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Sammanfattning 
 
Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot förskoleverksamheten  
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 15 högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 
 
Titel: ”Varför skulle man inte kunna blanda?” Förskoleklass och 

år 1 i integrerad verksamhet. 

Engelsk titel: “Why not integrate?” Six and seven years-old learning 
                                       together. 
 
Nyckelord: Förskoleklass, Integrering, Samverkan 
 
Författare: Anna-Karin Larsson 
 
Handledare: Agneta Thörner 
 
Examinator: Susanne Gustavsson 
 
 
BAKGRUND: Lpo 94 (Utbildningsdepartementet) är fastställd av regeringen och ligger 
till grund för verksamheten i förskoleklassen och skolan. 1998 fastställdes 
förskoleklassreformen av regeringen och syftet med denna var att den pedagogiska 
verksamheten som finns i förskoleklassen skulle lyftas i in i klassrummet och ge ökad 
möjlighet till lek, skapande och utforskande för eleverna samt att övergången från 
förskoleklass till skola skulle bli smidigare. Tidigare forskning visar att lärandemiljöer samt 
arbetslagens sammansättning, stabilitet och planeringsmöjligheter har betydelse för den 
integrerade verksamheten. Skolverket (2001) beskriver hur förskoleklassen har tagit till sig 
”skolkoden” med ämnesinriktad kunskapssyn indelade i arbetspass och raster.  
 
SYFTE: Syftet med studien är att studera förskoleklassen i en integrering mellan förskola 
och skola samt olika arbetssätt, hinder och möjligheter som uppstår i samband med denna 
integrering. 
 
METOD: Vid insamling av data valdes den kvalitativa metoden med intervjun som 
redskap. En förskollärare från tre olika grundskolor intervjuades.  
 
RESULTAT: Den slutsats man kan dra av studien är att arbetet med integrering ser 
mycket olikas ut i de tre skolorna. Det är ännu lång väg kvar innan alla skolorna i studien har 
möjligheten att arbeta i stabila arbetslag med gemensam planeringstid, ändamålsenliga lokaler 
och täta återkommande rutiner i en integrerad verksamhet.  
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Inledning 
I Sverige är det så att från och med det året som barnet fyller 6 år är kommunen skyldig att 
erbjuda en plats i den frivilliga och avgiftsfria förskoleklassen (Karlsson, Melander, Prieto, 
Sahlström 2006). Skolplikten gäller först från det att barnet fyller 7 år. Förskoleklassen är som 
jag förstått det en svensk företeelse, internationellt sett finns ingen sådan övergång mellan 
förskola och skola. Vårt grannland (1Tragetorn, 2008) Norge har skolstart vid sex års ålder. 
Enligt Skolverket (2004) har de flesta av Europas länder skolstart vid sex års ålder medan 
barnen i Storbritannien, på Malta och i Holland börjar skolan redan som femåringar. Den 
lägsta åldern för skolstart i Europa har man på Nordirland där barnen börjar skolan när de är 
fyra år. I Sverige går så stor del som 95 % av sexåringarna i förskoleklass (Regeringen 2008). 
Vidare skriver regeringen om förskoleklassreformen och syftet med denna: 
 

En intention med förskoleklassreformen och integrationen var att implementera 
förskolans pedagogiska tradition i skolan, där lek, skapande och barnets eget 
utforskande ges större utrymme. (Regeringen 2008 sid. 1) 

 
Syftet med förskoleklassreformen är att den pedagogiska verksamheten som finns i förskolan 
skall lyftas in i skolan. Eleverna ska få mer utrymme för kreativt skapande, lek och 
undersökande verksamhet. Förskoleklassens pedagogiska verksamhet blir då den länk som 
knyter ihop förskolan med skolan. Regeringen (2008) skriver vidare att flera kommuner har 
integrerat förskoleklassens lokaler i grundskolans och att en tredjedel av Sveriges kommuner 
har integrerad verksamhet förskoleklass – grundskola dagligen. 
 
Hur kan då denna integrering se ut och hur bedrivs den i praktiken? Vad anser pedagogerna i 
förskoleklassen om integreringsarbetet? Detta vill jag undersöka i tre olika skolor. Vid ett 
flertal tillfällen har jag i mitt arbete som barnskötare inom förskola/skola kommit i kontakt 
med förskoleklasser och sett hur personalen på olika vis har schemalagt integreringen och 
olika samarbetsformer med år 1. Ett av problemen verkar vara att det ofta är svårt att få 
gemensam tid till planering av verksamheten för förskollärarna och grundskolans lärare. Ett 
annat problem kan vara att det läsårsvis är olika grundskollärare i år 1 eftersom många skolor 
har det upplägget att läraren följer sin klass från år 1 och uppåt. Ännu en svårighet kan vara 
att lokalerna ligger långt isär. Mitt intresse för integrering blev starkare då jag under 
studietiden på Högskolan kom i kontakt med olika former av samverkan mellan förskoleklass 
och år 1 under den verksamhetsförlagda utbildningen. Som jag anser så arbetar man med 
integrering när man helst dagligen har en integrerad åldersblandad verksamhet som planeras 
och bedrivs av förskollärare och grundskollärare tillsammans. Det är viktigt att både 
förskolläraren och grundskolläraren ser barnets utveckling som en helhet socialt, emotionellt, 
kognitivt och intellektuellt. Den integrerade verksamheten ska vara en tillåtande miljö där 
barnen lär av varandra och uppmuntras att förklara vad de gjorde och varför. På så vis lär sig 
eleverna att man kan tänka på olika sätt för att nå en lösning.  
 

                                                 
1 Föreläsning Borås högskola 2008-11-30 
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Syfte  
Syftet med studien är att studera förskoleklassen i en integrering mellan förskola och skola 
samt olika arbetsätt, hinder och möjligheter som uppstår i samband med denna integrering. 

Begreppsförklaring 
Förskoleklass, är en frivillig skolform för sexåringar. Förskoleklassen tillhör det offentliga 
skolväsendet och ingår i kommunens skolplan. (Skolverket, 2008)  
 
Integrering, är mötet mellan förskoleklassen och år 1, där de olika verksamheterna ska 
komplettera varandra och förenas i något nytt. (Karlsson m.fl. 2006) 
 
Samarbete/samverkan, två eller flera personer som tillsammans arbetar för hitta lösningar 
eller arbetar mot gemensamma mål. (Davidsson, 2002) 
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Bakgrund 
 
Kapitlet inleds med en kortfattad historik och en sammanfattning av vad som står i 
styrdokumenten. Därefter beskrivs övergången från förskoleklass till skola och hur 
personalgruppen liksom lokaliteter påverkar integreringsmöjligheterna. Vidare ges en 
beskrivning av barns lärande i den integrerade verksamheten och avslutningsvis redogörs 
skolans inflytande över förskoleklassen. 
 
Aktuell forskning har sökts genom Skolporten på Internet där sökord såsom förskoleklass, år 
1 och integrering har använts. Rapporter, undersökningar m.m. från regering, riksdag och 
Skolverket har lästs på regeringens och Skolverkets Internetsidor där förskoleklass räcker som 
sökord. Utbildningsdepartementets Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshemmet, Lpo 94 har använts. Biblioteket har också varit till hjälp för att hitta 
litteratur. 
 

Historik och styrdokument 
1975 infördes en allmän förskola i Sverige (Karlsson, Melander m.fl. 2006) kommunerna blev 
skyldiga att erbjuda alla sexåringar plats i förskolans sexårsverksamhet, minst 15 timmar per 
vecka. Den 1 januari 1998 trädde ett riksdagsbeslut i kraft som innebar att förskoleklassen 
blev en egen skolform som ska finnas i alla kommuner. Tanken var att en integrering mellan 
förskoleklassen/skolan skulle leda till en ny kvalitativ verksamhet där både form och innehåll 
skulle förändras med utgångspunkt från barnens hela utveckling. Barnen skulle ges möjlighet 
att lära genom lek och skapande verksamhet i åldersblandade grupper. På skolverkets hemsida 
(2008) under rubriken Förskoleklass står att förskoleklassen är en frivillig skolform 
tillhörande det offentliga skolväsendet där barnens utveckling och lärande ska grundläggas 
inför den fortsatta skolgången. Lpo 94 (Utbildningsdepartementet) är fastställd av regeringen 
och ligger till grund för verksamheten. Där står att förskoleklassen, skolan och fritidshemmen 
tillsammans skall arbeta för att varje elev ska få möjlighet att utvecklas och skapa kunskap på 
många olika sätt. Vidare står det att lärarna i förskoleklassen, skolan och fritidshemmen skall 
arbeta fram gemensamma arbetsformer och att det är rektors ansvar att så sker. Likaså 
beskriver man att lärarna skall samarbeta genom att delge varandra kunskaper och 
erfarenheter. Vidare beskrivs lekens betydelse i verksamheten. Det är viktigt att eleverna får 
lära genom lek och det betonas att det är än mer viktigt för de yngsta eleverna i skolan. 
Skolverket (2001) anser att en av förutsättningarna för att integreringen ska lyckas är att 
ledningen ger arbetslaget de förutsättningar som behövs i form av bland annat fortbildning 
och gemensam tid för planering. 
 

Personalgruppens betydelse för integration. 
Att bygga en ny skolform för 6-åringarna (2001) är en rapport där Skolverket på uppdrag av 
regeringen har genomfört en treårig undersökning av integrering mellan förskoleklassen, 
fritidshemmet och grundskolan. Undersökningen har bedrivits i 10 svenska kommuner och 
innefattar 3 skolor per kommun, information har samlats in med hjälp av bl.a. statistik, 
fallstudier, gruppintervjuer, enkäter och observationer.  Skolverket visar på olika problem 
såsom de olika arbetsvillkoren och de olika avtalen som gäller för förskollärare, 
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fritidspedagoger och grundskollärare. Under det tredje och avslutande året uppmärksammades 
en positiv förändring i de arbetslag som under dessa tre år varit relativt stabila 
personalmässigt genom att de visade en ökad inriktning mot temaarbete, lek, skapande och 
utforskande arbetssätt.  
 
Davidsson (2002) har i sin avhandling undersökt hur fyra arbetslag arbetar med integrering 
mellan förskola/skola. Davidsson har funnit att arbetslagens sammansättning och stabilitet har 
betydelse för arbetslagets identitet och integreringens utveckling. Det tar tid att arbeta sig 
samman, att utveckla gemensamma begrepp och förhållningssätt. I de arbetslag där man haft 
få byten av förskollärare och grundskollärare ser författaren en utveckling i 
integreringsarbetet och i viss mån en förändrad barnsyn. Davidssons studie visade att 
pedagogernas föreställningar om barns lärande i förhållande till sin ålder förändrades, den 
”omogne” sexåringen med stort behov av lek och rörelse och den ”mogne” sjuåringen som 
kan sitta still ersattes av en barnsyn där ålder och mognad inte längre har så stor betydelse. 
Vid gruppindelade aktiviteter till exempel delades barnen in efter vilken kunskap de har. 
Davidsson pekar på att pedagogerna såg att barnen hjälpte varandra i större utsträckning och 
att de lärde av varandra. De båda yrkesrollerna förskollärare och grundskollärare smälte 
samman och blev till en enda yrkesroll genom att man fokuserade på aktiviteter som var 
igenkännbara från både förskolans och skolans värld enligt författaren. Förskollärarna och 
grundskollärarna arbetade tillsammans med läsning, skrivning, matematik, lek och skapande 
verksamhet i den åldersblandade gruppen. Sexåringarna var inte längre ”förskollärarens barn” 
och sjuåringarna inte längre ”grundskollärarens”.  Vidare beskriver Davidsson den integrerade 
verksamheten i de andra arbetslagen där flera byten av förskollärare och grundskollärare 
skedde under studiens gång. Författaren anser att dessa personalbyten försvårade möjligheten 
att i arbetslaget utveckla gemensamma begrepp och förhållningssätt genom att arbetslaget 
flera gånger fick börja om. Davidsson ansåg att i dessa arbetslag skedde ingen förändring av 
yrkesrollerna istället förstärktes de olika rollerna och barnen delades efter ålder. Rummens 
disponering i studien förstärkte barnsynen att de ”omogna” sexåringarna behöver rum för lek 
medan de ”mogna” sjuåringarna behöver ett klassrum för att öva sig i att läsa, skriva och 
räkna menar Davidsson. Thörner (2007) beskriver hur omgivningens kunskapssyn påverkar 
barnens villkor, ofta till nackdel för sexåringarna genom uttryck som till exempel dina 
sexåringar och mina sjuåringar, era pedagoger och våra pedagoger samt sexåringar och 
skolbarn. Thörner pekar också på sambandet mellan integreringens möjligheter och lokalernas 
användande och placering. 
 

Lärandemiljöer i integrerad verksamhet 
Thörner (2007) beskriver hur lokalernas användande och utformning kan förstärka eller 
försvaga integreringsmöjligheterna. Lokalerna kan genom sin inredning och sitt användande 
signalera förskoleverksamhet, skolverksamhet eller integrerad verksamhet enligt författaren. I 
den integrerade verksamheten menar Thörner bör det finnas gemensamma mötesplatser för 
åldersblandade grupper men även möjligheter till avskildhet. Skolverkets rapport (2001) visar 
också på att lokalernas placering och användande påverkar möjligheterna till samverkan. 
Ändamålsenliga lokaler ökar möjligheterna till ett väl fungerande samarbete. I rapporten visar 
man på att de integrerade grupper som finns i gamla förskole- och fritidshemslokaler har goda 
förutsättningar att arbeta på ett varierat sätt, lokalerna är byggda för avskildhet, lek, skapande 
m.m. De integrerade grupper som däremot finns inom skolans väggar riskerar att bli 
påverkade av skolans tradition och bli ”skolifierade”, skolans tradition slår ut förskoleklassens 
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syn på lärande. Skolverket menar att det är viktigt att pedagogerna tänker igenom lokalernas 
användningsområden och att de anpassas efter den pedagogiska verksamheten och dess 
behov.  
 
Lärandemiljöer (Strandberg, 2006) kan se ut på många olika sätt men det viktigaste är att 
elever och lärare reflekterar över rummets kapacitet och användningsområde och därefter 
genomför eventuella förändringar tillsammans. Strandberg menar att de lokaler som finns 
runtom i svenska förskolor och skolor med relativt enkla medel kan göras till goda lärmiljöer. 
Strandberg föreslår att lärare och elever med hjälp av frågor kan upptäcka vad som behöver 
förändras. Frågorna handlar om tillgänglighet i Vygotskijs anda. Har eleverna tillgång till 
materiel, hjälpmedel, olika aktiviteter och samspel med varandra eller en lärare? Ger rummet 
en känsla av utvecklingsmöjligheter och motivation eller av hopplöshet?  
  

Barns lärande i förskoleklass 
Barn utvecklas och lär med hjälp av samtal, lek, skapande, utforskande, reflekterande, 
lyssnande och iakttagande i ett ständigt samspel med andra människor (Pramling Samuelsson, 
& Sheridan, 2006). Då barnet kommer till förskoleklassen har det en mängd erfarenheter och 
kunskap med sig som läraren måste ta till vara så att all kunskap blir till en helhet. ”Alla 
erfarenheter som barnen har gjort och kommer att göra, kunskaper de har utvecklat och kommer att 
vidareutveckla är byggstenar i det livslånga och livsvida lärandet.” (sid. 13). Författarna anser att 
barn är medvetna om vad de klarar och vad de inte klarar och att de har en vilja att lära sig 
mer. Om barnen blir positivt bekräftade i sitt sökande efter kunskap så stärks självkänslan och 
lusten att lära. I den integrerade verksamheten (Karlsson, Melander m fl. 2006) bör barnet få 
del av förskolans möjligheter till praktiska övningar och estetisk stimulans blandat med 
skolans intellektuella inriktning. Författarna anser att förskollärare och grundskollärare genom 
att arbeta tillsammans i arbetslag ökar möjligheten att se till det enskilda barnet och dess 
behov. I den åldersblandade integrerade verksamheten har barnen möjligheter att lära av 
varandra enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006), i samarbetet mellan eleverna finns 
en möjlighet till utveckling och ny kunskap likväl som att det stärker eleverna i deras sociala 
förmåga och kreativa tänkande.  Weissenrieder (2008) beskriver hur barn lär sig och 
utvecklas i social samvaro, där den språkliga miljön är mycket viktig i samstämmighet med 
Vygotskijs teorier. Temaarbeten (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006) som kan vara korta 
eller längre perioder skall ses som något som genomsyrar hela verksamheten inte bara någon 
dag i veckan utan hela dagarna så länge temat pågår. Författaren menar att temaarbetet 
främjar helhetssynen på barnet och dess utveckling genom att barnet får möjlighet att bearbeta 
temats innehåll genom lek, skapande och vardagliga, praktiska sammanhang. Författaren 
beskriver vidare hur ett tematiskt arbetssätt i exempelvis skogen kan ge barnen möjligheter att 
leka och lära, övervinna svårigheter, träna motorik, koordination och kroppsuppfattning. Barn 
i alla åldrar känner att de är en tillgång för gruppen och självförtroendet stärks, i skogen lär de 
sig att hjälpa varandra och att ta hänsyn och genom det utvecklas deras förmåga till empati.  
 

Skolans inflytande på verksamheten i förskoleklassen 
Weissenrieder (2008) belyser skillnaderna mellan kunskapsinriktningen i styrdokumenten och 
den inriktning som praktiseras i skolan. 
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Skolan har numera sin förankring i den humanvetenskapliga kunskapstraditionen 
när det gäller styrdokumenten. Skolans organisation däremot med schema och 
timplaner och många läromedel bygger fortfarande på den naturvetenskapliga 
modellen där världen kan delas upp i småbitar som studeras var för sig och sedan 
sätts ihop till en helhet. (Weissenrieder 2008 sid. 103) 

 
Förskoleklassen har enligt Skolverket (2001) tagit till sig ”skolkoden” med ämnesinriktad 
kunskapssyn indelade i arbetspass och raster. Detta sker ofta när förskoleklassen flyttat in i 
skolans lokaler istället för att integrering sker i förskolans anpassade lokaler där möjlighet till 
flera olika aktiviteter finns. Undersökningen visar att integreringen inte har inneburit nya 
synsätt eller arbetsformer där eleverna ges möjlighet att lära genom lek, skapande och 
experimenterande. Karlsson, Melander m.fl.(2006) visar på hur de vuxenstyrda aktiviteterna 
har ökat, arbetet med siffror och bokstäver likaså och att dagen delas i mindre delar med korta 
pauser emellan, pauser som är till för att få nya krafter till nästa pass. Skolverket (2001) och 
Karlsson, Melander m.fl. (2006) visar samstämmigt på att integreringen har inneburit att 
förskoleklassen har fått ett förändrat innehåll med mer skolinriktad verksamhet. 
 
Davidsson (2002) beskriver svårigheten med att få gemensam planeringstid för förskollärare 
och grundskollärare. Förskollärarna arbetar ofta på fritidshemmen då skoldagen är slut och 
grundskollärarna har sin planeringstid. Davidsson belyser att rektorernas förståelse för 
problematiken inte alltid finns. En av rektorerna i Davidssons studie tar för givet att det finns 
tid för gemensam planeringstid medan en annan rektor är medveten om problemet och ger 
utökad tid för planering både dagtid och kvällstid vid uppstarten av integreringsarbetet. 
Davidsson pekar också på att det ser olika ut för förskollärarna när det gäller egen veckovis 
planeringstid. På en av skolorna har förskollärarna schemalagd egen planeringstid varje vecka 
medan förskollärarna på den andra skolan får lösa planeringstiden bäst de kan. 
 

Övergång från förskola till skola. 
Karlsson, Melander m fl.(2006) menar att allt sedan Barnstugeutredningen (SOU 1972:27) har 
det funnits en önskan att minska förändringen och få till en smidig övergång från förskolan till 
skolan.  Med förskoleklassreformens tillkomst fanns en förhoppning att övergången skulle bli 
mindre märkbar. Tidigare skedde den stora förändringen när barnen började i år 1 Karlsson  
m.fl. menar att nu sker denna förändring när barnen börjar i förskoleklass. Skolstarten har på 
så vis i vissa fall i praktiken sänkts från 7 år till 6 år. 
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Teoretisk utgångspunkt 
I detta kapitel ges en sammanfattning av Lev Vygotskijs teorier om hur barn lär och utvecklas 
genom socialt samspel. Därefter ges en förklaring till varför jag vill stödja min studie på 
Vygotskijs teorier. 
 
Den ryske forskaren Lev Vygotskij (1896 – 1934) ägnade sitt liv åt att försöka förstå och 
förklara kunskapandets psykologiska processer. Dessa psykologiska processer beskriver 
Strandberg (2006) såsom tankar, tal, läsning, problemlösning, lärande, känslor och viljan. 
Enligt Vygotskijs teorier är alla dessa aktiviteter viktiga för barns utveckling. Aktivitet 
(Strandberg, 2006) är ett centralt begrepp i Vygotskijs teori och han pekar på speciella 
kännetecken: 
Socialt – människor lär sig tillsammans med andra vilket skulle kunna innebära att barnen lär 
sig av kamrater och av pedagogerna. Medierande – människan använder sig av hjälpmedel, en 
mellanhand för att minnas, tänka och lösa problem. Barnen kan till exempel ta hjälp av att 
räkna på fingrarna, använda sig av kom-ihåg-ramsor eller verktyg såsom kritor, 
matematikmateriel eller kanske datorer. En medierad aktivitet leder till tankearbete och 
kunskapande. Situerande – aktiviteter är alltid situationsbundna, de sker i speciella 
sammanhang till exempel kulturellt eller i det fysiska rummet. Det är lättare att lära sig räkna 
om man befinner sig i en miljö med siffror. I förskoleklassen och skolan kan detta innebära att 
exempelvis matematikmateriel finns framme och är lättillgängliga för barnen och att 
pedagogerna benämner de olika matematiska begreppen i vardagen. Det sista kännetecknet är 
Kreativitet – för att lärande och utveckling ska ske måste människan vara kreativ, det räcker 
inte med enbart relationer, hjälpmedel och situationer. 
 
Vygotskij (1934/1999) delar in barnets utveckling av medvetandet i tre faser; spädbarnstiden, 
tidiga barndomen och skolåldern. Under spädbarnstiden utvecklas perceptionen och i den 
tidiga barndomen är det minnet som stärks och utvecklas. Dessa funktioner är enligt 
Vygotskij mycket viktiga för barnets psykiska utveckling i den tredje fasen, skolåldern. 
Vygotskij (Bråten, 1998) hade en stark tro på att barnet i samspel med en vuxen eller en 
kamrat som kommit längre i sin utveckling är medskapande i sin egen kunskapsutveckling. 
Enkelt förklarat genom att barnets eget sätt att tänka och formulera sig får hjälp av den vuxnes 
eller kamratens mer utvecklade tankesätt och användandet av fler och ”svårare” ord. Den nivå 
som finns mellan barnets förmåga att lösa en uppgift själv och vad barnet kan klara med hjälp 
kallar Vygotskij för ”den närmsta utvecklingszonen”. Bråten (1998) förklarar Vygotskijs syn 
på pedagogiken och dess betydelse för utvecklingen: 
 

Vygotskij menade att utvecklingsprocessen närmast släpar efter 
inlärningsprocessen. Det vill säga att psykologisk utveckling inte går framför och 
skapar förutsättningar för undervisning och lärande som man kanske skulle tro, 
utan att utveckling i stället kommer efter lärandet och är beroende av detta /…/ det 
är just denna ordningsföljd mellan inlärning och utveckling som ryms i hans 
begrepp om den närmaste utvecklingszonen, där den dynamiska kontakten mellan 
de två processerna äger rum. (Bråten 1998 sid. 24-25) 

 
För pedagogen innebär detta att verksamheten i förskoleklassen ska vara utmanande och ligga 
något över barnets egen förmåga så att utveckling kan ske i den närmsta utvecklingszonen. 
Vygotskij (1999 s. 430) menar att barnet i leken tillsammans med äldre kamrater eller syskon 
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utvecklas kognitivt genom att de lär sig att följa lekens ramar och att följa regler när de spelar 
olika spel samt att de genom att låtsas lär sig att leka med tanken. Det i sin tur lägger grunden 
för kommande utveckling. Strandberg (2006) beskriver leken med tanken med ett enda ord 
”tankevända”. Barnet tankevänder då det använder en pall och leker att det är en motorcykel 
samma tankevändning gör det större barnet när det övergår från konkret till abstrakt 
matematik. I leken (Vygotskij 1999) befinner sig barnen i den närmsta utvecklingszonen när 
de lär av de kamrater som kan mer. 
 

Thus, play provides an opportunity to expand ones´s world; and Vygotsky therefore 
sees the cognitive-developmental benefits of play in the preschool-age child as, in 
important respects, a prototype of learning and development that occur successful 
education in later years. (Vygotskij 1999 sid. 430)  
 

Leken i förskoleåldern är viktig, den vidgar barnens förståelse för hur saker och ting hänger 
samman och lägger grunden för barnets senare utveckling. Vygotskij (1999 s. 430) anser att 
fantasin, föreställningsförmågan samt förmågan att tillämpa och hålla sig inom lekreglerna är 
grundläggande för barnets föreställningsvärld och kommande utveckling. Vygotskijs teori 
stöder därmed förskoleklassreformens intention att ge eleverna möjlighet till mer lek, 
kreativitet och skapande i en integrerad verksamhet. Både i lek och undervisning har barnet 
hjälp av kamrater som kommit längre i utvecklingen eller av den vuxne genom att barnet då 
kan imitera och ta efter.  
 

”Undervisning som tar sikte på att skapa och utnyttja zoner för utveckling, innebär 
att hjälp från och imitation av andra inte ska uppfattas som svagheter hos eleven, 
utan som tecken på att en utvecklingsprocess är igång” (Bråten 1996 sid. 108)  

 
I en integrerad verksamhet finns fler möjligheter för barnen att ta hjälp av varandra och att 
imitera än om de går i en förskoleklass med enbart sexåringar. Vygotskijs teori om den 
närmsta utvecklingszonen och hur kunskap skapas i lek och genom samspel stödjer 
integreringen av förskoleklass – år1 genom att eleverna då har större möjligheter att lära av 
varandra. I en grupp med exempelvis sex- och sjuåringar faller det sig mer naturligt att de 
elever som kan mer oavsett ålder visar de andra eleverna än om gruppen enbart består av 
sexåringar. Att imitera eller att ge och få hjälp blir naturligt. En av förskoleklassreformens 
grundidéer var att förskoleklassens pedagogik med lek, skapande och kreativitet skulle 
integreras med skolans verksamhet. Även detta stämmer väl med Vygotskijs teorier om vikten 
av kombinationen av barnets sociala, medierande, situerande och kreativa aktiviteter för att 
utveckling ska ske.  
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Metod 
Kapitlet inleds med en beskrivning över den kvalitativa metoden och intervjun som redskap 
vid datainsamling. Därefter sammanfattas Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och 
hur de tillämpats i studien. Slutligen beskrivs studiens urval, genomförande, 
analys/bearbetning samt tillförlitlighet och giltighet.  
 

Kvalitativ metod 
De vanligaste kvalitativa metoderna (Backman, 1998) är observation, intervju eller enkäter 
med öppna frågeställningar. Trost (2005) anser att den kvalitativa metoden passar bäst då 
forskaren intresserar sig för varianter eller individuella skillnader. Författaren menar att vid en 
riktigt kvalitativ undersökning används inte frågor där svaren innehåller orden längre, fler 
eller mer men som författaren också påpekar så är det svårt att helt hålla sig ifrån sådana 
frågor. Med den kvalitativa metoden kan jag ta reda på hur de tillfrågade förskollärarna 
upplever integreringen genom att ställa följdfrågor såsom – Vad tycker du om..? Hur kände 
du inför..? och på så vis få fram olika svar som visar hur förskollärarna upplever 
integreringen. Studien begränsas däremot av att undersökningen görs i ett fåtal skolor. Hur det 
ser ut i andra skolor vet jag inget om. Fördelen med den kvalitativa metoden är att den ger en 
möjlighet till fördjupad kunskap om integreringsarbetet i några få skolor vilket inte är 
genomförbart om någon av de kvantitativa metoderna använts där man oftast vänder sig till så 
många fler skolor.  
 

Val av metod 
Vid insamling av data valdes den kvalitativa metoden med intervjun som redskap. Jag valde 
att med ett fåtal öppna frågor intervjua en förskollärare från var och en av de tre valda 
grundskolorna.  
 

Intervju 
Intervjun kännetecknas av att en person ställer frågor till en annan person för att få svar på det 
aktuella ämnet. Det finns olika former av intervjuer (Lantz 2007) t.ex. telefonintervjuer, 
anställningsintervjuer, journalister som intervjuar och forskningsintervjuer. Skillnaden på en 
intervju och ett vanligt samtal är att intervjun handlar om ett visst ämne och de inblandade har 
olika roller. Ett samtal kan handla om flera ämnen och de inblandade är mer jämspelta, båda 
för samtalet vidare i en eller annan riktning. Som intervjuare kan det vara svårt att formulera 
intervjufrågorna så att man verkligen får svar på de frågor man har utifrån sin undersökning 
och att de svar man får speglar den intervjuades uppfattning. Lyckas man inte med detta har 
intervjun inget värde som datasamlingsmetod. Lantz, (2007) menar att forskaren inte kan 
förhålla sig objektiv i en intervju, intervjun är alltid subjektiv. Intervjuforskning (Kvale 1997) 
är ett hantverk, det finns inga givna regler, standardtekniker, frågeformuleringar eller kodning 
av de olika svarsalternativen att tillgå. Många gånger måste intervjuaren under intervjuns 
gång fatta metodologiska beslut om hur man ska gå vidare. Detta menar Kvale kräver att 
intervjuaren är påläst och väl insatt i ämnet. Med tanke på detta har jag avsatt en stor del av 
min fritid till att läsa om integrering. Både Lantz (2007) och Kvale (1997) beskriver faran 
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med att vara för snabb med att börja intervjua. Det gäller att tänka igenom vilka frågor man 
vill ha svar på och hur intervjufrågorna skall formuleras. Det är ofta förekommande att 
intervjuaren är efterklok, – Varför frågade jag inte om det… eller varför formulerade jag inte 
frågan så att… Lantz (2007) föreslår att forskaren gör en eller två provintervjuer. Den 
intervjuade ska få information om att det gäller en provintervju för att granska intervjuns 
upplägg och tillförlitlighet. Det är bra om den intervjuade kommenterar intervjun efteråt 
angående innehåll och upplägg.  
 
För att undvika större misstag gjordes en provintervju en vecka innan den första ”riktiga” 
intervjun och jag hoppades på att få lite kommentarer som kunde vara till nytta inför de 
kommande intervjuerna. Då provintervjun skulle genomföras berättade förskolläraren att de i 
förskoleklassen just idag var underbemannade. Förskolläraren ville genomföra provintervjun 
ändå men hoppades att det skull gå fort. Provintervjun genomfördes därefter som det var 
tänkt. Intervjun med ett fåtal öppna frågor bygger på att den intervjuade berättar om och 
vidareutvecklar ett ämne. Så blev inte fallet i provintervjun. Förskolläraren svarade kortfattat 
på frågorna, kanske beroende på att hon kände en inre stress och fort ville tillbaks till arbetet i 
förskoleklassen. De kommentarer som gavs angående intervjuns upplägg och tillförlitlighet 
var att ”allt var bra”. Provintervjun visade att det är bättre att avtala en ny tid för intervjun än 
att genomföra den under tidspress. Då den inspelade provintervjun skulle avlyssnas 
upptäcktes att bandspelaren vid inspelningen legat för långt ifrån den intervjuade och att 
ljudkvalitén därför var mycket dålig. 
 
Vid en kvalitativ intervju ska man inte använda sig av i förväg nedskrivna frågor (Trost 
2005). Trost föreslår att man istället använder sig av en intervjuguide, en lista över de ämnen 
man vill fokusera på. Intervjuguiden ska innehålla ett fåtal större ämnesområden och 
intervjuaren ska kunna listan utantill, den ska ”sitta i ryggmärgen”. Den som blir intervjuad 
styr i vilken ordning de olika områdena tas upp. En duktig intervjuare följer upp svaren och 
knyter an till det ämnesområde som passar. Denna intervjumetod tycker jag låter intressant. 
Jag har tidigare provat intervjuer med i förväg nedskrivna frågor. Problem uppstod då 
frågorna gick in i varandra, den intervjuade svarade på en fråga och gled vidare över till en 
annan fråga. För mig blev det svårt att följa mitt manus när ordningen bröts och mer tid gick 
åt till att leta efter frågorna än till att lyssna på den intervjuades svar. Med en intervjuguide 
kan fokus läggas på vad den intervjuade säger oavsett i vilken ordning det kommer. 
 
Den intervjuguide jag konstruerade bestod av ett A4-ark med inledande frågor om 
förskollärarens kön, ålder och yrke. Vidare ville jag veta hur många elever som fanns i 
förskoleklassen och år 1 samt hur många pedagoger som arbetade i verksamheten. Därefter 
gjordes ett rutsystem där varje ämne hade en egen ruta där kortfattade noteringar kunde göras 
under intervjuns gång (se bilaga nr 3). Under intervjuerna hoppades jag få svar på frågorna 
om hur förskolläraren uppfattar integreringen och varför man valt att arbeta på det sätt som 
man valt. Jag hoppades också på att få svar på om det ges tid för gemensam planering. 
Däremot kan jag inte vara helt säker på att förskolläraren verkligen arbetar med integreringen 
på det sättet som de beskriver vilket är en nackdel. Men i denna studie är inte handlingen i 
fokus utan vilken målsättning pedagogerna har med den integrerade verksamheten och hur 
pedagogerna planerar och genomför denna. Efter provintervjun formulerades intervjuguiden 
om något då det visade sig att den inte behöver bestå av hela meningar.  
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Etik 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver de forskningsetiska principerna inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Det grundläggande individskyddskravet delas upp i fyra 
allmänna huvudkrav: 

• Informationskravet 
Det är viktigt att den eller de som är med i undersökningen får information om syftet 
och att deltagandet är frivilligt. Likaså måste jag upplysa om att undersökningen kan 
avbrytas om den eller de som medverkar så önskar. 

Förvaltningschefen delgavs syftet med undersökningen genom det missibrev som skickades ut 
(se bilaga nr 1). Efter telefonkontakt med de förskollärare som valt att medverka skickades ett 
missibrev (se bilaga nr 2) med information om syftet med undersökningen. Innan intervjuns 
genomförande berättade jag att den intervjuade kan avbryta intervjun under intervjuns gång 
om den skulle vilja det. 

• Samtyckekravet  
Den eller de som är med i undersökningen ska ge sitt samtycke till att medverka. I de 
fall det gäller personer som är omyndiga måste vårdnadshavare ge sitt samtycke. 

Genom att förvaltningschefen först frågade om förskolläraren ville vara med i undersökningen 
och medverka i en intervju så uppfylldes samtyckekravet. Längst ned på det missibrev som 
skickades till förskolläraren fanns en talong att fylla i att samtycke hade skett (se bilaga nr 2). 

• Konfidentialitetskravet  
Detta krav innebär att forskaren skall förvara alla personuppgifter på ett säkert sätt så 
att inte utomstående kan komma åt uppgifterna. Forskaren skall göra allt för att inte 
personens eller personernas identitet avslöjas. Även om inga namn nämns kan 
detaljrik information ändå vara avslöjande, detta måste forskaren vara medveten om 
och undvika på alla sätt. 
 

Genom missibrevet (se bilaga nr 2) informerades förskollärarna om att deras riktiga namn 
eller skolans namn inte kommer att finnas med i sammanställningen.   
 

• Nyttjandekravet 
De uppgifter som forskaren har om olika personer får inte användas på annat sätt än 
till forskningen. Andra forskare kan få tillgång till materialet och då gäller samma 
etiska regler för dem som vad forskaren har lovat från undersökningens början. 

I missibrevet (se bilaga nr 2) informerades om att de insamlade svaren enbart används i denna 
studie.  

 

Urval 
Det kan ibland vara så att man arbetar relativt lika med integrering inom en och samma 
kommun. Eftersom studiens syfte bland annat är att se hur man på olika sätt har valt att arbeta 
med integreringen förläggs intervjuerna till tre olika men av bekvämlighetsskäl närliggande 
kommuner. Trost (2005) beskriver denna form av urval, Bekvämlighetsurval som en praktisk 
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metod för att få ett strategiskt urval där forskaren finner objekten i sin närhet. Urvalet kan ske 
på flera olika sätt, Trost ger exempel såsom att sätta upp anslag eller att använda sig av 
befolkningsregistret. Denna metod är inte representativ för att finna likheter i statistisk 
mening enligt Trost då sammanställningen av tre integrerade förskoleklasser – år1 inte kan 
representera alla integrerade förskoleklasser – år1 i Sverige.  
 
Inför denna studie togs kontakt med fem kommuners förvaltningschefer med hjälp av e-mail 
och bifogade missibrev. I missibrevet informerades om examensarbetets syfte (se bilaga nr 1) 
och önskemål om att få namn och telefonnummer till en förskollärare som arbetar med 
integrering förskoleklass – år 1. Redan samma dag inkom ett svar därefter dröjde det en vecka 
innan ytterligare ett svar kom. En påminnelse skickades ut till de tre återstående 
förvaltningscheferna och tre dagar därefter kom ännu ett svar. Om alla fem förvaltningschefer 
hade svarat skulle de tre förskoleklasserna som bäst motsvarade följande kriterier valts ut. 
Den aktuella skolan skulle ha ca 20 elever per klass. I skolor med färre elever i klasserna finns 
andra förutsättningar för integrering än i de större skolorna. Elevunderlaget skulle vara så 
likvärdigt som möjligt för att minimera chansen till att eventuella olikheter beror på 
skillnaden i klassernas storlek. Nästa steg blev att kontakta respektive förskollärare via telefon 
och bestämma tid för intervjun. Efter telefonsamtalet skickas ett missibrev (se bilaga nr 2) till 
var och en av dem där information om syftet med examensarbete och garantier för deras 
anonymitet gavs (Vetenskapsrådet 2002).  
 

Genomförande 
De tre intervjuerna planerades till två veckor i november 2008. Intervjuerna började med att 
jag bad om att få se verksamhetens lokaler, dessa skissades snabbt ner på baksidan av 
intervjuguiden som ett stöd för minnet. Under intervjuerna användes intervjuguiden (se bilaga 
nr 3), en bandspelare och papper och penna för att kunna skriva ner enstaka stödord. Två av 
intervjuerna skedde i förskoleklassens lokaler medan den tredje intervjun genomfördes i 
lokalen för syslöjd. Jag förvissade mig om att det fanns tid avsatt för intervjun innan intervjun 
inleddes. Intervjun beräknades ta ca 1 timma. Därefter frågade jag efter det i förväg skickade 
Missibrevet och om förskolläraren läst igenom det och förstått innehållet. Intervjuguiden togs 
fram och de inledande frågorna besvarades innan själva intervjun började. Bandspelaren 
startades, jag kontrollerade att bandet rullade och att bandspelaren låg på lagom avstånd. 
Under intervjuns gång ställdes frågor utifrån intervjuguidens ämnesområden. Följdfrågor 
ställdes vid behov och noteringar gjordes i intervjuguiden under hela intervjun. 
 

Analys/bearbetning 
Tanken var att jag för bearbetning och analys skulle använda en modell som finns beskriven 
av Trost (2005). De inspelade intervjuerna avlyssnas och skrivs ner. Svaren på frågorna 
markeras därefter med överstrykningspennor i olika färger. Vidare görs en arbetsmatris, ett 
rutmönster på ett stort papper, med en tabell för varje intervjuad pedagog där de intervjuades 
yrkesbakgrund m.m. fylls i. Därefter följer kolumner med olika rubriker där de olika svaren 
fylls i. Enligt Trost är detta ett bra sätt att se helheten och få struktur på svaren, därefter är det 
lättare att skriva ner och sammanställa den information man fått fram.  
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Genast efter intervjun skrevs hela intervjun ner ordagrant på datorn och svaren markerades i 
olika färger utifrån de ämnen som var aktuella. Dessa ämnesområden var till exempel 
”Pedagogens syn på integrering och planering” och ”Hinder eller möjligheter”. De olika 
ämnesområdena utgick från syftet, litteraturen och den använda intervjuguiden. Den 
arbetsmatris som var planerad att fyllas i därefter valdes bort eftersom de färgmarkerade 
utskrifterna kändes tydliga nog. Därefter sammanställdes de olika svaren och citat valdes ur 
intervjuerna. Vid sammanställningen av de intervjuades svar gjordes texten mer läsarvänlig 
genom att förtydliga citaten med att lägga till något ord i parentes för att förklara vad den 
intervjuade syftar på. 
 

Tillförlitlighet och giltighet 
Kihlström (2007) skriver om studiens validitet, giltighet. Studien ska ge svar på så mycket 
som möjligt av det som forskaren avser att undersöka. Validiteten ökar om forskaren gör 
provintervjuer. Svagheter eller problem kan då upptäckas och det finns en möjlighet att 
förändra frågorna om man har fasta frågor för att undvika att hamna i en likadan situation i de 
”riktiga” intervjuerna. Ännu ett mått på just kvalitativa studiers validitet är att den som läser 
rapporten ska förstå vad den handlar om, den ska vara kommunicerbar (Kihlström. kap. 14 i 
Dimenäs, 2007). Jag genomförde en provintervju för att eliminera risken för större problem. 
Då studien nästan var klar läste två personer den för att se om de förstod innehållet eller om 
eventuella förändringar skulle göras. Tillförlitlighet eller reliabilitet uppnås genom att studien 
är trovärdig. Vid intervjuer ökar reliabiliteten om man använder sig av bandspelare eftersom 
man då kan lyssna på vad som sagts flera gånger. (Dimenäs, 2007) Det är ändå inte säkert att 
intervjun blir helt tillförlitlig. Det finns en risk att den intervjuade inte är helt sanningsenlig i 
sina svar, kanske av oro för att det ska komma kollegor eller rektor till känna. Genom att vara 
noga med att vid intervjuns början informera om den intervjuades anonymitet och att svaren 
inte kommer att visas för den intervjuades kollegor eller rektor så hoppas jag att den 
intervjuade varit så sanningsenlig som möjligt i sina svar. Det känns som en trygghet att hela 
intervjun spelas in eftersom det är svårt att hinna med att anteckna allt som sägs. 
Bandspelaren ger mig även möjlighet att lyssna om igen och få den intervjuades svar 
ordagrant upprepade. Genom användandet av bandspelare så ökar rapportens reliabilitet.  
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Resultat 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av skolorna, lokalerna, klasserna och de medverkande 
förskollärarnas bakgrund. Därefter presenteras de intervjuades berättelser om integrering och 
om hur de planerar och arbetar med den integrerade verksamheten. Läsaren bör ha i åtanke att 
skolornas förutsättningar för integrering ser olika ut. Barngrupperna varierar i storlek mellan 
de olika skolorna liksom de utrymmen och lokaler som finns till förfogande. 
 

Södra skolan 
Södra skolan är en landsbygdsskola med 110 elever, där förskoleklass och år 1, F-1 har sina 
lokaler längst bort i korridoren. Lokalerna består av 3 klassrum och ”deltidsförskolans gamla 
lokaler” där det finns allrum, snickarvrå, kök/målarrum, byggrum och gymrum. Alla lokaler 
ligger nära varandra och används dagligen av barnen. Materielen ligger i olika ämneshyllor, 
exempelvis språkhyllor och matematikhyllor. I två av klassrummen finns gruppvis placerade 
höga skolbänkar och stolar. Skolan har arbetat med nuvarande integreringsform F-1 sedan 
1992. 
 
F-1 består av 27 elever och där arbetar 3 pedagoger. Den intervjuade förskolläraren Sara 
arbetar i F-1 tillsammans med en lågstadielärare alla dagar i veckan. Ännu en tjänst finns och 
den delas av två pedagoger alla dagar utom tisdag då ingen ersättare finns. Sara är 56 år och 
har med undantag av fyra år arbetat i förskoleklass sedan 1986, de första åren som 
barnskötare men sedan 1995 som förskollärare efter kompletterande studier. Barnen i F-1 är 
integrerade alla dagar med undantag av 1 timma/vecka då Sara arbetar med sexåringarna. 
Sjuåringarna delas då i två grupper och tränar exempelvis skrivning.  
 
F-1:s dagsrutiner ser ut som följer: 
 

• Samling med upprop och matematik eller språkövning enligt Bornholmsmodellen. 
• Arbetspass eller välja fritt 
• Gemensam fruktstund  
• Rast 
• Arbetspass eller välja fritt 
• Lunch 
• Temapass 

 

Västra skolan 
I ett samhälle besöker jag Västra skolan med 270 elever. Skolan har en renodlad förskoleklass 
medan skolår 1-3 och 4-6 är integrerade och delade i fyra spår. Det finns alltså fyra stycken 1-
3:or och fyra 4-6:or. Förskoleklassen har ett klassrum som är inrett med grupper av höga bord 
och stolar. Materielen ligger framme och är uppdelade i ämnesområden, det finns mattehylla, 
språkhylla och lekhyllor. På golvet ligger en stor rund matta för gemensamma samlingar. 
Intill klassrummet finns ett mindre rum för docklek. De två 1-3:or som förskoleklassen 
samarbetar med ligger nära intill förskoleklassens klassrum, det finns ingen dörr emellan men 
dörrarna till korridoren brukar vara öppna så det är ändå lätt att gå emellan klassrummen. På 
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andra sidan av korridoren finns ett grupprum som används av både förskoleklassen och år 1-3, 
man har också tillgång till fritids lokaler under exempelvis temaarbeten, de lokalerna ligger 
några klassrum bort. Integreringsformen varierar något mellan läsåren men strukturen 
förskoleklass, år 1-3 och år 4-6 har funnits sedan 1998. 
 
Förskoleklassen består av 21 elever och där arbetar 2 förskollärare varav Vera är en av dem. 
Vera är 48 år och har arbetat i förskoleklassen sedan 1994.  
 
Respektive 1-3:a har 16 och 17 elever, tre lärare arbetar i de båda klasserna, en på heltid och 
de övriga på ca 75 %. Barnen i förskoleklassen går in till sina faddrar, åttaåringarna i de två 
klasserna 1-3 ett tillfälle/vecka, sjuåringarna går då till förskoleklassen där de har ett skriv- 
och lästema tillsammans med Vera. Till skogen går de tillsammans med 6- och 7-åringar eller 
6- och 8-åringar. Var 14:e dag badar 6- och 7-åringarna och 2 gånger per termin går hela 
spåret förskoleklass, 1-3 och 4-6 till ”den stora skogen”. I övrigt är man tillsammans i olika 
konstellationer när det är kompissamtal, bestämmardag, julpysseldag eller något temaprojekt. 
 
 Skoldagen i förskoleklassen kan se ut på följande sätt: 

• Vi hälsar God morgon i korridoren 
• Samling med almanackan och genomgång av dagen 
• Gemensam språk- eller matematiksamling. Använder bl.a. Bornholmsmodellen. 
• Rörelselek inne eller rörelsebanan utomhus 
• Fri lek/aktivitet vid bordet 
• Rast 
• Fri lek/aktivitet vid bordet 
• Lunch 
• Rast 
• Lek eller given uppgift (torsdag veckodagbok) 
• Högläsning ur storbok eller kapitelbok 

 

Norra skolan 
Norra skolan med 280 elever är en tvåvåningsbyggnad som ligger i en mindre stad. 
Förskoleklassen och år 1 är varsina klasser och de har sina lokaler på första våning intill 
varandra med egna entréer. Förskoleklassens lokal består av två klassrum och ett mindre rum 
f.d. förråd som nu är avdelat med en skärm, innanför skärmen finns en dockvrå och vid andra 
sidan av denna står en soffa och där finns sagoböcker. Korridoren utanför klassrummet där 
eleverna har sina ytterkläder används också av förskoleklassen och år 1, där finns två 
gruppbord och ett fotbollsspel. År 1 har ett klassrum intill förskoleklassen, det finns en dörr 
mellan de båda klassrummen. Skolbänkarna i både förskoleklassen och år 1 är placerade 
gruppvis. Nuvarande integreringsform påbörjades i augusti 2008, tidigare har man arbetat mer 
med att sexåringarna har gått in till år 1. 
 
Förskoleklassen består av 25 elever och där arbetar Nora som förskollärare tillsammans med 
en mellanstadielärare och två fritidspedagoger. Några av personalen arbetar deltid, det är 
aldrig mer än 3 pedagoger i gruppen samtidigt. Nora är 59 år och har arbetat som förskollärare 
i förskoleklass sedan 1972.  
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År 1 har 24 elever och där arbetar en lågstadielärare tillsammans med två olika 
fritidspedagoger. En dag i veckan är lågstadieläraren ensam med klassen de övriga dagarna är 
en av fritidspedagogerna där. Alla klasser är tvåparallelliga, det finns två klasser med ettor 
och två klasser med tvåor och så vidare. Barnen i förskoleklass och år 1 har massage 
tillsammans varje vecka. Denna termin har de arbetat tillsammans en vecka med temat ”Liv i 
vatten”.  Ibland går förskoleklassen och år 1 till skogen tillsammans och ett besök till ishallen 
planeras som avslut på höstterminen.  
 
En dag i förskoleklassen på Norra skolan kan se ut som följer: 

• Kl. 8.00 Barnen droppar in och sätter sig på sina platser där de ritar 
• Kl. 8.10 barnen städar och vi har samling, tittar vad det är för dag, upprop, räknar 

eleverna och går igenom dagens schema 
• Välja fritt. Vissa dagar arbetsstund, då delas förskoleklassen i två grupper och efter 

arbetsstunden har man en kortare tid för valfri aktivitet. 
• Kort samling 
• Lunch, klockan 10.25 
• Rast 
• Gemensam lek eller arbetsstund 
• Fruktstund med saga 

 

Pedagogernas syn på integrering och planering. 
Under intervjun med Sara i F-1:an på Södra skolan beskriver hon sig själv som en eldsjäl när 
det gäller integrering. 
 

Varför skulle man inte kunna blanda? Sex- och sjuåringar de får gå ihop. 
Varsågod, välkommen hit och du får leka, lära, spika, måla, läsa och matte, det är 
som ett smörgåsbord och så att de får gå här i två år! (Sara, intervju 081117) 
 

Sara menar att valfriheten att få välja aktivitet och materiel ingår i den integrerade 
verksamheten och är en del av målsättningen. Hon ser den integrerade verksamheten som 
självklar och full av möjligheter. Vera har delvis en annan förklaring och säger att integrering 
är  

När man samarbetar på olika sätt då man kanske integrerar barn i olika åldrar 
eller olika grupperingar /…/ Det förbättrar det sociala klimatet och det blir 
lugnare, barnen lär sig att hjälpa varandra och de blir inte så åldersfixerade 
(Vera, intervju 081126)  
 

Vera upplever att det blir en lugnare stämning i gruppen och att barnen inte tänker så mycket 
på sina åldrar. Hon berättar om samarbete och hur barnen lär sig att ge och ta emot hjälp från 
varandra. Nora poängterar att hennes personliga uppfattning om integrering är att man arbetar 
blandat med förskoleklassbarn och ettor därefter beskriver hon situationen i förskoleklassen.   
 

Vårt mål är att få dem (sexåringarna) integrerade i vår verksamhet, eller inne i vår 
verksamhet kan man säga /…/ minst hela höstterminen går åt till att inskola dem i 
miljön, de nya klasskamraterna och den nya personalen och rutiner och allting. 
Därför har vi begränsat oss (integrering fskl-år 1) till teman och massage. 
 (Nora, intervju 081118).  
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Nora fokuserar här på den egna förskoleklassens verksamhet där hon menar att halva läsåret 
går åt till att få barnen inskolade. Hon anser att den integrerade verksamheten förskoleklass – 
år 1 inte får ta för mycket utrymme, barnen har fullt upp med att anpassa sig till ny personal, 
nya kamrater och rutinerna i förskoleklassen. Den integrerade verksamheten måste planeras 
vilket Sara och lågstadieläraren i F-1 gör tillsammans.   
  

Det måste vi /…/ i den här situationen med 27 elever och så vi två som är basen. 
Som tur är har vi jobbat i samma arbetslag länge så vi känner varandra väl.  Det 
enda jag planerar själv är detta passet (1 timma/vecka med enbart sexåringarna ). 
Då rådfrågar jag henne (lågstadieläraren) lite sen planerar vi dagarna 
tillsammans. (Sara, intervju 081117) 
 

De två pedagogerna som arbetar deltid i F-1 på Södra skolan är inte med i denna planering. 
Sara visar en viss frustation över det stora barnantalet och att hon och lågstadieläraren är 
ensamma om att planera verksamheten men finner tröst i att de känner varandra väl. Vera 
däremot planerar tillsammans med hela arbetslaget förskoleklass och år 1-3 en timma varje 
vecka. 
 

Som det ser ut nu så träffas vi i arbetslaget en timma varje tisdag och planerar vad 
vi ska göra under veckan /…/ och vad jag ska göra med ettorna när 
förskoleklassbarnen går till respektive 1-3:a. Vi hinner prata lite kring barnen 
också, det är tillräcklig med tid för det samarbete vi har just nu. (Vera, intervju 
081126)  

 
Vera berättar att arbetslaget tillsammans planerar för den integrerade verksamheten och hon 
är nöjd med den tid de har till sitt förfogande. Hon berättar att tiden också räcker till att prata 
om eleverna. Även Nora berättar att arbetslaget förskoleklass – år 1 planerar tillsammans. 
 

Vi planerar två timmar på tisdagar. Ja, vi har 1½ timma tillsammans och sen den 
sista halvtimman är tillsammans med den andra förskoleklassen om det är 
gemensamma frågor vi har. Sen är det sagt två timmar, att man har två timmar 
själv men det är ju så att den tiden går åt till att plocka i ordning, förbereda till 
nästa dag så det blir inte mycket annat. (Nora, intervju 081118).  

 
Nora berättar att hennes förskoleklass ibland gör något tillsammans med den andra 
förskoleklassen på skolan och att hon och förskolläraren i den gruppen planerar detta 
tillsammans. Hon uttrycker missnöje med den egna planeringstiden som inte vill räcka till.  
 
Sara, Vera och Nora beskriver alla integreringen med att man blandar åldersgrupperna och att 
man är tillsammans. Sara anser att valfriheten att välja aktivitet och materiel ingår i 
integreringen. Vera ser fördelar med att det sociala klimatet blir bättre, gruppen blir lugnare. 
Nora berättar att integreringen nu består av teman och massage, höstterminen går mestadels åt 
till att barnen ska bli vana vid miljö, rutiner och allt annat nytt som det innebär att börja i 
förskoleklass. De intervjuade säger att de planerar den integrerade verksamheten tillsammans 
med läraren i år 1 eller hela arbetslaget och ingen av dem säger sig ha för lite gemensam 
planeringstid. 
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Var har pedagogerna valt att arbeta med integrering? 
Sara berättar att F-1 är tillsammans och integrerade i alla sina lokaler, ute på skolgården, i 
skogen och även när det gäller idrott, bad och biblioteksbesök. Sara funderar en stund 
angående badet och säger sedan att: 
 

…om man jämför med andra som inte åker och badar med blandade 6- och 7-
årsgrupper utan de åker bara med sexåringarna för sig och sjuåringarna för sig 
/…/ Varför kan man inte blanda? (Sara, intervju 081117) 
 

Sara kan inte förstå vad som skulle hindra att blanda de olika åldrarna. Vera däremot har en 
anledning till varför de inte integrerar barnen i exempelvis idrotten. 
 

Mina barn går in till respektive 1-3:a. /…/ Vi går till skogen ihop. /…/ Idrotten är 
inte integrerad,  det fungerade inte resursmässigt. /…/ Bad var 14:e dag med 6-
7åringarna. (Vera, intervju 081126)  
 

De platser som används i integrerad verksamhet på Västra skolan enligt Vera är 1-3:ans 
klassrum, simhallen och så skogen. Därefter berättar hon vidare att barnen kan vara blandade i 
grupprummet och i fritids lokaler också. Nora beskriver situationen på Norra skolan. 
 

Vi använder alla lokaler. /…/ På idrotten har vi valt att bara ta halva 
förskoleklassen för att träna in det här med klädombyte och duschning /…/  varit 
ute på lite upptäcktsfärder och det har vi gjort tillsammans med ettan (temaarbete 
”Liv i vatten”) /…/ Vi brukar avsluta läsåret med att ta alla barnen och gå och 
bada med dem, i simhallen. /…/ Sen händer det att vi går ut tillsammans också, ut i 
skogen vid några tillfällen och vi kommer att åka skridskor tillsammans i ishallen. 
(Nora, intervju 081118).  

 
På Norra skolan används klassrummen, f.d. förrådet och korridoren av både 6- och 7 åringar. 
Under temaarbetet var de båda grupperna tillsammans utomhus och det händer att de går till 
skogen tillsammans. Idrotten är inte integrerad, istället delar man på förskoleklassen. 
 
Gemensamt för de tre skolorna är att de allra flesta lokalerna i skolan och utemiljön används 
vid integrering. Idrotten däremot är endast integrerad på den Södra skolan. En skola har inte 
resurser för integrerad idrott och den andra skolan har valt att träna det praktiska med dusch 
och klädombyte i halvklass. Alla åker till simhallen med åldersblandade grupper men det 
skiljer sig i hur ofta man åker dit som framkommer i nästa kapitel. 
 

När och med vad arbetar de olika skolorna med integrering?  
Eftersom Södra skolan är en helt integrerad skola med F-1, 2-3 och 4-5 sedan15 år tillbaks så 
är det integrerade arbetssättet en del av vardagen. Under intervjuns gång berättar Sara om 
schemats första arbetspass/välja fritt som ser ungefär lika ut varje dag. 
 

Sedan har vi ett arbetspass /…/ de som går sitt första år då går ut (till 
deltidsförskolans gamla lokaler) och leker /…/ ibland är det ju en del som går sitt 
första år som vill stanna inne lite och det kan de ju få göra. /…/ De som går sitt 
andra år de måste stanna inne och jobba.. (Sara, intervju 081117) 
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Under detta första arbetspass/välja fritt så är det sexåringarna som har valfriheten att välja vad 
de vill medan sjuåringarna måste vara kvar i klassrummen och arbeta. Arbetspass/välja fritt 
efter rasten är däremot valfri för alla. Varannan vecka har man idrott och varannan vecka åker 
man till biblioteket/simhallen. Halva gruppen badar först och går till biblioteket efteråt, den 
andra gruppen gör tvärtom de går till biblioteket först och badar sedan. Sara berättar att de 
också har temadagar tillsammans med hela skolan. 
 

Vi har mycket temadagar, alltså femteklassaren är gruppledare och så kommer den 
och hämtar fyrorna och två - treorna och F-1/…/ en eller två temadagar på hösten 
plus jultemadagen. Ofta en sådan här dag så äter de ihop med sin gruppledare 
också.(Sara, intervju 081117) 

 
Sara beskriver temadagarnas integrering från F till år 5 som sträcker sig över en hel skoldag. 
Vera beskriver temaarbetet på Västra skolan där förskoleklassen är en egen grupp medan 1-3 
och 4-6 är delade på fyra spår.  
 

Tema två gånger per termin ungefär. Vi har haft kompistema. I morgon har vi 
julpyssel, så då har vi hela förmiddagen ihop integrerat i tre grupper med 10 barn 
i varje grupp ungefär, 6-åringarna är med sina faddrar (8-åringarna) och så kör vi 
tre stationer. /…/ Vi går till skogen ihop ibland /…/ Sedan går vi till vår ”Stora 
skog” som vi har… med vindskydd och jätte mycket saker. Dit går vi två gånger 
per termin alla i spåret förskoleklass, 1-3 och 4-6. /…/ Bad var 14:e dag med 6 och 
7 åringarna. (Vera, intervju 081126)  

 
Även Vera beskriver hur alla åldrar är tillsammans på temadagarna. Förskoleklassen 
integreras ibland när de går till skogen och alltid då de går till ”Stora skogen”. Varannan 
vecka har man integrerat bad. Vid ett tillfälle varje vecka arbetar sexåringarna inne i 1-3 
tillsammans med sina faddrar. Samtidigt går ettorna till förskoleklassen där de har läs- och 
skrivtema tillsammans med Vera. 
 

När jag har läs- och skrivtema går mina barn in till respektive 1-3:a till sina 
fadderkompisar. Just nu skriver de en saga ihop med sin fadderkompis, då sitter de 
vid datorerna, så hittar de på en saga, så skriver de ut på två papper, båda får 
varsitt och sedan ritar de varsin bild. Sen har de gjort en jättefin fadderbild, kort 
på sig och sin fadder och så en fin ram och skrivit under. /…/ en svampbok har de 
gjort. /…/ Det är långa projekt, de lägger ner mycket arbete på det de gör. (Vera, 
intervju 081126)  
 

Vera beskriver här hur ettorna byter klassrum och lärare när de kommer in till henne för att ha 
läs- och skrivtema. Längre fram i intervjun återkommer hon till detta, är entusiastisk och vill 
visa materielen de använder och barnens dokumentation med teckningar och texter i egna 
skrivhäften. Sexåringarnas arbete i klassrummet med sina faddrar pratar hon också om med 
varm röst. Nora berättar om vilken fin stund det är när förskoleklassen och år ett har massage 
tillsammans en gång i veckan. 
 

Det är en väldigt skön stund, det fungerar väldigt bra med förskoleklass och ettan 
och då är vi i förskoleklassens lokal, då är det halva ettan och halva 
förskoleklassen åt gången /…/ De ger varandra massage, turas om, musik har vi 
och levande ljus har vi. Det är lugnt och stilla och det är tillåtet att slappna av… 
det är värdefullt. (Nora, intervju 081118).  
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Vidare beskriver Nora hur de övriga barnen delas i två grupper, förskolebarnen i en grupp och 
sjuåringarna i en annan grupp innan man byter och de också får massage. Därefter beskriver 
Nora den övriga integrerade verksamheten. 
 

Sen händer det att vi går ut tillsammans också, i skogen vid några tillfällen och vi 
kommer att åka skridskor tillsammans i ishallen. /…/ Vi brukar avsluta hela läsåret 
med att ta alla barnen och gå och bada med dem i simhallen./…/ Vi har haft ett 
gemensamt tema ”Liv i Vatten” /…/ vi förberedde i förskoleklassen och ettan var 
för sig och sen blev det då gemensamt en vecka, men det var väldigt positivt. 
(Nora, intervju 081118).  

 
Nora beskriver den sporadiska integreringen som man har i skogen, ishallen och i simhallen. 
Temat ”Liv i vatten” berättar hon att man ska fortsätta med under vårterminen när det är lite 
varmare i vattnet. 
 
Både på Norra och Västra skolan har man valt att arbeta integrerat återkommande en gång i 
veckan. Däremot så skiljer sig de aktiviteter man valt. Norra skolan har en avslappnad stund 
tillsammans med massage, musik och tända ljus. På Västra skolan arbetar sexåringarna 
tillsammans med sina faddrar med skriv- och läsinlärning. Båda skolorna integrerar 
förskoleklass och år 1 när de går till skogen. På Södra skolan är F-1 integrerad mestadels hela 
dagarna, eleverna väljer ofta fritt vad de vill aktivera sig med inom det som erbjuds materiel- 
och lokalmässigt. Idrotten och aktiviteterna i skogen är alltid integrerade liksom besök i 
simhallen och på biblioteket. 
 

Barns lärande i den integrerade verksamheten och övergång till år 1 
Synen på elevens lärande i en åldersblandad grupp varierar mellan skolorna.  
 

De som kan läsa de tycker ju inte att det är så kul att bara komma hit och leka utan 
de vill komma hit och jobba och det är det de känner för. Kan de så mycket redan 
då när de kommer hit då kan du ju inte hindra dem, det vore ju fel alltså. /…/ sen 
har vi barn som inte är mogna för det, långt därifrån… och då får man ju leka 
fram det och så får man ju vänta… och se om de mognar, försöka ta lite granna i 
taget. (Sara, intervju 081117) 

 
Sara beskriver hur de ser till varje barn när det gäller läs- och skrivinlärning oavsett ålder. 
Vidare beskriver hon hur barnen lär sig nya begrepp och färdigheter. 
 

Alltså först plockar och lär sig de med händer och huvud /…/ Så de tränar på 
hälften och dubbelt först med plockmateriel och sen kommer det i boken./…/ vi 
finns ju också med hela tiden och stöttar upp /…/ och eleverna lär sig av varandra 
/…/ en sexåring kan ju tala om för en sjuåring till exempel och det är inget konstigt 
med det /…/de lär sig genom ett lustfyllt sätt kan man säga /…/ Då blir de 
intresserade så är de inte intresserade när de kommer hit så blir de det.   
(Sara, intervju 081117) 
 

Sara menar att ett intresse för att lära skapas genom att eleverna lär av varandra och att de får 
använda sig av konkret materiel, de vuxna finns med och stöttar när det behövs. Vera 
beskriver också hur eleverna lär sig i den åldersblandade verksamheten. 
 



 

 

21 

 

Sexåringarna tar till sig och tittar på vad de större barnen gör och de får hjälp av 
de större barnen om det så gäller inne i klassrummet eller ute på rasten. /…/ Vi 
berömmer mycket, vi jobbar med ansvar och inflytande och vad de själva kan vara 
med och påverka. /…/ De lär ju av varandra och pratar med varandra, sen gör de 
ändå på olika sätt. Gör du samma som din kompis så är det kanske för att du är lite 
osäker (Vera, intervju 081126)  
 

Vera anser att sexåringarna imiterar och får hjälp av de större barnen. Nora syftar på lärandet i 
den egna förskoleklassen 
 

De inspirerar varandra och får idéer hur man kan göra /…/ viktigt att de barnen 
som är långt framme får lov och visa vad de kan och sen brukar det komma fram 
det här med hjälpsamhet /…/Genom att berömma när de gjort något positivt då 
blir de negativa sakerna, de försvinner… och då ser man hur de (barnen) växer och 
går vidare. /…/ Sen är det ju barn som kan läsa, vi försöker tillgodose dem med lite 
lättlästa böcker /…/ De gör alfabetspärmen också, vi tycker det är viktigt det här 
med klippövningar, att kunna rita och måla /…/ Vi följer ingen speciell metod utan 
vi tar dagen och fångar de här tillfällena som finns… vi ser på gruppen när den 
orkar och de kan ta till sig det vi vill förmedla och lära dem. (Nora, intervju 
081118).  

 
Då Nora berättade om barns lärande i förskoleklassen ställdes följdfrågan: 
 

Intervjuaren: Kan du se att de utvecklas mer i en integrerad verksamhet än i enbart 
förskoleklass? 
Nora: Nej, jag kan inte säga det, det är ju så hos de här sexårsbarnen att det är 
jätte mycket lek kvar och det är mycket med att få positiva kontakter med alla 
barnen, det sociala alltså. Det blir inte på samma sätt när de är inne i 
klassrummet. Där är det mer stillasittande arbete, skolarbete. /…/Det blir tids nog 
att de får räkna plustal, vi kan väl göra det på vårt sätt, att vi berättar små sagor, 
räknesagor och de får försöka räkna ut det i huvudet men inte sitta och bara sitta 
och skriva. (Nora, intervju 081118).  

 
Nora beskriver här skillnaden som hon upplever i de olika arbetssätten mellan förskoleklass 
och år 1. Om övergången till år 1 berättar hon vidare 
 

När det blir känt vilken lärare som ska ha ettan så brukar den komma in och 
bekanta sig med barnen och arbeta några arbetspass med barnen och så där. Sen 
har vi haft så att den fritidspedagog som arbetar i förskoleklassen följer med till 
ettan. Så att där finns en person i klassrummet som barnen känner mycket 
väl.(Nora, intervju 081118). 
 

Då barnen börjar år 1 på Norra skolan är deras lärare ny för dem men fritidspedagogen känner 
de väl. Om övergången till ettan på Södra skolan berättar Sara i F-1:an.  
 

Sjuåringen blir ju hur stor som helst när sexåringarna börjar här för då vet de att 
nu kommer de nya barna och då måste vi hjälpas åt och ta hand om dem (Sara, 
intervju 081117) 

 
Sara beskriver hur sjuåringarna växer med uppgiften och hon berättar vidare att sexåringarnas 
inskolning går fort, de känner sig hemma efter bara några veckor. Först när barnen börjar i 2-
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3:an byter de lärare. Vera beskriver fördelen med arbetssättet på Västra skolan inför 
övergången till år 1. 
 

Renodlad förskoleklass känns lugnt och tryggt och det är lätt att börja i ettan 
eftersom de redan varit i 1-3:an så mycket. (Vera, intervju 081126)  
 

Genom integreringen har barnen lärt känna de andra eleverna och läraren i 1-3 och därför blir 
övergången smidig anser Vera.  
 
Pedagogerna på Södra och Västra skolan menar att barnen imiterar och lär av varandra i den 
åldersblandade och integrerade verksamheten. På Norra skolan säger sig Nora inte se några 
fördelar med integrerad verksamhet när det gäller barns lärande. Hon fokuserar på de 
möjligheter som finns i den egna förskoleklassen och beskriver hur barnen lär av varandra och 
att de hjälper varandra. Alla förskollärarna pratar om betydelsen av att barnen får stöttning 
och beröm av pedagogerna. 
 

Hinder eller möjligheter med integrering? 
Nora beskriver hur arbetslaget förändras för varje läsår 

…det har ju varit olika varje år när det är olika personer man arbetar ihop med 
och vad man har för uppfattning /…/ dels är det olika barn… och sen olika 
personer då som vi arbetar med och det är olika lågstadielärare och 
fritidspedagoger varje år /…/  fastän man försöker ju prata sig samman och få 
någon form som passar . /…/ Ibland så upplever jag att rektorn inte är så väl insatt 
i vårt arbete förutom då vi har skolans tema, då vill ju rektor att vi är med.(Nora, 
intervju 081118). 

 
Noras beskrivning av situationen med olika arbetslag varje läsår tolkas som att hon till viss 
del har resignerat och hon beskriver att hon inte känner något stöd från rektor förutom då de 
har temaverksamhet. Vid ett tillfälle berättar Nora om den integrerade temaveckan som de 
hade sent på höstterminen och svårigheterna hon upplevde då. 
 

Många gånger så upplever vi också att det inte är så enkelt att blanda ihop barnen 
hur som helst, det är inte så lätt för förskoleklassens barn att göra det för tidigt när 
de inte är så vana vid skolan. Det blev oro, många barn blev oroliga och ser inte 
de här vanliga rutinerna utan det blir annorlunda. (Nora, intervju 081118). 

 
Sexåringarna behöver de vanliga rutinerna anser Nora. Hon ser problem med att blanda dem 
med år 1 och tycker att det är för tidigt, alla barn har inte hunnit anpassa sig till skolan enligt 
henne. Detta läsår arbetar man integrerat med massage på Norra skolan men Nora berättar att 
förut när de hade färre elever i klasserna arbetade man på annat vis  
 

Det här med att spontant gå in i och arbeta i ettan det var ju roligt den första tiden, 
spänningen, sedan kändes det mer så att barnen stannade kvar i förskoleklassen 
därför att de inte ville gå ifrån sina kompisar (Nora, intervju 081118). 

  
Nora menar att när nyhetens behag hade lagt sig så ville sexåringarna vara kvar i den egna 
gruppen, förskoleklassen där de kände sig mer hemma och hade sina kamrater. Vera som 
också arbetar med renodlad förskoleklass berättar istället om möjligheterna  
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…man kanske integrerar barn i olika åldrar eller olika grupperingar av något 
slag./…/ så kommer ettorna till mig /…/ och då har jag ett läs- och skrivtema /…/ 
och där finns det mycket att utveckla om och det är stort/…/ Sexåringarna ser 
väldigt mycket upp till dem (åttaåringarna) och det här med faddersystemet det är 
också jätteviktigt för den som är fadder för det får dem att växa /../ Det är jätte 
olika hur det är, men det är just det att man inte ska fastna i några mönster utan nu 
ser det ut så här, om ett år kanske det inte ser ut alls så. (Vera, intervju 081126)  

 
Vera nämner inga hinder men hon lämnar dörren öppen för förändringar i integreringsarbetet 
mellan förskoleklass och år 1-3. Valet med att ha renodlad förskoleklass beskriver hon så här. 
 

Så att vi har ju 1-3 och 4-6 sen står förskoleklassen lite bredvid, vi har valt att ha 
det så för vi tycker att sexåringen inte ska ha för mycket skola utan det ska finnas 
utrymme för lek, sen kan man då plocka in dem i verksamheten. Att de får en 
grundtrygghet här i skolan. Vi tycker att den här formen är bra, vi trivs med den. 
Rektor litar och tror på oss, att vi gör en bra pedagogisk insats, hon är själv med 
på att vilja ha integrerade klasser, jag har inget belägg för att hon skulle tycka 
något annat. (Vera, intervju 081126)  

 
Vera är positiv till skolans val av arbetssätt med blandade klasser och renodlad förskoleklass 
och hon känner stöd från skolans rektor. Sara beskriver varför de har integrerad verksamhet 
och hon beskriver sin inställning till integrering och åldersblandade klasser. 
  

Kommunchefen sa (i början av 90-talet) till alla deltidsförskolor i kommunen att de 
måste ändra om och göra en annan form.  /…/ Jag jämför ju lite då med dem som 
bara har ren sexårsgrupp och så detta, F-1, det är ju det bästa-bästa, så är det ju. 
/… / Det är bara fördelar, ja det finns inga nackdelar, nej det finns det inte. Jag vet 
inte vad det skulle vara! De lär sig ta hänsyn till varandra, de växer enormt mycket 
när de är här. (Sara, intervju 081117) 

 
Sara anser att blandade klasser ska börja redan i förskoleklassen som enligt henne är den bästa 
formen av integrering.  
 
Förskollärarna beskriver här några av de hinder eller de möjligheter som finns med 
integrering enligt dem. På Södra och Västra skolan ser förskollärarna inga hinder, de är 
positiva till den integrerade verksamheten och ser möjligheter till att utveckla och förändra 
arbetssättet. Nora däremot anser att en del barn inte mår bra av integrering, de blir oroliga när 
de vardagliga rutinerna bryts. 
 

Sammanfattning 
Studien visar förskollärarnas olika synsätt på vad som är målsättningen med integreringen och 
varför man integrerar: 
 

• Lärande, barnen lär av varandra. 
• Socialt, barnen lär känna varandra. 
• Lärande och socialt.  
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Förskollärarna ger exempel på hinder och svårigheter med integreringen:  
 

• Ostabila arbetslag eller personalbrist. 
• Svag stöttning från rektor. 
• Barnen blir oroliga när de vanliga rutinerna bryts och grupperna blandas. 
• Brist på ändamålsenliga lokaler. 
• All personal i arbetslaget kan inte närvara i planeringsarbetet. 

 
Vidare beskrivs integreringens olika möjligheter: 
 

• Flexibilitet och varierat arbetssätt. 
• Barnens självförtroende stärks. 
• Barnen har möjligheter att välja aktiviteter. 
• Barnen imiterar och lär av kamrater som kan mer. 
• Barnen lär sig att samarbeta och att ge och ta emot hjälp. 
• Både sexåringar och sjuåringar får tillgång till förskoleklassens lokaler och den 

verksamhet som kan erbjudas där till exempel lekhall, snickarvrå, dockvrå och 
målarrum. 

• Arbetslaget planerar tillsammans. 
• Flera pedagoger som kan stötta barnen och som ses som en tillgång i arbetslaget. 
• Personalen har möjlighet att se till varje barns möjligheter vid läs- och skrivinlärning 

och matematik. 
• Övergången till år ett underlättas. 
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Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras först metoden och därefter resultatet av studien, slutligen ges förslag 
på didaktiska konsekvenser och eventuell fortsatt forskning.  

Metoddiskussion 
Genom att enbart tre förvaltningschefer hörde av sig så försvann min möjlighet att välja 
skolor för intervjuer. Då intervjuerna analyserades och sammanställdes upptäcktes att svaren 
inte alltid var så uttömmande, de gav visserligen svar på den aktuella frågan men det hade 
varit intressant att få ta del av mer ingående förklaringar. De intervjuade hade en tendens att 
vilja fokusera på vad man gjort och vilka materiel som använts istället för att berätta varför 
man valt ett visst arbetssätt eller ämnesområde. Fler följdfrågor borde ha ställts men som både 
Lantz (2007) och Kvale (1997) skrev så är det lätt att vara efterklok.  
 

Resultatdiskussion 
Lokalerna i de tre förskoleklasserna som ingått i studien har alla sin hemvist inom skolans 
väggar, där de har ett eller flera klassrum till sitt förfogande. Förskoleklassen på Norra skolan 
har två klassrum och ett före detta förråd att tillgå, den integrerade verksamheten bedrivs 
tillsammans med år 1 i dessa lokaler samt i ettans klassrum och i korridoren utanför. 
Lokalerna på denna skola försvagar möjligheterna till integrering, det finns få gemensamhets 
utrymmen och liten möjlighet till avskildhet. De olika klassrummen och deras inredning och 
användande signalerar förskoleverksamhet respektive skolverksamhet såsom Thörner (2007) 
och Davidsson (2002) beskriver. F-1 på Södra skolan har de mest ändamålsenliga lokalerna i 
studien vilket främjar möjligheten till integrering (Skolverket 2001). De använder dagligen 
den gamla deltidsgruppens lokaler utöver klassrummen, här signalerar lokalerna integrerad 
verksamhet (Thörner 2007). Förskoleklassen på Västra skolan använder klassrummen, 
grupprummet, rummet för docklek och ibland fritidshemmets lokaler och även denna miljö 
känns uppdelad i förskoleverksamhet respektive skolverksamhet (Thörner 2007). De grupper 
som finns i gamla förskole- eller fritidshemslokaler har enligt Skolverket (2001) goda 
förutsättningar att arbeta varierat. Skolverket beskriver vidare hur förskoleklassen oftast 
flyttar till skolan istället för att integreras med år 1 i de anpassade förskoleklasslokalerna. 
Förskoleklassen har anpassat sig till skolans rutiner med arbetspass och raster (Skolverket 
2001, Karlsson, Melander m fl. 2006), de har gått från helhet till att stycka dagen i delar 
såsom skolans tradition bjuder vilket Weissenrieder (2008) beskriver. Även denna studie visar 
hur förskoleklasserna tagit till sig skolans rutiner och delar in sina dagar i scheman med 
samling, arbetspass, valfri aktivitet, rast och lunch. Viss struktur på dagen måste finnas men 
barnen måste ges den tid de behöver utan att ständigt bli avbrutna. Då dagen fylls med alltför 
många schemapunkter kan man fråga sig om barnen hinner göra färdigt vad de påbörjat. 
  
Integreringen och målsättningen med denna beskrivs av alla förskollärarna med att man 
blandar barnen åldersmässigt vilket också är ett av kriterierna med förskoleklassreformen 
enligt Regeringen (2008). Vidare skriver Regeringen att leken, skapandet och möjligheter för 
utforskande verksamhet ska ges eleverna i den integrerade verksamheten. Sara på Södra 
skolan beskriver den integrerade verksamheten med att barnen får välja materiel och 
aktiviteter såsom lek, bild, slöjd, språk och matematik. Förskollärarna på Västra och Norra 
skolan beskriver hur man under temadagar eller temaveckor arbetar integrerat med 
utforskande, skapande och estetisk verksamhet, även F-1 på Södra skolan har haft temadagar 
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under hösten. Den åldersblandade och utvecklande leken (Vygotskij 1999, Strandberg 2006) 
omtalas sällan av de intervjuade utom då raster eller temaarbeten beskrivs. På Södra skolan 
leker barnen åldersblandat dagligen och det kan mycket väl vara så att barnen i förskoleklass 
Västra och Norra också ges denna möjlighet om än inte lika ofta, men att det inte framkom i 
intervjun. Däremot anser förskollärarna på Norra och Västra skolan att sexåringarna behöver 
mycket tid för lek och att det är en av anledningarna till att man valt att ha en förskoleklass 
med bara sexåringar eftersom det blir mer stillasittande och skolarbete när barnen kommer till 
år 1. Ingen av dem säger något om att det kan finnas barn i år 1 som har lika stort behov av att 
utvecklas med hjälp av lek. Vikten av att lära genom lek för de yngsta eleverna i skolan 
poängteras i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet) och av Pramling, Samuelsson och Sheridan 
(2006). Vygotskij (1999) och Strandberg (2006) beskriver hur leken ligger till grund för 
fortsatt utveckling genom att barnens föreställningsförmåga utvecklas liksom förmågan till 
självkontroll. I lek med kamrater som kommit längre i utvecklingen eller tillsammans med 
vuxna lyfts barnet till den närmsta utvecklingszonen. I den integrerade verksamhet borde det 
därför finnas goda möjligheter för barnen att lära tillsammans genom lek oavsett ålder. 
  
Integrering kan också innebära att barnen delas in i olika grupper. Denna studie visar att 
barngruppen delas efter ålder i alla skolorna när gruppindelning sker vilket kan tyckas vara 
förvånande. Ser man verkligen till varje barns förmåga och utveckling då?  Davidsson (2002) 
uppmärksammade i sin studie hur de fasta arbetslagen som arbetat med integrering en längre 
tid valde att dela in barnen efter vilken kunskap de har, något som denna studie inte bekräftar. 
Thörner (2007) uppmärksammade hur uppdelning av barnen visade sig i personalens sätt att 
prata om barnen vilket också kan ses i denna studie. Förskollärarna använder benämningar 
såsom mina barn och ettan, sexåringarna och sjuåringarna, förskoleklassen och skolan vilket 
tydligt markerar att barnen tillhör olika åldersindelade grupper. Ingen av förskollärarna säger 
att barngruppen delas utifrån barnens kunskapsnivå. I förskoleklassen på Västra skolan 
kommer ettorna in till förskolläraren och arbetar i förskoleklassens lokal med ett läs- och 
skrivtema med skapande och språkligt arbete medan sexåringarna arbetar med faddrarna i 1-
3:ans klassrum en timma/vecka. I F-1 på Södra skolan är barnen åldersblandade under större 
delen av dagen men vid första arbetspasset delas de åldersmässigt. Sjuåringarna arbetar 
medan sexåringarna kan välja fritt, om sexåringen väljer att arbeta så går det bra. Under 
dagens andra arbetspass väljer både sex- och sjuåringar fritt. De sexåringar som vill kan då 
arbeta tillsammans med lågstadieläraren. På dessa båda skolor sker i olika grad en blandning 
mellan förskola och skola. Karlsson, Melander m fl.( 2006) beskriver denna blandning, enligt 
dem bör den integrerade verksamheten ge barnen möjligheter att ta del av förskolans praktiska 
övningar och estetiska verksamhet blandat med skolans intellektuella inriktning. I en sådan 
verksamhet blandas de olika aktiviteternas kännetecken (Strandberg, 2006), de sociala, de 
medierande, de situerande och de kreativa som enligt Vygotskij är så viktiga för barns 
utveckling. I förskoleklassen på Norra skolan består den återkommande integrerade 
verksamheten eller samverkan som de valt att kalla det av massage vid ett tillfälle/vecka 
vilket stärker samhörigheten och de sociala relationerna men tillfälle till att få del av 
förskolans och skolans verksamheter uteblir.  
 
Integreringsformen som man valt på Södra skolan med F-1 skiljer sig från den verksamhet 
som bedrivs i de renodlade förskoleklasserna på Västra och Norra skolan. Likaså skiljer sig de 
integreringsformer man valt att arbeta med på Västra respektive Norra skolan åt. När det 
gäller temaarbete däremot finns det stora likheter, då är barnen integrerade åldersmässigt i alla 
skolorna. Temaarbeten enlig Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) främjar helhetssynen 
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på barnets utveckling genom lek, skapande och praktiska övningar tillsammans. Det finns 
också likheter mellan skolorna när det gäller integrerad verksamhet i skogen och när man åker 
till simhallen även om antal tillfällen under hösten skiljer sig åt mellan skolorna. Att vara 
integrerade i skogen är lättare än att integrera inom skolans väggar när man har stora 
barngrupper enligt pedagogerna. Samvaron i skogen (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006) 
ger förutom lek och naturlära många möjligheter till utveckling, exempelvis stärkt 
självförtroende, hänsyn, empati, motorisk träning och möjligheter att träna koordination och 
kroppsuppfattning.  
 
Pramling Samuelsson, Sheridan (2006) beskriver hur barnen lär av varandra och hjälper 
varandra i den åldersblandade gruppen. Förskollärarna på Södra och Västra skolan berättar 
även de om hur de ser att barnen imiterar och lär av varandra och hur barnen hjälper sina 
kamrater. Lärandet sker i överensstämmelse med Vygotskijs teorier (Bråten1996) men det är 
inget som förskollärarna säger något om. De beskriver vidare yrkesrollernas förändring, på 
båda skolorna arbetar förskollärarna tillsammans med läraren med läsning och skrivning, om 
än i liten skala på Västra skolan. Man tar också tillvara på de ”byggstenar” (Pramling 
Samuelsson & Sheridan 2006), kunskaper som barnen har med sig när de börjar som 
sexåringar. De barn som vill får exempelvis läsa, skriva eller får enklare läxor. På dessa båda 
skolor är man på väg mot en förändring av förskollärarrollen såsom Davidsson (2002) 
beskriver. På Norra skolan menar förskolläraren att barnen lär av varandra i den egna 6-
årsgruppen. De sexåringar som kan läsa får lättlästa böcker men de får ändå sitta med och 
arbeta med bokstäver i alfabetspärmen eftersom det är något som alla ska göra. Den veckovis 
återkommande integrerade verksamheten består av massage tillsammans med år 1, en tyst, 
lugn och skön stund enligt förskolläraren. Däremot kan man undra hur mycket barnen lär 
känna varandra under den stunden. Det framkommer inte av studien om det till exempel är 
tillåtet att prata med varandra.  Nora berättar att tidigare år har barnen kunnat gå in till år 1 
och varit med i skolarbete men hon säger sig inte kunna se att barnen lär sig mer tillsammans 
med år 1 än vad de kan lära sig i förskoleklassen. På denna skola är rollerna mellan 
förskollärarna och lågstadielärarna tydligt uppdelade.  Verksamheten och klassrummens 
användande har likaså en tydlig uppdelning mellan sexåringens behov av lek och sjuåringens 
stillasittande skolarbete såsom Davidsson (2002) beskriver i sin studie, sexåringarna är 
förskollärarnas barn och sjuåringarna är lärarens barn vilket man kan se på både Norra och 
Västra skolan.  
 
Övergången till år ett på Södra skolan är knappt märkbar då barnen går kvar i samma grupp 
med samma pedagoger, sjuåringarna får ett gemensamt ansvar för att visa de nya sexåringarna 
tillrätta i F-1. På Västra skolan går sjuåringarna över till 1-3 där de redan känner barnen och 
läraren på grund av det integreringsarbete som de haft under läsåret. På Norra skolan får 
eleverna en ny lärare i år 1 men fritidspedagogen de hade i förskoleklassen följer med till 
ettan så där finns en pedagog som är känd för barnen. I olika grad kan man här se att 
förskoleklassen har blivit en brygga över till år 1 i överensstämmelse med ett av Regeringens 
(2008) syften med förskoleklassreformen liksom Barnstugeutredningens (SOU 1972:27) 
förhoppning enligt Karlsson m.fl.(2006). 
 
Stabila arbetslag (Skolverket 2001, Davidsson 2002) har en större möjlighet till att förändra 
arbetssättets inriktning mot mer integrering, lek, utforskande och skapande verksamhet så som 
man kan se på Södra och Västra skolan. Problem uppstår då arbetslaget hela tiden förändras 
enligt Davidsson (2002) vilket är fallet på Norra skolan. Förskolläraren där berättar att hon 
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arbetar med olika lärare och fritidspedagoger varje läsår. Hur skulle den Norra skolans arbete 
med integrering utvecklats om de hade getts bättre förutsättningar? I Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet 1998) står att det är rektors ansvar att ge personalen möjligheter att 
arbeta fram gemensamma arbetsformer men vilka förutsättningar finns till det på Norra skolan 
där arbetslagen ständigt ändras? Davidsson (2002) beskriver att det tar tid att arbeta sig 
samman och att utveckla gemensamma begrepp och förhållningssätt, genom täta byten av 
personal försvåras integreringsarbetet och yrkesrollernas olikheter förstärks. Förskolläraren på 
Norra skolan beskriver problemen med det ostabila arbetslaget och kanske är det den 
problematiken som ligger till grund till att de återkommande rutinerna i integreringsarbetet är 
svåra att få till. På Västra och Södra skolan ser man möjligheterna med åldersblandade 
grupper men åsikterna går isär när det gäller fördelar och nackdelar med renodlad 
förskoleklass respektive integrerad F-1.  
 
Samtliga förskollärare beskriver att de planerar tillsammans med läraren eller hela arbetslaget 
en gång i veckan. Ingen av förskollärarna säger sig ha för lite gemensam planeringstid. På 
Södra skolan planerar inte hela arbetslaget tillsammans vilket är en nackdel eftersom den 
övriga personalen troligtvis inte känner sig lika delaktiga. De ges heller inte någon möjlighet 
att beskriva sina iakttagelser av arbetet med barnen och deras utveckling eller att vara med 
och forma det framtida arbetet. Denna studie stöder alltså till viss del Davidssons (2002) 
uppfattning av att det är svårt för arbetslaget att få gemensam planeringstid. Vera på Västra 
skolan uttrycker det så att den planeringstid de har är tillräcklig för den integrerade 
verksamhet som de har just nu. Frågan är vad som beror på vad? Om arbetslagen på Västra 
och Norra skolan fått mer tid för gemensam planering kanske den integrerade verksamheten 
hade sett helt annorlunda ut. Kan det vara så att den gemensamma tid för planering som finns 
varje vecka styr i vilken utsträckning barnen integreras och hur integreringen utformas? I Lpo 
94 (Utbildningsdepartementet) står att lärarna ska arbeta fram gemensamma arbetsformer för 
förskoleklass och skolan och att det är rektors ansvar. Ingen av förskollärarna uppger att de 
utgår från Läroplanen eller att integreringen ingår i deras uppdrag. På Södra skolan arbetar 
man med integrering för att kommunchefen bestämt att det ska vara så, förskolläraren är 
mycket positiv till arbetsformen men det framgår inte av intervjun om hon känner stöd från 
sin rektor eller inte. På Västra skolan känner förskolläraren stöd från sin rektor, åtminstone 
har hon fått den uppfattningen, rektor har inte sagt något annat vilket kan tolkas så att denna 
rektor inte är så aktiv när det gäller att stötta och utveckla arbetet med integreringen. På Norra 
skolan känner förskolläraren enbart stöd från rektor i integreringsarbetet när det gäller 
temaarbeten, vilket denna hösttermin har bestått av en veckas tema. Då det saknas aktivt stöd 
från rektorerna på de aktuella skolorna faller det på arbetslagen att själva forma arbetet med 
integrering. Ska det bli en bra integreringsform behövs stöd från ledningen såsom Skolverket 
(2001) beskriver. Finns inte detta stöd så bygger den integrerade verksamheten på att någon 
eller några inom arbetslaget ”brinner” för uppgiften och driver den framåt.  
 

Slutsats 
Inledningsvis beskrev jag hur regeringen (2008) skriver att en tredjedel av Sveriges 
kommuner har daglig integrerad förskoleklassverksamhet med grundskolan. Denna studie 
visar att en av de tre medverkande skolorna, F-1 har integrerad verksamhet dagligen. De båda 
övriga förskoleklasserna har schemalagd integrerad aktivitet tillsammans med år 1 en gång 
per vecka. Sedan tillkommer integrerade skogsbesök, bad, teman och idrott i varierande grad. 
Alla förskollärarna har uppgett att de planerar den integrerade verksamheten tillsammans med 



 

 

29 

 

läraren eller hela arbetslaget. Ingen av dem uppger att rektor stöttar aktivt eller att personalen 
fått någon form av fortbildning för att kunna utveckla integreringsarbetet.  
 
Förskollärarnas inställning till åldersblandad verksamhet varierar, en av dem är översvallande 
positiv, hon arbetar i ett stabilt arbetslag, har tillgång till ändamålsenliga lokaler och 
verksamheten har pågått i flera år. Den andra förskolläraren som även hon ingår i ett stabilt 
arbetslag med relativt bra lokaler är också positiv till integrering men poängterar ändå vikten 
av att låta sexåringarna få ha tryggheten i den egna förskoleklassen. Båda förskollärarna anser 
att övergången till år 1 sker på ett smidigt sätt. Den tredje förskolläraren arbetar i ett ostabilt 
arbetslag där förskoleklassens lokaler består av två klassrum plus ett tidigare förråd och hon 
ser inga kunskapsmässiga fördelar med en integrerad verksamhet utan ser det mer socialt, att 
barnen lär känna varandra. Hon anser att sexåringarna blir oroliga när de vanliga rutinerna 
bryts för integrerad verksamhet med exempelvis teman. Övergången till år 1 fungerar ganska 
bra, barnen får träffa läraren några tillfällen innan övergången sker och fritidspedagogen som 
arbetade i förskoleklassen följer med över till år 1. Den lärare och de barn som de varit 
integrerade med under massagen flyttar till år 2. Studien visar på hur övergången till år 1 
underlättas genom att skolans klasser är integrerade med varandra i en eller annan form.  
 
Den slutsats man kan dra av denna studie bekräftar tidigare forskningsresultat som visat att 
stabila arbetslag med tid för gemensam planering, fortbildning i ämnet, bra och 
ändamålsenliga lokaler och täta återkommande rutiner med åldersblandad verksamhet är en 
förutsättning för att integrering ska vara utvecklande och givande för såväl barn som personal. 
Studien visar att den integrerade verksamheten ser mycket olika ut i de olika 
förskoleklasserna. Skolornas förutsättningar för den integrerade verksamheten varierar stort 
mellan skolorna både personalmässigt och lokalmässigt, trots att det har gått drygt 10 år sedan 
reformen genomfördes. 
 

Didaktiska konsekvenser 
För att uppnå de bästa möjligheterna för en integrerad verksamhet i förskoleklass och år 1 så 
är det flera faktorer som spelar in. Vissa faktorer är svåra att påverka för den enskilde 
pedagogen. Det gäller till exempel lokalfrågan, arbetsgruppens stabilitet och i vilken 
utsträckning rektor stöttar integreringsarbetet. Oavsett detta så är uppdraget enligt Lpo 94 att 
arbeta fram gemensamma arbetsformer för förskola och år 1. En faktor som däremot går att 
påverka är hur man inreder lokalerna för att de ska främja och förstärka integreringsarbetet 
och att man därefter tillsammans med eleverna fortsätter att reflektera över och förändra 
miljön utefter de behov som finns såsom Thörner (2007) och Strandberg (2006) beskriver. 
Möjlighet för sex- och sjuåringarna att lära och utvecklas genom lek är en viktig del av 
lärandet. Resultatet av denna studie visar att leken endast nämns när det gäller raster eller 
temaarbeten och att förskolläraren enbart ser till sexåringens lekbehov. Vygotskij (1999) 
beskriver hur viktig leken är för barnets utveckling därför bör leken för eleverna i 
förskoleklass och år 1 ges stort utrymme.  
 
Vygotskijs teorier om den närmsta utvecklingszonen samt lärande genom aktivitet och 
imitation bör ligga till grund för den integrerade verksamheten. Det är därför viktigt att alla i 
arbetslaget har kännedom om eller aktivt söker kunskap om Vygotskij och hans 
utvecklingsteorier. Rektor ska stötta arbetslaget enligt Lpo94. Det kan till exempel innebära 
att rektor ger alla i arbetslaget möjligheter till gemensam fortbildning och tid till att reflektera 
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över integreringsarbetet. Den gemensamma planeringstiden ska vara väl tilltagen, särskilt 
viktigt är detta i ett uppstartningsskede för att få ett så genomtänkt integreringsarbete som 
möjligt. 
 

Fortsatt forskning 
Den genomförda studien gav inspiration till att undersöka olika former av integrering i ett 
större perspektiv där många fler skolor skulle ingå. Förslagsvis kunde en sådan större studie 
genomföras med både intervjuer och observationer för att få en ökad insikt i hur integreringen 
bedrivs. Eventuellt kunde en framtida studie göras smalare då den genomförda studien har 
greppat ett brett område. Kanske skulle man kunna inrikta sig på att samla data om integrerad 
verksamhet i någon specifik form, exempelvis integrerad verksamhet inomhus, vid 
temaarbeten, under utevistelse eller idrott. Det vore även intressant att studera om barnens 
utveckling i till exempel språk eller matematik utvecklas mer i en integrerad verksamhet än i 
en renodlad förskoleklass. 
 

Tack 
Främst vill jag tacka min handledare för det stöd och den uppmuntran jag fått under arbetet 
med studien, även kurskamraterna i handledningsgruppen har kommit med många goda råd. 
De förskollärare som upplät sin planeringstid och lät mig intervjua dem är också värda att 
uppmärksammas. Ett varmt tack vill jag ge min man och mina tre söner som har ställt upp och 
funnits vid min sida under hela studietiden, ni har visat omtanke och trott på mig när jag själv 
har tvekat. Sist men inte minst vill jag tacka mina föräldrar, syskon, nära vänner och 
arbetskamrater för den tilltro ni visat mig och för er positiva inställning till mina studier. 
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Bilaga 1 
 

Missibrev till förvaltningschef 
 

 2008-11-03 

 

Integrering av förskoleklass och år 1. 

 

Jag heter Anna-Karin Larsson och läser till Lärare med inriktning mot förskoleverksamheten 
vid Borås Högskola. Som avslutning på min utbildning ska jag skriva ett examensarbete på C-
nivå. 

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur integrering mellan förskoleklass och år 1 
bedrivs i tre olika skolor. Jag önskar intervjua en förskollärare som arbetar med integrering av 
förskoleklass – år 1. Intervjun sker under senare delen av november månad och beräknas ta ca 
1 timma. Frågorna kommer att handla om hur integreringen ses med tanke på barns lärande. 
Fokus kommer att läggas på hur integreringsarbetet har bedrivits under höstterminen 2008, 
jag vill också få veta om verksamheten har förändrats sedan läsåret 2007-2008 och i så fall 
varför. Jag kommer också att fråga om hur den integrerade verksamheten planeras och vad 
som är syftet med integreringen. Om förskolläraren tillåter vill jag använda mig av 
ljudupptagning under intervjun. 

Jag kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Skolan och den intervjuade 
benämns i mitt arbete med fingerade namn och kommer därför inte att kunna identifieras.  

Jag skulle uppskatta om du kan rekommendera någon integrerad förskoleklass – år1 i din 
kommun.  Skolan bör ha fler än 100 elever eller ca 20 elever/klass. Jag vill få namn och 
telefonnummer till den förskollärare på skolan som arbetar med denna verksamhet. Var snäll 
och meddela mig senast den 12 november via telefon eller e-mail. 

 

Med vänliga hälsningar 

Anna-Karin Larsson 

Tel.nr.  

e-mail  
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Bilaga 2 

Missibrev till förskollärare. 
 

 2008-11-03 

 

Integrering av förskoleklass och år 1. 

Jag heter Anna-Karin Larsson och läser till Lärare med inriktning mot förskoleverksamheten 
vid Borås Högskola. Som avslutning på min utbildning ska jag skriva ett examensarbete på C-
nivå. 

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur integrering mellan förskoleklass och år 1 
bedrivs i tre olika skolor. Skolan bör ha fler än 100 elever eller ca 20 elever/klass. Jag önskar 
intervjua en förskollärare som arbetar med integrering av förskoleklass – år 1. Intervjun 
beräknas ta ca 1 timma. Frågorna kommer att handla om hur integreringen ses med tanke på 
barns lärande. Fokus kommer att läggas på hur integreringsarbetet har bedrivits under 
höstterminen 2008. Jag kommer också att fråga om hur den integrerade verksamheten 
planeras och vad som är syftet med integreringen. Om förskolläraren tillåter vill jag använda 
mig av ljudupptagning under intervjun. 

Jag kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Skolan och den intervjuade 
benämns i mitt arbete med fingerade namn och kan därför inte identifieras. Intervjusvaren 
kommer inte att användas i något annat sammanhang. Examensarbetet är en officiell handling 
och kommer att publiceras och arkiveras på högskolan i Borås. 

 

Med vänliga hälsningar 

Anna-Karin Larsson   Tel.nr.                            e-mail   

 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående information.  

___  Jag samtycker till intervjun. 

___  Jag samtycker inte till intervjun.  

 

______________________________________________________________ 

Namn                                                            Datum                    Ort 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide                 Skola___________________                        
 

Kön____________________Ålder__________________Yrke________________________ 

Antal år i förskoleklass________________________________________________________ 

Antal elever_förskoleklass_________år1___________ Antal pedagoger_________________ 

Nuvarande integreringsform antal år_________ 

  
Definiera  
 

 

 
Gemensam syn 
 

 

 
Integreringen 
ht-08 
 
 

 

 
Mål 
Varför  denna 
form? 
 

 

Positivt/negativt 
när det gäller 
barns utv. 
lärande 
Samarbete 
elev/elev 

 

 
Dagsrutiner 
 
 

 

 
Planeringstid 
Fortbildning 

 

 
Drivande kraft, 
Rektors inställn. 
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