts and expectations for the preschool in the school 

there. 

The survey results show that all parties, except perhaps the children who did not express an 

opinion thereon, wants better cooperation between the preschool and school. All teachers 

expect children to be independent when they start preschool in school. The various 

examination subjects expectations were in fairly good agreement with each other. When the 

cooperation is not working desirable between preschool and preschool in the school, it is 

difficult to convey everyone's expectations and thus difficult to meet them, therefore, greater 

cooperation is desirable. 

In summary, the preschools and preschools in the schools in this study needs to develop 

greater cooperation to make it easier for the children in the transition between the preschool 

and the school.  
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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen är att uppmärksamma de förväntningar som råder mellan 

föräldrar, barn och pedagoger på förskolor samt pedagoger i förskoleklassen vid övergång till 

förskoleklass i skolan. Jag vill också veta hur uppdraget definieras, och hur det uppfylls. Två 

förskolor och två förskoleklasser är i centrum för min undersökning. Där har jag intervjuat 

pedagoger och föräldrar, skickat enkätundersökningar till föräldrar, observerat barn som leker 

skola och intervjuat barn kring deras tankar och förväntningar inför förskoleklassen. 

Undersökningsresultatet visar att alla parter, utom möjligtvis barnen som inte uttryckte sig om 

detta, önskar ett bättre samarbete mellan förskola och skola. Alla pedagoger förväntar sig att 

barnen är självständiga när de börjar i förskoleklassen. De olika undersökningspersonernas 

förväntningar stämde ganska bra överens med varandra. Då samarbetet inte fungerar önskvärt 

mellan förskola och förskoleklass är det svårt att förmedla allas förväntningar och därmed 

svårt att möta dem, därför är ett ökat samarbete önskvärt. 

Sammanfattningsvis behöver de förskolor och skolor jag har med i min undersökning öka sitt 

samarbete för att underlätta för barnen i övergången mellan förskola och förskoleklass.  

 

 

Nyckelord: förskoleklass, förskola, förväntningar, övergång, samarbete, samverkan 
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1. Problemområde 

Jag har arbetat inom förskolans värld i lite mer än tio år, och då varit med om att skola över 

barn till förskoleklass i skolan ett par gånger. Många gånger har barn och föräldrar haft stora 

förväntningar på förskoleklassen, vad gäller både sociala färdigheter, matematik, läs- och 

skrivinlärning. 

På de förskolor jag arbetat på har vi bland annat arbetat mycket med barnens sociala 

färdigheter så som påklädning, toalettbesök och samarbetsförmåga inför förskoleklass. Vi har 

även arbetat mycket med matematik och läs- och skrivinlärning, speciellt under barnens sista 

år på förskolan innan de går till förskoleklass. Att lära sig vänta på sin tur och kunna räcka 

upp handen i samlingen är också en del av arbetet inför förskoleklassen, men även en del av 

det dagliga arbetet i att lära sig visa hänsyn och respektera andra.  

Jag har under min tid i förskolans värld uppfattat från både föräldrar och pedagoger i de olika 

verksamheterna att det kan råda en brist i kommunikationen i övergången mellan förskola och 

förskoleklass, då kan det även vara svårt att fånga förväntningarna som råder. Då det står 

tydligt i läroplanen att man ska sträva efter ett samarbete så vill jag se hur det fungerar idag. 

Jag har tidigare hört föräldrar uttrycka att de förväntat sig mer skola i förskoleklassen, men att 

detta inte mött deras förväntningar. Jag har även hört föräldrar oroa sig för att det ska bli för 

mycket skola i förskoleklassen.  

Är svårigheten i samarbetet brist på kommunikation? Är det därför många föräldrar är 

missnöjda eller oroliga i samband med bytet till förskoleklassen? Varför råder en brist i 

kommunikation mellan skola och förskola, om det gör det? Det kan även vara så att man anser 

att den andra enheten borde ta kontakten. Oavsett så tycker jag att det gynnar barnen om 

skolor och förskolor har ett gott samarbete, då det kan göra övergången mellan förskola och 

skola mindre kännbar.  

Jag hoppas kunna få reda på hur förskolor och förskoleklass arbetar för att kunna nå varje 

barns behov vid övergången mellan förskola och förskoleklass. Ses det som ett hinder eller en 

fördel att vissa barn kommit långt i sin utveckling såsom att de börjat läsa? Jag vill även få 

reda på om föräldrar och barns förväntningar inför förskoleklass möter de förväntningar som 

råder hos pedagoger i förskoleklass och förskola.  

I förskolans läroplan står det bland annat att vi ska arbeta med att uppmuntra barnens 

intressen, arbeta med matematik. Det står även att vi ska sträva efter att nå ett samarbete med 
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förskoleklassen vilket är något jag vill undersöka hur, och om det fungerar (Lpfö98 rev. 2010, 

sid 13).  

2. Syfte  

Syftet med min uppsats är att uppmärksamma de förväntningar som råder mellan föräldrar, 

barn och pedagoger på förskolor samt pedagoger i förskoleklassen vid övergång till 

förskoleklass i skolan.   

3. Frågeställningar  

1. Hur ser förväntningarna ut i mötet mellan förskola och förskoleklass?  

2. Vad förväntar sig pedagoger i de olika verksamheterna, och vad förväntar sig föräldrar och 

barn vid byte från förskola till förskoleklass?  

3. Hur definieras uppdraget? 

4. Tidigare forskning 

För att få en förståelse kring vad förskoleklassen är, hur den kommit till och hur samarbete 

mellan förskola och skola har varit och är idag följer en kort historia kring detta, förtydligande 

av problemen vid samarbetet mellan förskola och skola och en diskussion kring 

kunskapssynen förr och idag. 

4.1 Kort historia om förskoleklassens tillkomst 

Under 1930-talet började man se barns utbildning som något som kunde bidra till en bättre 

framtid. Gunni Kärrby (2000) skriver i sin bok Skolan möter förskolan och fritidshemmet att 

makarna Myrdal på 30-talet formulerade tankar om en förskola för alla, där skolförberedelse 

skulle vara en del av förskolans funktion. Idag står det i förskolans läroplan att förskolan ska 

verka för ett samarbete med förskoleklass och fritidshemmet för att stödja barnens lärande i 

ett långsiktigt perspektiv (Lpfö98 rev 2010, sid. 13).  

Under 40- och 50- talen började den gemensamma skolan ta form och vid denna tid började 

man även fundera kring barnens mognad, och man införde ett så kallat urvalsförfarande. Detta 

innebar att vissa barn fick börja skolan vid sex års ålder samtidigt som vissa barn fick börja 

vid sju års ålder, och beslutet togs av pedagogerna som bedömde hur barnet mognadsnivå var. 

Detta kunde dock innebära att felaktiga beslut togs (Kärrby 2000, sid 13-14). I de fall barn 
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som inte varit mogna för skolan kom dit, kunde det hända att de fick gå tillbaka till förskolan 

igen.  

Under 60-talet innebar samarbetet mellan förskola och skola att förskolan informerade skolan 

om barnet så skolan kunde bedöma hur de skulle bemöta barnet vid skolstart. Vid denna tid 

var det främst information från föräldrarna som efterfrågades, i andra hand kom information 

från barnets förskola (Davidsson 2002, sid 28-31).  

På 70-talet fram till slutet av 80-talet innebar samarbetet mellan förskola och skola att 

förskolan skulle förbereda barnet och skolan skulle ta vid där förskolan var. Förskola och 

skola skulle bland annat samarbeta genom praktiska aktiviteter, utbyta information om barnen 

och ha gemensam fortbildning. Man bedömde fortfarande barnets skolmognad, men både 

forskare och förskolor började ifrågasätta detta. Förslag på ändringar innehöll bland annat att 

förskolan skulle få ge barnen möjlighet att pröva skolans aktiviteter under lekfulla former, för 

att underlätta övergången till skolan. Man skulle även arbeta med självständighet, 

ansvarstagande och samarbete. Allt detta skulle innebära en lugnare övergång mellan förskola 

och skola (Davidsson 2001, sid 31-32).   

1991 beslutades det i riksdagen att skolorna skulle erbjuda alla barn som är sex år fyllda att 

börja skolan om föräldrarna önskade detta. Det kallas flexibel skolstart, och enligt Kärrby 

bidrog detta till att man i många kommuner flyttade sexåringarna från förskolan till skolan där 

man inrättade speciella grupper, sexårsverksamhet. Idag kallas denna verksamhet 

förskoleklass (Kärrby 2000, sid 16).   

Förskoleklassen infördes som egen skolform 1 januari 1998. Samtidigt gick förskolan och 

skolbarnsomsorgen in under skollagen. Syftet med reformen var att få förskola och skola att 

börja samverka och förbättra verksamheterna. Till följd av detta fick förskolan en egen 

läroplan, Lpfö98, och skolans läroplan Lpo94 omarbetades till att även omfatta förskoleklass 

och fritidshem. Genom detta skulle ett nytt pedagogiskt förhållningssätt införas i skolan. Man 

skulle se mer på hur förskolan arbetar vad gäller bland annat lek, temaarbete, barnets 

forskande och skapande, och försöka få detta arbetssätt att få genomslag i skolan. Man ville 

skapa en kontinuitet i barnets livslånga lärande, som nämns i både förskolans och skolans 

läroplan (Skolverket 2001, sid 7).  

År 2011 utkom en reviderad läroplan för förskolan där ansvaret för samverkan mellan 

förskola och förskoleklass förtydligades. Här finns en fördelning mellan förskollärarens och 
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arbetslagets ansvar, och förskolan ska sträva efter ett samarbete för barnens skull (Lpfö98 rev. 

2010, sid 13-14). 

I skolverkets rapport Att bygga en ny skolform för 6-åringarna om integrationen i 

förskoleklass, grundskola och fritidshem (Skolverket 2001) står det att det i nio av tio 

kommuner går minst 90 procent av alla sexåringar i förskoleklass. Enligt denna rapport visar 

detta att några kommuner inte har förskoleklass eller att väldigt få går i förskoleklass. I vissa 

fall går sexåringarna istället i skolans första klass. I andra fall går barnen i förskoleklass i 

enskild verksamhet, det vill säga fristående skola eller förskola.  

Denna historia är det som ligger bakom dagens förskoleklass och förskolornas arbete med 

femåringar och skolförberedelse i förskolan, därför tycker jag att det är viktigt att ta upp det i 

denna uppsats. För att förstå att det är en lång process att få till ett gott samarbete mellan 

förskola och skola är det viktigt att känna till bakgrunden och det långa arbete som ligger 

bakom hur långt vi kommit idag. 

4.2 Problem kring samverkan 

Som jag tidigare skrivit så började man tala om att skolan skulle ta emot alla barn vid sju års 

ålder oavsett mognad under 70-talet. Under samma period gjorde man även försök till att 

förskola och skola skulle samverka. Detta fungerade inte önskvärt, och orsaken var att både 

skolan och förskolan hade för starka traditioner vad gällde barns utveckling, metoder för 

inlärning och vad som faktiskt är kunskap (Davidsson, 1999 sid 182-199). Jag tror att detta 

problem kan kvarstå än idag, även om jag är övertygad om att skillnaden i pedagogernas syn 

inte är lika stor. Kärrby menar att det krävs mycket av pedagogerna för att få till en 

förändring. Vilja och mod att förändra är något som behövs, och processen kan bli lång 

(Kärrby 2000, sid 17). 

Davidsson menar, i sin studie Mellan soffan och Katedern (2001) som handlar om 

förskollärares och lärares integration mellan förskola och skola, att både förskollärare och 

lärare uttrycker en oro kring att den andra yrkesrollen ska tro att man vill ta över i samarbetet. 

Man reflekterar kring om viljan till samarbete finns, eller om det handlar om en vilja att ta 

över och leda de andra. Andra problem med att samarbeta förklarar pedagogerna själva med 

att de kommer från olika traditioner (Davidsson 2002, sid 157-158).   

I en rapport från skolverket framkommer det att flera arbetslag i skolan anser att de inte har 

tid att besöka alla barn som ska börja förskoleklassen, då de kommer från flera olika förskolor 



Maria Rask Gradin Utbildningsvetenskap C VT-2012 

 Examensarbete 120604 

9 

 

och familjedaghem. Detta kan innebära så pass många olika besök så pedagogerna i 

förskoleklassen inte hinner med. Även det fria valet av skola försvårar för skolorna, eftersom 

klasserna oftast blir klara till vårterminens slut, och då finns inte mycket tid kvar till besök 

och samtal (Skolverket 2001, sid 47). 

Många uttrycker ett behov av planering och schemalösning som ska organiseras av chefer för 

att få ett samarbete att fungera. På denna planering önskas diskussioner kring bland annat mål 

och arbetsmetoder. För att kunna ha gemensamma projekt eller planeringar mellan förskola 

och skola krävs att skolans ledning ger utrymme för detta (Kärrby 2000, sid 17). 

För min undersökning är detta mycket intressant. Jag kommer i min undersökning koppla till 

detta för att se om det går att uppfatta huruvida dessa problem kvarstår idag och på de 

förskolor och skolor jag besökt. Ytterligare ett problem som kan försvåra ett samarbete är hur 

de olika utbildningarna ser ut för lärare i grundskola respektive förskola.  

4.3 Kunskapssyn 

Ordet kunskap har fått en större innebörd, förr stod ordet för teoretisk kunskap. Idag är 

kunskapsbegreppet vidgat, och innefattar både teoretisk kunskap, social kompetens och 

känslomässighet. Detta bidrar till en helhetssyn på barnet då det gäller kunskap, då man måste 

ta hänsyn till fler delar av barnets omvärld för att utveckla pedagogik som passar dagens 

kunskapssyn. Kärrby menar att lärare och förskollärare har olika inriktningar på sina 

utbildningar, vilket bidrar till en försvåring när de olika enheterna ska samverka. 

Förskollärarnas utbildning är mer relationsinriktad än lärarutbildningen, vilket passar dagens 

syn på kunskap mer (Kärrby 2000, sid 26-27).  

Birgitta Siller skriver i Skolan möter förskolan och fritidshemmet (2000, sid 101-103) kring 

förskollärares olika syn på kunskap, och hur de ser på barns inlärning. Hon har genomfört 

fallstudier kring förskollärares syn på vad skolförberedelse är, och användandet av 

skolförberedande böcker. Enligt Siller finns det två olika synsätt inom förskolan vad gäller 

inlärning och kunskap. 

Vuxenorienterat synsätt  

Man använder sig gärna av förtryckta arbetsböcker vid skolförberedelse, där en vuxen 

illustrerat det som ska färgläggas. Barnen övar sig att rita innanför streck, klippa ut längs 

linjer, öva bokstäver och får arbeta med pennor och saxar. 
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Man anser att det är viktigt att barnen ska lära sig begrepp, kunna se antal t.ex. genom 

arbetsböcker. Vanligt förkommande är också att man använder dessa böcker för att 

kontrollera var barnen ligger kunskapsmässigt, om barnen har lärt sig något.  

På detta sätt tränas barnen i självständighet, kunna ta instruktioner och de känner ett ansvar 

för att slutföra sina uppgifter. De som har detta synsätt anser att man genom denna bok ge 

barnen en syn på hur det kan vara i skolan. Boken är då en symbol för lärande och kunskap, 

och den traditionella skolan förknippas med böcker. 

Barnorienterat synsätt 

På de förskolor som valt att inte arbeta med skolförberedande böcker gjorde man nästan 

samma aktiviteter, fast utan böcker. Man utgick från barnen och deras intressen, och arbetade 

mycket med skapande verksamhet där barnen använde sig av pennor och saxar i naturliga 

situationer.  

I denna grupp anser man att barnen lär sig begrepp i vardagssituationer, när man fångar 

barnets omvärld. Man kan använda sig av begrepp vid dukning eller i olika lekar t.ex. I och 

med detta är man inte emot böcker, men man använder dem på ett annat sätt och har ett annat 

slags böcker. Här handlar det om faktaböcker, barnlexikon och andra böcker där barnen kan 

söka sig egen kunskap. På detta vis menar Siller (2000, sid 103) att skolan förknippas med att 

träna sig i att leta och söka egen kunskap.  

4.4 Skolförberedelse 

I 1968 års barnstugeutredning stod det att alla barn inom förskolans verksamhet skulle 

skolförberedas, detta var inte något som bara berörde sexåringarna. Skolstarten skulle vara en 

naturlig fortsättning på barnets förskoleverksamhet. I en skrift som heter pedagogiskt 

program för förskolan, som kom ut 1987 står det att förskola och skola ska samarbeta, men att 

riktlinjer för samverkan behövs från socialnämnd och skolstyrelse. Samarbetet behövs för att 

barnen ska uppleva starten av skolan som en fortsättning på förskolans verksamhet. I denna 

skrift tar man även upp vikten av att barn lär genom vardagssituationer (Siller 2000, sid 87) .  

År 1990 kom det ut en skrift som hette Lära i förskolan. Denna skrift berörde främst de äldsta 

barnen i förskolan och tar bland annat upp hur förskolan ska skolförbereda barnen. Man skulle 

förbereda barnen på att deras tid på förskolan snart var slut och att skolan skulle ge dem nya 

möjligheter till vidareutveckling (Siller 2000, sid 87).  
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I dagens läroplan Lpfö98 (2011, sid 13) står det att det är förskolans uppgift att avrunda och 

avsluta förskoleperioden. Detta är ju upp till var och en att tolka hur man avrundar och 

avslutar på bästa sätt, därför kan det säkerligen se olika ut på olika håll.  

5. Läroplaner 

Förskolans läroplan är förskolans styrdokument och det förskolan arbetar efter, detsamma 

gäller skolans läroplan. Jag har valt ut att ta upp delar ur dessa som berör min undersökning, 

vilket är delar som ser liknande ut i de båda läroplanerna, men även de mål som berör 

samverkan kring de olika verksamheterna. 

5.1 Förskolans mål och riktlinjer 

Förskolans läroplan är indelad i två delar, förskolans värdegrund och uppdrag, och mål och 

riktlinjer. Målen står för vilken inriktning förskolan ska arbeta mot och riktlinjerna står för 

förskollärares och arbetslagets ansvar. För barnen finns inga mål att uppnå, utan det är de 

vuxnas ansvar att erbjuda en allsidig verksamhet som lockar barnen till att inta ny kunskap 

(Lpfö 98 rev 2010). Enligt mig genomsyras förskolans läroplan av barns lust att lära, deras 

nyfikenhet och hur förskolan ska arbeta med att göra lärandet lustfyllt och genom bland annat 

barnens inflytande få barnen att förstå vad demokrati är och ge dem en förståelse för vårt 

samhäller gemensamma demokratiska värderingar.  

Det mål som särskilt berör denna undersökning är Samverkan med förskoleklassen, skolan och 

fritidshemmet. I detta mål står det att ”förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt 

samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet”(Lpfö98 rev 2010, sid 13) 

Förskolan ansvarar för att avsluta förskoletiden på ett bra sätt, och förskolläraren ansvarar 

även för att samverka med pedagoger i förskoleklass, skola och fritidshem. I läroplanen står 

det dessutom att förskolans pedagoger ska utbyta kunskaper och erfarenheter med pedagoger 

som arbetar i förskoleklass, skola och fritidhem. I uppsatsen ska jag undersöka huruvida detta 

verkligen görs, om det sker ett utbyte eller om bristen på det kan vara en del av problemet 

med skilda förväntningar 

5.2 Förskoleklassens mål och riktlinjer 

Skolans läroplan är indelad i tre delar, skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål 

och riktlinjer och kursplaner som kompletteras med kunskapskrav.  

De mål som finns i skolans läroplan står för vad varje elev ska kunna när de lämnar 

grundskolan, där finns även riktlinjer för hur skolan ska arbeta för hur målen ska uppnås. 
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Även i skolans läroplan finns det skrivet att målen står för vilken inriktning skolan ska arbeta 

mot (Skolverket 2011). Jag anser att det även i skolans läroplan finns en tanke kring att ta 

vara på nyfikenheten, lusten att lära, elevernas eget inflytande och ett demokratiskt arbetssätt. 

En sak jag tycker skiljer dem åt är att det fokuseras mer på elevernas eget ansvar, 

undervisning och ordet kunskaper som finns som ett mål i skolans läroplan.  

Det mål som särskilt berör denna undersökning är Övergång och samverkan (Skolverket 

2011, sid 16). Här ska främst ett samarbete mellan förskoleklass, skola och fritidshem 

utvecklas, men man ska också sträva efter att samarbete med förskolan.  I riktlinjerna står det 

att ”Läraren ska utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem, och utbyta 

kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och i berörda skolformer”(Skolverket 

2011, sid 16). Enligt mig kan det vara svårt att främja både samarbete mellan förskola och 

förskoleklass och mellan förskoleklass och skola/fritidshem på ett bra sätt. Man måste lägga 

mycket tid på samarbete om detta ska fungera bra. Inom förskolan är det då lättare eftersom 

man inom förskolan endast behöver samverka med förskoleklassen. Detta kan i sig innebära 

ett problem i samverkan, då förskolan eventuellt har mer tid att lägga på detta än vad 

förskoleklassen har.  

6. Metod och material 

Jag har använt mig av en enkätundersökning, som skickas till föräldrar i förskolan inom 

närområdet. Då jag måste begränsa mig på grund av tid har jag valt två olika förskolor. En 

fristående förskola och en kommunal förskola som arbetar under samma ledning som en skola 

och därmed finns inom samma organisation. Utöver det så har jag observerat barns skollek på 

den fristående förskolan samt gjort intervjuer med pedagoger i två olika förskolor och i två 

olika förskoleklasser. Jag har även gjort intervjuer med föräldrar och barn, för att få mer 

djupgående svar. Intervjuerna har jag sedan transkriberat och analyserat, därefter har jag 

sammanfattat svaren i en sammanhängande text. Jag har sammanställt enkäterna och 

sammanfattat svaren till en läsbar text.  

Stukat (2011) skriver i Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap att det ibland är 

bra med en kombination av olika metoder, eftersom man då når flera personer och kan få 

möjlighet att se saken ur olika perspektiv (Stukat 2011, sid 41-42). Anledningen till att jag 

valt tre olika metoder beror på de olika individerna som jag vill ha svar från. Enkäter skickas 
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ut till föräldrar i förskoleklass, observationer görs i barnens lek, intervjuer gör jag med alla 

parter för att få mer fördjupade svar på mina frågor. 

De intervjufrågor jag ställt till föräldrar i förskolan har behandlat hur deras förväntningar är 

inför förskoleklass, vad de tror att förskoleklassen kommer arbeta med och hur de förväntar 

sig att förskolan och förskoleklassen kommer samarbeta inför överinskolningen.  

Jag har intervjuat pedagoger i förskola och förskoleklass. Till pedagogerna i förskolan har jag 

frågat hur deras förväntningar inför förskoleklassen ser ut, om de tror att barnens och 

föräldrarnas förväntningar uppfylls, vad pedagogerna förväntar sig att barnen borde kunna 

innan de går till förskoleklass och hur samarbetet med skolan fungerar.  

Pedagoger i förskoleklassen har jag frågat hur de upplever att förväntningarna uppfylls, om de 

känner till de förväntningar som föräldrar och barn har, hur samarbetet med förskolan 

fungerar samt vad de förväntar sig att barnen kan när de börjar i förskoleklassen. 

Jag har även intervjuat barn som ska börja förskoleklass till hösten om deras tankar och 

förväntningar. Till dessa intervjuer har jag börjat med en observation av barnens lek, och 

sedan ställt frågor om barnens funderingar. Inför barnintervjuerna har jag använt mig av 

boken Att förstå barns tankar som är skriven av Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling 

Samuelsson (2000), denna bok beskriver hur man kan bära sig åt vid intervjuer med barn.   

6.1 Urval  

Då jag valt intervjupersoner har jag valt en representant från vardera förskola och skola. Jag 

har även valt att intervjua en förälder då jag tror att det är svårare att få föräldrar att lägga tid 

på detta. I barnintervjun har jag valt att göra en gruppintervju med fyra barn. 

Enkäter skickas ut till 25 barns föräldrar på den fristående förskolan, och på den kommunala 

skickas den ut till 17 barns föräldrar. Anledningen till skillnaden i antalet föräldrar beror på 

att jag valt en avdelning på vardera enheten, som har femåringar. Enheterna har olika antal 

barn i sina grupper, därav olika antal föräldrar som får enkäter. 

6.2 Bortfall 

Från den kommunala förskolan fick jag tillbaka 2 enkäter av 17, och från den fristående 

förskolan fick jag tillbaka 12 enkäter av 25. Efter påminnelse och ytterligare en vecka hade 

jag fått in ytterligare fem svar från den kommunala förskolan och två från den fristående 

förskolan.  
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6.3 Procedur  

När jag intervjuade pedagoger i förskola var vi bägge gångerna placerade i mindre rum på 

vardera förskolan. Enligt Stukat bör intervjuer ske i en trygg miljö för respondenten, och att 

denna bör få välja miljö (Stukat 2011, sid 45). Därför bokade jag in intervjuerna på 

pedagogernas förskolor, och lät dem välja plats där för intervjun. Jag använde mig under 

intervjun av en diktafon för att lättare kunna bearbeta materialet i efterhand. Jag upplevde att 

det var stelt i början, vilket kan bero på diktafonen, men att det släppte efter hand. Till dessa 

intervjuer hade jag avsatt 30 minuter. På den första förskolan var vi färdiga inom 20 minuter 

och på den andra var vi färdiga efter 40 minuter. Detta tror jag beror på att jag kände mig mer 

bekväm vid den andra intervjun, och kände mig säkrare att ställa följdfrågor och föra ett 

samtal mer än fråga svar, fråga svar.  

Vid mina intervjuer av pedagoger inom förskoleklassen så besökte jag först en förskoleklass 

som ligger under samma organisation som en förskola. Vi hade 30 minuter på oss, och 

intervjun pågick under hela den tiden. Jag använde mig av röstinspelning, i form av en 

diktafon. Samtalet flöt på bra, jag hade stödfrågor som jag kunde utgå ifrån men ställde även 

följdfrågor. Vissa frågor besvarades av pedagogen utan att jag behövde ställa frågan. Min 

andra inplanerade intervju gick inte lika bra, pedagogen var sjuk och sedan inte hade tid. Vi 

löste detta genom att hon fick svara på mina frågor via mejl, och sedan fick jag hennes 

telefonnummer så jag kunde ställa vidare frågor vid behov. Detta behövdes dock inte. 

Jag önskar att jag hade sett till att ha mer tid på mig inför intervjuerna, så tiden fanns att 

omboka intervjun som omdirigerades till mejl. Jag tror att jag fick ut det som behövdes på 

detta vis ändå, men även att det gått att få ut lite till om vi suttit ned tillsammans och samtalat. 

Tiden som var avsatt för intervjuerna kändes lagom, möjligen hade tio minuter till varit bra så 

man hade några minuter tillgodo. 

Vid intervjun med en förälder från förskolan valde vi att även här mejla frågor och svar, och 

vid vidare frågor ta det på telefon eller mejl vid behov. Vid ett tillfälle mejlade jag för att be 

föräldern utveckla ett svar, och detta fungerade bra. Föräldern valde detta sätt själv efter 

förfrågan kring intervjusätt från mig, då föräldern kände sig mer bekväm med detta och då 

hade mer tid att fundera kring svar. 

Jag fick observera leken flera gånger, då barnen de första gångerna hade svårt att leka när jag 

tittade på utan att delta. Vid det fjärde tillfället observerade jag skolleken under 20 minuter 
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innan barnen avslutade leken. Då passade jag på att ställa några frågor kring förskoleklassen, 

och barnen svarade då i grupp.  

Enkäterna skickades ut via mejl, och föräldrarna fick välja om de skulle skicka tillbaka via 

mejl eller lämna in på förskolan. De fick en vecka på sig att svara, eftersom jag inte ville att 

det skulle vara för lång tid så de glömde bort enkäter, eller för kort tid så de inte hann svara. 

Jag ansåg att en vecka var lagom tid med tanke på detta. Efter två veckor hade jag fått in 

sammanlagt 14 enkäter av 42, och gick ut med påminnelse. Inom ytterligare en vecka hade jag 

fått in sammanlagt 21 svar av 42.  

Intervjuerna som är gjorda med pedagoger är så kallade halvstrukturerad intervju som innebär 

att man följer vissa huvudfrågor, men kan ställa både följdfrågor och be respondenten förklara 

mer (Stukat 2011, sid 44).  

Enkäterna är strukturerade med fasta svarsalternativ eftersom de skickats ut till en större 

grupp. Enligt Stukat behöver de tillfrågade vara väl motiverade att svara om man har öppnare 

frågor, och att det blir svårare att bearbeta svaren om man har en större grupp som gett olika 

svar. Jag bedömer att bortfallet kommer bli större om jag stället öppna frågor. (Stukat 2011 

sid 48) 

Observationerna är gjorda genom att jag sitter längst bak i ett rum som vi kallar för 

klassrummet och observerar barnens lek. Jag har inriktat mig på vad den som är lärare talar 

om, vad eleverna i leken talar om och hur de rör sig i klassrummet, denna metod kallar Stukat 

för Vanlig osystematisk observation (Stukat 2011, sid 57). I samband med observationen har 

jag även intervjuat barnen. Detta har skett i grupp, och då menar Stukat att man måste vara 

uppmärksam på om det verkligen är personernas åsikter, eller om det är något slags 

grupptryck som styr svaren (Stukat 2011, sid 47). Jag har här ställt frågor rakt ut till gruppen, 

men även riktat frågorna till utvalda respondenter som fått svara.   

6.4 Generaliserbarhet och tillförlitlighet  

Jag är medveten om att de enkäter jag skickat ut, de intervjuer jag gjort och den observation 

jag gjort inte kan ge mig generella svar för hur förväntningarna ser ut i Sverige, eller ens i min 

kommun. Jag kan endast svara för vilka förväntningar en grupp föräldrar, pedagoger och barn 

har inför förskoleklassen. För att kunna generalisera hur förväntningarna ser ut i Sverige eller 

min kommun måste undersökningen vara mycket större och omfatta fler skolor och förskolor 

med barn, pedagoger och föräldrar inblandade. 
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Jag har även med i beräkningarna att vissa kanske inte svarade ärligt på mina frågor i 

enkäterna, eller i intervjuerna. Om man vill att sin skola ska framstå som en bra skola så 

kanske man ger svar som man tror motsvarar det. Eller så kan man ha bråttom när man fyller i 

en enkät, så man läser inte igenom tillräckligt vad det står innan man fyller i ett svar.  

Jag har återgett de svar jag fått, både i enkäter och intervjuer. Jag har ställt ytterligare frågor 

om det varit något jag varit osäker på vad gäller svaren i intervjuerna. Observationen har jag 

återgett så som jag uppfattade barnens lek, detta är dock en tolkning av leken som jag har 

gjort.   

7. Undersökningsresultat 

Jag har sammanfattat alla svar som getts i intervjuerna till en sammanhängande text för att det 

ska bli lättare att följa. Observationen med barnen har jag skrivit ihop med intervjun gjord 

med samma barn, sedan har jag sammanfattat även detta i en text som beskriver vad som 

sagts. Även enkäterna är sammanställda till en löpande text och jag har nedan delat in de olika 

undersökningarna efter respondentgruppernas respektive förväntningar.  

7.1 Förskolepedagogernas förväntningar 

Hur ser då förskolepedagogernas förväntningar ut? Jag upplever att de hade liknande svar. 

Det som skilde dem åt var hur själva samarbetet med skolorna fungerar, och någon tanke 

kring vad förskoleklassen kommer arbeta med. De ansåg att barnen behöver vara 

självständiga och klara av vissa saker själva till förskoleklassen, såsom toalettbesök, på- och 

avklädning samt hålla reda på sina egna saker. På båda förskolorna har de förberett barnen 

genom att hjälpa dem att bli mer självständiga, de har lekt med siffror och bokstäver för att 

göra dem bekanta med detta. Man upplever även att barnen i grupperna ligger på olika nivå 

vad gäller intresse och kunskap inom läs- och skrivutveckling. De pedagoger som jag 

intervjuade tyckte att de kunde hantera detta, men var inte lika säkra på att förskoleklassen 

skulle ha samma möjligheter att ta tillvara varje barns förmåga. Man arbetar mycket med 

grupputveckling och sociala färdigheter på bägge förskolorna. 

Pedagogerna trodde att de flesta barn förväntar sig att de ska börja skolan, och att man där 

räknar, skriver, läser och har raster. Även att man måste kunna sitta still och lyssna på läraren. 

De tror även att många barn ser fram emot detta. 
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Vad gäller föräldrarnas förväntningar så tror pedagogerna att de flesta föräldrarna har nästan 

samma förväntningar som barnen, men även att det ska finnas lek i schemat.   

Förskolepedagogerna trodde att pedagogerna i förskoleklassen kommer arbeta med 

matematik, läsning, skrivning och sociala färdigheter – på ett lekfullt sätt. I den kommunala 

förskolan trodde de även att förskoleklassen skulle arbeta med språket.  

Båda förskolepedagogerna ansåg att samarbetet med förskoleklassen kunde vara bättre, och i 

den kommunala förskolan önskade man att skolan som ligger under samma organisation 

kunde ha tvärgrupper med förskolans femåringar under vårterminen. På den privata förskolan 

kände man att förskoleklassens pedagoger inte verkade intresserade av ett större samarbete än 

det som idag finns, men att man gärna ville öka samarbetet om intresse fanns.  

Samarbetet med skolorna fungerar på så vis att de blivande förskoleklassbarnen på de båda 

förskolorna får besök av förskoleklassens pedagoger en gång på våren, sedan gör de besök på 

skolan en dag (privata) respektive tre dagar (kommunala) senare samma vår. Detta bestäms av 

skolorna och förskolorna följer detta. 

Samarbetet på detta sätt, vad gäller besök i skolan, gäller endast den skola som de flesta 

barnen kommer gå i. Om föräldrarna valt en annan skola så får föräldrarna ta med barnen till 

de dagar man gör besök i skolan. Den privata förskolan försöker besöka alla barns blivande 

skolor, men detta sker utan samarbete med de skolorna. 

Sammanfattningsvis ser jag att man önskar ett bättre samarbete med förskoleklassen, men att 

man tror att en sådan önskan inte finns hos förskoleklassens pedagoger. Att barnen ska vara 

självständiga när de lämnar förskolan, och bekantat sig med både bokstäver och siffror är 

också något som jag tyckte verkade viktigt hos förskolepedagogerna jag intervjuade. 

7.2 Förskoleklasspedagogernas förväntningar   

Nu ska jag jämföra med uppfattningarna inom förskoleklassen. Hur såg de på övergången och 

förväntningarna? Jag har intervjuat pedagoger på två olika skolor, och den ena är en 

kommunal skola som ligger under samma organisation som förskolan jag besökt. Den skolan 

kallar jag nedan för skola A, och den andra som också är en kommunal skola men utan denna 

organisation, kallar jag skola B. 

I bägge skolorna förväntade pedagogerna sig att barnen skulle klara av sin egen hygien, 

ansvara för sina egna saker och klarar av- och påklädning själva. Ingen av skolorna har något 
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kontinuerligt samarbete med förskolor, däremot finns ett önskemål om detta. Skola B önskar 

t.ex. studiecirkel med förskollärare inom skola/förskola som behandlar pedagogiska frågor ca. 

2 gånger/termin. Skola A önskar bättre överlämningssamtal och att även kunna ställa frågor 

om det enskilda barnet i syfte att underlätta för barnet. Denna pedagog hävdar att man i dessa 

överlämningssamtal är dåliga på sekretessen. Hon anser att man får berätta mer om det 

enskilda barnet än vi tror, samtidigt som Skola B säger att det är föräldrarna som är bärare av 

information eftersom sekretessen hindrar förskola och skola att föra sådan information vidare. 

På skolan A önskar man att barnen har förberetts genom att arbeta med språket, klappat 

stavelser och arbetat kring rim och ramsor. Som det är nu tror de inte att förskolan lekt 

tillräckligt med språket under förskoletiden. Då jag frågade om deras kunskap kring 

föräldrarnas förväntningar uppkom att de inte hade funderat kring det, men att de tyckte det 

var en bra idé som de ska ta med sig till nästa år. Även barnens förväntningar tyckte 

pedagogen att de var mindre bra på.  

Efter viss reflektion kom det fram att de kan höra på barnen under första veckorna i 

förskoleklass vad de har att säga om sina funderingar. Då brukar det handla om vad 

föräldrarna sagt till dem, men oftast stämmer det inte med vad de gör i förskoleklassen. 

På skola B önskar man att förskolan arbetat med matematiska ord och begrepp, då de tycker 

det underlättar om barnen kommit i kontakt med det tidigare. Vad gäller kunskap om 

föräldrarnas förväntningar så anser man att man får denna kunskap vid föräldramöten då 

föräldrarna själva får ställa frågor. Man har även lära känna samtal i början av terminen då 

föräldrarna har möjlighet att ställa de frågor som de har.  

Barnens förväntningar tar man i skola B reda på genom de första besöken på förskolorna och 

under de första två veckorna i förskoleklass då de arbetar i lugnare tempo. Här anser man att 

man kan möta de förväntningar som finns genom att lyssna in och se varje barn.  

Då jag sammanfattar förskoleklasspedagogernas svar ser jag att även 

förskoleklasspedagogerna önskar ett större samarbete med förskolorna. Samarbetet ska då ske 

genom bättre överlämningssamtal och studiecirklar. Man önskar att barnen ska vara 

självständiga och klara av sin egen hygien.   
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7.3 Föräldrarnas förväntningar  

Enkät 

Föräldrarnas förväntningar, hur kan de se ut? De flesta föräldrar tror att förskoleklassen 

kommer lägga ganska mycket tid på leken, matematik, läs- och skrivinlärning samt 

självständighet. Det finns dock ett fåtal som tror att de inte alls eller väldigt lite kommer 

arbeta med skrivinlärning. När det gäller föräldrarnas egna viljor kring vad förskoleklassen 

ska arbeta med ser det likvärdigt ut. Några svar värderades högre vad gällde föräldrarnas 

viljor, vilket betyder att de vill att förskoleklassen arbetar väldigt mycket med de olika 

sakerna, och att de har något lägre förväntningar över hur det faktiskt ser ut i förskoleklassen.  

När man sedan läser de kommentarer som några föräldrar tagit sig tid till ser man att det finns 

både en rädsla för att barnen ska gå från lek till allvar i och med bytet till förskoleklass, 

samtidigt som det hos andra finns en önskan att förskoleklassen arbetar mer med både 

matematik och skrivinlärning än man tidigare gjort i förskoleklassen. Föräldrarna har då 

hänvisat till äldre syskons förskoleklasstid, eller rykten de hört. Vissa föräldrar med större 

syskon i skolan uttrycker även en känsla av att förskoleklassen är en väntetid till skolan, att 

man inte arbetar så mycket med skolförberedelse i förskoleklass. Även det sociala arbetet 

kändes viktigt för många föräldrar, att barnen lär sig hur man är en bra kompis och det sociala 

samspelet. 

Om man jämför svaren från de olika förskolorna så är det inga svar som sticker ut från någon 

av dem, svaren var likvärdiga. 

Sammantaget skulle jag vilja påstå att det råder höga förväntningar på förskoleklassen. 

Anledningen till att svaren är så lika på de olika enheterna kan bero på att förskolorna arbetar 

efter samma läroplan och mål, precis som skolorna arbetar efter samma styrdokument. Om det 

är anledningen så kan det vara väldigt bra, då en del av läroplanens mål handlar om 

förskolornas likvärdighet vad gäller barnens utbildning. Här menar de utbildning på flera 

nivåer, där man tar hänsyn till de olika förutsättningar som råder och de behov barnet har 

(Lpfö98 rev 10, sid 5).  

Intervju  

För att fördjupa enkätsvaren gjorde jag även en intervju med en mamma på den enskilda 

förskolan. 
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Mamman jag intervjuade i förskolan förväntar sig att barnen i förskoleklassen kommer lära 

genom lek. Att de kommer öva sig på att vara stilla och koncentrera sig längre stunder, ta eget 

ansvar men även leka mycket. Hon uttrycker en oro över att förskoleklassen faller mellan 

stolarna, då menar hon att förskoleklassen kan hamna mellan förskolans och skolans 

regelverk. Hon är då rädd att det resulterar i barnpassning utan struktur med varierande 

kvalitet beroende på vem som planerar den. 

Hon tror att förskoleklassens krav på barnen handlar om att de kan klä på sig själva och hålla 

ordning på sina saker, och inte har några speciella krav kunskapsmässigt. Hon ursäktar sin 

negativa inställning och förklarar att hon tror att detta har sin anledning till de knappa 

personalresurser som råder på skolorna.  

Hon är inte säker på om hennes barns förskola samarbetar med förskoleklassen, men hon tror 

det att ett samarbete är på gång och menar att hon tycker det är jätteviktigt. Hon tycker att de 

olika verksamheterna bör kommunicera med varandra. Främst borde de stämma av vad 

barnen gjort i förskolan, hur deras kunskapsnivå är, om de är vana att vara mycket i skogen 

med mera. Om en hel femårsgrupp blir en förskoleklass tycker hon även att det är viktigt att 

man stämmer av tidigare temaarbeten. Däremot tycker hon att man ska vara försiktig med 

individuell information, då ett sätt att se på barnet kan ärvas av de nya pedagogerna. Hon 

tycker det är viktigt att barnen får börja på noll med en ny verksamhet, och menar att det kan 

bli vändningen på ett viss beteende eller problem för barnet. 

När jag sammanfattningsvis summerar intervjun anar jag en rädsla hos föräldern för att 

förskoleklassen kommer innebära mindre arbete för barnen än vad de har på förskolan. När 

mamman uttrycker en rädsla för att förskoleklassen faller mellan stolarna känner jag att det är 

något som kom till uttryck även i enkäterna på vissa kommentarer.    

7.4 Hur ser barnens förväntningar ut 

Observation 

Jag har observerat barns skollek, jag observerade barnen i ett rum som kallas för klassrummet. 

I detta rum finns en whiteboardtavla med tillhörande pennor, bord, stolar, en bokhylla med 

skrivhäften, pennor och sudd. Då jag observerade var det fyra barn som lekte skola. De 

började med att bestämma vem som skulle vara lärare, och detta gick relativt fort. Det var två 

som ville vara det, men det barn som enligt min uppfattning innehar en högre position i 

gruppen fick börja vara lärare. 
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Under leken bestämde läraren vad alla skulle göra. De hade oftast rast, och då hoppade barnen 

runt och skrattade. När de hade lektion satt barnen på stolarna och läraren skrev på tavlan och 

frågade frågor. Då fick barnen räcka upp handen för att svara. Om de inte gjorde det kunde 

läraren bli arg och skälla lite på dem. 

Efter ca tjugo minuters lek kände jag att leken höll på att ta slut så då frågade jag barnen några 

frågor kring förskoleklassen.  

Intervju 

Barnen tyckte att det skulle bli roligt att börja i förskoleklassen, men tyckte att det kunde vara 

läskigt med stora barn i skolan som kanske var elaka. De var också lite oroliga över att läraren 

skulle skälla på dem om de gjorde fel eller hade svårt att sitta still. De såg fram emot att få ha 

rast och leka på skolgården, speciellt en klätterställning var rolig. Ett av barnen såg fram emot 

att börja i förskoleklassen för att den då skulle få träffa sitt syskon i skolan. 

Inne i klassrummet i förskoleklassen trodde de att de skulle få ha matematik, läsa och skriva. 

Men mest skulle man få leka, trodde de också. Att ha matematik innebar att ”räkna hundra 

plus två och så”. Barnen uttryckte även att de tyckte det skulle bli roligt att få nya vänner att 

leka med, och hoppades att läraren skulle vara snäll. 

Sammanfattningsvis anar jag att barnen förväntar sig lite hårdare disciplin när de börjar i 

förskoleklassen, men även att de kommer få leka mycket.  

8. Diskussion 

Mycket talar för att det finns en god möjlighet till en bra övergång mellan förskola och 

förskoleklass, samtidigt verkar det finnas underliggande problem. I både förskoleklassens 

(skolverket 2011, sid 16) och förskolans (Lpfö98 rev 2010, sid 13) läroplaner står det att man 

ska arbeta för ett samarbete, ändå finns ett missnöje mot bristen på samarbete och en önskan 

om bättre samarbete. 

Om man blickar på hur historien kring barns skolstart har sett ut kan man ana att problem 

kring samverkan mellan förskolor och skolor är ett problem som funnits långt tillbaka i tiden, 

och att detta problem är något som är svårt att lösa. 

I vissa delar tycker jag att förskolor och förskoleklasser idag har kommit långt, samtidigt som 

att vi i vissa delar står kvar på nästan samma ställe. Då det gäller information till 
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förskoleklassen, tycker jag att det fortfarande ligger på föräldrar att informera skolorna kring 

barnet, och i andra hand pedagogerna i förskolan. Visserligen handlar det idag mycket om 

tystnadsplikten och vad man har rätt att informera om, men detta kanske är något som lever 

kvar från 60-talet.  

När jag läste om att man inför skolstart på förskolorna arbetade mycket med samarbete, 

ansvarstagande och självständighet på 70-talet kände jag först att man på förskolor idag inte 

kommit någonstans sedan dess. Sedan började jag fundera, och insåg att det inte gör så 

mycket om vi inte kommit någonstans i denna punkt. Det är bra att ha dessa egenskaper även 

idag, och inget fel med att arbeta med dem.  

Jag anser att synen på vilken verksamhet som ska anpassa sig efter den andra dock har ändrats 

kraftigt. Från att förskolorna försökt anpassa barnen till skolans arbetssätt i slutet av tiden på 

förskolan, vill man ju närmre nutid man tittar att skolorna ska titta mer på förskolornas 

arbetssätt vad gäller temaarbeten, lek och skapande. Om det verkligen är så i praktiken vet jag 

faktiskt inte, det är inget som visat sig i min undersökning. 

Detta kan ha med den förändrade kunskapssynen att göra. Det är inte längre den som t.ex. 

räknar bäst som alltid kommer längst i livet, nu för tiden handlar det mycket om social 

kompetens. Att ha olika sätt att se på kunskap och barn sätt att lära kan kanske leda till att 

barn ser på skolan på olika sätt. Om barnen får lära sig att följa en bok, med instruktioner och 

streck att följa som en del av förberedelsen inför förskoleklassen kan de se på skolan som en 

institution där man arbetar med böcker på detta sätt. Om man istället arbetar med barnens 

omvärld och intressen, och tar in olika begrepp och sätt att lära genom barnets lek och ger 

möjlighet att leta egen kunskap i böcker som förberedelse för förskoleklassen kan de se på 

skolan som en institution där man använder böcker för att just leta egen kunskap.   

Vad gäller den barnorienterade kunskapssynen (Siller 2000, sid 103) anser jag att det krävs 

mer av pedagogen. Man måste vara mer uppmärksam och aktiv i barngruppen, detta för att 

kunna fånga det barnen är intresserade av just nu. Har man däremot en vuxenorienterad 

kunskapssyn innebär det, för mig, att man kan styra barnen dit man vill utan att lyssna in 

deras tankar och idéer på samma sätt.  

Även föräldrar verkar se på lärande på detta sätt, och många uttrycker en önskan om att 

barnen ska få lära genom lek i förskoleklassen. Någon uttryckte även en oro för att barnen 

kommer gå från lek till allvar i och med starten av förskoleklass. Kanske har denna förälder 
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gått i en skola som inte arbetat med leken som verktyg för att lära? Om fallet är så kan man 

förstå rädslan, och en sådan oro är viktig att framföra till förskoleklassens pedagoger så de har 

möjlighet att lugna och förklara hur de arbetar. En orolig förälder kan skapa oroliga barn. Vid 

en sådan situation är det bra om man har ett bra samarbete mellan förskola och förskoleklass, 

om så är fallet kan man eventuellt ha ett gemensamt föräldramöte för blivande förskoleklass 

där föräldrarna får ställa frågor.   

Den intervjuade föräldern verkade ha en vilja att barnen i förskoleklassen skulle leka mycket, 

men samtidigt att de skulle få öva sig i att sitta still. Enligt min tolkning handlar detta om att 

man vill att barnen ska få leka, men att de även behöver öva sig på mer disciplinerade 

aktiviteter inför skolstart. Föräldern uttrycker även en oro inför att förskoleklassen hamnar 

mellan två regelverk och därmed blir barnpassning utan struktur. Denna oro verkar även finns 

liknande av i enkäterna, där föräldrar uttrycker att förskoleklassen känns som en väntetid inför 

skolan. Det är tråkigt om det är på detta sätt, och jag hoppas verkligen inte att det är så. Om 

man då ser på vad pedagogerna i förskoleklassen sa, tolkar jag att det inte borde vara på det 

viset eftersom de verkar möta barnen där de är. Detta betyder, enligt mig, att man försöker ta 

reda på var barnet befinner sig t.ex. kunskapsmässigt och tar vid och bygger vidare på den 

kunskapen.  

Om man tittar på vad barnen förväntar sig så är det blandat. De tror att de kommer få leka 

mycket, räkna, skriva och läsa. De ser fram emot att leka i klätterställningen, få nya vänner 

och eventuellt träffa syskon i skolan. 

Jag tror att det är svårt för barnen att se framför sig hur det kommer vara. De barn som känner 

någon eller har syskon i skolan verkar ha en större uppfattning kring skolan i stort. Barnen ser 

fram emot förskoleklassen, men verkar inte riktigt veta vad de ska se fram emot. Kanske är 

det vi vuxna som påverkar barnens förväntningar, hur ska barnen annars ha någon koll på vad 

som förväntas av dem i förskoleklassen såvida de inte har äldre syskon eller känner någon 

som går där?  

De barn som jag intervjuat går i en förskola som arbetar efter barnens intressen och leker fram 

kunskapen, som har ett barnorienterat synsätt. Det kan hända att det är därför de har så 

blandade förväntningar. De kanske förväntar sig att förskoleklassen kommer fortsätta arbeta 

på detta sätt. All barn har ju olika intressen och då blir ju deras sätt att lära kanske olika också.   
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9. Slutsatser 

Jag har genom att ta del av andras undersökningar och annat material inom området, min egen 

undersökning och min arbetslivserfarenhet som både barnskötare och förskollärare under 

utbildning kommit fram till att de förväntningar som råder mellan föräldrar, barn och 

pedagoger i förskola och förskoleklass inför starten i förskoleklassen är blandade.  

Föräldrarna har höga förväntningar på förskoleklassen. De flesta föräldrar vill att deras barn 

ska få lära sig det mesta, och hoppas att förskoleklassen arbetar med det de vill att barnen ska 

lära sig. Vissa föräldrar uttrycker en oro för att barnens utveckling kommer avta under 

förskoleklasstiden, detta bottnar sig i egna erfarenheter av barnets äldre syskons tid i 

förskoleklass eller något de hört av andra.   

Barnen har förväntningar, och det de vill och tror att de ska få göra mest är att leka. Att ha rast 

och klättra i klätterställningen. De förväntar sig att de ska få nya vänner, och räkna 

matematik. De förväntar sig att det ska finnas en lärare, och denna lärare ska leda. Vissa är 

rädda för att läraren ska vara sträng.  

Pedagogerna i förskolorna förväntade sig att förskoleklassen ville att de skulle arbeta med 

barnens självständighet, leka med siffror och bokstäver. De trodde även att förskoleklassen 

skulle ta vid med ungefär samma saker. En av pedagogerna trodde att skolan även skulle 

arbeta med språklekar, och förklaringen till att hon nämnde just denna specifika aktivitet tror 

jag är att en av inriktningarna på skolan, och förskolan, är något som de kallar för det läsande 

barnet.  

Pedagogerna i förskoleklassen möter förskolepedagogernas förväntningar då de önskar att 

förskolorna arbetat med barnens självständighet inför förskoleklassen. Sedan skiljer de bägge 

skolorna sig åt lite. Den ena skolan önskar att man lekt mycket med språket, medan den andra 

skolan önskar att man arbetat mycket med matematiska begrepp.  

Vad gäller förskoleklasspedagogernas kunskap om barnens och föräldrarnas förväntningar 

skiljde det sig mellan skolorna. Den ena skolan ansåg att man tog tillvara på både föräldrars 

och barnens förväntningar, genom möten och samtal. Den andra skolan ansåg att de inte hade 

tillräcklig kunskap om detta, men att de ville bli bättre på det när de nu uppmärksammats på 

att det kan vara bra inför förskoleklassens start.  
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Enligt förskolans läroplan står det att  

”förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med 

förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens 

allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.”(Lpfö98 

rev 2010, sid 13) 

Samtidigt som det i skolans läroplan står att 

”Läraren ska utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och 

fritidshem, utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i 

förskolan och i berörda skolformer.” (Skolverket 2011, sid 16) 

 

Båda läroplanerna tar upp att ett samarbete mellan de båda verksamheterna ska finnas, och att 

båda verksamheterna ska verka för ett samarbete. Däremot ligger det mer arbetsbörda vad 

gäller detta på förskoleklassens pedagoger eftersom de även ska ha ett samarbete med skolans 

pedagoger. 

Avslutningsvis vill jag påstå att det finns goda grunder för ett samarbete då både förskolans 

och förskoleklassens läroplaner tar upp detta, samt att viljan verkar finnas hos pedagogerna i 

de olika verksamheterna. Kanske finns viljan men inte tiden då det finns så mycket annat 

arbete som läggs på pedagogerna. För att nå de förväntningar som råder hos de olika 

inblandade i ett byte mellan förskola och förskoleklass anser jag att ett samarbete är 

nödvändigt. Har man inget samarbete är det svårt för förskolan att veta vad man arbetar mot, 

och förskoleklassen att veta var man tar vid. Då är det även svårt för både barn och föräldrar 

att veta vad man ska vänta sig.  
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11. Bilagor 

11.1 Informationsbrev intervju av pedagoger 

Hej! 

Jag heter Maria Rask Gradin. Jag går min sista termin på Interkulturell lärarutbildning, 

kombinationsutbildning mot förskola på södertörns högskola. 

Under sista terminen skriver vi vårt examensarbete, och jag har valt att skriva om 

förväntningarna som råder mellan föräldrar, pedagoger och barn i förskola och förskoleklass 

vid övergången mellan förskola och förskoleklass. Syftet är att uppmärksamma de 

förväntningar som råder samt se hur de möts. 

För att jag ska kunna bearbeta och analysera samtalet kommer jag spela in intervjun på 

diktafon. Om du under samtalet känner att du inte vill delta mer, så kan du när som helst 

avbryta samtalet. All data som samlas in kommer hanteras strikt konfidentiellt enligt de 

forskningsetiska principerna. Jag kommer i mitt examensarbete fingera namn på personer som 

deltar och namn på de skolor/förskolor jag besökt för mina intervjuer.  

 

Med vänliga hälsningar 

Maria Rask Gradin 

Lärarstudent på Södertörns högskola 

E-mail: ----------------------------------- 

Handledare: Niclas Järvklo 

 

 

 

 

 

 



Maria Rask Gradin Utbildningsvetenskap C VT-2012 

 Examensarbete 120604 

28 

 

11.2 Intervjufrågor pedagoger i förskola 

Intervjufrågor pedagoger i förskola 

1. Vad förväntar du dig att barnen ska kunna när du lämnar dem till förskoleklass? 

2. Vad förväntar du dig att barnen ska få göra i förskoleklassen? 

3. Vad tror du att pedagogerna i förskoleklassen förväntar sig av barnen när de 

börjar där? 

4. Vad tror du barnen förväntar sig inför förskoleklassen? 

5. Vad tror du att föräldrarna förväntar sig inför förskoleklassen? 

6. Har ni något samarbete med förskoleklassen kring vad barnen ska kunna när de 

börjar där?  

7. Hur arbetar ni för ett samarbete med förskoleklass? 

8. Hur skulle ni vilja att samarbetet såg ut? 
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11.3 Intervjufrågor pedagoger i förskoleklass 

Intervjufrågor pedagoger i förskoleklass 

1. Vad förväntar ni er att barnen ska kunna när de kommer till förskoleklass? 

2.  Brukar barnen möta era förväntningar? 

3. Vet ni vad föräldrarna förväntar sig av förskoleklassen? Hur vet ni det? 

4. Vet ni vad barnen förväntar sig av förskoleklassen? Hur vet ni det? 

5.  Tycker du att ni möter barnens förväntningar på vad man gör i förskoleklassen? 

6. Tycker du att ni möter föräldrarnas förväntningar på förskoleklassen? 

7. Har ni något samarbete med förskolor inför förskoleklass kring vad barnen kan 

innan de börjar förskoleklass? 

8.  Har ni något förarbete med förskolor som lämnar barn till er kring vad ni vill att 

barnen ska ha med sig kunskapsmässigt när de börjar i förskoleklass? 

9. Hur ser ert samarbete med förskolor ut? 

10. Hur skulle ni vilja att ert samarbete med förskolor såg ut? 
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11.4 Intervjufrågor föräldrar i förskola 

Intervjufrågor föräldrar 

1. Vad förväntar du dig att ditt barn kommer få göra i förskoleklass?  

2. Vad tror du att förskoleklassen främst arbetar med? 

3. Vilka krav tror du att förskoleklassen ställer på ditt barn? Både socialt och 

kunskapsmässigt.   

4. Samarbetar ditt barns förskola något med förskoleklassen på den skola ditt barn 

ska gå? 

5. Vad förväntar du dig att förskolan och förskoleklassens pedagoger tillsammans 

ska göra för ditt barn inför överinskolningen? 
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11.5 Informationsbrev intervju av barn 

Hej! 

Jag heter Maria Rask Gradin. Jag går min sista termin på Interkulturell lärarutbildning, 

kombinationsutbildning mot förskola på södertörns högskola. 

Under sista terminen skriver vi vårt examensarbete, och jag har valt att skriva om 

förväntningarna som råder mellan föräldrar, pedagoger och barn i förskola och förskoleklass 

vid övergången mellan förskola och förskoleklass. Syftet är att uppmärksamma de 

förväntningar som råder samt se hur de möts. 

Jag vill observera barnens lek, då de leker skola och i samband med detta intervjua barnen 

kring hur de tror att det kommer vara i förskoleklassen. Vilka förväntningar de har. Jag vill 

med detta brev be om er tillåtelse att ert barn deltar i min observation och den intervju som 

ingår i mitt examensarbete. Det kan hända att jag spelar in både leken och intervjun med en 

diktafon för att bäst kunna analysera och bearbeta materialet i efterhand. All data jag samlar 

in kommer hanteras strikt konfidentiellt enligt de forskningsetiska principerna. Jag kommer i 

mitt examensarbete fingera namn på personer som deltar och namn på de skolor/förskolor jag 

besökt för mina intervjuer. 

Fyll i uppgifterna nedan, och lämna till förskolan snarast, dock senast onsdag 28 mars 2012. 

Med vänlig hälsning 

Maria Rask Gradin, Lärarstudent på Södertörns högskola 

E-mail: ---------------------- Tel: ------------------------- 

Handledare: Niclas Järvklo 

___________________________________________________________________________ 

O Som vårdnadshavare tillåter jag att mitt barn deltar i undersökningen 

O Som vårdnadshavare tillåter jag INTE att mitt barn deltar i undersökningen 

Datum 

……………………….. 

Barnets namn samt vårdnadshavares underskrift 

………………………………………………………………….... 
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11.6 Intervjufrågor barn 

Intervjufrågor barnen 

 

1. Vad heter du? 

2. Hur många år är du?  

3.  Hur känns det, att du ska börja förskoleklassen? 

4.  Varför, hur menar du då? Är det något speciellt du tänker på? 

5. Vad tror ni att ni ska få göra i förskoleklassen? 

6. Vad vill du göra i förskoleklassen? 

7.  Vad tror du att läraren och fritidsledarna i förskoleklassen och på fritids vill att 

du ska kunna när du börjar där? 

8.  Hur kommer det se ut i förskoleklassen tror du? 
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11.7 Informationsbrev enkät 

Hej! 

Jag heter Maria Rask Gradin. Jag går min sista termin på Interkulturell lärarutbildning, 

kombinationsutbildning mot förskola på södertörns högskola. 

Under sista terminen skriver vi vårt examensarbete, och jag har valt att skriva om 

förväntningarna som råder mellan föräldrar, pedagoger och barn i förskola och förskoleklass 

vid övergången mellan förskola och förskoleklass. Syftet är att uppmärksamma de 

förväntningar som råder samt se hur de möts. 

De svar jag får via enkäten kommer behandlas strikt konfidentiellt enligt de forskningsetiska 

principerna. Alla svar är anonyma, och jag kommer inte använda mig av förskolans/skolans 

verkliga namn i mitt arbete. För att jag ska få ett så rättvist undersökningsunderlag som 

möjligt önskar jag få 100 % svarsfrekvens, och jag hoppas att ni bidrar till det. 

Tack på förhand. 

Med vänlig hälsning 

Maria Rask Gradin 

Lärarstudent på Södertörns högskola 

E-mail: ----------------------  Tel: -------------------------- 

Handledare: Niclas Järvklo 
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11.8 Enkätfrågor 

Enkät föräldrar i förskola  

I denna enkät vill jag att du värderar ditt svar, där 1 betyder inte alls och 5 betyder mycket. I 

slutet av enkäten har du möjlighet att skriva egna kommentarer. Ringa in ditt svar. 

 

1.      Värdera hur mycket du tror att förskoleklassen kommer arbeta med leken  

 1 2 3 4 5 

 

2.         Värdera hur mycket du tror att förskoleklassen kommer arbeta med matematik 

 1 2 3 4 5 

 

3.        Värdera hur mycket du tror att förskoleklassen kommer arbeta med läsinlärning 

 1 2 3 4 5 

 

4.        Värdera hur mycket du tror att förskoleklassen kommer arbeta med skrivinlärning 

 1 2 3 4 5 

 

5.        Värdera hur mycket du tror att förskoleklassen kommer arbeta med barnens 

           självständighet 

 1 2 3 4 5 

 

6.        Värdera hur mycket du vill att förskoleklassen arbetar med leken 

 1 2 3 4 5 

 

7.        Värdera hur mycket du vill att förskoleklassen arbetar med matematik 

 1 2 3 4 5 
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8.        Värdera hur mycket du vill att förskoleklassen arbetar med läsinlärning 

 1 2 3 4 5 

 

9.        Värdera hur mycket du vill att förskoleklassen arbetar med skrivinlärning 

 1 2 3 4 5 

 

10.        Värdera hur mycket du vill att förskoleklassen arbetar med barnens självständighet 

 1 2 3 4 5 

 

11.        Värdera hur mycket du tror att ditt barns förskola och ditt barns skola samarbetar 

inför starten i förskoleklassen 

 1 2 3 4 5 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna in din ifyllda enkät senast fredag 30/3-2012 till pedagogerna på din avdelning, eller 

skicka via mail till min mailadress nedan. 

Tack för din medverkan! 

Maria Rask Gradin, Södertörns högskola 

Tel: ---------------------- mail: --------------------------- 
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