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Förskoleklassen i en brytningstid
– konsekvenser av positionsförskjutningar i ett reformerat utbildningslandskap

Push-down policy
Otydlig styrning har skapat bristande likvärdighet i undervisningen
Reviderad läroplan tydliggör syfte och innehåll i förskoleklassen
Investeringar för att höja kunskapsnivåerna och kvalificera elever till vidare utbildning

Förskoleklassen i en brytningstid
– ny policy konfronteras med en befintlig praktik
Förskoleklassen har omgärdats av otydlig reglering vad gäller frågor som innehåll,
undervisningsformer och struktur
Nationella riktlinjer för undervisningen har tidigare saknats

Lärarna har formulerat innehåll, struktur och undervisningsuppdraget själva

Push-up policy

Förskoleklassen – från gränsland till målstyrd och mätbar

Förtydligad läroplan 2016:
- Förmågor som ska utvecklas
- Centralt innehåll
- Kunskapskrav i årskurs 1

Obligatoriet, sänkt skolplikt 2018
Obligatoriska kartläggningar 2019
- Åtgärdsgarantin

Ny policy konfronteras med en
befintlig praktik med mål att

- Öka likvärdigheten
- Förtydliga innehållet i
undervisningen
- Öka kunskapsnivåerna

Utbildningslandskapet förändras

Vad är problemet?

• elevernas socioekonomiska bakgrund har fått en ökad betydelse för
skolresultaten
• en olikvärdig skola, familjebakgrundens fortsatt stora betydelse för
elevers studieresultat och de ökade skillnaderna mellan skolor är
oroande
• barn från utsatta miljöer, vilket ofta korrelerar med socioekonomisk
bakgrund, har ofta svårt att klara skolan
• var tredje pojke i utsatta områden saknar behörighet till gymnasiet
• utbildningssystemet är ett starkt socialt skyddsnät
• för att öka elevernas kunskapsnivåer i grundskolan, samt förhindra
social utsatthet och tidig utslagning, krävs tidiga insatser
PISA-rapporten 2019

Heckmankurvan

Alla nationer tjänar på att
satsa på utbildningen för de
yngsta eleverna. Ju längre tid
vi väntar på att sätta in
åtgärder, desto större skada.
Kostnadsreducering.
James Heckman
professor i nationalekonomi
nobelpristagare i ekonomi

Förskoleklassen i en brytningstid
Finansierat av Vetenskapsrådet 2018-2021
Ett longitudinellt policyetnografiskt projekt, förstudier startade vt 2016
Helena Ackesjö, Sven Persson & Lina Lago

Det övergripande syftet är att skapa kunskap
om konsekvenser av positionsförskjutningar
i förskoleklassen.

•

Hur skapar rektorer och lärare mening i
den nya policyn?

•

Hur kontextualiseras ny policy i befintlig
undervisningspraktik?

•

Vilka positionsförskjutningar i innehåll
och undervisning kan urskiljas över tid?

Urval:
Alla förskoleklasser på sex skolor i fem
kommuner och två stadsdelar (15-20 st)
Landsort, stad och interkulturella områden
Stora och små skolor

Longitudinell Policyetnografi:
(Ball & Bowe, 1989; Beach, 1995)

-

Intervjuer med lärare
Intervjuer med rektorer & förvaltning
Dokumentanalys
Observationer i klassrum

The schoolarization of the preschool class
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Subjektifiering – hur beskrivs sexåringen i policydokumenten?
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Barnen kvalificeras genom
individanpassad undervisning.
Lek, omsorg och kreativitet är
viktiga delar av lärandet.

Nationellt likvärdigt
utbildningsinnehåll och mål
fastställs för att kvalificera barnen.
Ökat kunskapsfokus.

Barnen ska kvalificeras för fortsatt
utbildning och dess kunskapskrav.
Obligatorisk kartläggning och
bedömning ses som nödvändigt för
ökad måluppfyllelse.

Kvalificering – hur anger policydokumenten att förskoleklassen ska förbereda
barnen för skolan?
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Socialisering – vilket samhälle anger policydokumenten att barnen ska
socialiseras till?
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Pedagogisk omstrukturering – vilka förändringar anger policydokumenten
krävs i skolans organisation och styrning?
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Skolarisering på policynivå
• En process av skolarisering (schoolarisation):
- Snävar in praktiken men skapar också helhet i utbildningssystemet
- Möjligheter till likvärdighet
- Möjligheter till tidiga insatser
- Ingen omedelbar relation mellan ”skolifiering” och ”skolarisering”
Policyn (global och nationell) föreskriver inte hur undervisningen i
klassrummet ska gå till. Den beskriver inte heller lärares autonomin eller vems
perspektiv (barns eller lärares) som ska vara i förgrund. Det finns ingen linjär
relation mellan policy och praktik.
(Ackesjö & Persson, 2019)

Barnet är inte heller en isolerad individ. Lärande sker genom social interaktion
och kommunikation i en process där barnet ges utrymme att vara och bli en
social aktör.
(Broström, 2017)

Erkännandets dynamik - förskoleklasslärares
tolkningar av en ny läroplanstext
Lago, Ackesjö & Persson, 2018
• Likvärdighet kan skapas
• Lärarna blir erkända som professionella experter, kan ta kontroll
• Förtroende, exklusivitet och legitimitet
• Läroplanstexten stör, berör och möjliggör
• Omfattande innehåll skapar stoffträngsel
• Vuxenstyrt fördefinierat innehåll får företräde
• Erkännandets dynamik skapar behov av att bevara och försvara

Från den omogna sexåringen till den skolpliktiga förskoleklasseleven
Ackesjö & Persson, 2020

Dokumentanalys från efterkrigstiden till idag med fokus på barnet:
-

Subjektifiering: vem är sexåringen i policydokumenten?

-

Kvalificering: vad ska sexåringen kvalificeras för genom utbildning?

Subjektifiering
Kvalificering
…i relation till skolstart och
skolmognad
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Deltidsförskolans
Verksamheten ska
verksamhet är fri från
fokusera social fostran och individanpassas. Lek,

Lekskoleverksamheten
ska komplettera hemmet
och fokusera på
karaktärsdaning, social
utveckling och fostran.

prestation, och ska inte
vara skollik.
Verksamheten ska
komplettera hemmet
och baseras på lek och
relationer.

barnens
personlighetsutveckling
och träning i
gruppsamvaro. Barnen ska
lära sig sitta stilla, räcka
upp handen och vänta på
sin tur.

Skolmognad och
skolstart avgörs av
staten genom

Skolmognad och
skolstart avgörs av
staten genom

Skolmognad och
skolstart avgörs

lärande och omsorg
betraktas som en
process, inte en produkt.
Verksamheten ska
anpassas till elevernas
förutsättningar och
kunskapsnivåer.

Skolmognad och
skolstart avgörs av
inledningsvis i perioden av vårdnadshavare, ex.
skolmognadsprov. Syftet staten och i slutet av
genom flexibel skolstart.
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efter skolstart.
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Möjliga dilemman

För att kunna identifiera alla barn genomförs
kartläggningsarbetet ofta i mindre barngrupper…
- tar mycket tid från undervisningen och skapar en frånvarande lärare

- de elever som inte deltar i kartläggningsarbetet lämnas åt fri lek under
större delen av terminen
- kartläggningsarbetet inkluderas inte i undervisningen, vilket innebär
att eleverna endast undervisas under vårterminen
- året i förskoleklass handlar i så fall mer om kartläggning än om
undervisning och lärande.

Vad krävs för att reformen ska fungera i praktiken?

• Fortbildning – för att kunna tolka, förstå och omsätta uppdraget
• Förankring – för att kunna göra kartläggningen till en del av
undervisningen
• Tid – till planering, genomförande och analys av resultat samt
anpassning av undervisningen
• Stöd – skolledningens stöd till lärarna
• Närvaro – skolledningens närvaro men också lärarnas närvaro i
klassrummet

Vad är skolresultat och vad är det som mäts?
Kunskapsutfall.
Mäts ex. i ämnesbetyg,
nationella prov, PIRLS,
TIMMS…

Kunskapsmål

Utfall A kunskapsresultat

Utfall B kompetens

Vad - innehåll

Icke-kognitiva aspekter av
barns lärande. Svåra att
mäta. Kreativa, empatiska,
etiska, kroppsliga, sociala
och kommunikativa
förmågor,
samarbetsförmåga…

Kompetensutfall,
handlar om elevers
aktiva görande och
problemlösning. Mäts
ex. i PISA
Vem - utveckling

Utfall C kunnande i
samspel

Utfall D lärandeidentitet

Socialisationsmål

Lärandeerfarenheter. Krävs
för att lyckas i skolan. Stark
och positiv lärandeidentitet,
kunna och våga uttrycka sig,
självtillit, självständighet,
ansvarstagande, uthållighet,
noggrannhet…

(Håkansson & Sundberg, 2016)

Vad är det som mäts förskoleklassens kartläggning?
- Dela upp meningar i ord
- Urskilja språkljud, dela upp ord i
språkljud
- Relatera bokstävers namn och
ljud
Kunskapsmål
- Direkt känna igen antalen 1–6
- Känna igen och benämna
siffrorna 1–6
Utfall A –
Utfall B –
- Storleksordna tal
kunskapsresultat
(NP, betyg, PIRLS)

kompetens

- Pröva och använda olika
idéer genom att…
- Kommunicera och resonera
om…
- Kan berätta om, beskriva,
delta i, återge…
- Kan förstå en enkel
instruktion…
- Kan skriva sitt namn,
bokstäver, rita…

(PISA)

Vad - innehåll

Vem - utveckling

Utfall C kunnande i
samspel

- Visar nyfikenhet och intresse för…
- Visar intresse för vad andra säger…

Utfall D lärandeidentitet

Socialisationsmål

?

Vikten av att se hela bilden av skolans utveckling
• Nationell utbildning utformas, bedöms och övervakas via en
globaliserad standardisering
• PISA/OECD påverkar processerna, en stor maktfaktor världen över.
Risker:
- Här och nu kunskap premieras framför långsiktig
kunskapsutveckling
- Särskilda talanger och icke-kognitiva förmågor upptäcks sällan
då de inte mäts
• Debatten om likvärdighet begränsas av PISAs/OECDs kunskapssyn,
utfallet riktas främst mot kvalificering
• Är vi vid vägs ände eller endast i början av utvecklingen?
• Viktigt att fortsätta arbeta med alla aspekter av lärande – inte
endast teach for test!
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”Förskoleklassen i en brytningstid”

