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Inledning 

 
ANETTE SANDBERG OCH ANDERS GARPELIN  
 
Den forskning som denna antologi är baserad på har genomförts inom forsk-
ningsmiljön Barn och Unga i Skola och Samhälle (BUSS). Antologins kapitel 
bygger på studier i förskolor och skolor samt inom förskollärar- och grundlä-
rarutbildningen vid Mälardalens högskola. 

De som medverkar i denna bok representerar en stor variation gällande bak-
grund, utbildning och erfarenhet. De representerar en stor bredd av erfaren-
heter från tidigare arbete i förskola eller skola. Samtliga medverkande har för-
skollärar- eller lärarutbildning och flera har speciallärar- eller specialpedagog-
utbildning.  

Forskningen inom BUSS utgår från ett helhetsperspektiv på hur barn och 
unga med erfarenhet från olika sociala världar i rollerna som förskolebarn och 
skolelever möter förskolans respektive skolans värld med dess krav och för-
väntningar 

Forskarna studerar hur förskola, förskoleklass och skola erbjuder pedago-
giska utmaningar för barn med olika förutsättningar och erfarenheter. Den 
forskning som bedrivs gäller barns möte med språk-, läs- och skrivprocessen, 
matematik, estetiska ämnen, hållbar utveckling, delaktighet och lärande samt 
den roll sociala samspelsprocesser och identitetssökande spelar. Forskningen 
gäller även barns lek- och lärande inom förskola, förskoleklass och skola samt 
ledarskap och professioners möte med praktiken. 

Forskningen karakteriseras av att vara tvärvetenskaplig med metodologisk 
spännvidd. Den praktiknära forskningstraditionen är dominerande. Samver-
kan nationellt och internationellt är central för forskarna inom BUSS. En stark 
ambition gäller också en väl utvecklad samproduktion med lokala och region-
ala aktörer. 

Sedan 2011 har det barnpedagogiska kollegiet och det specialpedagogiska 
kollegiet samarbetat med både forskningsseminarier och doktorandseminarier 
inom ramen för BUSS. Forskningen bedrivs numera över de gamla gränserna. 
http://www.mdh.se/forskning/inriktningar/utbildningsvetenskap-och-matma-
tik/ 
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De områden som belyses i antologin är: att lämna sitt barn på förskolan när 
barnet visar tydligt motstånd; barns väg från förskola till förskoleklass, under-
visning i förskolan; skriftspråkslärande i förskoleklass; socialt lärande i fri-
tidshemmet; estetikens dilemma; musikaktiviteter i två etniskt mångkulturella 
förskolor; visionen om inkludering; kategoriseringsprocessen i pedagogisk 
praktik; samt ett metodinriktat kapitel som behandlar transkription som del av 
kvalitativ analys. 
 
Här följer en kort beskrivning av innehållet i de kapitel som ingår i antologin: 

I kapitel ett, ”Förstår inte du att han vill vara hos sin mamma?”, belyses 
föräldrars upplevelse av att lämna sitt barn på förskolan när barnet visar tydligt 
motstånd, inte bara någon gång eller en kort stund, utan motvilja som helhet. 
Även röster från förskollärare, specialpedagoger och förskolechefer hörs, där-
ibland min egen erfarenhet från arbete i förskolan som förskollärare och spe-
cialpedagog. En intervjustudie på sammanlagt sju intervjuer genomfördes. 
Resultatet visar att samtliga respondentkategorier såväl föräldrar som försko-
lans olika professionella anser det angeläget att förbättra förutsättningarna för 
alla barn att känna trygghet och trivsel i förskolan. En blick vänds också mot 
senare tids forskning om vad som krävs för barns trygghet och välmående i 
förskolan liksom mot tänkbara konsekvenser av barns otrygghet och vantriv-
sel. Förhoppningen är att texten ska bidra till fördjupad förståelse och kunskap 
om dessa barns behov av stöd. Dessutom är förhoppningen att omsorg och 
omvårdnad ska ses som en viktig förutsättning för barns trygghet och välmå-
ende. Bakgrunden vilar i anknytningsteori. 

I kapitel två, Tre mammor berättar om sina barns tid i förskola och försko-
leklass samt övergången däremellan, är syftet att belysa tre mammors upple-
velser av sina barns väg från förskola till förskoleklass. En kvalitativ forsk-
ningsansats, livsberättelser och en bioekologisk innehållsanalys användes. 
Studien visade att barns tid i förskola och förskoleklass samt övergången där-
emellan kan se olika ut. Den visade också att mammor kan känna oro för att 
deras barn inte ska få det stöd som de behöver för att kunna delta, lära sig och 
utvecklas i förskola och förskoleklass. Dessutom visade studien att mammor 
kan ta en aktiv del i arbetet med att förebygga och lösa problem i förskola och 
förskoleklass. De tre mammorna eftersträvade att deras barn skulle få en så 
trygg och harmonisk tid i förskola och förskoleklass som möjligt. De ville 
också att deras barn skulle få intellektuell stimulans och nödvändiga behov 
tillgodosedda. 

I kapitel tre, De yngsta barnens meningsskapande: om undervisningsprak-
tiker i förskolan, problematiseras och diskuteras undervisningsbegreppet som 
nytt begrepp inom förskoleområdet. Begreppet undervisning används inte i 
Läroplan för förskolan, (Skolverket, 2016) och används sällan i förskolan, 
men det har nyligen börjat diskuteras av verksamma inom förskoleområdet. 
Observationsstudien har genomförts under en termin på en förskoleavdelning 



 3 

med barn i 1-3 årsåldern och tre förskollärare. Utifrån en pragmatisk inspire-
rad ansats visar resultaten från studien att förskollärarna använder undervis-
ningsstrategier i olika kontexter, vilket möjliggör lärande för barnen. 

I kapitel fyra, Skriftspråkslärande i förskoleklass, är syftet att fördjupa för-
ståelsen av lärares perspektiv på barns skriftspråksutveckling i förskoleklass. 
Den teoretiska utgångspunkten är inspirerad av Vygotskys och Bruners tankar 
kring lärande och dess betydelse för barns läs- och skrivutvecklingen. Studien 
använder en latent innehållsanalys av fokusgruppsamtal. Samtalen har genom-
förts tillsammans med 18 lärare i förskoleklass och grundskolans tidiga år. 
Fyra temaområden framträder; introduktion av formellt skriftspråk; läsaktivi-
teter; skrivaktiviteter och kartläggning vad gäller det pedagogiska innehållet 
och i vilka sammanhang barn får erfara olika skriftspråksaktiviteter   

Den teroetiska delen i femte kapitlet Socialt lärande i fritidshemmet: per-
sonalens perspektiv behandlar Bronfenbrenners bioekologiska teori. I denna 
studie förstås elevers sociala lärande som en interaktion mellan olika faktorer 
i fritidshemmets miljö. Fritidshemsverksamhet tar sin utgångspunkt i nation-
ella styrdokument och omfattar dels kvalitetsarbete, dels pedagogiskt innehåll. 
Fritidshemmet kompletterar skolans verksamhet och bidrar också till lärande 
och utveckling, både socialt och ämnesmässigt. Kapitlet åskådliggör vad ett 
tjugotal fritidspersonal anser betydelsefullt i elevers sociala lärande utifrån en 
intervjustudie. Med utgångspunkt ifrån resultaten diskuteras den empatiska 
förmågan och förmågan att ta ansvar, liksom tryggheten som grund för det 
sociala lärandet i fritidshemmet. 

Kapitel sex, Estetikens dilemma – både innehåll och metod, synliggör dels 
förskollärar-och lärarstudenters uppfattningar och definition av estetisk verk-
samhet, dels innehållet i estetiska verksamheten och hur den estetiska kompe-
tensen tillämpas i arbetet på förskolan respektive skolan. I studien har ”critical 
incident” metoden använts. Resultaten har analyserats utifrån en kvalitativ in-
nehållsanalys av enkätsvar. Här beskrivs fyra olika perspektiv av estetisk 
verksmahet, det vill säga framgångsrik estetisk verksamhet uppfattas som an-
tingen processinriktat lärande eller som resultatinriktat lärande. Mindre este-
tisk framgångsrik estetisk verksamhet orsakas av brist på didaktisk kompetens 
eller brist på ledaskapskompetens.  

Det sjunde kapitlet, El Sistema i två svenska förskolor – Musikpedagogik 
för integration, redogör för det musikpedagogiska konceptet El Sistema. Vi-
dare beskrivs hur förskollärare, barnskötare samt musiklärare erfar arbetet 
med ett El Sistema-inspirerat arbetssätt i förskolan.  Kapitlet belyser hur mu-
sikaktiviteter tar form på två etniskt mångkulturella förskolor och det ges en 
beskrivning av vad som är mest betydelsefullt i musikverksamheten samt hur 
verksamhetens inriktning mot integration kommer till uttryck. Inkludering 
framstår som ett mer relevant begrepp för förståelsen av den studerade musik-
verksamheten.  
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Kapitel åtta, På spaning efter ”superläraren” – om synen på stödinsatser i 
skolan i relation till visionen om ökad inkludering, refererar till att det i styr-
dokumenten för skolan poängteras att elever i behov av särskilt stöd i första 
hand ska få detta stöd i den ordinarie undervisningen. Detta kan tolkas som en 
ambition om ökad inkludering. En åtskillnad görs mellan två typer av åtgär-
der: dels extra anpassningar som ska kunna göras inom ramen för den ordina-
rie undervisningen, dels det särskilda stödet som ska i första hand ges inom 
den elevgrupp som eleven tillhör. Forskarna har genomfört en studie, vars 
syfte är att belysa hur skolpersonal ser på de olika åtgärderna. Studiens resultat 
diskuteras i relation till visionen om inkludering. 

I kapitel nio, Kategoriseringsprocessen i pedagogisk praktik utifrån ett 
ekologiskt perspektiv, diskuteras och problematiseras frågor som rör kategori-
seringsprocesser i pedagogiska praktiker med utgångspunkt från två ekolo-
giska analysmodeller. Begreppsanvändning i pedagogiska verksamheter samt 
de utmaningar som kan uppstå i samband med barns lärande och sociala ut-
veckling diskuteras utifrån de två modellerna. Vidare behandlas kategorise-
ring som grund för pedagogisk problemlösning och konsekvenserna av att ka-
tegorisera barns varierande förmåga och erfarenhet. Kategorisering diskuteras 
i relation till begreppet inkludering såväl som den roll kategoriseringar kan ha 
i den pedagogiska praktiken.  

Transkriptionen undersöks och granskas i kapitel tio, Transkription som del 
av kvalitativ analys - ett utforskande. Frågan som ställs i kapitlet är hur kan 
transkription förstås som en praktik i kvalitativ. För att studera olika tran-
skriptionstyper resoneras på vilka sätt analyser av dessa transkriptioner är 
möjliga samt hur de skiljer sig åt. Här diskuteras och analyseras även tidigare 
internationell forskning om transkription samt två exempel ges gällande tran-
skription av intervju och transkription av videomaterial. 
 
Den forskning som presenteras i denna antologi kännetecknas av att den i 
många stycken är del i en bredare pågående forskning inom BUSS. Forsk-
ningen utvecklas inom flera områden med nya forskningsfrågor i form av nya 
forskningsprojekt och doktorandarbeten. Vägledande för den forskningssats-
ning som sker inom BUSS är att forskningen ska forskningsbasera förskollä-
rarprogrammet, grundlärarprogrammet, speciallärarprogrammet och special-
pedagogprogrammet.  
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Kristina Jonsson är tidigarelärare och hon har arbetat i både förskola och 
grundskola. Hon är kommunlicentiand i forskarskolan kommunikation och re-
lationer som grundläggande för barns lärande (FoRFa). Som kommunlicenti-
and arbetar hon som lärare i förskoleklass parallellt med forskarutbildningen 
Forskningsintresset riktas mot fritidshemmet och fritidshemspersonalens ar-
bete, med särskilt fokus på elevers sociala lärande.  

Johanna Lundqvist har arbetat som grundskollärare och som specialpeda-
gog i kommunalt resursteam. Hon är lektor i specialpedagogik och utbildar 
speciallärare och specialpedagoger. Hennes forskningsintressen är barns be-
hov, stödinsatser och inkludering, samt övergångar mellan skolformer. Till-
sammans med Annika Axelsson och Margareta Sandström är hon engagerad i 
forskning som fokuserar föräldraperspektivet på övergångar till och från för-
skoleklass. Forskningen ingår i forskningsprojektet Gränsland, broar och pas-
sageriter. 

Lisbeth Ottosson är utbildad förskollärare och specialpedagog med mång-
årig och bred erfarenhet av arbete inom förskolan. Lisbeth har magisterexa-
men i specialpedagogik. Hon är verksam dels som adjunkt inom förskollärar-
programmet, dels inom skolan där hon främst arbetar med kompetensutveckl-
ing och handledning till förskollärare. Lisbeth har också engagemang inom 
lekarbetsföreningen (www.lekarbete.nu). 

Anette Sandberg är utbildad förskollärare med mångårig erfarenhet inom 
yrket. Hon är professor i pedagogik med inriktning mot förskolan och verksam 
som forskningsledare samt vetenskapligledare för BUSS. Anette är program-
ansvarig för förskollärarutbildningen. Hennes forskningsintresse rör profess-
ionalism, förskollärares kompetens, lärande, delaktighet, lek, olika miljöer i 
förskolan samt ledarskap. 



 7 

Margareta Sandström är ämneslärare och specialpedagog med omfattande 
erfarenhet från skolans område. Hon är seniorprofessor i specialpedagogik och 
arbetar inom speciallärar- och specialpedagogprogrammen. Margaretas forsk-
ningsintresse är riktat mot komplexa lärande- och undervisningssituationer 
och gäller framför allt interaktionen lärare-elever. Tillsammans med Annika 
Axelsson och Johanna Lundqvist är hon engagerad i forskning som fokuserar 
föräldraperspektivet på övergångar till och från förskoleklass. Forskningen in-
går i forskningsprojektet Gränsland, broar och passageriter. 
 
Medverkande forskare från andra lärosäten: 

Nina Klang är lektor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid 
Uppsala universitet. Fokus i hennes forskning ligger på hinder och möjligheter 
för lärande hos elever med funktionsnedsättningar i olika klassrumsmiljöer. 
Nina är aktiv i flera projekt som avser att studera undervisning och lärande i 
grundsärskola.  

Gunilla Lindqvist är docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inrikt-
ning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet och Högskolan Dalarna. 
Hon är involverad i flera forsknings- och utvecklingsprojekt. Hon intresserar 
sig särskilt för forskning som bedrivs i förskolan, skolan  och särskolan samt 
yrkesgruppers perspektiv på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd, bland 
annat i relation till inkluderingsbegreppet.  
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”Förstår inte du att han vill vara hos sin 
mamma?” 

LISBETH OTTOSSON 
 
 

Sammanfattning 
Texten belyser föräldrars upplevelse av att lämna sitt barn på förskolan när 
barnet visar tydligt motstånd, inte bara någon gång eller en kort stund, utan 
motvilja som helhet. Även röster från förskollärare, specialpedagoger och för-
skolechefer hörs, däribland min egen erfarenhet från arbete i förskolan som 
förskollärare och specialpedagog. En intervjustudie på sammanlagt sju inter-
vjuer genomfördes. Resultatet visar att samtliga respondentkategorier såväl 
föräldrar som förskolans olika professionella anser det angeläget att förbättra 
förutsättningarna för alla barn att känna trygghet och trivsel i förskolan. En 
blick vänds också mot senare tids forskning om vad som krävs för barns trygg-
het och välmående i förskolan liksom mot tänkbara konsekvenser av barns 
otrygghet och vantrivsel. Förhoppningen är att texten ska bidra till fördjupad 
förståelse och kunskap om dessa barns behov av stöd. Dessutom är förhopp-
ningen att omsorg och omvårdnad ska ses som en viktig förutsättning för barns 
trygghet och välmående. Bakgrunden vilar i anknytningsteori. 

 
Nyckelord: Anknytning, förskola, förskolebarn, förskolepersonal, förälder, in-
skolning.                                                                               

Inledning 
I Läroplan för förskolan Lpfö 98/16 under rubriken, Förskolans uppdrag, står 
att läsa: ”Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som 
deltar” (Skolverket, 2016, s. 5). När barn vantrivs i förskolan blir vardagen 
tung såväl för barn som för föräldrar. I jämförelse med när grundskolans       
elever inte trivs i skolan är förskolebarnets situation osynlig i samhälls-           
debatten. Grundskolans elever med minst en månads frånvaro, så kallade   
hemmasittare, debatteras i media och har lyfts på www.skolverket.se.  
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Grundskoleelever som inte trivs i sin skola är en grupp som det på stort 
allvar organiseras stöd till, från såväl skola som från socialtjänst. Det här är 
elever som mår dåligt i skolan och som tar saken i egna händer, de stannar 
hemma. Förskolebarn som inte trivs i förskolan mår naturligtvis lika dåligt 
men för dem existerar för det mesta inte något alternativ. De kan inte välja att 
stanna hemma. Oavsett ålder är barns vantrivsel något som måste tas på stort 
allvar. Trygghet och trivsel är en förutsättning för barns positiva utveckling 
och lärande (Broberg, Hagström & Broberg, 2010; Killén, 2014). 

Förskolebarn som uttrycker förtvivlan över att bli lämnade i förskolan kan 
väcka stark oro hos föräldrar. Det händer också att barn blir lämnade med sin 
gråt medan föräldrarna tänker att förskolans personal har utbildning, de kan 
det här, de har erfarenhet av barn som är ledsna vid lämning. Hur dessa barns 
signaler tolkas och tas emot av föräldrar och förskolans personal är något som 
behöver uppmärksammas. Syftet med denna text är att belysa förutsättningar 
för barn att trivas i förskolan och hur förskolans personal kan stödja barnen i 
detta. Innehållet utgår från intervjuer med föräldrar, förskollärare, förskole-
chefer, specialpedagoger samt egen erfarenhet av arbete i förskolan som för-
skollärare och specialpedagog. Texten betonar senare tids forskning om barns 
trygghet och trivsel i förskolan och har sin grund i anknytningsteori. 

Senare tids forskning påtalar tydligt vikten av att ta barns eget perspektiv, 
se deras kompetens, ge adekvat inflytande och delaktighet som förutsättning 
för att stödja lärande och meningsskapande (Doverborg, Pramling & Pramling 
Samuelsson, 2013; Engdahl & Ärlemalm-Hagser, 2015; Pramling             
Samuelsson, Sommer, & Hundeide, 2011; Sommer, 2005). Ändå finns det 
barn som dag efter dag mot sin vilja blir överlämnade av en förälder eller 
vårdnadshavare till en förskolepersonal samtidigt som barns rätt att behandlas 
med respekt och att komma till tals i frågor som berör dem är tydligt före-
skriven också i FN:s barnkonvention.  Föräldrar växlar mellan att å ena sidan 
lita på att förskolan är bra för deras barn, att förskolepersonalen vet hur de ska 
agera och å andra sidan att känna stark oro för hur situationen påverkar deras 
barn. Förskolan är inte obligatorisk men nödvändig för de flesta.  

En del vill bokstavligen inte lämna föräldrarna och håller fast dem i handen 
eller armen och några barn gråter högljutt, ibland i flera timmar efter att 
föräldrarna har gått. I en av förskolorna gråter och ropar ett barn efter sin 
mamma och försöker upprepade gånger handgripligen komma ut ur lokalerna, 
genom att försöka forcera grindar, dörrar och fönster. Någon i personalgruppen 
försöker trösta och distrahera barnet på olika sätt och i detta fall turas de om 
att, som de säger, punktmarkera och vakta barnet. Detta anser personalen som 
en påfrestande uppgift, bl.a. eftersom det kräver stora personalresurser 
(Markström, 2007, s. 194). 

 
Vidare påtalar Markström (2007), tenderar vi att lägga problemet på individer; 
barnet eller föräldrarna och endast i undantagsfall ifrågasätts förskolan och 
dess verksamhet. Även Sandberg och Norling (2014) pekar på forskning där 
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förskolepersonal, när de har problem att samspela med ett barn, lägger orsaken 
till att samspelet inte fungerar på barnet och anser att barnet är i behov av stöd. 
Andra barn verkar också ha svårt att förhålla sig till den här typen av ledsen-
het, medan ett barn som har gjort sig illa ofta får sina kamraters medkänsla. 
En tolkning menar Markström kan vara att den här typen av förtvivlan, hem-
längtan, också är smärtsam för andra barn att bevittna. Det är förståeligt att 
detta är för tungt för barn att ta till sig. Men vi vuxna, orkar vi ta till oss        
barnens förtvivlan? Markström (2007) anser att det är tveksamt om det finns 
någon plats i vårt samhälle för ifrågasättande av förskolans verksamhet. Hon 
menar att barns förtvivlan och sorg är något som sällan belyses av vuxna 
själva. När föräldrar ändå lyfter frågan med förskolepersonal får de ofta för-
klaringar som att det är normalt, det hör till åldern och det låter då som att det 
egentligen inte har med barnets trivsel att göra. Detta kan ses som att för-  
skolepersonalen hänvisar till utvecklingspsykologi när de håller barnets     
känslor på avstånd, i stället för att ta dem på allvar. De här förklaringarna för 
tankarna bort ifrån att något skulle kunna vara fel menar Markström (2007).  

Skillnaden mellan personlig och privat är något som det talas om i lärar-
kretsar (Vuorinen, 2010). Att vara personlig anses bra men att bli privat anses 
oprofessionellt. Var går gränsen i arbetet där vi som professionella möter 
andra människor? Ser vi det som ett ”ärende” eller som ett ”möte”? Att       
ständigt möta barn som har det svårt kan bli tungt och förskolepersonal kan få 
behov av att skydda sig, ibland görs det omedvetet. Enligt Gustavsson (2009) 
ger den professionella distansen oss anledning att se upp för en ”själens för-
härdning” (s. 158). Det vi människor inte har beredskap nog att ta till oss finns 
det risk att vi förtränger.  

Helhetssyn – trygg omsorg hand i hand med utveckling och 
lärande 
Förskolan har dubbla uppdrag, dels det familjepolitiska uppdraget att vara or-
ganiserad så att det är möjligt för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera, dels 
det pedagogiska uppdraget. Att förskolan skall vara tillgänglig under föräld-
rars arbetsdag innebär många öppna timmar per dag och att personalen arbetar 
olika skift. Vid Läroplanens revidering 2010 förstärktes uppdraget gällande 
barns kunskaper och lärande; språklig och kommunikativ utveckling, mate-
matisk utveckling samt naturvetenskap och teknik. Inget av dessa uppdrag står 
i motsats till omsorg om barns trygghet och välbefinnande. Tvärtom är trygg-
het en grund för lek och lärande och borde tydligt framhållas som förutsättning 
för att nå förskolans övriga mål. Någon motsvarande satsning på god omsorg 
gjordes inte i Läroplanens revidering 2010. Dock formulerades i Förskola i 
utveckling - bakgrund till ändringar i förskolans läroplan:  ”pedagogik där 
omvårdnad, fostran och lärande bildar en helhet kvarstår” (s. 4). I Förskolans 
läroplan Lpfö 98/16 formuleras det:        
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Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg 
omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov 
och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (Skolver-
ket, 2016, s. 5). 

 
Den svenska modellen där omsorg och lärande tillsammans bildar helheten, 
EDUCARE ses internationellt som ett föredöme (OECD 2006; Tallberg,    
Broman, 2010). Sedan kunskapsutvecklingen, EDU, förstärktes 2010, har om-
sorgsdelen, CARE, inte varit lika framträdande.  

Vi menar att det förtydligade kunskapsuppdraget ger ett utomordentligt bra 
tillfälle att även se över balansen mellan kunskapsutveckling, EDU, och om-
sorg och fostran, CARE, och det är angeläget för förskolan att formulera sina 
utgångspunkter och utveckla sitt arbete även i detta avseende – inte som 
motsats till lärande utan för att EDU och CARE är varandras förutsättning 
(Bruce & Riddarsporre, 2012, s. 35). 

 
Cooper, Hoffman och Powell (2016) menar att anknytningsteorin visar att om 
skolan stimulerar barns lärande utan att tillgodose deras behov av trygga, nära 
relationer så kommer det inte att lyckas. I förordet till Brandtzæg, Torsteinson 
och Øiestad (2016) skriver Cooper med flera, (2016) ”om inte båda behoven 
tillgodoses kommer inget av dem att tillgodoses”. De menar att utforskande- 
och anknytningssystemen stöder varandra och att båda förstärks av trygga     
relationer. Krav på tillgänglighet till förskolan har ökat vilket i förlängningen 
medfört att antalet barn i grupperna har stigit som i sin tur har lett till att trygg 
omsorg för barnen snarare har fått stå tillbaka än förstärkts. 

En pojke uttrycker det så här: ”Jag hoppade av gymnasiet redan i förskolan” 
(Hofgaard & Paulsen 2014). Kan det vara så att vi har kommit ur kurs? Att 
balansen mellan ett ”både – och” är hotad?  

Våra förväntningar på våra barns kunskaper och färdigheter börjar tidigt, 
och barn och föräldrar upplever tidigt att barnets kunskaper och färdigheter blir 
testade och uppmätta. […] Barns livskompetens, den viktigaste kompetensen 
av dem alla eftersom den är avgörande för hur vi hanterar mot- och medgång 
och hur vi bemästrar livets realiteter och utmaningar, får den tillräckligt goda 
livsvillkor?  

Arbetet med att stärka barns positiva självbild, deras tro på den egna för-
mågan att bemästra, deras tankar om eget värde och egen betydelse och tro på 
och tillit till att deras liv ska bli ett bra liv att leva, verkar för mig ge vika för 
den uppmärksamhet som idag riktas mot kunskap- och färdighetsmål (Kinge, 
2016, s. 56–57). 
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Anknytning 
Med anknytning menas den process som utvecklas till ett psykologiskt band 
eller en nära känslomässig relation mellan barn och föräldrar eller annan vård-
nadshavare. Mönstret börjar utvecklas tidigt och styrs av de upplevelser som 
barnet har i kontakt med sina nära vuxna. Anknytningspersonen eller per-     
sonerna blir den trygga bas som barnet utgår ifrån i sitt nyfikna utforskande 
av omgivningen och återvänder till när något känns osäkert. Så länge barnet 
känner sig tryggt är anknytningssystemet i viloläge. Om barnet plötsligt tycker 
sig vara för långt ifrån föräldern, eller om något annat upplevs hotande aktiv-
eras anknytningssystemet och barnet upplever otrygghet och stress vilket får 
det att vilja återvända till sin trygga bas (Broberg med flera, 2012). 

Teorin om anknytning utvecklades av John Bowlby på 1960-talet. Han   
menade att eftersom ett nyfött människobarn inte kan överleva på egen hand 
är det utrustat med ett speciellt beteende vars ändamål är att eftersträva omsorg 
och skydd. Barnet fäster blicken, gråter och tidigt möter det sina vårdnads-
havare med leenden. Dessa signaler syftar till att väcka en, ofta stark, beskyd-
darinstinkt hos de vuxna (Bowlby, 2010). De senaste två decennierna har an-
knytningsteorin åter aktualiserats med anledning av ny omfattande spädbarns-
forskning. Barnet knyter alltid an till sina nära vuxna, men anknytningen kan 
ha olika kvalitet beroende på hur samspelet mellan dem ser ut. De an-         
knytningsrelationer barnet har, rangordnas i en hierarki där den för barnet   
viktigaste relationen är nummer ett, den person barnet väljer i första hand 
(Niss & Söderström, 2015; Stern, 1985). 

”Det barn som har en trygg anknytning känner sig önskat. Det känner sig 
kompetent och värd att älska och upplever världen som en trygg plats att vara 
på” skriver Killén (2014, s. 41). Ett barn som får erfarenhet av att få sina sig-
naler besvarade och behov tillgodosedda lär sig att det får det skydd och den 
trygghet det behöver när det kallar på uppmärksamhet. Anknytningen blir på 
detta sätt trygg och barnet utvecklar en känsla av värde samt tilltro till sin 
förmåga att söka och få trygghet. I den tryggheten ligger tillit till att de vuxna 
svarar på barnets behov. Sammantaget ligger det här samspelet mellan barnet 
och de vuxna till grund för den arbetsmodell som barnet bygger upp för hur 
det bäst ska få sitt behov av trygghet tillfredsställt. Forskning har visat att ca 
sextio till sjuttio procent av ettåringar i västvärlden är tryggt anknutna till en 
eller båda sina vårdnadshavare (Bowlby, 2010; Broberg med flera, 2012; 
Karlsson, 2010).  

Otrygg anknytning kännetecknas av att de nära vuxna är mindre lyhörda 
för barnets signaler. Detta leder till att barnet inte i samma grad kan koppla 
av, leka och utforska sin omgivning eftersom det inte känner tryggheten och 
tilliten att det kan få stöd om det skulle behöva. Otrygg anknytning kan vara 
undvikande anknytning, ambivalent anknytning eller desorienterad anknyt-
ning (Bowlby, 2010). När det gäller undvikande anknytning har barnet er-
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farenheter av att föräldern är avvisande på något vis när barnet signalerar be-
hov av stöd eller skydd. Barn med dessa erfarenheter lär sig att det har störst 
chans till närhet om det inte visar sig svagt eller beroende, på så sätt undviker 
det att avvisas. Andelen barn som utvecklat undvikande anknytning till en av 
sina föräldrar anses vara ungefär tjugo procent i västvärlden. Vid ambivalent 
anknytning är samspelet mellan förälder och barn mer oberäkneligt. Ibland 
svarar föräldern på barnets behov på ett för barnet tryggt sätt och vid andra 
tillfällen svarar föräldern mer på det sätt som passar de egna behoven eller ger 
ingen respons alls. Barnet får svårt att lita på sin förmåga att söka och få skydd. 
Följden blir ofta passivitet eller ett ängsligt barn som klänger sig fast vid för-
äldern. Andelen barn i västvärlden som utvecklat ambivalent anknytning till 
en av föräldrarna anses vara cirka tio procent (Broberg med flera, 2012;   
Karlsson, 2010). 

Desorienterad anknytning kallas det allvarligaste mönstret av otrygg an-
knytning. Den person som barnet har att söka trygghet hos är också den som 
inger barnet rädsla. Här återfinns ofta barn som blivit utsatta för vanvård eller 
övergrepp av sin anknytningsperson. Till denna grupp hör också de barn som 
ständigt blir feltolkade av sin anknytningsperson och till exempel får sin gråt 
bemött med irritation (Wallroth, 2015). Om barnet under en längre tid inte får 
tröst när det är ledset kan barnet lära sig att stänga av anknytningssystemet 
med risk för känslomässig störning. Barnet kan börja anpassa sig helt till andra 
och ge upp bilden av en skyddande vuxen (Bowlby, 2010; Broberg med flera, 
2012; Karlsson, 2010). 

Otrygg anknytning är inte något som enbart ger svårigheter i småbarns-
åldern utan det påverkar en människa hela livet om hon/han inte får möjlighet 
att bearbeta sina upplevelser och känslor terapeutiskt. Wallroth (2015) menar 
att vi bär med oss vårt anknytningsbeteende även som vuxna men att det inte 
aktiveras och påverkar oss i lika hög grad som när vi var barn. Den inre            
arbetsmodell som vi skapat som barn av hur samspel går till och hur vi ska 
uppföra oss för att få vara med, påverkar oss hela livet. Alla anknytningsrela-
tioner är betydelsefulla menar Wallroth (2015) även om det är de relationerna 
vi har till våra ”nära” omvårdnadspersoner som har störst inverkan på oss. 
”Eftersom den inre arbetsmodellen finns lagrad i det implicita, icke medvetna, 
minnet ter den sig självklar för oss och styr oss utan att vi är medvetna om det. 
Det gör också att den är svår att förändra” (Wallroth, 2015, s. 42). 

Inskolning – en viktig del i omsorgen 
Under rubriken Förskola och hem i Läroplan för förskolan Lpfö 98/16 ut-
trycks: ”Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina för-
äldrar får en god introduktion i förskolan” […] ”Arbetslaget ska föra fort-      
löpande samtal med barnets vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och 
lärande” (Skolverket, 2016, s. 13). 
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Trygg anknytning är en grund för god mental hälsa och fungerar som en 
skyddsfaktor för barnet mot olika svårigheter under uppväxten skriver Killén 
(2014) och fortsätter med att det kan ses som ett vaccin mot komplikationer 
senare i livet. Idag har vi mycket kunskap tillgänglig om hur barn känner och 
reagerar i situationer som är svåra för dem. Vi har också mycket kunskap om 
förutsättningar för barn att utveckla trygga anknytningsrelationer. Broberg, 
med flera (2012) påtalar att de här kunskaperna är viktiga att omsätta i den 
pedagogiska verksamheten i förskolan, eftersom de har stor betydelse för att 
förebygga framtida problem. Ett barn som är tryggt anknutet till sina föräldrar 
får efter en lyckad inskolning en kompletterande anknytningsperson i den för-
skollärare eller barnskötare som skolat in barnet. Ofta lyckas de tryggt an-
knutna barnen föra över sin trygga anknytning till förskolans personal om för-
utsättningarna är goda. Ett barn med otrygg anknytning kan i en förskola med 
god omsorg på sikt få en kompenserande anknytningsperson i den förskole-
personal som skolat in barnet. Killén (2014) menar att barn måste känna sig 
säkra på att deras anknytningsperson finns tillgänglig och tar emot dem och 
ger dem tröst om de skulle känna sig ledsna eller ängsliga. Detta är särskilt 
viktigt för de yngsta barnen. Hög personalomsättning och personalens olika 
arbetstider försvårar förutsättningarna, men är problem som måste motverkas 
om förskolan ska klara att erbjuda barnen en trygg omsorg.  

Inskolningen har också stor betydelse för att föräldrarna ska känna sig 
trygga i att lämna sitt barn på förskolan. De behöver känna att det finns någon 
där för deras barn som kan fungera som trygg bas när de själva inte är där, 
känna att barnet har en famn där det blir väl mottaget. Det hjälper föräldern 
att känna det lugn som så väl behövs när det är dags att lämna barnet. Barn 
läser av sina föräldrar och är föräldern lugn kan barnet känna att föräldern 
tycker att det går bra för barnet att vara på förskolan. Då har barnet lättare för 
att tillsammans med sin inskolningsansvarige förskolepersonal vinka hejdå. 
Separationen kan ändå vara smärtsam och behöva bekräftas och barnet kan 
ändå behöva tröst.  

Eftersom de flesta barn har lättast att bli trygg med en ny person i taget 
delar många förskolor upp arbetet så att en i personalgruppen har huvud-       
ansvaret för en inskolning. Den förskolepersonal som skolat in barnet blir    
oftast den som barnet rangordnar högst i personalgruppen. Det är den förskol-
läraren eller barnskötaren som barnet upplevt mest trygghet hos som barnet 
vänder sig till när det behöver stöd (Killén, 2014). 

Inskolningsperioden är ofta krävande för alla inblandade, även för de barn 
som redan finns på avdelningen. En förskolepersonal kan ha flera inskolningar 
samtidigt. Det är därför en känslig period som måste planeras noga och pratas 
igenom med varje föräldrapar. Även för föräldrar är det en fördel att ha en och 
samma person att utbyta information med. Den inskolningsansvarige för-    
skolepersonalen har också i uppgift att informera föräldrarna om anknytning 
så att de tillsammans kan stödja barnet vid inskolningen. Det är naturligtvis 
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olika hur mycket kunskap föräldrar har om anknytning och om barns behov i 
förändringssituationer (Broberg med flera, 2012). 

Hur gammalt barnet är och vilka erfarenheter det har påverkar hur inskol-
ningen kommer att se ut och hur lång den lämpligtvis ska bli. Riktlinjen bör 
vara att den pågår tills barnet har hunnit knyta an till minst en person i            
personalgruppen med så stor tillit att det förmår ta tröst av den personen. Om 
barnet under inskolningen har upplevt roliga stunder med lek och utforskande 
i positiv samvaro med sin inskolningsansvarige förskolepersonal kommer det 
att underlätta för barnet att hantera separationen från föräldern. Att visa sin 
sorg och bli ledsen när föräldern går är inte skadligt så länge det finns en för-
skolepersonal som barnet har förtroende för och som förmår både bekräfta 
barnets sorg och trösta barnet (Niss & Söderström, 2015). 

Broberg med flera (2012) formulerar följande tre syften med inskolning:  

1) att vänja barnet vid den nya miljön, 2) att ge barnet en chans att lära känna 
minst en pedagog tillräckligt väl för att denna ska kunna fungera som en ersät-
tare för föräldrarna under den del av dagen då dessa är på arbetet och 3) att 
vänja barnet vid att klara sig flera timmar i sträck utan sina föräldrar och då i 
stället använda sig av pedagogen för att försätta anknytningssystemet i viloläge 
och kunna ägna sig åt lek och utforskande (s. 149).  

 
Den förskollärare eller barnskötare som har ansvaret för ett barns inskolning 
måste vara såväl mentalt som fysiskt närvarande. Hon eller han ska också 
klara att tolka barnets signaler med inlevelse och ha förmåga att förmedla gen-
svar till barnet med engagemang och känsla. Barnet läser av de vuxna, inte 
medvetet men förskollärarens eller barnskötarens utstrålning berättar för     
barnet om det är tryggt och roligt att vara här på förskolan. En förskole-         
personal som finns i barnens nivå, gärna på golvet, med ett öppet inbjudande 
kroppsspråk samt en mimik som utstrålar lugn och visar att hon eller han är 
nöjd och glad – ja, den förskolläraren eller barnskötaren har stora möjligheter 
att vara en trygg bas för barnen. Lägg därtill en röst som är glatt vänlig, med 
ett milt tonfall, som sätter ord på det barnet gör eller upplever just nu; ”du har 
hittat den röda bollen”. Det öppna kroppsspråket och den glada minen visar 
barnet att det med största sannolikhet skulle vara välkommet att gå fram och 
fylla på med närhet och trygghet om det skulle behöva. Den vänliga rösten 
med ord som handlar om vad barnet gör eller känner visar förskollärarens 
/barnskötarens intresse och signalerar att barnet är betydelsefullt för henne/ho-
nom. I den här pedagogiska miljön finns förutsättningar för ett nyss inskolat 
barn att ha sitt anknytningssystem i viloläge och låta nyfikenheten och upp-
täckarlusten styra. Små barn är beroende av en nära känslomässig relation och     
möjlighet till fysisk kontakt då och då för att återhämta sig och leka vidare. 
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Anknytning och trygghet i förskolans vardag 
De barn som har en trygg anknytning till sina föräldrar har som arbetsmodell 
att signalera när de är i behov av tröst eller hjälp. De har erfarenheter av att de 
på så sätt får sitt behov tillgodosett. Om barnet inte har ord för sina känslor 
eller önskemål så blir signalen gråt eller det som ibland med negativ klang 
kallas gnäll. Det är naturligt för det tryggt anknutna barnet att påkalla upp-
märksamhet eftersom hon eller han är van att då få tröst och skydd. Protester 
från tryggt anknutna barn när föräldern lämnar det är alltså en sund reaktion 
även om det inte alltid tolkas så av förskolans personal. När barnet blir taget 
på allvar, det vill säga får tröst och stöd samt får orsaken till sin sorg eller 
besvikelse bekräftad, förstärks barnets inarbetade arbetsmodell. Tilliten till att 
vuxna, här förskolepersonalen, ger tröst och stöd stärks. Barnets känsla av att 
vara en liten person som både är värd tröst och skydd och har förmåga att 
skaffa sig det blir bekräftad. Barn med otrygg anknytning tolkas ofta felaktigt 
som lugna eftersom de inte protesterar och visar sin sorg lika ofta och starkt 
vid separation från föräldern som tryggt anknutna barn brukar göra. En del 
barn med otrygg anknytning har lärt sig att det är bäst att hålla inne med sina 
känslor och försöka behärska sig. Det här beteendet har ett pris för barnets 
känslomässiga utveckling och i förlängningen för all utveckling (Broberg med 
flera, 2012). Det kan vara de här barnen som går från det ena till det andra 
utan att komma till ro, leka och dra lärdomar av sin lek. Andra barn kan bli 
stilla, dra sig undan och inte göra något väsen av sig. Åter andra barn med 
otrygg anknytning kan bete sig till synes helt oförståeligt, kanske med stark 
eller återhållen aggressivitet (Neander & Skott, 2006). 

Förskolans personal måste utgå ifrån att alla barn, i synnerhet i början av 
förskolevistelsen kan ha lika svåra känslor av stress och förtvivlan vid separa-
tion från föräldern trots att inte alla öppet visar det. Förskolepersonalens 
förhållningssätt (ovan beskrivet) är därför oändligt viktigt för alla barn. För 
ett otryggt anknutet barn kan förskolläraren eller barnskötaren bli en nära 
vuxen som barnet får en trygg anknytning till, enligt Killén (2014) en kom-
penserande anknytningsperson. I dessa fall finns möjligheten att barnet börjar 
bygga en ny och sund arbetsmodell, eftersom det får erfarenhet av att mötas 
med positivt gensvar. Då kanske barnet vågar ge signaler när det känner behov 
av stöd eller tröst. I sådana fall finns förutsättning att barnet utvecklar en kom-
pletterande bild av sig själv som innefattar en känsla av att vara en liten person 
som vuxna kan tycka är betydelsefull och vilja trösta. Den förändringen i 
självbild kan betyda oerhört mycket för ett barns fortsatta utveckling. Det kan 
vara avgörande för att en människa som i sin barndom utsatts för stora 
svårigheter ändå förmår skapa ett fungerande liv som vuxen (Neander & Skott, 
2006). 

Det är skillnad på, när ett barn är ledset vid separationen på morgonen, om 
det går över och barnet tar tröst eller vill vara ifred och vara ledset en stund 
och om det inte går över. Barnet kanske slutar att gråta men utan att komma 
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till ro och leka. Det här barnet ser vi, vi vet att det är ledset för det har signal-
erat genom gråten. Det otryggt anknutna barnet kan ha samma sorg och kom-
mer inte heller till ro men har inte signalerat genom gråt eftersom det har en 
annan arbetsmodell för att få det stöd och den närhet det tror är möjligt.  

”Trygga barn trivs, tar för sig och lär sig” påtalar Niss och Söderström 
(2006, s. 32). De menar att förutsättningen för barnens trygghet i förskolan är 
den nära relationen mellan barn och förskolepersonal. Vidare skriver de att det 
är förskolepersonalens ansvar att utveckla en sådan trygg relation. Skiljas från 
föräldern går då lättare och det är inte skadligt för barnet att bli överlämnad 
till en ”nära” välkomnande förskolepersonal som barnet har en trygg relation 
till. Även Neander och Skott (2006) uttrycker att det är de vuxnas ansvar att 
bygga goda relationer till barn och elever. Deras forskning visar tydligt på 
stora positiva förändringar för såväl barn som för föräldrar när de profes-
sionella startar ett arbete med att bygga goda relationer.  

Samband har kunnat påvisas mellan felaktiga adhd-diagnoser och proble-
matisk anknytning i tidig ålder. Många barn som befinner sig i en komplicerad 
skolsituation uppvisar beteende som ingår i kriterierna för att få diagnosen 
adhd. En betydande del av de barn som har fått diagnosen anses idag vara 
feldiagnostiserade. Lutz (2013) hänvisar till Danmark där stark kritik kommer 
från psykologer vilka benämner diagnosförfarandet, ”adhd-bubblan” för att 
påpeka det ohållbara i situationen. De menar att en av orsakerna till dessa 
barns svårigheter är otrygg anknytning. Enligt Brandtzæg med flera (2016) 
och Neander och Skott, (2006), är barns problembeteende ofta ett uttryck för 
kontakt-  och stödbehov och om barnet får detta behov uppfyllt minskar det 
oönskade beteendet drastiskt. Kognitiv träning kan även det reducera oönskat 
beteende men om inte det underliggande behovet av kontakt och stöd tillgo-
doses kommer det oönskade beteendet att intensifieras. 

Läroplan för förskolan Lpfö 98/16 föreskriver omsorg om barns välbefin-
nande och trygghet samt en god introduktion för föräldrar och barn när, barnet 
skall börja förskolan. Ovanstående forskningsgenomgång pekar på vikten av 
att barn får en trygg relation till minst en av förskolans personal innan det är 
dags att bli lämnad på förskolan utan föräldern. Detta påtalas som 
förutsättning för att känna trygghet nog för lek och lust. Lever förskolan upp 
till Läroplanens mål för barns trygghet? Har förskolans personal kunskap om 
anknytningsteori samt förmåga att omsätta kunskapen i verksamheten? 

Metod och design  
Texten bygger, förutom egen erfarenhet, på en intervjustudie med fenomeno-
logisk ansats som avser att ringa in respondenternas upplevelse av fenomenet 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Studien startade med att förskolechefer och    
specialpedagoger fick information om studien via brev. I samråd med dem 
utvaldes tänkta respondenter, som även de fick informationsbrev. I urvalet var 
erfarenhet av barn som inte trivs/trivts i förskolan det centrala. Förskolans 
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professionella valdes ut med tanke på att de förutom denna erfarenhet även 
skulle ha förskollärarutbildning. Flera hade även påbyggnadsutbildning som 
specialpedagog eller rektorsprogrammet. Alla tillfrågade tackade ja till att 
delta i studien och tid och plats bokades med hänsyn till respondenternas     
önskemål. Sammanlagt genomfördes sju intervjuer. 

En intervjuguide som innehöll fasta frågeområden användes. Detta med-
förde att intervjuerna, med öppna frågor och följdfrågor kunde flyta på          
gällande respondentens upplevelser och erfarenheter runt barn som inte trivs i 
förskolan samt vad som upplevdes som stöd och hjälp. Intervjuerna transkri-
berades på dator. Texterna bearbetades och analyserades med hjälp av           
meningskoncentrering. Meningsenheter formulerades i teman så att själva     
innebörden belystes (Kvale & Brinkmann, 2009). Exempel på ett tema kan 
vara ”Förutsättningar för att hjälpa barn som är ledsna när de lämnas i            
förskolan”.  

Etiska aspekter tillgodosågs genom att beakta goda forskningsseder enligt 
Vetenskapsrådet, (2011). Frågan ställdes om respondenterna kände sig till-
freds med att intervjuerna spelades in och samtliga svarade jakande. 

Då intervjuaren har egen bred erfarenhet av arbete både som förskollärare 
och specialpedagog i förskolan är förförståelsen hög men så långt möjligt 
medvetandegjord. Den egna erfarenheten underlättar förståelsen av respon-
denternas berättelser, men kan också till viss del vara begränsande av omed-
vetna egna ”sanningar”. Bedömningen har gjorts att inifrånperspektivet mer 
är till hjälp än hinder i studien. 

En oberoende person med liknande erfarenheter vad gäller utbildning och 
yrkespraktik har bidragit som medbedömare i studien. Beröringspunkterna ger 
en liknande förförståelse för studiens frågor. Intervjuaren har granskat          
meningsenheterna och fört dem samman i olika teman. Exempel på menings-
enhet kan vara ”Det gäller för förskolans personal att vara närvarande så de 
ser vad som händer på förskolan”. Medbedömaren fick samtliga menings-    
enheter för att bedöma deras giltighet och tillhörighet i studiens olika teman. 
Detta för att se i hur hög grad medbedömarens uppfattning av meningsen-
heternas innebörd stämde överens med intervjuarens egen. Överensstämmel-
sen uppmättes till 97.5 %. 

Röster från förskolans vardag 
Avsnittet speglar studiens olika teman i förskolans vardag följt av kortare ana-
lyser.        

”Förstår inte du att han vill vara hos sin mamma?” Det var kommentaren 
som gavs av en fyraårig pojke med ledsna ögon, när den nyss inskolade 
ettåringen sitter i förskollärarens knä och gråter. Precis som Markström (2007) 
skriver kan den här typen av förtvivlan, längtan efter föräldrar, vara tung för 
andra barn att ta till sig. Den här pojken har ändå förmågan att formulera          
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orsaken till ettåringens sorg och i hans uttalande visar han att han har en          
lösning: ”han vill vara hos sin mamma”.                                                                                

I följande exempel visar en förskollärare på ett självklart sätt att hennes 
arbete är av största vikt och inte kan avbrytas. Hon sitter på en madrass i 
lekrummet där sex barn leker. Tre av barnen är precis nyinskolade och för två 
av dem är det första dagen utan sina föräldrar. En besökare kommer in i      
rummet och förskolläraren ursäktar sig och hänvisar besökaren till dörren till       
höger där en kollega finns. Förskolläraren vill inte resa sig, eftersom det kan 
skapa oro hos barnen, hon vill finnas kvar på golvet och tydligt visa att hon är 
tillgänglig för dem. Hon tar sin närvaro och vad den betyder för barnen på 
största allvar. Hennes arbete får därmed den status det förtjänar – hon ska inte 
störas.                                                                                                                                           

 Här följer några exempel på barns tydliga förtvivlan och frånvaro av rela-
tionell närvaro. Samir 4.5 år sitter på golvet i ett hörn, han tittar inte upp när 
förskolläraren ropar på honom. När pappa gick försökte Samir springa ut efter 
pappa och han skrek och grät förtvivlat. Det händer ibland. Förskolläraren    
säger att Samir aldrig är riktigt glad och hon berättar att föräldrarna säger att 
gråten börjar redan hemma på morgonen.             

Ett annat ledset barn är Aisha 1,7 år, hon står vid det låga fönstret där hon 
varje morgon ser sin mamma gå. Klockan är 11.00 och det är snart lunch, 
Aisha omväxlande gråter och snyftar tyst. Så har det varit, hon kommer inte 
att äta men hon somnar, berättar förskolläraren och hon vill inte att jag eller 
någon annan av personalen är bredvid henne. Här väcks frågan om de två 
barnen, Samir och Aisha, har hunnit få en trygg anknytning till någon i         
personalgruppen innan de blev lämnade utan föräldrar? Flera barn var 
nyinskolade med behov av trygg närhet till en förskolepersonal som i den här 
situationen också hade en hel del bestyr inför måltiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Följande exempel visar hur ett sorgset barn möts med fysisk närhet men 
avsaknad av relationell närvaro. Greta 1,2 år sitter på höften på en förskollä-
rare och gråter dämpat. Förskolläraren håller om henne med vänster arm och 
stryker henne på ryggen med den högra. Hon vickar på sitt vänstra ben så att 
Greta gungas lite, medan hon samtalar med olika kollegor. Greta har suttit så 
här sedan morgonen. Ibland tittar hon upp i förskollärarens ansikte, som söker 
hon förskollärarens blick, dock utan att lyckas möta den. Förskolepersonalen 
turas om att ha Greta i famnen. Utifrån Gretas beteende kan man anta att hon 
har erfarenhet av minst en god relation – hon försöker fånga förskollärarens 
blick. Hon vet hur man signalerar behov av stöd för hon har signalerat att hon 
vill vara i famnen. Det är hennes arbetsmodell, som kan vara ett resultat av 
trygg anknytning till sina föräldrar. Den här förskolläraren vill väl, vill att 
Greta ska sluta vara ledsen, det visar hon rent fysiskt genom att ha henne i 
famnen, smeka och gunga henne. Varför möter hon inte Gretas blick? Har hon 
kunskap om anknytningsteori, om hur hon skall bli en trygg anknytningsper-
son för Greta? I den här situationen tar inte förskolläraren Gretas eget per-
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spektiv och ser inte heller Gretas kompetens att bygga en relation. Förskollä-
raren agerar i den här situationen tydligt utefter den gamla barnsynen; barn-
perspektiv men inte barnets eget perspektiv. Hon finns för Greta rent fysiskt, 
men till synes inte mentalt.  

Föräldrar kan uppleva att de inte blir tagna på allvar av förskolans personal 
när de vill tala om sitt barns ovilja att gå till förskolan (Markström, 2007). Att 
få höra att det går över så fort du har gått känns inte alltid lugnande. Att det 
hör till åldern eller att barnet är för bundet till dig som förälder är inte heller 
tillfredställande för föräldrar att få till svar. I dessa fall kan det också finnas 
en oro att deras barn inte heller blir lyssnade till i förskolan. Föräldrar vill 
förmedla sin oro, berätta om sitt barns reaktioner och få diskutera med för-
skolans personal hur de gemensamt kan hjälpa barnet.  

Förskolepersonal lägger ibland orsaken till att barn är ledsna på att de är 
för bundna till sina föräldrar och anser att det är något, som de som förskole-
personal inte kan göra något åt. En förskolechef uttrycker: ”Det finns ju andra 
skäl också men jag tror inte att man har tänkt på de andra skälen, utan det har 
ofta handlat om att han är mammig och pappig eller i den familjen har det 
alltid varit så här.” Hon menar vidare att alldeles oavsett orsaken till att ett 
barn gråter, vilket är det lilla barnets enda möjlighet att visa sin förtvivlan, blir 
förskolepersonalens uppgift att ”möta”, bekräfta och trösta barnet samt lyssna 
på föräldrar och på alla sätt arbeta för barnets trivsel. 

Hon var ledsen jämt när jag lämnade henne. De (förskolepersonalen) sa alltid 
att det gick över så fort jag försvunnit. När hon var liten då uttryckte hon det 
ju med gråt och liksom att hon blev…(tystnad, ledsen) hon blev panikslagen. 
Sen när hon blev större förstod jag nog mer; hon vill verkligen inte, men man 
litar väldigt mycket på personalen, så det de säger blir en sanning. Man litar 
mer på personalen i stället för att se sitt barn.                                                                                                          

 
Det kan också vara så att föräldrar tänker att förskolans personal kan det här, 
de har ju utbildning, de vet vad som är bra för barn. Säger de att det inte är 
något problem, då är det nog inget oroa sig för.  

Att hjälpa barn som inte trivs i förskolan 
Eftersom små barn inte kan berätta om sina känslor är det självklart en grund-
läggande ingrediens att förskolans personal är närvarande, mentalt när-          
varande, med barnen. Det är en förutsättning som påtalas såväl av föräldrar 
som av förskolans professionella, i annat fall kan inte personalen vara med-
veten om vad som händer de enskilda barnen. 

”Det finns så mycket konkret som jag som förskollärare kan göra för att 
underlätta för ett barn att få en trygg anknytning till mig”. Det är en förskol-
lärares ord när hon berättade att på hennes förskoleavdelning brukar de ändra 
sina scheman när de har inskolning så att de kan vara närvarande när barnet 
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kommer och tills barnet går. Hon berättade vidare att hon haft samma tröja 
barnets första 14 dagar. Att bygga en god relation till barnets föräldrar var en 
annan ingrediens förskolläraren betonade. Hon menade att det var viktigt att 
föräldrarna kände när de lämnade över sitt barn att det var någon som tog hand 
om det. Hon poängterade att även om barnet var ledset så skulle föräldrarna 
känna att den här förskolläraren eller barnskötaren ser mitt barn och kommer 
att hjälpa mitt barn.  

En annan förskollärare berättar att när hon är ansvarig för en inskolning är 
hon noga med att visa barnet ”jag är här för dig”. När hon går på rast så berättar 
hon det för barnet och är noga med att förklara att hon kommer tillbaka, så 
hon inte bara försvinner. Förskolläraren visar här att hon förstår barnets behov 
av närhet till sin inskolningspedagog. Hon visar också att hon har tilltro till 
barnets kompetens, att förstå hennes förklaring, eller lära sig rutinen med rast 
och att hon kommer tillbaka.  

Små barn är ofta starkare visuellt än auditivt och att ha samma tröja första 
tiden, som en förskollärare berättade om kan vara till stor hjälp för barnet. Den 
nya personen för barnet blir då lätt att se och hitta i allt det nya som rör sig 
och låter. Det är tydliggörande pedagogik. På samma sätt är det en hjälp för 
barnet att få följa med sin inskolningspersonal och titta var hon är när hon är 
på rast. Kanske även använda ett tidshjälpmedel, timglas eller tumstock, som 
tydliggör de 30 minuter förskolläraren är borta. Eller som en förskollärare ut-
tryckte ”under inskolningen ser inte våra raster ut som vanligt”.  

Om inskolningen inte går bra brukar vi på min förskola fundera över hur 
väl vi känner och förstår familjen, berättar en förskollärare. Vi försöker lyssna 
in, visa respekt för barnets och föräldrarnas tankar så att vi tillsammans kan 
hitta lösningar. Kanske får vi utöka tiden med den personal som ansvarat för 
inskolningen så hon/han och barnet får fördjupa sin relation. Det tar olika lång 
tid för olika barn att vara redo för att ha ”nära” kontakt med all personal på 
avdelningen förklarar hon. Hon påtalar även att de vid inskolning tar hjälp av 
de andra barnen. De ger goda förutsättningar för lek i små sammanhang, för 
att barnet ska lära känna några barn och få upplevelser av rolig lekaktivitet 
och samvaro. 

Jag tror att de sista åren har det varit så fokuserat på natur, teknik och matte, 
det har blivit fördjupat på de ämnesområdena så vi mer behöver titta på de här 
andra bitarna. […] Vi måste bevaka det förskolan stod för. En person som varit 
borta från förskolan i flera år märkte när hon kom tillbaka att det inte är lika 
stor arbetsglädje som det var förr. Vad är det vi har tappat? Är det skolifierat? 
Har vi tappat det här med anknytning och omvårdnad? Det är någonting som 
har skett i förskolan! 

 
Tankarna som framkommer i citatet ovan var något som framfördes från fler 
av förskolans professionella och det stämmer väl med Bruce och Riddarsporre 
(2012). Även Brandtzæg med flera (2016) menar att bra grund för lärande är 
så pass komplicerat att det inte räcker med att införa läroplaner. Läraren måste 
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också ha kunskap nog för att förstå och tolka barns behov av trygg anknytning 
för att veta om hennes eller hans gensvar fyller barnets behov. 

Även om barnen knutit an tryggt så kan de ändå vara ledsna och behöva ha 
mig, om jag varit inskolningsansvarig påtalar en förskollärare. De små söker 
ju sin anknytningsperson och så ratar de ju de andra. Det här beskrivs som en, 
inte vanlig, men ändå förekommande svårighet där förskolepersonal i okun-
skap motarbetat varandra, kanske även känt sig diskvalificerade och uttryckt 
åsikter som ”ja ta henne du då, det är i alla fall bara du som duger”. Barn har 
ju en hierarkisk ordning på sina anknytningspersoner där föräldrar är nummer 
ett, sedan är det vanligt att den av förskolans personal som genomfört en 
lyckad inskolning är nummer två. Brandtzæg med flera (2016) skriver i in-
gressen till sin bok att de anser att du som arbetar på förskolan har ”en av 
världens viktigaste andraplatser”. 

Behov av fortbildning 
Samtliga respondenter såväl föräldrar som olika professioner i förskolan var 
av uppfattningen att förskolans personal behöver mer kunskap om anknytning. 
Både Killén (2014) och Niss och Söderström (2015) lyfter förskolepersonals 
egen önskan om mer kunskap gällande anknytningsteori. Inte minst viktigt är 
det för förskolans personal att förstå hierarkin i barnets anknytningsrelationer 
så att de på ett positivt sätt successivt kan hjälpa barnet flytta över lite av den 
tillit och trygghet de känner för sin inskolningsansvarige personal till de        
övriga.  

Relationskompetens är något som tagits för givet men det kan vi inte göra 
menar Killén (2014). Har man relationskompetens kan man ta ett barns eget 
perspektiv, det vill säga förstå hur barnet känner sig och ge respons så barnet 
upplever sig förstått. Det kan vara svårt i en rörig situation på förskolan, när 
ett barn utagerar, att se de känslor som finns bakom barnets beteende. Bland 
annat menar Killén (2014)  att den här kompetensen är beroende av förskol-
lärarens/barnskötarens egen mentaliseringsförmåga, vilken utvecklats under 
uppväxten. Förskolepersonal som själva haft en trygg anknytning till sina för-
äldrar har försprång här, de har lättare att utveckla relationskompetens. Men, 
de flesta kan förmodligen utveckla kompetensen påtalar Killén (2014) och hon 
beskriver en observationsmetod samt värderings- och reflektionspunkter där 
deltagare får hjälp att arbeta med sig själva. Medvetenhet om sina egna hinder 
i relations- och anknytningsarbete är förutsättning för att förbättra sina för-
mågor. I ett lyckat eget arbete kan egna tidiga upplevelser förvandlas från    
hinder till resurs. 

Vi som arbetar i förskolan får ta en del av ansvaret för hur det går för barnen 
i framtiden skriver Kinge (2016) eftersom de problem som barnen möter, i 
någon mån måste ses i ljuset av tidigare erfarenheter. Med den tanken blir det 
tydligt att vi måste fråga oss vilka värderingar förskolan förmedlar till det en-
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skilda barnet. Det är mycket viktigt menar hon att förskolans personal för kon-
tinuerliga värdegrundsdiskussioner och analyserar sin egen praktik för att vara 
medvetna om sina värderingar och de val som görs i arbetet. Det är viktigt i 
alla yrken som bygger på interaktion mellan människor menar även Daniels-
son och Liljeroth (1999) att utforska och arbeta med sina inre före-  ställningar 
så man blir klar över vilka tankar som styr ens handlande.  

Att ens för sig själv erkänna motvilja mot ett barn är naturligtvis svårt för 
förskolepersonal. Situationer där förskollärare/barnskötare känner yrkes-
mässigt misslyckande i samspel med barnet kan framkalla negativa känslor. 
Det har framkommit i tidigare studier att förskolepersonal har en tendens att 
definiera barn som barn i behov av särskilt stöd, om de själva har svårt att 
hantera barnets beteende (Sandberg & Norling, 2014). Det är skillnad om för-
skolläraren/barnskötaren upplever egen okunskap i situationen eller känner 
sig kompetent att ge barnet det stöd det är i behov utav. Kinge (1999) påtalar 
att det är viktigt att förskolläraren eller barnskötaren förmår se till barnets inre, 
till barnets känslor och förstå att beteendet är en konsekvens av bristande för-
måga i aktuell situation.  

I regel är det ju barnens yttre beteende som väcker våra sympatier och antipa-
tier. Vi kanske kan säga att styrkan i våra egna känslor av antipati är en baro-
meter på hur stor insats som krävs för att uppnå positiva känslor för barnet 
(Kinge, 1999, s. 78). 

 
Små barn har ännu inte lärt sig förstå och hantera sina känslor vilket medför 
att de kan bli helt överväldigade i för dem svåra situationer (Broberg med 
flera, 2012; Killén, 2014). Den sorg ett litet barn kan känna innan det förstår 
sina känslor kan upplevas som ”världsstorm”. Barn föds med tillgång till 
”världsstorm” och ”stilla frid”. Först så småningom utvecklas känsloregistret. 
Att känna igen, förstå och hantera sina känslor måste man lära sig (Brodin & 
Hylander, 2012; Stern, 2011). Förskolans personal behöver kunskap om barns 
socioemotionella utveckling, dels för att hjälpa barn i en situation med sorg, 
som vid separation från föräldern vid inskolning. Dels behövs kunskapen för 
att hjälpa barn att hantera andra svåra känslor, förstå konflikter och utveckla 
självkontroll (Brandtzæg med flera, 2016). 

Internationell Child Development Programmes, ICDP eller Vägledande 
samspel, är ett förhållningssätt med anknytning som en av bakgrundsteorierna 
(Hundeide, 2006). Man kan få vägledning i ICDP eller utbildning på nivå 1, 2 
och 3. Nivå 1 ger en god kunskap om anknytning samt självinsikt om eget 
förhållningssätt. Såväl förskollärare som specialpedagoger och förskolechefer 
lyfter ICDP som värdefullt och många kommuner ger utbildning i ICDP till 
all förskolepersonal.  
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Avslutande reflektion   
Såväl från föräldrar som från förskolans professionella i denna studie samt 
från forskare uttrycks nödvändigheten av att säkerställa en trygg anknytnings-
relation för barn vid inskolning i förskolan. Särskilt viktigt är det för de små 
barnen. Även en utbildningsinsats för föräldrar redan i mödravården skulle 
vara önskvärd enligt studiens respondenter. Förskollärare har enligt             
Skolverket (2016) ansvar för att förskolan erbjuder barn och föräldrar god in-
troduktion när barnet ska börja i förskolan. För att nå detta mål krävs att barn 
får en ”nära” känslomässig relation, trygg anknytning, till minst en förskole-
personal. Detta är i sin tur beroende av att förskollärarna har tillräcklig kun-
skap om anknytningsteori samt att de har relationskompetens nog för förmåga 
att omsätta kunskapen i praktiskt arbete, exempelvis vid inskolning. Eftersom 
anknytning är ett ämne som kommit och gått i aktualitet, och det sista decen-
niet kommit i skymundan till förmån för kunskapsmålen, varierar det hur 
mycket kunskap förskolans personal i den här studien har om ämnet. Därmed 
ger de också föräldrar mycket olika budskap om vikten av trygg anknytning. 
Allt från: ”anknytning det var väl sånt man pratade om förr” till ”det är viktigt 
att någon av er finns här tillsammans med Liam tills han har hunnit knyta an 
och fått så pass stort förtroende för mig och kanske för någon mer i personal-
gruppen så att, i alla fall jag, kan träda in och vara ställföreträdare för er om 
han blir ledsen”. Det är bristande omsorg att inte säkerställa att förskolebarn 
har en trygg relation, trygg anknytning till någon av förskolepersonalen där de 
ska vistas en stor del av sin dag. Sammantaget visar den här studien på behov 
av kompetensutveckling gällande anknytningsteori. I hög grad efterlyser för-
skollärare själva sådan fortbildning. Fortsättningsvis kan man också ana att 
många av de barn som anses vara i behov av särskilt stöd skulle få stor hjälp 
bara genom att förskolans personal satsade på att bygga en nära positiv rela-
tion med honom eller henne (Neander & Skott, 2006). Det borde vara första 
steget före eventuella utredningar i synnerhet vid beteendeproblematik. Enligt     
Hundeide (2006) skapar lärare vinnar- eller förlorarkontrakt med sina elever. 
Vygotskij (1932) påtalar i Smidt (2013) att ”Allt utan undantag i barnets        
beteende är infogat och rotat i sociala relationer” (s. 56). 

Flera forskare (Bruce & Riddarsporre, 2012; Killén, 2014) ifrågasätter om 
det fortfarande är en god balans mellan omsorg och lärande i den svenska för-
skolan. Frågan är enligt denna studie befogad liksom frågan huruvida för-   
skolan arbetar didaktiskt ur ett förskoleperspektiv eller delvis har anammat 
grundskolans metod för undervisning. Utgår vi från ett temaorienterat, lek- 
baserat arbetssätt som det anstår en svensk förskola och föreskrivs av dess 
styrdokument? I sådant fall syns det i vår bakgrundsmiljö, i vårt materiel och 
i vår metod. Eller är det så att vi har övertagit grundskolans metod, för att nå 
förskolans kunskapsmål? I så fall arbetar vi till exempel enbart med Natur och 
teknik en viss tid på torsdag. I Fast (2013) finns många exempel på hur man 
arbetar med förskolans didaktik för verksamhetens kunskapsmål. Fasts bok 
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handlar om läs och skrivstimulans men det är lätt översättningsbart till andra 
ämnen. Det är inte önskvärt att förskolan ska backa vad gäller kunskapsmål, 
däremot är det önskvärt att återerövra omsorgsfokus och dela det med          
kunskapsfokus inom ramen för förskolans didaktik. 

Denna studie är begränsad till situationen i förskolan för barn och för för-
äldrar till barn som inte trivs i förskolan. Angeläget skulle vara att undersöka 
hur dessa barn i framtiden trivs i grundskolan. Även det omvända; hur elever 
som inte trivs i grundskolan upplevde sin förskoletid, skulle vara av intresse 
att studera. 

Som avslutning citeras Kinge (2016), där hon delar med sig av en tanke 
som jag så helhjärtat känner igen mig i och till fullo delar känslan av hur viktig 
den är!  

En dag slog följande tanke ner i mig med stor kraft: ”Nu är det på tiden att vi 
vuxna tar på oss ansvaret för barns trivsel och utveckling. Nu är det på tiden 
att vi inser att det är `vi´ som skapar förutsättningarna för barns handlingar och 
reaktioner. Vi måste upphöra att låta barnen ensamma bära ansvaret för sina 
reaktioner och ofta utmanande uttryckssätt genom att erkänna att de är utryck 
för att systemen runt barnet inte har varit tillräckligt bra, tillräckligt stöttande, 
tillräckligt förståelsefulla och tillräckligt sensitiva för att uppfatta barns behov 
av just hjälp, vägledning, stöd och förståelse. Vi måste inse att barns uttryck är 
helt logiska reaktioner på de förutsättningar vi ger dem!” (s. 50). 

 
Låt Emilie Kinges tanke sjunka in även i dig och ge den, den plats och den 
uppmärksamhet en sådan tanke förtjänar! 
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Tre mammor berättar om sina barns tid i 
förskola och förskoleklass samt övergången 
däremellan 

ANNIKA AXELSSON, JOHANNA LUNDQVIST OCH  
MARGARETA SANDSTRÖM  
 
 

Sammanfattning 
Syftet med den studie som ligger till grund för detta bokkapitel var att belysa 
tre mammors upplevelser av sina barns väg från förskola till förskoleklass. En 
kvalitativ forskningsansats, livsberättelser och en bioekologisk innehålls-
analys användes. Studien visade att barns tid i förskola och förskoleklass samt 
övergången däremellan kan se olika ut. Den visade också att mammor kan 
känna oro för att deras barn inte ska få det stöd som de behöver för att kunna 
delta, lära sig och utvecklas i förskola och förskoleklass. Dessutom visade 
studien att mammor kan ta en aktiv del i arbetet med att förebygga och lösa 
problem i förskola och förskoleklass. De tre mammorna ville sina barns bästa 
och inriktade sina krafter på att de skulle få en så trygg och harmonisk tid i 
förskola och förskoleklass som möjligt. De ville också att deras barn skulle få 
intellektuell stimulans och nödvändiga behov tillgodosedda.  
 
Nyckelord: Barn i behov av stöd; förskola; förskoleklass; livsberättelser; 
mammor; övergångar. 

Inledning 

Varje höst börjar omkring etthundratiotusen barn förskoleklass (Skolverket, 
2016, “Eleverna i förskoleklass blir allt fler,” stycke 1). De är då fem eller sex 
år gamla. De allra flesta av dem har gått i förskola flertalet år dessförinnan och 
blivit vana med det. En förflyttning från en förskola till en förskoleklass kan 
beskrivas som en övergång mellan två skolformer. En sådan övergång innebär 
många gånger att saker och ting förändras för barnen (Ackesjö, 2014; 
Bronfenbrenner, 1979; Lundqvist, 2016). De byter lärmiljö och lärare, och kan 
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även få nya klasskamrater. Det kan kännas både spännande och oroande för 
barn (Ackesjö, 2014). I den här artikeln presenteras tre mammors berättelser 
om sina barns tid i förskola och förskoleklass samt övergången däremellan i 
syfte att belysa hur dessa upplevdes av mammorna. I Sverige är den 
dokumenterade kunskapen om föräldrars livserfarenheter gällande sina barns 
tid i förskola och förskoleklass samt övergången däremellan begränsad. 

Förskola och förskoleklass i svensk kontext  
Förskolan inleder det svenska utbildningsystemet (Svensk författnings-
samling [SFS], 2010:800). Den ska komplettera hemmet och har i uppdrag att 
erbjuda barn, också de som är i behov av stöd av olika anledningar, rika 
möjligheter till lek, lärande och utveckling (Skolverket, 2011a). I förskolans 
läroplan (Skolverket, 2011a) kan man läsa följande: 

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. För-
skolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samar-
bete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de na-
tionella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan (s. 13). 

 
Det andra steget i det svenska utbildningsystemet kallas förskoleklass (SFS, 
2010:800; Skolverket, 2011b). Det är en egen skolform (SFS, 2010:800; 
Skolverket, 2011b) som likt förskolan ska erbjuda barn, också de som är i 
behov av stöd, rika möjligheter till lek, lärande och utveckling (Skolverket, 
2011b). Förskoleklassen ska också förbereda barn för deras fortsatta 
utbildning och samverka med barns föräldrar. I läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet som reviderades 2016 (Skolverket, 2011b) 
kan man läsa följande om förskoleklassen: 

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt 
i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men 
också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya 
upptäckter och kunskaper. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation 
av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från för-
skola till skola och fritidshem. Därigenom ska undervisningen i förskoleklas-
sen bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande 
samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning (s. 20). 

Alla som arbetar i skolan [det vill säga förskoleklass, fritidshem och grund-
skola] ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans 
kan utveckla skolans innehåll och verksamhet. Läraren ska samverka med och 
fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kun-
skapsutveckling, och hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga 
situation och iaktta respekt för elevens integritet (s. 16). 
 

Även om skolformen inte är obligatorisk är andelen inskrivna barn i 
förskoleklass 96 procent (Skolverket, 2015). Det är en hög siffra, som visar 
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att nästan alla barn går i förskoleklass i Sverige. Förskoleklassen ska fungera 
som en bro mellan förskolan och skolan. I stort sett alla 
förskoleklassverksamheter är integrerade i grundskolelokaler (Ackesjö & 
Persson, 2014) vilket innebär att barnen byter förskolans lokaler mot skolans 
i och med inträdet i förskoleklass. Många av de barn som börjar i förskoleklass 
börjar samtidigt på fritidshemmet då förskoleklassens verksamhet, någon 
gång mitt på dagen, övergår i fritidsverksamhet för de barn vars föräldrar 
arbetar eller studerar. 

Enligt Ackesjö (2014), Lago (2014) och Lundqvist (2016) flyttar de allra 
flesta barn från förskola till förskoleklass och fritidshem och så småningom 
till klass ett. Lundqvist (2016) beskriver detta som en ordinarie väg till skolan. 
Alla barn följer inte en sådan ordinarie väg till skolan utan har istället en 
annorlunda väg (Lundqvist, 2016; Lundqvist, Allodi Westling, & Siljehag, 
2015). Barn som är i behov av omfattande stödinsatser kan till exempel gå ett 
extra år i förskolan, hoppa över förskoleklassen och flytta direkt från förskolan 
till klass ett. 

Personal i förskolor och förskoleklasser har i uppdrag att erbjuda alla barn 
goda möjligheter till utveckling och lärande (SFS, 2010:800; Skolverket, 
2011a, 2011b). De barn som är i behov av stöd i aktiviteter, rutiner och 
leksituationer ska erbjudas stöd, och de barn som lär lätt ska erbjudas 
utmaningar och stimulerande aktiviteter. För att möta alla barns behov kan 
personalen behöva anpassa lärmiljöer, erbjuda särskilt stöd och samverka med 
elevhälsa och habilitering. Orsaker till skolproblem och skolsvårigheter bör 
sökas i mötet mellan individen och hans eller hennes lärandemiljö, och 
åtgärder bör riktas både mot barnet och lärmiljön när det behövs (Ahlberg, 
2013). Skollagen (SFS, 2010:800) poängterar vikten av att erbjuda stöd till 
dem som behöver det. 

Forskningen om barn som lär lätt och särskilt begåvade barn (Mönks & 
Ypenberg, 2009; Silverman, 2016; Stålnacke, 2014) är än så länge begränsad 
i Sverige (Persson, 2010; Stålnacke, 2014). En studie som genomförts visar 
att dessa elever inte alltid trivs särskilt bra i grundskolan och att de inte alltid 
ges den intellektuella stimulans och det stöd de behöver för att utvecklas i 
enlighet med sin potential (Persson, 2010).  

Övergångar 
Tidigare forskning har visat att föräldrar kan känna oro i samband med sina 
barns övergångar från en skolform till en annan (McIntyre, Eckert, Fiese, 
DiGennaro, & Wildenger, 2007). Föräldrar till barn med en 
funktionsnedsättning och behov av anpassningar och särskilt stöd kan vara 
mer oroliga än andra (McIntyre, Eckert, Fise, DiGennaro Reed, & Wildenger, 
2010; Wildenger Welchons & McIntyre, 2015). De kan oroa sig över om 
barnet ska kunna följa instruktioner, be om hjälp och få den hjälp de behöver. 
De kan också oroa sig för barnets kommande kamrat- och lärarrelationer, det 
vill säga om barnet kommer att komma överens med kamrater och lärare, eller 
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inte. Därtill kan de känna oro för att barnet inte är tillräckligt moget för 
skolsituationen, och att beteendeproblem ska uppkomma eller påverka 
övergången. Tidigare forskning om barns övergångar (Wildenger Welchons 
& McIntyre, 2015) har också visat att föräldrar till barn med en 
funktionsnedsättning och behov av anpassningar och särskilt stöd är mer 
involverade i övergångar och de aktiviteter som kan relateras till dessa, till 
exempel planeringsmöten och besök i den nya lärmiljön, än andra.  

Nationellt sett saknas föräldraperspektivet i forskning om barns vägar från 
förskola till förskoleklass och vi vet därför lite om hur föräldrar i Sverige 
upplever denna period i livet. Ackesjö (2014) och Lago (2014) menar att det 
kan vara viktigt att undersöka föräldrars perspektiv på övergångar av flera 
anledningar. Lago (2014) skriver: ”Studier om detta [föräldrar och övergång i 
tidiga skolår] skulle ytterligare bidra till kunskap om hur övergång, skola, 
elevskap konstrueras” (s. 216). Ackesjö (2014) skriver att ”föräldrars 
perspektiv på barns övergång till skolan [förskoleklass, fritidshem, årskurs ett] 
och barns skolstart saknas” (s. 109). Hon skriver vidare: 

Här finns ett kunskapsgap som bör fyllas. Dessutom saknas nationell forskning 
om hur samarbete mellan hem och förskoleklass kan ta sig uttryck. Ett sådant 
forskningsområde kan bidra med viktig kunskap om hur förtroende, samarbete, 
relationer och trygghet för alla inblandade kan konstrueras i relation till barns 
övergångar och skolstart (Ackesjö, 2014, s. 109). 

 
Det finns flertalet teorier om övergångar och även flertalet begrepp som 
används för att illustrera övergångar. En övergång kan förstås som ”en 
förflyttning och en anpassning till nya lärmiljöer” (vår översättning, United 
Nations Children’s Fund [UNICEF], 2012, s. 8) eller som att passera igenom 
följande tre faser: (1) separation från en lärmiljö, (2) förflyttning mellan två 
lärmiljöer och (3) införlivande i en lärmiljö (Garpelin, 2014; van Gennep, 
1960). Övergångar kan också beskrivas som sociala processer (Ackesjö, 2014) 
och som kritiska händelser eller milstolpar i ett barns liv (Ekström, Garpelin, 
& Kallberg, 2008; Wildenger Welchons & McIntyre, 2015). Ackesjö (2014) 
har följt en grupp barn från förskola till skola och hon menar att mjuka 
övergångar inte enkelt beskrivs som linjära processer, utan snarare som 
spiralformade processer ”där barnen får möjligheter att pendla över gränser 
mellan olika skolformer och olika egenskaper på olika arenor innan de träder 
in i ’det nya’” (s. 93). Förutom att barnen i och med inträdet i förskoleklass 
passerar institutionella gränser omtolkar de sina roller; från att se på sig själva 
som förskolebarn till att se på sig själva som blivande skolelever (Ackesjö, 
2014). För vissa barn tar det rollbytet hela året i förskoleklass i anspråk, enligt 
Ackesjö (2014). 

Med hjälp av olika övergångsaktiviteter (Ackesjö, 2014; Ahtola et al., 
2016; Alatalo, Meier, & Frank, 2014) kan övergångar från en lärmiljö till en 
annan, till exempel från en förskola till en förskoleklass, göras mjukare och 
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tryggare, både för barnet och föräldern. Två exempel på sådana aktiviteter är 
besök i kommande lärmiljöer och samtal mellan föräldrar och lärare i 
kommande lärmiljöer. Ahtola et al. (2016) påvisar i sin studie att föräldrar, 
och särskilt mammor, värdesätter inskolnings- och övergångsaktiviteter.  

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2011a) och i läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011b) anges att 
personal i förskola, förskoleklass, fritidshem och skola ska, efter det att 
föräldrar lämnat sitt samtycke, utbyta kunskaper och erfarenheter om barn, 
verksamheter och dess innehåll inför övergångar samt förbereda barn och 
deras föräldrar på övergångar. Dåvarande Myndigheten för skolutveckling 
betonar att det är viktigt att förskola, skola och föräldrar samarbetar och att 
det finns förtroende mellan dessa parter. De skriver bland annat om att 
kunskapsuppdraget underlättas: ”Att ha föräldrar med sig och få deras 
förtroende gör arbetet med skolans kunskapsuppdrag så mycket lättare att 
genomföra” (Myndigheten för skolutveckling, 2008, s. 5). Barn som är i behov 
av stöd i sin utveckling ska ges särskild uppmärksamhet vid övergångar 
(Skolverket, 2011a, 2011b). I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Skolverket, 2011b) kan man läsa följande: 

Läraren ska i samverkan med förskollärare i förskolan, lärare i övriga berörda 
skolformer och fritidshemmet utbyta kunskaper och erfarenheter samt infor-
mation om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och 
progression i elevernas utveckling och lärande, i samverkan med arbetslaget i 
förskolan, lärare i övriga berörda skolformer och fritidshemmet förbereda 
eleverna och deras vårdnadshavare inför övergångar, och vid övergångar sär-
skilt uppmärksamma elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt 
stöd (s. 16). 

Studiens kontext  
För några år sedan påbörjades ett forskningsprojekt om barns lärandevägar 
från förskola till skola vid Mälardalens högskola Eskilstuna och Västerås. 
Projektet heter Gränsland, broar och passageriter: Att förstå barns vägar till 
lärande från förskola till skola. Det finansieras av Vetenskapsrådet. Projektets 
övergripande syfte är att beskriva och analysera lärandevägar från förskola till 
skola, för barn med olika förutsättningar och erfarenheter. Projektet har ett 
särskilt intresse för de övergångar som kan kopplas till förskolans och 
förskoleklassens verksamhet, till exempel övergången från hem till förskola, 
övergången från förskola till förskoleklass och övergången från förskoleklass 
till klass ett. Ett annat centralt intresse är förskoleklassens roll i det svenska 
utbildningsystemet. I projektet undersöks om förskoleklassen kan förstås som 
en bro som underlättar skolstarten, eller om den kommit att försvåra 
densamma. När förskoleklassen infördes 1998 var förhoppningen att den 
skulle underlätta skolstarten och fungera som en bro med positiv inverkan på 
barns lärande och utveckling. Gränsland vill bidra till att förståelsen om barns 
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vägar från förskola till skola fördjupas och menar att svensk forskning på 
området saknas och behövs. I Gränsland studeras barns vägar från förskola till 
skola utifrån olika perspektiv för att nå en fördjupad förståelse; till exempel 
studeras barns vägar ur ett föräldraperspektiv.  

I det här bokkapitlet presenteras och analyseras tre föräldraberättelser från 
Gränslandsprojektet. Det är tre mammor som berättar om sina barns väg från 
förskola till förskoleklass. Vi som författare till detta bokkapitel arbetar i 
Gränslandsprojektet och intervjuade dessa mammor våren 2016. Ytterligare 
föräldrar (n=24) intervjuades men dessa föräldraberättelser beskrivs och 
analyseras i Sandström, Lundqvist, och Axelsson (inlämnad). De 27 
föräldrarna (22 mammor och 5 pappor) valdes ut genom ett 
tillgänglighetsurval och valet att fokusera på tre av dessa i denna studie var 
strategiskt: De visade på intressanta olikheter vad gäller utbildningsvägar och 
likheter vad gäller mammors oro. De utgjorde exempel på hur barnets väg från 
förskola till förskoleklass kan upplevas av en mamma till ett barn i behov av 
stöd, för en mamma till ett barn med omfattande stödbehov och för en mamma 
till ett barn i behov av särskild intellektuell stimulans.  

Studien syfte och frågeställningar  
Syftet med den studie som ligger till grund för detta bokkapitel är att belysa 
de tre mammornas upplevelser av sina barns väg från förskola till 
förskoleklass. Frågeställningar som vi besvarar i studien är: Vad karaktäriserar 
barnens vägar från förskola till förskoleklass, enligt deras mammor? Vad är 
mammorna i berättelserna generellt oroliga över när det gäller deras barn? 
Vilka specifika källor till oro beskriver mammorna angående sina barn? Vilka 
behov av stöd för deltagande och lärande har barnen i förskola och 
förskoleklass, enligt mammorna? Hur beskriver de tre mammorna skolans 
bemötande av deras barns behov?   

Konstruktionen av berättelserna  
De tre berättelserna konstruerades med hjälp av retrospektiva intervjuer och 
inspiration hämtades från en kvalitativ metodansats som i 
forskningssammanhang kallas för livsberättelser (Bertaux, 1981; Goodson & 
Sikes, 2001; Jepson Wigg, 2015; Perez Prieto, 2006). En forskare som 
använder sig av, eller låter sig inspireras av, metodansatsen livsberättelser är 
intresserad av att ta del av människors livserfarenheter och deras reflektioner 
över dessa erfarenheter. Jepson Wigg (2015) förklarar livsberättelser på 
följande sätt: ”Inom livsberättelseforskning tar forskaren fasta på 
historieberättande och använder det för att skapa förståelse kring människors 
liv så som de själva minns och berättar det” (s. 238). Intresset är sällan 
avgränsat till en särskild händelse eller kort episod i en människas liv, utan 
istället vill forskaren förstå erfarenheter ur ett längre tillbakablickande 
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perspektiv. Jepson Wigg (2015) skriver att denna “metodansats passar bra att 
använda när forskaren är intresserad av människors erfarenheter ur ett längre 
perspektiv” (s. 238). 

Mammorna i studien bor i mellersta Sverige. Innan intervjuerna påbörjades 
informerades mammorna om studien och de rättigheter de har som 
respondenter. De lämnade samtycke till att delta i studien och till att bli 
intervjuade. Intervjuerna pågick mellan 60 och 90 minuter, och genomfördes 
på deras arbetsplatser eller i deras hemmiljöer. De ombads berätta fritt om sitt 
barn och om hans/hennes väg från förskola och in i förskoleklass. De 
uppmuntrades också att berätta hur de upplevt sitt barns väg från förskola till 
förskoleklass. Intervjuerna spelades in för att sedermera ord för ord 
transkriberas på dator. Inspelningar och transkriberingar förvaras på ett säkert 
sätt. 

 
Intervjuerna analyserades med hjälp av en kvalitativ bioekologisk 
innehållsanalys som har utvecklats av författarna Lundqvist, Sandström och 
Axelsson (Lundqvist, Sandström, & Axelsson, 2016). I den kvalitativa 
bioekologiska innehållsanalysen och dess tillhörande matris (Tabell 1) 
används bärande begrepp från ett bioekologiskt synsätt på barns, ungas och 
vuxnas utveckling. Det bioekologiska synsättet har utvecklats av 
Bronfenbrenner (1979) och Bronfenbrenner & Morris (1998). Synsättet och 
den av oss utvecklade matrisen innehåller följande system: biosystemet (en 
beskrivning av barnet); mikrosystemet (en beskrivning av barnets hem, 
förskola och förskoleklass, samt signifikanta andra och proximala processer); 
mesosystemet (en beskrivning av samverkan mellan hem och skola, och 
övergångar mellan mikromiljöer); exosystemet (en beskrivning av kommunala 
resursfördelningar, stödteam och arbetsliv); makrosystemet (en beskrivning av 
kulturella aspekter, nationella lagar och internationella konventioner); och 
kronosystemet (en beskrivning av förändringar över tid). Dessa system 
påverkar varandra och en individs utveckling (Bronfenbrenner, 1979; 
Bronfenbrenner & Morris, 1998). Analysen gick till på följande sätt:  

Transkriberingarna av intervjuerna lästes igenom och det noterades 
samtidigt sådant som kunde relateras till biosystem, mikrosystem, 
mesosystem, exosystem, makrosystem och kronosystem. Dessa noteringar 
fördes sedan in matrisen (Tabell 1). I samband med analysen noterades också 
vändpunkter (kronosystem) och signifikanta andra (mikrosystem). En 
vändpunkt handlar här om att något förändras till det bättre eller till det sämre 
på grund av något, till exempel en händelse, nya relationer, en sjukdom eller 
en övergång. En övergång kan till exempel resultera i att ett barn som tidigare 
inte behövt stöd nu behöver det, och vice versa (Lundqvist, 2016). 
Signifikanta andra syftar här på personer som framställs som särskilt 
betydelsefulla för barn och mammor. Med hjälp av transkriberingarna och den 
utförda kvalitativa bioekologiska innehållsanalysen konstruerades sedan tre 
livsberättelser, en för varje mamma. Berättelserna formulerades i jag-form för 
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att läsaren skulle ges möjlighet att komma nära mammorna. Dessa 
livsberättelser är inte så långa som intervjuerna med mammorna, utan kan 
beskrivas som förkortade versioner av deras berättelser. Det betyder att vi 
gjort ett urval och att allt det som mammorna berättade i intervjuerna inte finns 
med i deras livsberättelser. Med anledning av detta blir livsberättelserna, i sin 
skriftliga och förkortade version, en slags rekonstruktion av berättarnas (i det 
här fallet mammornas) berättelser (Perez Prieto, 2006). Vi var måna om att 
inte tappa berättelsernas karaktär i samband med rekonstruktionerna och 
vävde därför in ord och uttryck som mammorna själva använt i intervjuerna. 
Berättelserna avidentifierades och de namn som används (Adam, Benjamin 
och Cilla) är fiktiva. Några få detaljer, av ringa betydelse för studiens syfte 
och frågeställningar, ändrades i berättelserna för att säkerställa avidenti-
fiering. De tre livsberättelserna utgörs av Adams väg från förskola till försko-
leklass, en mammas tillbakablick; Benjamins väg från förskola till förskole-
klass, en mammas tillbakablick; Cillas väg från förskola till förskoleklass, en 
mammas tillbakablick.  

När det gäller kvalitativ forskning kan begreppen reliabilitet och validitet 
användas med samma betydelse som i kvantitativ forskning, med undantaget 
att man då inte lägger vikt vid mätning (Bryman, 2002). Denna studie 
kännetecknas av intern reliabilitet, innebärande att vi tre författare kommit 
överens om hur vi skulle använda det tolkningsverktyg som vi utarbetat inför 
analys av resultatet i studien. Studien kännetecknas också av intern validitet 
innebärande att vi tre författare genomfört tolkningarna tillsammans och att vi 
därigenom validerat varandras tolkningar. Extern reliabilitet hävdas dock inte 
– det är inte möjligt att få exakt samma resultat om studien replikeras. Inte 
heller extern validitet hävdas - resultaten kan inte generaliseras till andra 
miljöer eller relationer.   
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Tabell 1. Matris för bioekologiska innehållsanalyser (Lundqvist, Sandström, & 
Axelsson, 2016). 

Matris, en bioekologisk innehållsanalys  
 
System: 

 
Centralt innehåll i berättelserna: 

 
Reflektion:  

 
Biosystem Om barnets ålder, egenskaper, intressen, förmågor, 

behov och funktionsnedsättningar. 
 

Mamma 1 … … 
Mamma 2  … … 
Mamma 3 … … 
 
Mikrosystem Om barnets hem och lärmiljöer, samt signifikanta 

andra och proximala processer. 
 

Mamma 1 … … 
Mamma 2  … … 
Mamma 3 … … 
 
Mesosystem Om samspel och övergångar mellan mikrosystem.  
Mamma 1 … … 
Mamma 2  … … 
Mamma 3 … … 
   
Exosystem Distanserande påverkansfaktorer såsom kommunala 

resursfördelningar och resursteam, samt föräldrars 
arbetsliv. 

 

Mamma 1 … … 
Mamma 2  … … 
Mamma 3 … … 
   
Makrosystem Kulturella aspekter, samt nationella och internationella 

påverkansfaktorer såsom innehåll i författningar och 
konventioner. 

 

Mamma 1 … … 
Mamma 2  … … 
Mamma 3 … … 
   
Kronosystem Förändringar över tid i biosystem och ekologiska 

system. Vändpunkter. 
 

Mamma 1 … … 
Mamma 2  …  … 
Mamma 3 
 

… … 
 

Notera. Denna matris kan utökas till att innehålla fler intervjuanalyser än tre. 
Lärmiljöer avser förskola, förskoleklass, fritidshem och skola. Reflektioner avser de 
frågor och funderingar som väcks hos forskare/en under det att matrisen fylls i och 
dess innehåll analyseras. 
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De tre mammornas berättelser  
De tre mammornas berättelser om sina barns väg från förskola till 
förskoleklass samt övergångar däremellan, vilka också kom att innehålla vissa 
aspekter om fritidshem och årskurs ett, är disponerade så att berättelserna 
inleds med ett stycke där vi låter ”mammans röst” återge en berättelse om 
barnet i fråga. Denna berättelse utgår från noteringar i vår bioekologiska 
analysmatris; med andra ord barnets biosystem, mikrosystem, mesosystem, 
exosystem, makrosystem och kronosystem. Det innebär att innehållet i varje 
berättelse (som markeras med indrag) utgörs av beskrivningar av barnets 
personliga karaktäristika, engagemang, motivation och intressen, vad barnet 
gillar/ogillar eller är oroad av (biosystemet); materiella och relationella 
aspekter samt proximala processer, det vill säga aktiviteter som kan leda/leder 
till utveckling (mikrosystemet; även skolbussen kan utgöra ett mikrosystem); 
övergångar från en skolmiljö till en annan, samarbeten mellan skola och hem, 
samarbeten mellan hem och habilitering (mesosystemet); förälders arbetsliv 
eller fördelning av resurser till skolor av en kommun, skolteam som stödjer 
skolor och dess personal i arbetet (exosystemet); lagar, barnkonventioner och 
kulturer, påverkan från samhället angående till exempel genus, eller rätt och 
fel (makrosystemet); att gå i förskoleklass innan man börjar skolan, att barnet 
blir äldre, utvecklas och mognar, revideringar av lagar och läroplaner, 
förändringar i resurser eller stödinsatser i skolan, förändringar hemma, att gå 
om ett år i förskolan, mängden stödinsatser över tid (kronosystemet). 
Berättelserna visar på vad som karaktäriserar barnens vägar från förskola till 
förskoleklass, vad mammorna i berättelserna är generellt oroliga över när det 
gäller deras barn, deras specifika källor till oro angående sina barn, vilka 
behov de upplever att deras barn har och hur de tre mammorna upplevde 
förskolans och förskoleklassens bemötande av deras barns behov. Efter varje 
mammas berättelse följer ett avsnitt med våra reflektioner och samman-
fattningar.  

Adams väg från förskola till förskoleklass, en mammas tillbakablick 
Adam har alltid varit mycket fysisk och grovmotorisk, men han är samtidigt 
känslig och orolig. Han har varit aggressiv mot andra barn, puttat dem och 
dragit i håret; så har det alltid varit, ända sedan tiden i Öppna förskolan. Han 
tar till fysiska uttryck när han blir arg, rädd eller orolig. Han brukar “guppa 
med musklerna” i sådana situationer. Adam gillar att jobba, bygga på sin koja 
och hjälpa till att rensa sly. Han brukar hamra, såga och spika. Han tycker 
också om att cykla och att röra på sig. Hemma har det varit dramatiskt omkring 
honom alltsedan han var liten. Han gjorde illa handen allvarligt vid 1½ års 
ålder: tappade en glasskål som han höll i handen; skålen gick sönder och det 
gjorde att handen skars upp. Det blev en ilfärd till sjukhus. Även lillebror har 
råkat ut för flera allvarliga olycksfall då Adam har varit inblandad; det har även 
då varit dramatiskt. Adam tycker om att åka traktor, bygga och snickra; han 
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går till snickarbänken då han behöver lugn och ro. Hans morbror och morfar, 
och även mormor, finns i hemmiljön och de betyder mycket för honom. De 
brukar låta honom snickra, rensa sly etcetera. Adam är energisk, och han älskar 
att cykla! Vi flyttade då Adam var 1½ år och lillebror föddes då Adam var 2 
år.  

Adam började förskolan vid tre års ålder. Han trivdes först bra, men det 
blev ordentligt krisigt i samband med byte av personal. Adam blev då orolig 
och ledsen och var aggressiv. En specialpedagog anlitades, och hon menade att 
förskolepersonalen inte jobbade på ett bra sätt med pojken. Jag som mamma 
hjälpte också till. Jag var aktiv i den föräldrakooperativt drivna förskolan, och 
såg till att personalen diskuterade sitt sätt att bemöta barnen. Personalen 
lyssnade på mig och specialpedagogen, och de utvecklades pedagogiskt. Även 
en familjerådgivare var inkopplad för att stötta upp i hemmet. Adam är numera 
harmonisk och nöjd och förskolepersonalen hjälper honom att bemästra sin oro 
och aggressivitet på ett bra sätt. Jag har varit mycket stressad, men är lugnare 
nu. Trots vissa problem i förskolan utvecklades Adam socialt under 
förskoletiden. 

När det gäller matematisk och språklig utveckling var Adam tidig. Han har 
fått hjälpa till med renoveringsarbete med verktyg och måttband; jag tror att 
hans matematiska utvecklig har gynnats av det. Han har också fått bygga en 
koja och har fått hjälpa till med matlagning; det har nog också gett en skjuts 
till hans matematiska utveckling. Adam började tala tidigt och han utvecklades 
också språkligt under förskoletiden.  

Övergången från förskola till förskoleklass gick bra, trots att Adam först 
ville vara kvar på förskolan; det verkade som att han ville fortsätta vara liten. 
Adam hade bävat för starten i förskoleklass, eftersom han hade hört äldre barn 
berätta att de blivit doppade i toan och slagna. De här allvarliga 
missförhållandena har rapporterats till Skolinspektionen. Det blev ett väldigt 
stort steg att börja åka buss helt på egen hand och att börja på en ny skola med 
många barn. Men Adam var mindre orolig än vi föräldrar. Han går nu i en bra 
förskoleklass: bra gruppsammanhållning, bra lärare och snälla barn. Fast jag är 
orolig för att han inte ska få leka och vara utomhus tillräckligt när han börjar i 
årskurs ett. Jag är också orolig för om lärarna ska kunna hantera olikheter hos 
barnen. Och: kommer de att kräva att barnen kan läsa? frågar jag mig.  

I samband med starten i förskoleklass fick Adam börja åka buss, ordinarie 
buss, inte skolbuss, till fritids och förskoleklass. Det går till så att han och 
ytterligare ett barn stiger på bussen. Så åker de till torget i staden och där tar 
en personal från fritids emot dem: Sedan går de tillsammans till 
förskoleklassen; proceduren upprepas på eftermiddagen.  

Adams aggressiva beteende har klingat av ytterligare nu när han börjat 
förskoleklass; han har blivit ännu mer harmonisk och nöjd. Han är omtyckt i 
klassen och trivs. Lärarna är bra, men det har inträffat en händelse som jag inte 
tyckte om. Det var en sorts ”maktlek” där Adam blev hunsad. Adams bästa 
kompis skulle vara kungen och Adam skulle vara någon trotjänare. Jag 
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reagerade väldigt starkt på det. Det var ju egentligen ganska oskyldiga saker 
men jag tyckte att det fanns en tendens till att om det fortsatte så skulle det bli 
någon form av mobbning. Fritids har visat sig vara mycket viktigt för Adam; 
det är viktigt att han får leka där. Han utvecklas mycket på alla sätt där.  

Social och språklig samt matematisk utveckling har tagit ytterligare fart. 
Adam har lärt sig klockan och alla bokstäver i förskoleklassen. Han kan också 
läsa och skriva lite, trots att han inte är så intresserad. Han har en brevvän i byn 
(vi är några mammor i byn som hjälper barnen att skriva). Han har skrivit 
namnskylt till kojan som han har byggt, och har skrivit en skylt om 
“pussförbud” till tjejer som vill pussas, och en namnskylt till sitt rum. Han 
älskar när någon läser sagor för honom, mormor brukar läsa; han lever sig 
mycket in i sagor. Det var en lycka när han lärde sig cykla, och det blev en 
viktig vändpunkt. Han tar ut cykeln innan det går att cykla på våren och på 
sommaren har han cykelverkstad. Han plockar bort sadeln och han pumpar i 
luft.  

 
Adam framställs som en orolig pojke; han har sedan mycket späd ålder, och 
under hela förskoletiden, bemästrat sin orolighet med aggressivitet. Han har 
varit i behov av stöd på grund av detta, och förskolepersonalen har anlitat 
specialpedagog. Mamman ser ut att ha tagit ett stort ansvar för att problemen 
med pojkens aggressivitet ska lösas, och hennes ansträngningar verkar ha 
resulterat i positiv förändring.  

Även andra personer har varit betydelsefulla (signifikanta andra) när det 
gäller att komma till rätta med Adams aggressiva och oroliga beteende; det 
finns ett nätverk av många vuxna omkring Adam. Framför allt de manliga 
förebilderna och mormor beskrivs ha varit viktiga för Adam. Det aggressiva 
beteendet vände vid femårsåldern och har nu klingat av. Adams språkliga och 
matematiska utveckling har varit oproblematisk. Mamman beskriver hur de 
gynnsamma omständigheterna att Adam har fått tillämpa matematik och 
skrivande i praktiska göromål, har bidragit till stimulans av hans utveckling i 
dessa avseenden.  

Adams oro inför förskoleklassen illustreras av hans önskan att få gå kvar i 
förskolan. Det framgår tydligt att han känner att den övergången är en stor 
utmaning, psykiskt.  Dessutom ska han klara av att åka buss på egen hand. Att 
åka buss till skolan innebär en ytterligare pålaga för barn som bor på 
landsbygden. För Adams del tillkommer det faktum att han måste lära sig åka 
reguljär buss, så det är inte särskilt konstigt att han längtar tillbaka till 
förskolan. Till detta kommer vetskapen om allvarliga missförhållanden vid 
den nya stora skolan. Hans mamma förefaller mer orolig inför årskurs ett och 
ger uttryck för att lärarna i skolan kanske inte kommer att kunna möta pojkens 
behov på ett lika bra sätt som personalen i förskoleklassen. 

Den bild som mamman ger av Adam i förskoleklassen skiljer sig från den 
tidigare: Adams sociala beteende är nu problemfritt, och hans språkliga och 
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matematiska utveckling går bra. Mamman verkar vara mycket på sin vakt så 
att inte nya problem ska uppstå; problem med mobbning. Adams personlighet 
framträder ännu tydligare här, han framstår som en principfast person; det 
råder pussförbud och han markerar sina revir: kojan och hans rum är inte 
allmänt tillgängliga. Samtidigt syns också en liten pojke som lever sig in i 
sagans värld.    

Pojkens utveckling beskrivs nyanserat och ambitiöst av en mamma, som 
ger intryck av att ha haft en tuff tid under sonens förskoleålder. Adam beskrivs 
av mamman på ett sådant sätt att vi får intrycket att det är fråga om ett barn 
som är äldre än sex år ifråga om det fysiska och grovmotoriska. Lite speciellt 
verkar det ha varit med alla olycksfall, och kanske var det så att Adam var lite 
riskbenägen. Vi får intrycket att mamman har lagt ned mycket energi på att 
bemästra detta och att hon lyckats med det.  

Förutom oro över Adams aggressiva beteende, uttrycker mamman också 
oro över att pojken inte ska få leka tillräckligt vid skolstart. Det framgår att 
mamman varit mycket upptagen av att bemästra sonens aggressiva beteende; 
hon uttrycker sig känsligt, nyanserat och eftertänksamt om detta. Hon har 
också en oro över att kraven på läsfärdighet ska överstiga pojkens förmåga.  

Benjamins väg från förskola till förskoleklass, en mammas tillbakablick 
Benjamin är väldigt smart och en stor funderare, han kan läsa och allt han läser 
fastnar. Han är också lättdistraherad, framför allt av ljud. Han är nervös och 
blyg och är inte så förtjust i gruppaktiviteter, men är ändå en bra kompis och 
är ofta den som styr upp lekar. När det gäller finmotorik är han dock sen; att 
till exempel hantera en sax går inte. Hans förskolestart blev jobbig. Benjamin 
tyckte inte om att pyssla, måla och kladda ner sig, men många aktiviteter 
innebar målning med fingerfärg. Dessutom klargjorde personalen att han måste 
kunna klippa med sax och tränade detta med honom. Jag talade med personalen 
om detta och sedan avlöpte allt lugnare och jag kände mig nöjd med 
kommunikationen med personalen. Jag tyckte att de lyssnade och jag förstod 
kopplingen mellan aktiviteter som de gjorde på förskolan och tanken bakom 
dessa. Senare under förskoleperioden verkade Benjamin uttråkad; det var 
känslan vi hade. Jag tänker att det berodde på att han inte utmanades tillräckligt 
intellektuellt. Han kunde ju både läsa och räkna och personalen visste om det, 
men ändå kom inte de intellektuella utmaningarna för hans del.  

När Benjamin kom hem från förskolan upplevde vi honom stressad 
eftersom han sprang runt så mycket. Vi försökte lugna honom genom att sitta 
ned med honom och läsa och räkna och vi gav honom Lätt att Läsa®-böcker. 
Han läste både för oss och för sin lillasyster. Vi köpte även pysselböcker där 
han fick träna logiska resonemang och lösa tankenötter. Vi ville liksom ”mata” 
honom mer. Jag kommer ihåg att jag tänkte att det kommer att bli perfekt med 
förskoleklass. I slutet av förskoletiden fick vi vara med om en fantastisk 
inskolningsprocess. Personal från förskoleklassen kom och besökte 
femåringarna i förskolan och tog med dem på utflykter. Barnen tilldelades en 
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fadder och vi fick ha ett inskolningssamtal med en av de mottagande 
pedagogerna. Jag tror att Benjamin uppfattade att han ”kände” den nya 
personalen.  

Då Benjamin började i förskoleklass tyckte jag att det var en chock från 
dag ett. Jag insåg att det är mycket trygghet i de regler som man har på 
förskolan och plötsligt i förskoleklass gällde inte dessa. Det fanns ingenting av 
det gamla som man tog med sig till det nya. Jag tyckte att jag fick hem en 
annan människa från dag ett. Det var väldigt förvirrande när det gällde vad 
barnen fick och inte fick göra. Något så enkelt som att barnen absolut inte fick 
ha med sig leksaker till förskolan, plötsligt fick de det. Det blev otroligt mycket 
för mig att hantera på en gång. Där vi bor säger man att man börjar i skolan när 
man börjar i förskoleklass. Jag hade tänkt att det inte skulle vara skola. Alla 
barn är tillsammans väldigt mycket på skolan och klasserna är väldigt nära 
varandra, så helt plötsligt har han jättemånga barn att vara tillsammans med 
och han började umgås med mycket äldre barn. Benjamin började även 
smuggla med sig leksaker till skolan, det liksom rann ur fickorna på honom 
och vid ett tillfälle kom han hem med pengar som han sa att han hade fått av 
en kille i femman. Efter fritids ville han helst fortsätta leka med kompisar när 
han kom hem. ”Får jag leka med Johan [fiktivt namn]”? ”Får jag leka med 
Robert [fiktivt namn]”? Ofta ville han leka med de äldre killarna och, ja, han 
är vårt första barn och vi var inte beredda. Han hade redan börjat i skolan med 
allt vad det innebär och hoppet blev brutalt. 

När Benjamin började förskoleklass kom ingen från personalen och mötte 
upp. Jag ville se att de prickade av Benjamin men det gjorde de inte; då följde 
vi med ända in till frukosten. De har jättefina pedagogiska planer men inte så 
bra koll på var barnen är; man lämnas i en ovisshet och jag blir jätteorolig. Men 
Benjamin tycker det är pinsamt att vi följer med in, så nu lämnar vi honom på 
parkeringen. För mig är det som att han går i skolan. De har ju schema och det 
funkar precis likadant som i skolan bara att de har en annan typ av innehåll. 
Det är mer lek än undervisning. Jag skulle önska att det var lite mer 
individanpassat men man förstår ju att det finns otroliga begränsningar för 
lärarna. De har ju så många att ta hand om. När jag frågar Benjamin om vad de 
gjort så svarar han kortfattat att de har lekt. När de har uppgifter som ska lösas 
på papper rafsar han ihop svaren och då personalen inte har någon uppföljande 
uppgift, springer han bara ut och leker. Jag har tagit upp det med personalen. 
De påpekar att förskoleklass inte är första klass men jag tycker att han är där 
inom just läsa och räkna.  

Redan vid inskolningen berättade vi att Benjamin kan läsa. Han läser 
textremsor på TV och han kan läsa och ta till sig instruktioner. Jag är frustrerad 
över att han inte blir mer uppmuntrad och utmanad nu när han är i ”flowet” 
och jag oroar mig för att hans intresse ska avta. Jag önskar att någon såg honom 
lite tydligare och tog sig an honom lite mer. Han är så öppen för allt. Det känns 
som att allting fastnar och det är ju helt fantastiskt. Jag tänker att det är ju en 
underbar möjlighet. Jag får upp bilden av att han står mitt emellan 
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tunnelbanespår och det åker tåg fram och tillbaka bredvid honom, det är ett 
konstant flöde av information och han minns allt, kommer ihåg allt men jag 
upplever att han inte får någon hjälp med att bearbeta intrycken och de nya 
kunskaperna. 

Det som ändå har varit positivt är att han har blivit modigare. Tidigare har 
han tyckt att det har varit jobbigt med mycket folk i större sammanhang. Vi 
har till exempel försökt med att han skulle träna fotboll men det har vi fått ge 
upp. Tidigare har han känt panik och ångest i stora sammanhang, så det är 
positivt att han blivit mer som andra barn. Sedan har vi det här med skolgården. 
Jag tycker att de kunde dela upp den lite mer. I min hjärna målas det upp bilder 
av att Benjamin hänger med äldre elever både på raster och på fritids och min 
känsla är att personalen inte har koll på dem. I förskoleklass har de tillgång till 
alla gemensamma utrymmen och hela skolgården.  

Benjamin tillbringar mycket rast- och fritidstid med äldre killar och 
influeras vad gäller kläder, språkbruk och aktiviteter. Vi ser en jätteskillnad på 
Benjamin nu sen han fick tillgång till detta nya liv. Han kommer hem och 
pratar om att de hittat cigaretter på skolgården och han vill veta vad dessa 
innehåller och få bekräftat att det är farligt att röka. Det har även kommit frågor 
om sex. Det känns som att vi har fått en tonåring och jag var inte beredd på 
det. Benjamin fyller sju år i höst. 

 
Benjamin framställs som ett barn som lär lätt; han beskrivs röra sig på en hög 
intellektuell nivå; samtidigt beskrivs han vara lättdistraherad och ljudkänslig 
samt även ha svårt med finmotorik - egenskaper som lett till att 
gruppaktiviteter och pyssel på förskolan inneburit en utmaning för honom. 
Man kan säga att detta har krävt särskild hänsyn från förskolepersonalen. 
Mamman förefaller ha tagit ansvar för att problemen med pojkens 
intellektuella behov bemöts med lämpliga utmaningar hemma. 
Förskolepersonalen verkar inte till fullo ha insett behoven av intellektuell 
stimulans; Benjamins föräldrar tog itu med problematiken, genom att ge 
intellektuell stimulans hemma. Man kan kanske säga att förskolepersonalen 
gav träning i de bristfälliga förmågorna (till exempel finmotorik), medan 
föräldrarna stimulerade de intellektuella förmågorna hos Benjamin. 
Benjamins språkliga utveckling har varit helt oproblematisk, eftersom han 
lärde sig läsa själv mycket tidigt. Mamman beskriver att de i hemmet 
stimulerat hans utveckling i detta avseende.  

Benjamins övergång till förskoleklass har inneburit en stor omställning, 
inte minst för föräldrarna. Inskolningen gick väldigt bra, men ändå fick 
mamman en chock då Benjamin började i förskoleklass. Kanske var han 
inskolad men inte mamman? Mammans oro verkar till stor del bero på skillnad 
i omvårdnad mellan förskola och förskoleklass. Det var svårt för henne att 
vänja sig vid att Benjamin skulle klara sig utan särskilt mycket tillsyn. Vi får 
dock inte veta så mycket om pojken hade sådana känslor inför övergången. I 
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berättelsen framkommer tvärtom att han försökte utöka sitt revir: han sökte 
sig till äldre barn, något som också oroar mamman. Hon var rädd att Benjamin 
inte skulle kunna ha kontroll över sitt umgänge med äldre kompisar. Vi kan 
fundera på om detta med att välja äldre kompisar kan ha att göra med att 
Benjamin hittills varit understimulerad och han på detta sätt sökte stimulans. 
Mamman antyder en oro över att valet av äldre kompisar ska innebära något 
som Benjamin inte har kontroll över och att detta i så fall kommer att bli en 
ny utmaning för dem som föräldrar att handskas med.     

Uppenbarligen är Benjamins start i förskoleklass omvälvande för 
mamman; hon upplever att barnen lämnas vind för våg. Pojken verkar däremot 
mer oroad över mammans behov av kontroll över vad som händer på 
skolgården än över vad som faktiskt händer där. Mamman är också orolig över 
Benjamins intellektuella utveckling: Benjamin ges sällan möjligheten att 
bearbeta intryck och nya kunskaper. Lärandetågen susar förbi. Pojken 
beskrivs däremot vara mer angelägen just nu att få leka än att få lära. Av 
mammans berättelse framgår vidare att Benjamin utvecklats socialt. Han har 
blivit modigare och uppfattas som mindre blyg. Som ett resultat av den sociala 
utvecklingen har Benjamin sökt stimulans från äldre pojkar i skolan. Mamman 
oroas över detta, eftersom pojken tar efter beteenden på ett brådmoget sätt, 
med aktiviteter och vanor som inte passar en sexåring. Sammanfattningsvis 
beskriver mamman att starten i förskoleklass för Benjamin har inneburit för 
lite omhändertagande, för stora friheter och för lite intellektuell stimulans. En 
oro framkommer gällande hans utveckling, socialt och intellektuellt: Kommer 
han att utvecklas i en negativ riktning socialt? Kommer hans intresse för 
färdigheter i läsning och matematik att stanna av? 

Cillas väg från förskola till förskoleklass, en mammas tillbakablick 
 

Cilla har en intellektuell funktionsnedsättning. Jag brukar säga att hon har 
omfattande stödbehov. När hon var liten tog jag en dag i taget, men nu när hon 
blivit större kan jag tänka på framtiden. Som liten hade hon svårt att röra sig 
och att göra sig förstådd. Hon var därför ofta ledsen och orolig. Hon är söt och 
glad, men blir ofta missförstådd. När hon till exempel gör sig illa kan hon säga 
att allt är bra, men det kan sluta med att vi får åka till sjukhuset. Som liten 
klarade hon inte av för mycket sinnesintryck utan blev då mycket stressad. Det 
var svårt att få andra att förstå detta. Jag fick mycket stöd från habilitering och 
brukade alltid ta med någon från habiliteringen till mötena på hennes förskola. 
De gav råd till mig och personalen och visade oss vad vi kunde göra.  

Hon började på samma förskola som sin storebror, en förskola med en 
avdelning för de yngre barnen och en avdelning för de äldre. Hon hade 
assistenter som turades om att hjälpa henne att orka från det att jag lämnade till 
det att jag hämtade henne. De lekte med henne, eftersom hon mest lekte 
bredvid de andra barnen; hon har aldrig frågat efter kamrater. Det hände att 
assistenterna arbetade med de andra barnen när de skulle stötta Cilla. Det 
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oroade mig, för vem skulle då se om hon behövde hjälp? Det hände att jag 
kände mig streesad över detta och jag upplevde inte att de alltid lyssnade på 
mig. Om man bara tittar på hennes söta yttre så ser man inte hur dåligt hon 
mår. Det visade sig snart att hon inte orkade med förskolan hela dagar. Det var 
för mycket ljud och hon åt också dåligt. Tiden i förskolan minskades därmed. 
I förskolan lärde hon sig att det inte är farligt att ha människor omkring sig. 
Jag sa ofta till personalen, både på habiliteringen och på förskolan, att jag inte 
ville att hon skulle ha egna träningar. Jag har alltid tyckt att det är bättre att 
integrera träningen i vardagsaktiviteter; jag fick stöd från vår sjukgymnast i det 
beslutet.  

Det mesta gick bra tills att hon började jämföra sig med de andra barnen i 
förskolan. Hon upptäckte då att vissa saker inte alltid var så lätta för henne att 
klara av. Vi, jag och hennes pappa, lät henne stanna kvar i förskolan ett år så 
att hon skulle få känna sig duktig och stor. Detta var lätt ordnat och kändes 
som en självklarhet. Det hade blivit svårt att gå i skolan och göra sådana saker. 
Det var vår idé och vår önskan, att hon skulle gå ett år extra i förskolan, och 
den respekterades. Under det sista året i förskolan besökte hon förskoleklassen 
en gång i veckan med en assistent och kamrater. Det var viktigt för henne att 
få se hur det såg ut där.  

En av Cillas assistenter från förskolan följde med upp till förskoleklassen. 
Hon gav Cilla hjälp och stöd, men det räckte inte för Cilla var ändå ofta trött, 
arg och ledsen när jag hämtade henne. Tiden i förskoleklassen var 
bekymmersam och den kändes som en lång inskolning. Det kan ta ett år att 
vänja sig vid en ny miljö. Hon upplevde inte att hon var lika bra som de andra 
barnen och hennes svårigheter bidrog till att gymnastiken och rasterna 
upplevdes skrämmande. Det var också alldeles för mycket ljud i 
förskoleklassen. Hon har inte orkat gå fulla veckor utan ofta har hon fått stanna 
hemma. Vi har anpassat situationerna omkring henne så att de ska bli bättre för 
henne; till exempel har hon börjat gå i förskoleklassen några dagar i veckan i 
stället för fem. Det har visat sig vara bra för henne. Hon har blivit starkare. 
Personalen i förskoleklassen har också gjort vissa anpassningar för att göra det 
lugnare för henne de dagar hon är där, till exempel får hon nu äta på en lugn 
plats. 

 

Cilla beskrivs som ett skört barn med omfattande stödbehov, dels hemma dels 
på förskolan och i förskoleklassen. För Cilla krävs särskild hänsyn från 
förskolans och förskoleklassens lärare och personal. Det finns många orsaker 
till detta: Cillas funktionsnedsättning innebär att hon har svårt att röra sig, göra 
sig förstådd, klara av mycket sinnesintryck, samspela med andra barn och att 
orka med hela dagar. Några ytterligare orsaker beskrivs vara omständigheter 
i hennes förskole- och förskoleklassmiljö, till exempel höga ljudnivåer och 
krav på grovmotoriska färdigheter som Cilla ännu inte riktigt behärskar. 
Mamman verkar ha fått dra ett tungt lass i arbetet med att klargöra Cillas 
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behov, även om hon också fått hjälp av personal från habilitering i möten med 
förskolans personal.  

Mamman berättar att förskoletiden för Cilla inneburit att hon blivit mer 
van vid andra barn, även om hon inte leker mycket med dem. Det har dock 
också inneburit att hon börjat jämföra sig med andra barn. Cilla har stannat 
kvar i förskolan ett år extra för att få känna sig stor och duktig; det har varit 
viktigt för henne att på detta sätt få ta ett steg tillbaka, eftersom hon har lagt 
märke till att andra barn inte har svårigheter på samma sätt som hon. Den 
förlängda tiden i förskolan har initierats av hennes föräldrar, som sett hennes 
behov av en mer utdragen övergång till förskoleklass. Cillas tid i 
förskoleklassen har varit besvärlig och hon har inte orkat gå fulla veckor. Hon 
har varit hemma ofta. Situationen har vänt till det bättre när hon börjat att gå 
bara några dagar i veckan i förskoleklassen, när hon erbjudits anpassningar så 
som en lugn matstund i förskoleklassen och när hon får tillbringa mer tid 
hemma. Hon har blivit allt starkare och en vändpunkt har kommit till stånd i 
Cillas och Cillas mammas liv.  

Signifikanta personer för mamman, och indirekt även för Cilla, är de 
professionella som ger henne råd och stöd. De har bekräftat hennes 
beskrivningar av dotterns behov och minimerat risken att hon skulle bli tagen 
för att enbart vara en orolig mamma. 

Gemensamma, särskiljande och specifika drag i mammornas 
tillbakablickar  
Den väg från förskola till förskoleklass som beskrivs av de tre mammorna 
beskrivs i både gemensamma och i särskiljande ordalag.  

Gemensamt för de tre mammorna är att de uttrycker oro i något avseende 
på grund av att deras barn har särskilda behov: Adam beskrivs vara i behov av 
stöd för att bemästra sin aggressiva hållning, Cilla beskrivs vara i behov av 
stöd i lek och när hon ska lära sig nya saker, och Benjamin beskrivs vara i 
behov av intellektuella utmaningar och stimulans. Det är alltså inte enbart 
mammor till barn som befinner sig i svårigheter som kan känna oro under ett 
barns väg från förskola till förskoleklass; en mamma till ett barn som lär lätt 
kan också känna oro. Det är viktigt att ha i åtanke för dem som arbetar inom 
förskola eller förskoleklassverksamhet. Mammornas oro verkar ofta relaterad 
till övergångar. Adams mamma oroar sig för starten i klass ett, Benjamins 
mamma oroar sig för att hennes son i förskoleklassen inte ska få den 
intellektuella stimulans han behöver och Cillas mamma skjuter upp dotterns 
inträde i förskoleklass. Dessa resultat bekräftar tidigare forskning (McIntyre 
et al., 2007) i bemärkelsen att föräldrar kan känna oro inför och i samband 
med barns förflyttningar från en lärmiljö till en annan. En annan likhet är att 
de tre mammorna är lösningsorienterade. De engagerar sig i sina barn och vill 
bidra till att problem förebyggs och får en lösning. De tre mammorna 
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värdesatte inskolning- och övergångsaktiviteter såsom besök i den nya 
lärmiljön och möten mellan personal i förskola och skola. Det har påtalats av 
Ahtola et al. (2016) att föräldrar, och särskilt mammor tillskriver sådan 
aktiviteter betydelse. Aktiviteterna kan nämligen göra övergångar tryggare 
(Ackesjö, 2014; Ahtola et al., 2016; Alatalo, Meier, & Frank, 2014). Ett sådant 
engagemang hos mammorna ska inte tolkas som ett tecken på att de är 
överbeskyddande eller i behov av kontroll. Vi kan konstatera, i likhet med 
Myndigheten för skolutveckling (2008), att ett ömsesidigt engagemang och 
ett gott samarbete mellan hem, förskola och förskoleklass kan öppna upp för 
fler och ännu bättre framkomliga lärandevägar från förskola och in i 
förskoleklass. Föräldrarna kan sina barn och den här studien visar att de har 
mycket viktigt att berätta för personal i förskola och förskoleklass. De vill och 
kan ta aktiv del i arbetet med att förebygga och lösa problem.  

Men sedan skiljer de tre berättelserna sig åt: för Adams del har behoven 
kunnat tillgodoses. Oron kring honom är inte längre lika stor och det finns 
goda förhoppningar om att han ska kunna utvecklas harmoniskt. Till stor del 
får denna förhoppningsvis lyckliga utgång tillskrivas mammans 
ansträngningar och engagemang. Benjamin har behov av extra stimulans på 
grund av han lär lätt men detta behov tillgodoses inte i förskoleklassens 
verksamhet. Det finns tecken på att det kan innebära ogynnsam utvecklig för 
Benjamins del och mamman är orolig. Han har bland annat börjat umgås med 
äldre barn som ägnar sig åt aktiviteter som, enligt hans mamma, inte passar 
för en sexåring. Det är möjligt att dessa relationer erbjöd honom spänning och 
stimulans i vad som för honom annars verkade vara en relativt ostimulerande 
förskoleklass. Vi kan notera att hans förskola nog hanterade hans särskilda 
begåvning på ett bättre sätt än hans förskoleklass och att ett barn som har 
behov av intellektuell stimulans kan trivas bättre på förskola än i 
förskoleklass. En förklaring till denna omständighet, vilken inte ska förstås 
som en ursäkt, kan vara att hans tid i förskoleklass inrymde fler vuxenstyrda 
aktiviteter som han uppfattade som ointressanta och för lätta. I förskolan var 
han troligen mer fri att arbeta med sina intressen och att leka de lekar som 
stimulerade hans intellekt. För Cillas vidkommande gäller att hon har stort 
behov av stöd och att hon får stöd men att det ändå inte är tillräckligt. Hon har 
varit hemma mycket. Hennes stödbehov kommer troligen att finnas kvar över 
tid. Ytterligare en skillnad i de tre berättelserna är att Cillas mamma, i högre 
grad än de övriga mammorna, beskriver förskolans och förskoleklassens 
betydelse för ett barns sociala utveckling och att det där ges möjlighet att vänja 
sig vid andra barn. Benjamins och Adams berättelser handlar också om social 
utveckling och interaktion så som lek men mer om förmågor i matematik och 
språk än Cillas, det vill säga om deras akademiska utveckling och den roll som 
en förskola och förskoleklass kan spela för ett barns akademiska utveckling.   

För att sammanfatta vad som är specifikt i varje enskilt barns situation 
gäller för Adam att hans mamma bedriver en målmedveten och klarsynt kamp 
för att hennes barn ska utvecklas harmoniskt. Det som framkommer i 
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berättelsen om Adam är en pojke som till en början har stora inneboende 
problem med ängslan och aggressivitet, som utsätts för stora krav i övergång 
från förskola till förskoleklass (i och med bussresandet på egen hand och 
missförhållandena gällande trakasserier från äldre barn i den nya skolan), som 
löper risk att mobbas i förskoleklassen, men som omges av mycket god 
vuxenomsorg. Det förefaller vara denna omsorg som gör att han sedan 
utvecklas i positiv riktning, lugnar ner sig och finner sig till rätta samt verkar 
ta de stora utmaningarna i och med starten i förskoleklass med ro. Specifikt 
gynnsamt för Adams sociala utveckling verkar vara att han har omfattande 
nätverk omkring sig av vuxna, både privat och professionellt. En mormor, 
morbror och morfar betyder mycket för honom, och en specialpedagog stöttar 
hans förskollärare och en familjerådgivare stöttar hans föräldrar. Även när det 
gäller matematisk och språklig utveckling har Adam det väl förspänt; han får 
tillämpa både språk och matematik praktiskt hemma. Hur det ska gå för Adam 
fortsättningsvis verkar för läsaren ligga i händerna på mamman: ska hon orka 
fortsätta vara vaksam på hur hennes son har det och orka kämpa för att han 
ska utvecklas på ett bra sätt, framför allt socialt?     

Specifikt för Benjamin är att han kan förstås som särskilt begåvad, med allt 
vad det innebär av behov av extra stimulans och hänsyn. Eftersom han 
förefaller röra sig på en högre intellektuell nivå än jämnåriga behöver han 
andra utmaningar och ett annat bemötande. Precis som Adams mamma har 
även Benjamins mamma försökt framhålla pojkens behov för personalen, men 
till skillnad från Adams mamma bemöts Benjamins mamma av oförståelse. 
Föräldrarna får i hemmet kompensera för den uteblivna intellektuella 
utmaningen i förskolan och förskoleklassen. Detta kan tolkas gå stick i stäv 
mot ambitioner i skollag och läroplan (SFS, 2010:800; Skolverket, 2011a, 
2011b) eller som om att hemmet kompletterar förskolan och förskoleklassen. 
Barn som lär lätt ska ges utmaningar i skolan så att de kan nå längre i sin 
utveckling. Specifikt ogynnsamt för Benjamins sociala utveckling kan vara 
om utebliven intellektuell stimulans i förskoleklassaktiviteter gör att han söker 
annan stimulans som umgänge med äldre barn kan erbjuda. När det gäller 
matematisk och språklig utveckling är det oproblematiskt för Benjamin. Ändå 
infinner sig hos läsaren en oro för hur det ska gå för Benjamin i skolan: ska 
han möta förståelse hos skolans personal och få de utmaningar han behöver? 
Ska mamman orka fortsätta kräva detta eller ska personalen själva inse det? 
Eller kommer pojken att upphöra med att ha förväntningar på att skolan ska 
kunna ge honom den stimulans hans intellekt kräver, och söka sig bort från 
skolan – till vad? Tidigare forskning (Persson, 2010) och texter (Mönks & 
Ypenberg, 2009) som skrivits på området indikerar att det kan finnas fog för 
denna oro. Barn såsom Benjamin och som lär lätt behöver intellektuell 
stimulans för att trivas i skolan och nå sin fulla potential. 

För Cilla krävs omfattande stödinsatser, på grund av hennes 
funktionsnedsättning. Mamman har fått axla ett stort ansvar i att klargöra 
omfattningen av Cillas stödbehov och flickan får också en hel del stöd. Hon 
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har också fått möjlighet att gå kvar i förskola ett extra år. Hennes väg till 
förskoleklass kan därför förstås som annorlunda och ovanlig (Lundqvist, 
2016). En stor vinst för Cillas del är samvaron med andra barn. Hon har 
utvecklats socialt, även om det också finns en oro, hos både henne själv och 
hos mamman, för att hon ska jämföra sig med andra barn och komma till korta. 
I likhet med Adams, och i viss mån även Benjamins mamma, får Cillas 
mamma bära ett stort ansvar för att problemen i förskola och förskoleklass ska 
lösas, och hennes ansträngningar verkar ha resulterat i positiv förändring. 
Cillas mammas ansträngningar ter sig dock som mer omfattande och 
signifikanta. Läsaren kan oroas över hur det ska gå för Cilla i den obligatoriska 
skolan när kraven kan antas komma att öka ytterligare.  Åtgärder och stor 
omsorg kommer troligen även fortsättningsvis att behöva riktas både mot Cilla 
och hennes lärmiljöer.  

Avslutande reflektion 
Det är intressant att så få livsberättelser som tre, kan belysa så många olika 
aspekter på barns vägar från förskola till förskoleklass. I den här studien visar 
livsberättelserna att barns utbildningsvägar från förskola till förskoleklass kan 
se olika ut, till exempel kan ett barn ha en förlängd tid i förskola och en 
uppskjuten start i förskoleklass. Berättelserna visar också att övergångar 
mellan förskola och förskoleklass kan förstås som kritiska vändpunkter i 
bemärkelsen att de medför byte av lärmiljöer och förändringar i relationer för 
barn och deras mammor. Därtill pekar berättelserna på att mammor kan känna 
oro för att deras barn inte ska få det stöd, eller den extra stimulans, som de 
behöver för att kunna delta, lära sig och utvecklas i förskola och förskoleklass. 
Dessutom pekar berättelserna på att mammor kan välja att ta en aktiv del i 
arbetet med att förebygga och lösa problem i förskola och förskoleklass. De 
vill sina barns bästa och verkar för att de ska få en trygg och harmonisk tid i 
förskola och förskoleklass, samt intellektuell stimulans och nödvändiga behov 
tillgodosedda. De kan uppleva att de inte alltid blir lyssnade till och 
respekterade, och försöker då lösa problem på hemmaplan genom utökad tid 
hemma för vila och genom intellektuella fritidsaktiviteter. Förutom detta visar 
berättelserna att tiden i förskoleklass kan vara problematisk för barn i behov 
av stöd och stimulans och att den skolformen därför inte, i dessa fall, förefaller 
vara en välfungerande och oproblematisk bro mellan förskola och klass ett. 
Att införlivas i en ny lärmiljö, som utgör det tredje steget i en övergång 
(Garpelin, 2014; van Gennep, 1960) kan ta lång tid särskilt för ett barn med 
omfattande stödbehov. Först när året närmar sig sitt slut är barnet inskolad, 
men då är det återigen dags för ännu en övergång - till klass ett. 

Visserligen är exemplen valda med utgångspunkt i att de förefallit 
författarna vara särskilt intressanta, men de belyser att livsberättelser som 
metodansats (Bertaux, 1981; Goodson & Sikes, 2001; Jepson Wigg, 2015; 
Perez Prieto, 2006) levandegör och skapar förståelse för människors 
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livserfarenheter och upplevelser såsom oro. När vi kommer en annan 
människa nära, till exempel en mamma, och lyssnar in och förstår vilka 
konsekvenser händelser och relationer i en förskola eller förskoleklass kan få, 
samt i övergångar däremellan, kommer det troligen att bli än mer angeläget 
att verka för förbättringar, att undanröja hinder och att lösa problem så att 
föräldrars oro minskas, föräldrars välbefinnande uppnås och barns olika behov 
tillgodoses.  

Resultaten från denna studie kan inte generaliseras till andra föräldrar utan 
ska förstås som exempel på hur några mammor kan uppleva barns 
utbildningsvägar. Studien bidrar med nya kunskaper om barns 
utbildningsvägar från förskola till förskoleklass i Sverige och till att 
förståelsen fördjupas för hur dessa kan upplevas av föräldrar. Att kunskaperna 
ökar och förståelsen fördjupas är viktigt med tanke på det stora antal barn som 
går i förskola och förskoleklass, och som varje år gör en övergång däremellan 
(Skolverket, 2015), samt med tanke på det stora antal föräldrar som varje år 
berörs av dessa verksamheter, övergångar och kritiska händelser. 
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De yngsta barnens meningsskapande: om 
undervisningspraktiker i förskolan  

ESTER CATUCCI 
 

 

Sammanfattning 
Undervisningsbegreppet är ett nytt begrepp inom förskolan. Som ett första 
steg inom utbildningssystemet räknas förskola som en egen skolform och om-
fattas av skollagens definition av undervisningsbegreppet. Däremot förekom-
mer inte begreppet i förskolans läroplan och inte heller används den i större 
utsträckning inom verksamheten. Med stöd i en pragmatisk ansats undersöks 
i denna studie ett möjligt sätt att konceptualisera undervisning i förskola samt 
vilka didaktiska konsekvenser som följer med olika undervisningsstrategier. 
En observationsstudie genomfördes under en termin på en avdelning för yngre 
barn och omfattade tre förskollärare och tolv barn i åldrarna 1 till 3. Ett urval 
av observerade tillfällen analyserades med hjälp av ett analysverktyg som ti-
digare utvecklats inom en pragmatiskt inspirerad ansats. Resultaten pekar på 
att förskollärare använder sig av olika undervisningsstrategier i olika samman-
hang och att detta bidrar till olika möjligheter för lärande för de involverade 
barnen. 

 
Nyckelord: Förskolan, yngre barn, undervisning, lärande, förskollärare, 
pragmatism                                                                               

Inledning 
Idag är 83 procent av barnen mellan 1-5 inskrivna i förskolan. I åldersgruppen 
1-3 är det 76 procent som deltar i förskolans verksamhet1. Dessa höga siffror 
talar för att den stora majoriteten av barnen i Sverige tillbringar sina första 
levnadsår i en institutionell kontext avsedd för att utbilda växande generat-
ioner, inte minst utifrån de normer och värden som vårt samhälle vilar på.  

                                                
1 Skolverkets statistisk: http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabel-
ler/forskola/barn-och-grupper 
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Att betrakta förskolan som en utbildningsinstitution kan sägas vara i linje 
med de förändringar som förskolan har genomgått de sista årtiondena, vilket 
tydligt markeras med att det övergripande ansvaret för förskolan har flyttats 
från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet (1996).  

Förändringen kan även beskrivas som ett skifte från ett omsorgprojekt, med 
utgångspunkt i familjepolitik till ett utbildningspolitiskt projekt (Persson, 
2008). 1998 fick förskolan sin första läroplan som karakteriseras av strävans-
mål, med emfas på helhetstänkande kring lärande, omsorg och lek. Ett hel-
hetstänkande som kan sammanfattas i begreppet EDUCARE (OECD, 2006). 
Därmed blir förskolan en del av utbildningspolitiken och första steget för bar-
nen i utbildningssystemet. 

Fokus på förskolan som en arena för barns lärande ligger därmed i linje 
med förskolans förändrade uppdrag. Sedan införandet av läroplanen kan lä-
randebegreppet sägas ha varit centralt. Den revidering som genomfördes 
20102 tillsammans med Skollagens skrivningar3 har medfört att undervis-
ningsbegreppet har blivit aktuellt även i förskolan. Därmed finns det ett behov 
av att även inom forskningen närma sig undervisningsbegreppet i förhållande 
till förskolans verksamhet, där det har inte brukats i något större utsträckning, 
vilket Skolinspektionens senaste rapport ”Förskolans pedagogiska uppdrag- 
Om undervisning, lärande och förskollärarens ansvar” (2016) styrker4. I rap-
porten kan man läsa följande definition av undervisning: 

Skollagens definition av undervisning som målstyrda processer som syftar till 
utveckling och lärande torde kunna jämföras med läroplanens stimulera och 
utmana barnens utveckling och lärande. Stimulans och utmaningar kan 
dock ske på många olika sätt men det är först när det medvetet riktas mot strä-
vansmålen och blir en lärprocess som vi kan tala om undervisning (s. 28, fet-
stil min).  

 

                                                
2 2010 reviderades förskolans läroplan och förskolans pedagogiska uppdrag förtydligades, 
framförallt med avseende på språkliga, kommunikativa och matematiska aspekter samt med 
avseende på naturvetenskap och teknik. 
3 Enligt skollagen(Skolverket2011) betraktas förskolan som en egen skolform och omfattas av 
begreppet undervisning. I kap. 1, par. 3 definieras undervisning på följande sätt: ”Sådana mål-
styrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lä-
rande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden”. Särskilt ansvar anges 
både i läroplanen och i skollagen till förskollärare, som i lagens mening är ansvarig för under-
visningen i förskolan. 
4 Genom åren har Skolinspektionen genomfört flera tillsynsärenden vars syfte är att se hur lä-
roplanens intentioner realiseras Dessa resulterar i rapporter vars beskrivningar ger indikat-
ioner på det aktuella läget i olika förskoleverksamheter runt om i landet. Dessa kan i viss mån 
generaliseras till andra verksamheter, som inte har ingått i själva tillsynen. Tidigare rapporter 
är bland annat: Förskolan – före skolan – lärande och bärande (2007) & Förskolans pedago-
giska uppdrag (2011).  
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Skolinspektionens rapport (2016) pekar dock på att undervisningsbegrep-
pet sällan används i förskolan. Detta är kanske föga förvånande: ordet ”lä-
rande” förekommer 47 gånger i förskolans läroplan (Vallberg Roth, 2011). 
Man pratar därmed hellre om lärandet som ett bärande begrepp. Vidare finns 
det en utspridd bild av lärande som en process som pågår hela dagen, ”barn 
lär sig hela tiden”. En konsekvens av denna syn är att förskollärarens roll i 
processen kommer i skymundan och blir otydlig (Skolinspektion, 2016).   Det 
går att urskilja en ovilja att använda sig av begreppet ”undervisning”. Denna 
ovilja kan tolkas som ett sätt att behålla förskolans särdrag gentemot  skolan.  

Dock är det inte heller enbart inom förskolans värld som begreppet ”lä-
rande” har vunnit mark. Även i övriga utbildningsinstitutioner används läran-
debegreppet i allt större utsträckning: med termen ”learnification” understry-
ker Biesta (2009)  hur lärandebegreppet är nästan intill hegemoniskt, då det 
mesta har kommit att handla om lärande och allt mindre om undervisning, 
lärarens roll och utbildningssyfte. Säfström, Månsson och Osman (2015), häv-
dar, i likhet med Biesta, att ”lärande” fungerar som en tomt begrepp som kan 
innehålla precis allting. Säfström et al.(2015) argumenterar bland annat för att 
det är undervisningen som lärare kan ha kontroll över. Och att det är genom 
undervisning i en situerad kontext som lärare kan öppna upp för nya sätt att 
tänka och handla.  

Den ovannämnda utbildningsforskningen lyfter därmed också fram beho-
vet att fördjupa sig i begreppet undervisning. Det är därmed av intresse att 
studera hur lärande och undervisning är sammankopplade med varandra i re-
lation till den pedagogiska verksamhet som omfattar de yngsta barnen i för-
skolan. 

Om vi håller fast vid att undervisning är det som lärare kan ha kontroll över 
och att lärande och undervisning är sammankopplade kan fokus på undervis-
ning och i synnerhet undervisningspraktiker5 så som de kan urskiljas i försko-
lans vardag, möjliggöra en fortsatt diskussion kring förskollärarens roll och 
hur undervisningsbegreppet kan förstås i relation till förskolan (Klaar, 2013; 
Klaar & Öhman, 2014; Hedefalk, Almqvist & Lundqvist, 2013; Hedefalk, 
2014; Kultti & Pramling, 2015). Den föreliggande studien avser att vara ett 
bidrag i denna riktning utifrån en pragmatisk teoribildning. 

I det följande kommer meningsskapande används som synonym för lä-
rande6 och lärarens respons konceptualiseras som undervisning.  

 

                                                
5 Undervisningspraktik är ett begrepp som ofta återkommer i pragmatiskt inspirerade studier 
(se exempelvis Lindqvist, 2009). Min tolkning av begreppet är att undervisning alltid sker i 
situerade kontexter (praktiker) som är präglade av normer och traditioner (vilket i flera studier 
har också studerats i relationen till ämnestradition, se exempelvis Lundqvist, 2009).  
6 Klaar (2013) definierar lärande i ett pragmatiskt perspektiv som ”meningsskapande i termer 
av erfaranden som utvecklar nya och mer specifika vanor, vilket även innefattar socialisations 
aspekter av lärande” (s. 55). Denna studie delar samma utgångspunkt. 
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Syfte och frågeställning 
Syftet med detta antologikapitel är att, utifrån mikroanalyser, belysa hur förs-
kollärares respons på barns handlingar kan konceptualiseras som undervis-
ning. Därefter diskuteras förskollärares undervisningspraktiker utifrån de di-
daktiska konsekvenser som dessa praktiker ger upphov till. Frågeställningen 
jag avser att besvara är: 

- Vad blir de didaktiska konsekvenserna av förskollärares undervisning 
för barns meningsskapande?  

 
Även om fokus i denna studie ligger på förskollärarnas betydelse innebär inte 
detta att barnens aktiva roll i meningsskapande processer underskattas. 
Deweys transaktionella perspektiv7 innebär att bägge parter i en kommunika-
tiv process påverkar varandra. Fokus på förskollärare är därmed att betraktas 
som en analytisk uppdelning av en ömsesidig process (se Klaar, 2013). 

Lärande och undervisning: ett pragmatiskt perspektiv 
Denna studie tar sin teoretiska utgångspunkt i en pragmatisk syn på lärande 
och undervisning, framförallt Deweys (1859-1952) pragmatism. Därför kom-
mer ett urval av begrepp som har direkt relevans för denna studie presenteras.  

Deweys pragmatism kännetecknas av att sätta handlingar i centrum och kan 
därmed även beskrivas som ”handlingsorienterad teori” (Klaar, 2013; Cai-
man, 2015). Deweys intresse för utbildningsfrågor kan ses i ljuset av hans 
centrala begrepp, där i institutionella sammanhang nya erfarenheter möjlig-
görs och nya vanor formas.  

Människan som levande organism är alltid i världen och i kontakt med värl-
den genom sina handlingar. Och världen är inget slutet objekt, som ligger där 
ute oförändrad, i väntan på att bli upptäckt. Att vara i världen och i kontakt 
med världen betyder att erfara och det gör vi genom våra handlingar. Vårt 
erfarande är alltid situerat i det sammanhang där vi handlar. Det vi gör ingår i 
en aktivitet och det som vi erfar kan inte kopplas bort från själva aktiviteten. 
De erfarenheter vi gör, de sker alltså i en kontext som är socialt och kulturellt 
formad (Brinkmann, 2011).  

Den sociala och kulturella dimensionen utvecklar Dewey genom begreppet 
”vana”, vilket också är att betraktas som ett av hans mest centrala begrepp. 
Vanor är inte medfödda men däremot utvecklas dessa i och med att människa 
alltid ingår i någon form av gemenskap. Vanor är alltid med i vårt handlande: 
de konstituerar en predisposition att handla på ett visst sätt. Vidare blir världen 
meningsfull genom våra vanor: ”Vanan är ett medium som filtrerar allt det 

                                                
7 Det transaktionella perspektiv, som Dewey utvecklar med Bentley (1949), syftar till att und-
vika en på förhand förutbestämt indelning mellan exempelvis ett subjekt och ett objekt, vilket i 
stället är fallet i innebörden av interaktions-begreppet. 
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material som når fram till våra förnimmelser och tankar” (Dewey 1922/2005, 
s. 45). 

Erfarenhet, vana och lärande är begrepp som är förenade i Deweys filosofi. 
Lärande är exempelvis knutet till erfarenhetsbegreppet på följande sätt ”When 
we experience something we act upon it, we do something with it ; then we 
suffer or undergo the consequences” (Dewey,1916/1944, s. 139).  Dewey 
framhåller alltså både en passiv och en aktiv rörelse i formandet av våra erfa-
renheter.  

Att utveckla en vana är också att betrakta som ett tecken på lärande, därför 
att vi under tiden har utvecklat ett ändamålsenligt sätt att handskas med de 
utmaningar vi möter. Att lära är alltså en form av funktionell anpassning där 
våra vanor genomgår en transformativ process (Wickman, 2006, 2014). Lä-
randet är kontingent, det vill säga unikt i sin karaktär (Hamza, 2014), situerat, 
det vill säga det utspelar sig i en specifik social kontext och det innehåller 
element av kontinuitet och förändring (Wickman, 2006, 2014).  

Kontinuitetsdimensionen betonas starkt i Deweys erfarenhetsbegrepp 
(1938/2015) genom att använda tidigare erfarenheter, reaktualiseras dessa i 
nya sammanhang. Ibland går det att använda vanor som är knutna till dessa 
erfarenheter och mötet med det nya kan fortlöpa utan stora problem. Andra 
gånger få vi delvis hjälp av våra erfarenheter men i ett nytt sammanhang be-
höver vi också ”omkonstruera” eller transformera, dessa (se också Wickman, 
2006, 2014). Själva processen stödjs också av våra vanor8.  

Eftersom varje erfarenhet är av betydelse för framtida erfarenheter, lägger 
Dewey stort ansvar på pedagogerna. Det är deras bedömning som ska avgöra 
om de erfarenheter som görs i utbildningssammanhang, är av sådan karaktär 
att de verkligen stödjer individens utveckling9 (Dewey, 1938/2015). Denna 
bedömning görs i relation till det som Dewey definierar som ett syfte: ”A pur-
pose is an end-view. That is, it involves foresight of the consequences which 
result from acting upon impulse” (Dewey, 1938/2015, s.67). 

Att tydliggöra syftet med en aktivitet är också, från lärarens sida, ett sätt att 
stödja den transformativa processen som utbildning syftar till. Det möjliggör 
en rörelse mellan det som barn/elever redan kan och har erfarenheter av mot 
det okända, det nya som ska lägga grunden för det lärandet som avses i för-
skolan/skolan (Wickman & Östman, 2002; Wickman, 2014). 

Dewey lyfter även fram hur människors handlande i hög grad påverkas av 
den respons man får från omgivningen, i och med att vi alltid ingår i ett socialt 
sammanhang:”What he does and what he can depend upon the expectations, 
demands, approvals, and condemnations of others” (Dewey 1916/1944, s. 12). 

                                                
8 I Deweys begrepp vana räknas in både emotionella och intellektuella dispositioner. Dessa 
dispositioner har en aktiv roll i vårt sått att möta omgivningen (se Dewey, 1938/2015, s. 35).  
9 Dewey använder sig av begreppet education as growth och därmed använder han inte den 
engelska motsvarigheten till ordet utveckling (det vill säga development) möjligtvis därför att 
utveckling kan tolkas som en mer förutbestämd process, vilket i så fall strider mot Deweys syn 
på lärande.  
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Detta betyder också att vanorna som så småningom formas inte kan betraktas 
som endast individuella, utan som ett resultat av våra kontinuerliga transakt-
ioner10 med omgivningen.   

Deweys tankar har inspirerat på olika sätt praktiknära forskning. Bland an-
nat genom att sätta handlingar i centrum, att behandla individuella och kultu-
rella dimensioner som ömsesidiga, att betrakta lärande som situerad, att se 
lärande som förändrad handling och genom att knyta handling till vana. Uti-
från olika intressen har givetvis vissa aspekter betonats mer än andra11. 

I denna studie sätts handlingar och deras konsekvenser i fokus. Framförallt 
betonas betydelsen av förskollärarens handlingar för vad barnen ha möjlighet 
att lära sig och få erfarenhet av (se Klaar, 2013; Hedefalk, 2014). Förskollära-
rens handlingar betraktas som en form av påverkan som anger riktningen i 
själva sammanhanget. Undervisningen i förskola konceptualiseras följaktligen 
som sättet på vilket förskollärare skapar en riktning i situationen. Utifrån 
Deweys begreppsapparat förs en diskussion kring de didaktiska implikationer 
som kan urskiljas i situerade möten mellan barn och deras förskollärare      

Tidigare forskning: Kommunikation och undervisning i förskola 
Internationellt sett kan man urskilja några aspekter som tidigare forskning har 
framhållit som viktiga i relationens till barns lärande och utveckling12 i för-
skola. Även om begreppet undervisning inte förekommer i större utsträckning 
med vissa undantag, (se exempelvis Graue, 2008; Ryan & Goffin, 2008) an-
vänds andra begrepp som relevanta för den föreliggande studien.  

I den tidigare forskning som här presenteras framhålls den kommunikativa 
och intersubjektiva dimension som karakteriserar undervisningssituationer 
som det är angeläget att studera närmare. Begreppet kommunikation är också 

                                                
10 Det transaktionella perspektiv, som Dewey utvecklar med Bentley (1949), syftar till att und-
vika en på förhand förutbestämt indelning mellan exempelvis ett subjekt och ett objekt, vilken 
är istället fallet i innebörden av interaktion-begrepp. 
11 Inom forskningsgruppen SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discourses) har 
flera forskare utvecklat ett handlingsorienterat angreppssätt (med fokus på bland annat NO- 
undervisning, idrottsundervisning och frågor om hållbarutveckling) inspirerat av Deweys 
pragmatism och den senaste Wittgenstein. Flera referenser till studier gjorda med anknytning 
till denna forskningsgrupp hittar läsaren i texten.   
12 Utveckling och lärande är två ord som ofta förekommer tillsammans och ibland klumpas 
ihop, både i läroplansskrivningar och i forskning. I denna studie används inte utveckling (om 
den förstås som en förutbestämd och mer eller mindre linjär process) som synonym för lärande. 
Däremot kan utveckling, utifrån Deweys tankar, förstås som en växelverkan mellan organismen 
och miljön som innebär ständiga förändringar av båda (Dewey, 1929/2003). Vidare kan ut-
veckling i en utbildningskontext förstås som växande (growth), vilket innebär både ett intellek-
tuellt och moralisk växande (se Dewey, 1938/2015, s. 36). Att växa som individ, både intellek-
tuellt och moraliskt, innebär bland annat att vi kan skapa nya meningar och därmed relatera oss 
till omgivningen på nya sätt, utifrån nyskapade meningar (se Dewey, 1929/2003, s. 167). Denna 
sista innebörd, det vill säga utveckling som växande, betraktar jag i den föreliggande studien 
som synonym till lärande. 
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ett centralt begrepp i Deweys pragmatism. Det innebär att den tidigare forsk-
ning som diskuteras i detta avsnitt också har beröringspunkter med en prag-
matisk syn på lärande och undervisning.  

Siraj-Blatchford och Manni (2008), har exempelvis, med stöd i en omfat-
tande brittisk studie (REPEY), studerat kommunikativa mönster i en brittisk 
förskolekontext genom att analysera vilka frågor personalen ställde till för-
skolebarnen. Resultaten visar att en övervägande majoritet av de frågorna som 
ställdes av vuxna till barnen (hela 94,5 %) var slutna frågor, där fakta, minne 
eller att välja mellan förutbestämda alternativ var i fokus. 

Att studera just frågemönster är inte nytt inom utbildningsforskning. I 
klassrumsforskning är det flera studier, vars intresse ligger i interaktioner som 
skapas i klassrummet mellan elever och lärare, som har uppmärksammat sät-
ten på vilka lärare använder sig av frågor för att stödja lärandet (se exempelvis 
Weels & Arauz, 2006). 

Jonsson och Williams (2013) analyserar i sin studie frågemönster som 
kommer till uttryck i förskolans praktik och visar hur förskollärarna tar ett 
betydande utrymme utan att ge barnen möjlighet att tänka efter.   

Denna studie betraktar dock inte frågemönster som det centrala utan däre-
mot förskollärares respons, som yttrar sig både i tal- och kroppshandlingar och 
som skapar en riktning för barns följande handlingar. Emellertid är det kom-
munikativa processer som står i fokus likaväl som i den forskning som utgår 
från lärarens frågor. I bägge fallen är det lärarens handlingar och deras konse-
kvenser i klassrum/förskolemiljö som analyseras. Den forskning som hittills 
har redogjorts för pekar därmed på betydelsen av att studera de kommunika-
tiva processerna i undervisningssituationer. 

Jonsson har i sin avhandling (2013) undersökt hur läroplanen realiseras för 
de yngsta barnen i förskolan och hon har i sin studie bland annat fokuserat på 
hur förverkligande av läroplanen sker genom den kommunikativa dimens-
ionen, i möten mellan förskollärare och barn. Hennes resultat pekar på att ar-
bete med en så kallad ”nuets didaktik” rymmer både potential och begräns-
ningar. Lärarens medvetenhet är helt avgörande och därmed kan läroplanen 
realiseras olika. Avgörande är bland annat lärarens förmåga att tolka barnens 
uttryck och utvidga innehållet. Därmed är att lyssna på det som barnen säger 
och bekräfta det inte tillräckligt om man inte lägger till en tolkning av barnens 
intentioner med syfte att utvidga innehållet i, ett för barnen meningsfullt sam-
manhang.  Detta resultat stödjs av tidigare internationell forskning (se exem-
pelvis Sylva, Melluish, Sammons, Siraj-Blatchford & Taggart, 2010). 

När Kultti och Pramling (2015) konceptualiserar begreppet undervisning i 
en svensk förskolekontext utgår de från ett sociokulturellt inspirerat synsätt, 
där etablering av intersubjektivitet är centralt. En sådan etablering sker, enligt 
författarna, när olika perspektiv och meningar förhandlas och koordineras i en 
kommunikativ process. Följaktligen definieras undervisning som situationer 
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där förskollärare koordinerar olika perspektiv och skapar en gemensam akti-
vitet utifrån sina egna och barnens bidrag13.  

Ett pragmatiskt tillägg till konceptualisering av undervisning i 
förskolan 
Utifrån ett pragmatiskt inspirerat ramverk strävar jag i detta antologikapitel 
efter att belysa betydelsen av förskollärarens respons för barnens handlingar 
utifrån ett didaktiskt perspektiv. Förskollärares respons medverkar i skapande 
av både utrymme och begränsningar för vad barnen kan lära sig och skapa 
mening kring. Därmed kan dennes respons ses som en form av undervisning i 
en institutionell kontext. Studien förväntas också bidra till en teoretisk dis-
kussion kring begreppet undervisning i förskolesammanhang. Detta med stöd 
och utgångspunkt i tidigare forskning som utgår från ett pragmatiskt perspek-
tiv på lärande och undervisning.  

Både Klaar (2013) och Hedefalk (2014) utgår från en bred definition av 
undervisningsbegreppet, där undervisning omfattar alla situationer där förs-
kolläraren deltar, både planerade och spontana, och där barnens uppmärksam-
het riktas mot ett specifikt innehåll. Den föreliggande studien delar samma 
utgångspunkt i definitionen av undervisningsbegreppet samt ett synsätt som 
utgår från att meningsskapande processer sker inom situerade praktiker som 
individerna deltar i.  

Hedefalk et al. (2013) klargör hur begreppet undervisning kan förstås i en 
institution som förskolan. I likhet med deras studie, har även den föreliggande 
studien lagt fokus på lärarens roll i barns meningsskapande. Därmed har mö-
ten och kommunikation mellan lärare och barn lyfts fram som avgörande för 
att kunna studera undervisningspraktik i förskola (se också Hedefalk, 2014).  

Caiman (2015) har i sin avhandling inte haft fokus på just undervisnings-
begreppet, men i likhet med Klaar (2013) och Hedefalk (2014), belyser hon 
meningsskapande som en central process i barns lärande. Av betydelse för 
denna studie är Caimans klargörande av begreppen lyssnande och potentiali-
tet. Kortfattat kan man säga att potentialitet handlar om de förbindelserna som 
barn etablerar under olika aktiviteter. Förbindelser kan vara kognitiva, men 
även estetiska och emotionella14 och skapas i relation till både innehåll och 
material. Lyssnande beskrivs som en ”öppenhet till barns olika uttryck” (Cai-
man, 2015, s. 39). 

                                                
13 Denna syn på kommunikation är för övrigt nära Deweys syn på kommunikation som koo-
perativ handling. I sin översikt om Deweys pragmatism definierar Biesta och Burbules 
Deweys syn på kommunikation som practical intersubjektivity (2003, s. 13). Även begreppet 
samhandling (Mauritzson & Säljö, 2003) ligger nära synen på kommunikation som en aktiv 
kooperation mellan parterna.   
14 Att lyfta fram både emotionella och estetiska dimensioner av lärande kännetecknar Deweys 
pragmatism (se exempelvis Deweys modes of experience, 1929/2003). 
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Kultti och Pramling (2015) konceptualiserar undervisningsbegreppet i för-
skolan utifrån en sociokulturell inspirerad ansats. En jämförelse som belyser 
skillnader15 mellan den pragmatiska ansatsen och den sociokulturella görs där-
med med utgångspunkten i deras studie. Jämförelsen kommer också att beröra 
skillnader i dataproduktion, analys och resultat.  

Kultti och Pramling använder sig av framförallt av begreppen intersubjek-
tivitet och koordination av perspektiv (se också Säljö, Riesbeck & Wyndhamn, 
2001; Mauritzson & Säljö, 2003). Det är genom etablering av intersubjektivi-
teten som en gemensam aktivitet kan upprättas. Intersubjektivitet etableras 
inte bara genom en till synes gemensam aktivitet. Det kräver enligt författarna 
”some negotiation of meaning, that is, communication” (Kultti & Pramling, 
2015, s.181). 

Det andra centrala begreppet som författarna använder sig av är koordinat-
ion av perspektiv (original coordination of perspectivies) som lite senare i tex-
ten också beskrivs som coordinating actions (Kultti & Pramling, 2015, 
s.111)16: ”Teaching is here understood as monitoring and coordinating diffe-
rent actions (differentiaded into four features, above)” (Kultti & Pramling, 
2015, s. 115). En gemensam lärandeprocess möjligörs, vilket enligt författarna 
innebär bland annat: ”To appropriate, some basic communicative tools (cate-
gories and distinctions) lies at the heart of early childhood education”( Kultti 
& Pramling, 2015, s. 115).  

I den pragmatiska ansatsen som jag har använt mig av i denna studie, ligger 
fokus på handlingar och att komma vidare i handling som ett avgörande di-
mension av undervisning och lärande. När det handlar om lärande i ett institut-
ionellt sammanhang aktualiseras undervisning också i relation till syftet. Detta 
behöver inte förstås, i första hand, som något slutgiltigt mål (exempelvis ett 
mål i kursplan). Istället kan närliggande syfte handla om en gemensam mening 
som skapas i en pågående situation (Wickman, 2014). Syftet har betydelse för 
vad som anses vara relevant eller inte i den givna situationen och för vilka 
strategier, som i denna studie beskrivs som riktningsgivare utifrån analysverk-
tyget EMA, förskollärare använder sig av för att stötta barnen att komma vi-
dare. En ingående beskrivning av analysverktyget finns senare i texten. 

I dataproduktion är det viktigt att kunna utgå från sekvenser som visar på 
förloppet innan och efter förskollärarens medverkande. Analysen riktar sig 

                                                
15 Som läsaren måste man dock ha i åtanke att det inte är fruktbart att dela dessa två ansatser i 
två helt skilda traditioner. Tvärtom finns det många gemensamma beröringspunkter. Se Mietti-
nen, 2006; Jakobsson, 2012. 
16Kultti och Pramling specificerar också hur denna koordinering innehåller åtminstone fyra 
dimensioner: koordinering av perspektiv mellan de olika deltagare, koordinering av det de re-
fererar till som semiotiska resurser, koordinering med avseende på här och nu perspektiv med 
där och då perspektiv och koordinering av tidigare och nuvarande erfarenheter (se Kultti & 
Pramling, 2015, s. 108-109).  
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därmed på förändringar i handlande och på lärarens/förskolläraren roll i dessa 
(Klaar, 2013; Hedefalk, 2014; Caiman; 2015). Lärarens roll beskrivs därmed 
också på ett annat sätt. Betoningen ligger på läraren som frambringare av för-
utsättningar för att lärande ska kunna ta den önskade riktningen. Detta bidrar 
också till att dessa förutsättningar kan diskuteras utifrån didaktiska implikat-
ioner.  

Ytterligare en aspekt som kan framhävas här är att undervisning är mång-
dimensionell och innehåller interrelaterade kognitiva, moraliska och estetiska 
dimensioner, som alla har betydelse för vad man lär sig i en given situation  
(Almqvist, Kronlid, Quennerstedt, Öhman & Öhman, 2008; Klaar, 2013). 
Denna utgångspunkt, som också återfinns inom det sociokulturella perspekti-
ven, se exempelvis termen socialisering, har betydelse för hur studerade situ-
ationer analyseras och framförallt när dessa situationer avser att belysa lära-
rens roll i den försatta meningsskapande. I de presenterade excerpten i denna 
studie går det att urskilja, exempelvis, hur riktningsgivare kan ha en karaktär 
av moraliska omdömen och att undervisning också syftar till lärande av värde. 
Undervisning handlar därmed inte enbart om begrepp men även om moraliska 
och estetiska dimensioner som bidrar till att forma barnens attityder och vanor, 
det vill säga deras lärande (Wickman, 2006).  

Sammanfattningsvis är både perspektiven intresserade av lärande och för-
skollärarens roll i detta, men medan det sociokulturella perspektivet lägger 
tyngdpunkten på den intersubjektiva dimensionen samt de olika perspektiv 
som deltagarna frambringar och lärarens roll att koordinera dessa, lägger det 
pragmatiska perspektivet tyngdpunkten på förändrat handlande i relation till 
syftet. Lärarens roll är därmed att frambringa förändringar både aktivt men 
även indirekt, genom att skapa gynnsamma förutsättningar (Caiman, 2015).  

Studiens design och genomförande  

Fallstudiedesign 
Studien inskriver sig i den kvalitativa ansatsen. Den är utformad som en fall-
studie och fallet utgörs av en förskoleavdelning för yngre barn. Liksom kvali-
tativ forskning i övrigt och i synnerhet kvalitativ forskning som bedrivs i 
mindre skala, är inte resultatet generaliserbart till övriga kontexter utanför den 
studerade (Merriam, 1994; Stake, 2000). Däremot kan denna typ av forskning 
bidra med fördjupade kunskaper och insikter som kan vara användbara i lik-
nande sammanhang.  

En förskoleavdelning för barn mellan 1 och 3 års ålder har följts under en 
period av fem månader, sammanlagt vid tjugofyra olika tillfällen. Tre förskol-
lärare och tolv barn mellan 1 och 3 års ålder har deltagit i studien. Förskolan 
ligger i en storstadskommun i mellersta Sverige. Alla deltagande förskollärare 
har flerårig erfarenhet av att arbeta i svensk förskola.  
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Studien har designats som en observationsstudie (Kawulich, 2005; Baker, 
2006) och jag har valt att inte aktivt delta i de observerade aktiviteterna, en 
roll som ofta beskrivs som observer as a participant, det vill säga att man som 
observatör interagerar med deltagare i den grad som är lämplig för studiens 
syfte dock utan att delta i olika aktiviteter (Kawulich, 2005).  Data har produ-
cerats genom fältanteckningar och videoinspelning. Sammanlagt består data 
av 153 sidor i A5 format (handskrivna) och cirka tio timmars inspelat video-
material.  

Fältanteckningarna består av beskrivningar av interaktioner mellan förskol-
lärare och barn i olika miljöer och under olika aktiviteter. De har förts i lö-
pande text. Egna reflektioner har skrivits vid sidan av texten och i enstaka fall 
har de lagts i parentes i den löpande texten. Fältanteckningar har oftast skrivits 
på plats. Vid enstaka tillfällen har de skrivits strax efter det observerade till-
fället. Inget observationsprotokoll har använts, vilket innebär att observation-
erna har bedrivits på ett icke strukturerat sätt, genom en iterativ process (Gib-
son & Brown, 2009).  

Videofilmning har bedrivits med en handhållen videokamera. Fokus under 
videofilmningen har varit detsamma som i fältanteckningar. I och med att vi-
deo kan fånga kroppshandlingar på annat sätt än fältanteckningar och har för-
delen att sekvensen kan ses flera gånger blev videofilmningen så småningom 
huvudmetod för dataproduktion. 

De olika situationer som har observerats har valts utifrån intressen för för-
skollärarens roll i barnens meningsskapande. Ibland var det situationer som 
förskollärare avsiktligt iscensätt och påbörjat. Ibland rörde det sig om situat-
ioner som uppstod spontant, oftast utifrån barnens egna intressen. Dessa situ-
ationer vare sig betraktades eller valdes utifrån en på förhand bestämt innehåll, 
det vill säga det fanns ingen bestämd ämnesdidaktisk ingång.  

Studiens trovärdighet och validitet  
Den föreliggande studien är en kvalitativ studie och i det följande strävar jag 
att klargöra hur kraven på validitet uppfylls. Validitetsbegreppet är användbart 
endast om det förstås utifrån den kvalitativa ansatsens ontologiska och episte-
mologiska premisser. Inte sällan stöter man på annan terminologi då några 
forskare inom den kvalitativa ansatsen menar att termer som validitet och re-
liabilitet är termer som förutsätter en positivistisk syn och därmed inte hör 
hemma här (se exempelvis Guba & Lincon, 2005). Jag väljer att använda mig 
av begreppet validitet genom att kontextualisera detta i en kvalitativ ansats.  

Intern validitet handlar i detta sammanhang att försäkra sig att de slutsatser 
och tolkningar man gör stämmer med det som har observerats (Merriam, 
1995). Det finns flera strategier som stödjer validitet och därmed höjer trovär-
dighet (Merriam, 2009). Dessa strategier placerar forskaren som den ytterst 
ansvarige under hela processen och förutsätter en iterativ dialog med data 
(Morse, Barrett, Mayan, Olson, & Spiers, 2002). 
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Några strategier jag har använt mig av i denna studie är: en förhållandevis 
lång insamlingsperiod, vilket ökar möjligheten att kunna få en djupare förstå-
else för den verksamheten som studeras (se Merriam, 2009), samt datatrian-
gulering med betoning på variation av tid, plats och aktiviteter (Edwards, 
2010; Vasconcelos, 2010). 

En central och avgörande strategi som Morse et al. (2002) förespråkar är 
det de kallar för ”investigator responsiveness”(s.17), som bland annat innebär 
öppenhet och ett icke linjärt förhållningssätt till det empiriska materialet. Vil-
ket öppnar upp för reformulering av hypoteser och kategorier under hela pro-
cessen. 

För att konkretisera detta har jag använt mig av en iterativ metod, där pre-
liminära hypoteser används för att gruppera och ordna det empiriska materi-
alet. Jag har letat efter likheter och skillnader mellan olika situationer inom 
samma grupperingar (Cotton, Stokes & Cotton, 2010). Jag har även aktivt letat 
efter fall som kunde motsäga preliminära hypoteser eller som kunde bistå med 
nya innebörder och nyanseringar (se Silverman, 2010). En reflexiv hållning 
kring den egna bakgrunden i relationen till fältet har också eftersträvats under 
hela processen, dels genom att försöka sätta den egna förförståelsen inom pa-
rentesen (Cotton et al; 2010) och dels genom att vara tydligt med sättet jag 
närmade mig empirin (Degerbøl & Nielsen, 2015).   

Extern validitet handlar om i vilken omfattning studien kan generaliseras. 
Studiens design som en fallstudie är i sig småskalig och kan inte generaliseras 
till andra grupper. Däremot kan resultaten användas av läsaren i andra sam-
manhang samt för att få en fördjupad förståelse av det studerade fenomenet 
(se Wilson, 1979 i Merriam, 1995).   

För att läsaren ska kunna göra bedömningar kring studiens trovärdighet har 
transparens i redogörelsen av genomförandet samt i urval och transkriberings-
process eftersträvats.  

Etiska krav och ställningstaganden  
Studien följer de etiska kraven för god forskningssed (Vetenskapsrådet 2011) 
och särskilt uppmärksamhet har ägnats åt etiska överväganden i samband med 
videoupptagning. Både förskollärare och vårdnadshavare har informerats om 
studiens syfte genom ett samtyckebrev. Möjligheten att avbryta sitt deltagande 
poängterades också tidigt både för personalen och för vårdnadshavarna. De 
deltagande förskollärarna var också införstådda med möjligheten att kontinu-
erligt förhandla om både min närvaro och sättet på vilket insamling genom-
fördes på.  

Sammanlagt godkände tolv vårdnadshavare sina barns deltagande medan 
två vårdnadshavare inte gav sitt samtycke. För att hantera problematiken med 
två barn vars deltagande inte var godkänt, undvek jag att föra fältanteckningar 
eller filma i situationer där dessa barn förekom. Om dessa barn trots allt ham-
nade i en videosekvens har jag valt att klippa/radera sekvensen. 
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Att bedriva forskning där barn medverkar, och i detta fall yngre barn kan 
vara problematiskt, bland annat utifrån ett samtyckesperspektiv (Harcourt & 
Conroy, 2005). Följaktligen har jag strävat efter att tolka barnens signaler och 
att avbryta filmning när jag har märkt en ovilja hos barnen att bli filmade.  
Även om barnen rent juridiskt inte kan lämna ett formellt samtycke är det 
etiskt hållbart att alltid sträva efter ett erhålla den genom att noga iaktta bar-
nens signaler (Coady, 2010).  

Studien uppfyller kraven på anonymitet och konfidentialitet. Alla namn 
som anges i texten är fingerade. Videomaterialet har omvandlats till transkri-
berad text, vilket avsevärt minskar möjlighet till identifierbarhet. Eftersom det 
inte är specifika individer som sådana som är i fokus i denna studie, har jag 
oftast valt att använda samma fingerade namn för alla tre förskollärarna som 
deltagit i studien (jmf Dolk, 2013).  

Urvalet av sekvenser utifrån studiens frågeställning innebär också etiska 
avvägningar som inte låter sig angripas med enkelhet och som alltid kräver 
flera avvägningar. Etiska dimensioner aktualiseras i behandling av materialet 
som har producerats genom studiens gång. Att presentera en del av ett trans-
skript och inte hela ställer exempelvis krav på forskaren att ge en detaljerad 
bild av händelsen, om än i kortfattad form.  

Styrkor och svagheter av observationsmetod och fallstudiedesign 
I och med att lärande och undervisning betraktas som situerade, har valet att 
genomföra en observationsstudie bedömts som rimlig.  

Styrkan i att observera in situ är att man har möjlighet att studera en praktik 
så som den utspelas, utan den filtrering som sker när exempelvis deltagare 
ombeds att berätta genom intervjuer. Mängden data som produceras är ofta rik 
och omfattande. Samtidigt är svagheten att observatören filtrerar själv (se 
Kawulich, 2005). I och med att en observatör studerar en praktik med en 
agenda (som styrs av att forskningsintresse) och har en egen bakgrund, krävs 
en reflexiv hållning kring hur olika dimensioner interagerar med dataprodukt-
ionen samt att man beskriver dessa (Alvesson & Sköldberg, 2009). 

Även design som fallstudie innebär både styrkor och svagheter. Den 
främsta styrkan är djupet: fallstudier strävar genom sitt intresse för det unika 
efter att skildra det komplexa och mångtydiga (Merriam 1994, 2009; Stake 
2000; Edwards 2010). Svagheten ligger ju i att man omöjligtvis kan generali-
sera resultatet till andra miljöer. Dock kan detta övervägas men möjligheten 
att få insikter som är användbara även utanför den studerade kontexten.  

Urvalsprocess  
Fältanteckningarna har genomlästs flera gånger. Sekvenser17 som har fångats 
på ett tillfredställande sätt har markerats och renskrivits.  

                                                
17 Med sekvens menas här en händelse som har en tydlig början och avslutning.  
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Videomaterial har gått igenom en femstegsprocess som ser ut på följande 
sätt: 

 
1. Videomaterialet genomgår en första visning 
2. Korta synopsis har skrivits för varje video.  
3. Efter att synopsis för videomaterial har framställs klart, har materialet tit-

tats genom ytterligare en gång.  
4. Videosekvenser har grupperas i olika tematiska rubriker 
5. Första urval av sekvenser  

Det första urvalet har skett utifrån följande kriterier: 
 

1. Kvalitet (ljud och bild) 
2. Sammanhängande händelseförlopp  
De valda sekvenserna efter första urvalet har tittats genom ett antal gånger i 
Quick Time Player. 

Ett antal sekvenser har valts ut för transkribering. Urvalet av sekvenser 
som transkriberades har gjorts utifrån studiens frågeställning och studiens 
övergripande syfte. Studiens frågeställning ligger till grund för urvalsproces-
sen och därmed förväntas de presenterade excerpterna kunna belysa olika di-
daktiska konsekvenser som förskollärarens respons ger upphov till.  

Exempel synopsis. Under anteckningar är det framförallt kvalitet på upp-
tagning eller annan relevant information i relationen till filmningen. Under 
reflektioner antecknas snabba idéer/associationer/kopplingar kring händelsen. 

 
Tabell 1: Exempel från synopsis. 

Datum Tid Plats Beskrivning Anteckningar Reflektioner 
12 maj 00.12 7:54 

fm 
Ute lilla 
gården 

Lise är vid 
sandlåda med 
några barn (Ma-
rie, Lennart & 
Leo samt My). 
Lise visar bar-
nen hur man gör 
och upplyser 
också om skill-
naden mellan 
olika sorter 
sand. 
 

Kvalitet i vi-
deoupptag-
ningen är ok. 
Jag ser dock 
sällan 
Lennarts & 
Leos ansikte 
på grund av 
min position i 
filmande (är 
bakom dem) 

”bak-diskurs” 

 
I det föreliggande bokkapitlet presenteras tre transkriberade händelser. Am-
bitionen har varit att presentera en variation där förskollärare iscensätter lä-
rande situationer, upprätthåller pågående aktiviteter och gynnar barnens ge-
menskap. 
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Transkriberingsprocess  
I transkriberingsprocessen har strävan varit att fokusera på det som sägs men 
även på det som görs. Bägge likställs som handlingar och i transkri-berings-
processen benämns som talhandlingar och kroppshandlingar.  För att bättre 
kunna fokusera på kroppshandlingar har video tittas genom även utan audio 
och i långsammare hastighet.  
 
Tabell 2: Exempel av transkribering 

Upptagn-
ing 1 
 
00.16 

Barn 1 
kroppshan-
dlingar 
LUCAS 

Barn 1 
talhan-
dlingar 
FELICIA 
 

Barn 2 
kroppshan-
dlingar 
 

Barn 2 
talhandlin-
gar 

Förskollä-
rare 
kropps-
handlingar 
RITA 

Förskollä-
rare 
talhan-
dlingar 

1 
 Lucas står 
framför Rita. 
Håller två 
vattenkannor 
i plast på 
varsin hand. 
Sträcker en 
mot Rita 

Hej   Rita är 
lättböjd 
med ryg-
gen. Häl-
ler vatten 
från en 
hink i den 
vatten-
kanna som 
Lucas hål-
ler i sin 
vänster 
hand 

 

2 
     Så där 

3 
 mm ”målar” med 

en grov pen-
sel på bor-
dens yta 

   

 

Analysverktyg 
Inom forskning som är inspirerad av pragmatismen har man utvecklat ett ana-
lysverktyg som tar fasta på den pragmatiska synen på lärande som förändrat 
handlande (se Klaar, 2013). Ett av dessa verktyg går under beteckningen 
epistemologiska riktningsgivare (Lidar, Lundqvist & Östman 2006). Verkty-
get har utvecklats för att kunna undersöka vilken betydelse lärarens handlingar 
har för elevernas meningsskapande kring ett innehåll i en klassrumssituation 
(Lidar et al; 2006). Den har tagit fasta på Deweys syn på människan som en 
ständigt handlande varelse vars handlingsätt påverkas av omgivningen. Me-
ningen med det som görs framträder i handlingar och verksamhetens riktning 
och ”resulterar i handlingar med speciella följder” (Dewey 1921/2005).  
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Genom verktyget ”epistemologiska riktningsgivare” (EMA)18 är det möj-
ligt att urskilja hur lärarens handlingar riktar elevernas/barnens uppmärksam-
het. Lärarens roll i barnens meningsskapande blir därmed synlig (Lidar et al, 
2006; Lundqvist, 2009, Klaar, 2013; Hedefalk et al, 2013; Hedefalk, 2014).  

Analysverktyget lämpar sig därmed för frågeställningen som ligger till 
grund för denna studie.  I min användning av verktyget avser jag att belysa 
förskollärarens roll i det som barnen skapar mening kring. Att skapa mening 
betyder att kunna gå vidare i handling, att förändra sitt handlande på ett sätt 
som är funktionellt (Klaar, 2013). På så sätt används meningsskapande och 
lärande som synonymer här.  Detta genom att analysera både aktiviteter initi-
erade av förskollärare och spontana aktiviteter som barnen själva tar initiativ 
till. Eftersom att utifrån ett pragmatiskt synsätt så är språket en del av görandet 
”language is always a form of action (…)” (Dewey, 1929/2003, s. 184) be-
nämns språkliga uttalande som talhandlingar.  

Frågan om relevansen av denna typ av analys besvaras av dess funktion: 
genom att analysera hur förskollärare guidar barnen kan man reflektera kring 
olika didaktiska konsekvenser och deras betydelse för barns meningsskap-
ande. Därmed har denna sorts analys praktiknära implikationer (Lidar & Lun-
dqvist, 2014). Verktyget har vidareutvecklats av Klaar och Öhman (2014) med 
ytterligare riktningsgivare (förmanande och utmanande).  

Bilden nedan avser att illustrera verktyget. 
 

 

Analyssteg med hjälp av EMA  
En viktig aspekt att bejaka när man använder sig av EMA som analysverktyg 
är att inte alla tal- och kroppshandlingar kan betraktas som riktningsgivare. En 
riktningsgivare kan identifieras endast när de följande handlingarna påverkas 
av det.  Som lärare kan man exempelvis ge en mängd instruktioner till sina 
elever utan att dessa nödvändigtvis påverkar elevernas handlingar (Lundqvist, 

                                                
18 EMA står för epistemologic move analysis. 
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2009; Klaar, 2013; Hedefalk, 2014; Lidar & Lundqvist, 2014). I så fall handlar 
det om instruerande men inte om instruerande riktningsgivare. 

I likhet med andra forskare som har använt sig av EMA (se Lundqvist, 
2009; Klaar, 2013; Hedefalk, 2014) har analyssteg utformats på följande sätt: 

• Syftet med aktiviteten beskrivs 
• Barnens handlingar beskrivs före lärarens respons 
• Lärarens respons beskrivs och riktningsgivare identifieras  
• Förändringar i barnens handlande beskrivs  

Aktivitetens syfte beskrivs inte i termer av vad förskolläraren tänkte eller hade 
planerat. Däremot beskrivs den utifrån de handlingar som utförs under själva 
aktiviteten och utifrån den mening som skapas19.  

Empiriska exempel 
Tre olika situationer har valts ut från det empiriska materialet för att illustrera 
didaktiska konsekvenser av förskollärarens respons. I urvalet har jag strävat 
efter att återspegla den variation som en mångfacetterad verksamhet som den 
observerade innefattar.  De presenterade excerpten står för unika situationer. 
Således kan inte dessa exempel antas vara representativa för den studerade 
verksamheten i sin helhet. Däremot representerar varje exempel en av flera 
förekommande strategier som förskolläraren i studien använder sig av för att 
guida barnen.  

Excerpterna introduceras med en kort sammanfattning kring händelsen, där 
syftet med aktiviteten beskrivs. Därefter återges transkripten i textformat.  När 
riktningsgivare identifieras får läsaren en kort sammanfattning genom indra-
gen text.  Barnens handlingar beskrivs före och efter riktningsgivare. Presen-
tation av varje excerpt avslutas med en kort resultat avsnitt. Resultaten pre-
senteras utifrån vilken funktion lärarens handlingar fyller i den presenterade 
excerpten samt vilka didaktiska konsekvenser som kan urskiljas. De didak-
tiska konsekvenserna avser möjligheter och begränsningar för barnens me-
ningsskapande i den studerade sekvensen. I resultaten är det därmed framför-
allt förskollärarens roll som framhävs. 

Excerpt 1 - Overhead 
Sekvensen är 30 minuter lång. Det presenterade utdraget är cirka 2 minu-ter 
långt. I den presenterade sekvensen är fokus på förskollärarna Lise och Rita 
samt på barnen My (treårsåldern) och Zoe (tvåårsåldern). Syftet med aktivite-
ten är att barnen ska kunna upptäcka overheadens egenskap-er (att den lyser 

                                                
19 Inom en pragmatiskangreppsätt beskrivs detta som ett förstaperson perspektiv: vad männi-
skor tänker och känner antas inte vara dold i deras inre. Däremot vad människor tänker och 
känner är observerbart i deras handlingar (Se Öhman, 2007).   
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och den projicerar ljus på väggen). Overheaden ska sen användas i kombinat-
ion med playdoohdeg. En skuggeffekt skapas. Bar-nen bjuds in att upptäcka 
kontrasten mellan ljus och skugga genom att laborera med playdoohdeg och 
med den egna kroppen.   

RITA: Kanske ni kan kolla tillsammans den här apparaten 

MY: Nej, det går inte  

My sitter bredvid Rita 

RITA: Det går inte. My säger att det går inte att utforska tillsammans, kolla 
tillsammans  

Rita förbereder apparaten genom att sätta in sladden med hjälp av Lise 

RITA: Så varsågod. Vad ska vi göra med den här? Det var en konstig apparat 
den där 

RITA vrider händerna utåt, med handflatorna uppåt. Hon böjer sig fram med 
kroppen. Och tittar på framsidan av overheaden  

LISA: Har ni sett något sånt förut? 

RITA: går runt och kolla. Hur ser den ut? Vad kan man göra med det? Pekar 
med ena armen mot overheaden  

MY går upp och flyttar sig mittemot overheaden. Stående  

I början av denna excerpt ser vi att My besvarar Ritas uppmaning (”ni kan 
kolla tillsammans den här apparaten”) med en viss tveksamhet (”Nej, det går 
inte”). Trots ytterligare uppmaningar kvarstår denna tveksamhet i rummet. My 
fortsätter att sitta bredvid Rita. Rita blir då mer specifik, vilket denna gång 
uttrycks med ”gå runt och kolla”, samtidigt som hon förstärker det med krop-
pen (pekande) och mimik för att förtydliga vad hon syftar till. En instruerande 
riktningsgivare. My följer denna riktningsgivare och flyttar sig. Det vill säga 
att My godtar att det finns något hon kan göra med apparaten och att hon där-
med behöver flytta på sig. 

RITA: vad spännande, har du sett någon gång sådan apparat? 

MY skakar på huvudet. Sätter sig på knäna 
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RITA: nej! Det är en gammal, gammal apparat den där. Mm. Med instäm-
mande tonläge. Hon böjer sig fram med kroppen. Tittar på framsida av over-
headen. Möter sen Mys blick. Flyttar tillbaka med ryggen och nyckar med 
huvudet mot My.  

LISE: Vad finns det för grejer? Lise böjer sig på knän och undersöker med 
handen overheadens sidor. Hon gör något metalliskt ljud genom att dra han-
den på ena sidan. 

MY lutar huvudet mot sidan och tittar på vad Lise gör 

RITA: Vad kan man göra med det? ska kolla. Hur känns det? Det är glas här. 
Rita sveper sin hand över overheadens yta. Hon trummar med fingrarna. Sve-
per handen igen 

MY tittar mot Rita 

Fast My nu har flyttat på sig, kan vi se att hon inte tar ett aktivt initiativ för att 
undersöka overheadapparaten. Rita försöker knyta det aktuella sammanhanget 
till Mys tidigare erfarenheter (”Har du sett någon gång sådan apparat?”) vilket 
resulterar att My ger en nekande svar och att Rita bekräftar henne (”Det är en 
gammal apparat”). Lise ställer då frågan om vad det finns för grejer, vilken 
hon förtydligar genom att själv kolla runt apparaten.  Ett omorienterande rikt-
ningsvärde, där My uppmärksammas om att göra något annat istället. I det 
fallet resulterar det i att My uppmärksamt följer vad Lise gör. Dock utan att 
själv pröva. Händelsen fortsätter med att båda Lise och Rita uppmanar barnen 
att aktivt undersöka overheadapparaten.  

RITA: Finns det något knapp någonstans? 

ZOE sitter vid Ritas vänster sida. Hon böjer sig fram. Känner med högerhand 
på den vänstra sidan av overheaden. Hon lutar sig med kroppen tillbaka 

RITA: Finns det? 

ZOE: nej! 

RITA: Men gå runt och kolla. Finns det någon knapp man kan trycka på? 

ZOE lutar framåt vid vänster sidan. Producerar ett metalliskt ljud genom att 
dra handen vid sidan 

ZOE: Nej! 
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Liksom My i början av denna excerpt, sitter Zoe bredvid Rita. Rita frågar om 
det finns någon knapp någonstans. Detta tolkas som en utmanade riktningsgi-
vare, där barnet utmanas att pröva något nytt. Zoe antar utmaningen och böjer 
sig fram för att undersöka apparaten Hon kommer fram till att det inte finns 
något knapp som följs strax efter av en instruerande riktningsgivare ”gå runt 
och kolla” som följs av Zoes ytterligare prövande. Dock leder det inte till att 
Zoe hittar en knapp att trycka på. Därmed ser vi händelsen fortsätta med att 
Rita förstärker tidigare talhandlingar. 

RITA: Som man kan trycka på. Ni får göra det. Ni får röra den! Det är helt ok! 
ni får röra 

ZOE: kom inte degen? 

RITA: kom inte (med en tveksam rost). Nej det kom ingen ut nej. Men degen 
kan vi lägga på här (pekar på overheadens glasyta)  

ZOE slår med båda händerna på ytan. Sen lutar hon kroppen tillbaka 

RITA: men först hur ska vi få mm hur ska vi få något ljus, det lyser inte. Finns 
det något knapp någonstans? 

MY: Nej, här bara här. My tittar på Rita och pekar på framsidan 

Zoes uttalande (”kom inte degen?”) kan sättas i relation till förberedelsen av 
aktiviteten som började på morgonen med att just förbereda playdoohdegen. 
Rita använder sig av en bekräftande riktningsvisare ”men degen kan vi lägga 
på här” som bekräftar Zoe med att degen kan ha relevans i sammanhanget. 
Detta följs av Zoes slag på glasytan. När Zoe strax efter lutar sig tillbaka, an-
vänder sig Rita av en omorienterande riktningsgivare, där hon riktar om upp-
märksamheten till att leta efter knappen. Det är också värt att notera att för 
första gången introduceras syftet med att leta efter ett knapp. Det vill säga för 
att få overheaden att lysa. My uppmärksammar detta genom att peka på fram-
sida av overheaden (”här bara här”). 

RITA: ja, bara där. Men tryck på den då! Ska vi se vad som händer! 

ZOE går runt mot den sidan som My nyss har pekat på 

RITA: Zoe vågar. Men tryck på den! 

ZOE trycker på ljusknappen. Overheaden lyser  

RITA: Oh  
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Både My och Zoe har lutat sig tillbaka nu. Min tolkning är att Rita använder 
sig av en rekonstruerande riktningsgivare ”ja, bara där” som gör att barnen 
riktar sin uppmärksamhet på något de redan har noterat dock utan att förstå 
dess betydelse.  Detta följs av Zoes flytt mot den sidan som My har nyss pekat 
på.  Genom en instruerande riktningsgivare, ger Rita därefter en konkret hän-
visning på vad som ska göras ”Men tryck på den då!” vilket är synligt i Zoes 
handlande (trycker på ljusknappen). 

Resultat excerpt 1  
I den första excerpten har två deltagande förskollärare iscensatt en situation 
där barnen ska få möjlighet att bekanta sig med en artefakt som är ny för dem. 
Syftet är att barnen ska kunna upptäcka vad man kan göra med en overhead 
genom att själva komma på hur apparaten fungerar.  

Aktiviteten öppnas i början med en fråga som kan tolkas som en uppma-
ning att aktivt pröva: ”Varsågod, vad ska vi göra med det?”. Även om aktivi-
teten introduceras som en öppen situation, där barnen uppmuntras till under-
sökande, fortskrider den istället som en mer lärarledd aktivitet, där förskollä-
rarna behöver blir alltmer konkreta kring vilka handlingar som behöver utfö-
ras för att komma vidare. Förskollärarna är ”tvungna” att inta en alltmer aktiv 
roll. Den aktiva rollen uttrycks i sekvensen genom användningen av flera in-
struerande och omorienterande riktningsgivare i syftet att få barn att handla på 
ett konkret sätt i förhållande till overheaden samt att leda barnen tillbaka till 
den tänkta uppgiften. Förskollärarna, genom användning av instruerande och 
omorienterande riktningsgivare, stöttar barnen att förändra sitt handlande så 
att det är bättre anpassat mot syftet.  

Dessa riktningsgivare är funktionella utifrån det omedelbara syftet som 
förskollärarna har, det vill säga att barnen i första hand ska kunna komma på 
hur man tänder på overheaden. Att förskollärarna blir mer aktiva kan tolkas 
som en strategi för att överbrygga tveksamheten hos barnen samt hjälpa dem 
att komma vidare i handling20. Däremot är syftet i sin helhet otydligt för barnen 
vilket medför begränsningar i vad barnen kan skapa mening kring: ”The me-
aning of a thing is the sense it makes” (Dewey, 1929/2003, s.183). De didak-
tiska konsekvenserna kan därmed ses i ljuset av vilka förutsättningar baren 
ges i det aktuella tillfället, att begripa vad aktiviteten går ut på.   

 
 

                                                
20 Inom den pragmatisk inspirerade forskningen har ett verktyg utvecklats just för att kunna 
analysera mötet med det nya och hur man överbygger den så kallad ”mellanrum” för att kunna 
gå vidare i handlingen. Metoden kallas för PEA (praktisk epistemologisk analys) och har ut-
vecklat av Wickman & Östman (2002). 
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Excerpt två  
Tre olika situationer har valts ut från det empiriska materialet för att illustrera 
didaktiska konsekvenser av förskollärarens respons. I urvalet har jag strävat 
efter att återspegla den variation som en mångfacetterad verksamhet som den 
observerade innefattar.  De presenterade excerpten står för unika situationer. 
Således kan inte dessa exempel antas vara representativa för den studerade 
verksamheten i sin helhet. Däremot representerar varje exempel en av flera 
förekommande strategier som förskolläraren i studien använder sig av för att 
guida barnen.  

Förskolläraren Rita är ute tillsammans med två barn, Lucas och Felicia som 
båda är i två årsåldern. De befinner sig i det som av personalen benämns som 
”lilla gården”, det vill säga en mindre förskolegård i direkt anslutning till av-
delningen. Gården består av en asfalterad yta, en sandlåda och buskage. I mit-
ten av sandlådan finns det en bänk i barnstorlek. På den asfalterade ytan finns 
det en bänk i vuxenstorlek. Under denna sekvens (som består av tre efterföl-
jande kortare sekvenser under en sammanlagd tid av cirka 17 minuter) har 
Felicia och Lucas tillgång till vattnet i en plastbehållare (ungefär av en kak-
burksstorlek) som ligger på den stora vuxenbänken. Det finns även plastburkar 
och behållare i varierande storlek samt några penslar. Endast delar av den tran-
skriberade sekvensen återges här. Fokus är på förskollärarens respons i relat-
ion till Felicias handlingar. Syftet med aktiviteten beskrivs här utifrån Felicias 
handlingar: att måla med vatten ett bord och bjuda in kompisen att delta i ak-
tiviteten, att själv kunna delta i en vattenlek genom att hämta en plastmugg 
och slutligen att blanda vatten med sand. De presenterade excerpterna består 
av en sammanlagd tid av cirka fem minuter. 

Måla med vatten och bjuda in kompisen 
LUCAS Ta några steg mot bordet. Häller vatten i en plastbehållare som lig-
ger på bordet med den vattenkanna han håller med höger hand. Under tiden 
”målar” FELICIA med en grov pensel på bordens yta.  
 
RITA: Vad bra, Felicia målar vårt bord 
 
FELICIA: Ah.  
 
Hon böjer sig ner. Hämtar ytterligare en pensel som ligger på marken, bredvid 
hinken. Sträcker sig upp och håller den nya penseln i handen under en kort 
stund medan hon tittar på Lucas. Kastar penseln på marken och böjer sig igen. 
Med sin vänstra arm sträcker hon sig och ta tag i en ny pensel. Sträcker sig 
upp. Vänder sig mot Lucas (som är upptagen med en vattenkanna). 
 
FELICIA (mot Lucas): nej, nej! Medan Lucas börjar vända sig bort från bor-
det sträcker Felicia en pensel i hans riktning. Lucas, Lucas! 
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RITA vänder huvudet mot Lucas och följer honom med blicken. Vänder sig 
sen mot Felicia 
 
RITA (mot Felicia): Tycker du att Lucas också skulle måla. 
 
FELICIA: Ja. Nickar med huvudet. Håller en pensel i handen och pekar mot 
vattenbehållaren som ligger på bordet.  Lucas, här borta!  
 
RITA: Lucas, han är upptagen. Han håller på och häller med vatten (mot Feli-
cia) sittande på huk mellan Felicia och Lucas 
 
FELICIA: Ok 
 
FELICIA doppar penseln i den vattenbehållaren. Drar ur den. Tittar en kort 
stund mot Lucas. Sen fortsätter hon ”måla” på bordet. 
 
I början av denna excerpt är Felicia upptagen med att ”måla” bordet med vat-
ten.  Rita använder sig av en bekräftande riktningsgivare ”Vad bra, Felicia 
målar vårt bord”, där Felicias aktivitet beskrivs som relevant i sammanhanget. 
Detta följs av Felicia, som fortsätter i sin aktivitet och även försöker involvera 
Lucas i denna.  Felicias försök att involvera även Lucas uppmärksammas av 
förskolläraren. Genom att förklara att Lucas är upptagen med annat, samman-
fattar förskolläraren en viktig aspekt som Felicia bör lägga märke till. Detta 
tolkas som en genererande riktningsgivare. Därefter försätter Felicia med sitt 
målande, utan att längre försöka involvera Lucas. En intressant vändning syn-
liggörs i excerpten 2. 

Hämta plastmuggen 
Efter en stund vänder Felicia sig mot sandlådan och börjar gå ditåt. Framme 
vid sandlådan böjer sig Felicia fram vid en stor påse som innehåller diverse 
leksaker för utomhusbruk. Hon verkar leta efter något. Slutligen tar hon en 
plastmugg därifrån och springer tillbaka mot bänken samtidigt som hon lyfter 
upp armen hon håller plastmuggen i och med ett glädje ton säger ”ahah!”. 
Framme vid bänken vänder hon sig mot Rita  
 
RITA ”Har du en mugg!?” 
 
FELICIA ”jo!”. Därefter lägger hon muggen i plastbehållare med vattnet, tar 
upp lite vatten och drar muggen mot sig. Sen tittar hon i den. 
 
RITA: mm 
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FELICIA lägger muggen i plastbehållaren och fyller den med vatten. Hon 
häller sen vattnet hon har i muggen i en vattenkanna. Aktiviteten fortsätter ett 
tag.  
 
Felicia vänder sig mot sandlådan, där annat material är tillgängligt. Hon ger 
intryck av att leta efter något specifikt och när hon äntligen hittar muggen ger 
hon uttryck för stor glädje. Både hennes kropps- och talhandlingar uttrycker 
hennes känsla att ha upptäckt något, att ha löst ett problem som hon var upp-
tagen med: genom att ha hittat en plastmugg kan hon nu delta i den aktivitet 
som Lucas är upptagen med, hälla och flytta vatten. Förskolläraren använder 
sig av en bekräftande riktningsgivare ”mm”, som styrker Felicias lösning som 
relevant. Aktiviteten med muggen och vatten pågår en längre stund tills en ny 
vändning uppstår.  

Blanda sanden och vatten 
Felicia fortsätter att under en stund att hälla i och ur vattnet. Hon vänder sig 
sen mot sandlådan och flyttar sig ditåt. Under tiden stannar förskolläraren Rita 
bredvid Lucas, som fortsätter att laborera med vattnet. 
 
FELICIA: Sanden, jag hittat sanden. Sätter sig på sandlådans ytterkant och 
ropar: sanden Lucas sanden 
 
De följande minuterna flyttar sig Felicia i några omgångar mellan bordet och 
sandlådan. Vid ett tillfälle blandar hon sanden hon har samlat i en hink med 
vattnet som ligger i plastbehållaren. När vattnet tar slut efterfrågar både Lucas 
och Felicia att få nytt vatten och Rita hämtar mer. Mot slutet av sekvensen 
flyttar sig Rita från bänken till sandlådan, dit Felicia har gått tillbaka.  
 
RITA: Hur går det med kakan Felicia? Sätter sig bredvid Felicia som håller 
på med att samla sanden i en sill.  
Felicia ställer sig upp och håller med händerna plastsillen med sanden i. Gå 
över sandlådans kant, bakom Ritas rygg. Ta några steg mot bordet 
 
RITA: Vad ska du göra? 
 
FELICIA: Titta 
 
FELICIA kommer fram till bänken. Böjer sig ner med knäna och lägger både 
sillen och en spade på marken. Sträcker sig upp och lyfter sillen. Häller san-
den i vattenbehållare. Skrapar med ena handen för att få ner all sand. 
 
FELICIA: Mer 
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RITA: Nej, nu hämtar vi inget mer vatten (med bestämd ton) för nu att det 
börjat regna (med mjukare ton) nu får vi vatten utifrån 
 
FELICIA Tittar uppåt. Släpper behållaren som ramlar med en duns mot mar-
ken. Springer mot sandlådan och sätter sig.  
 
Excerpten börjar med Felicias glada tillrop från sandlådan. Detta följs av en 
stund av prövande där Felicia testar att blanda vatten och sanden. När vattnet 
slutligen tar slut hämtar Rita nytt och flyttar sig mot sandlådan, där Felicia har 
flyttat sig igen. Felicia håller på med att fylla en plastsil med sanden och Rita 
frågar hur det går. När Felicia ställer sig upp frågar Rita vad hon tänker göra 
vilket besvaras kort av Felicia. Framme vid bänken blandar hon sanden med 
vattnet Felicia frågar efter mer vatten vilket besvaras av Rita med ”Nej, nu 
hämtar vi inget mer vatten för nu har det börjat regna. Nu får vi vatten utifrån” 
och detta tolkas som en omorienterande riktningsgivare då Felicias uppmärk-
samhet dras mot regnet som har börjat falla (tittar uppåt). Felicia släpper då 
plastsilen mot marken. Aktiviteten med sand och vatten avslutas.  

Resultat excerpt 2  
I excerpt 2 möter vi Felicia och hennes förskollärare ute på gården.  Det finns 
ett utbud av material och artefakter som Felicia har åtskilliga erfarenheter av: 
sand, hinkar och behållare i olika storlekar och vatten. Felicia verkar, under 
tiden, vara målmedveten och skapar ett eget syfte. Det finns alltså en spontan 
rörelse framåt, en förväntan. Det är genom förväntan som vi skapar en väg 
genom våra handlingar (Dewey, 1922/2005).  

Förskolläraren i excerpten använder sig framförallt av bekräftande rikt-
ningsvisare som fyller en stöttande funktion för att aktiviteten ska kunna löpa 
vidare. Däremot utvecklas inte syftet av förskolläraren i något vidare mening. 
Detta trots att Felicia själv gör olika förbindelser. Att skapa förbindelser är att 
skapa mening utifrån en potentialitet: ”To perceive is to acknowledge 
unattained possibilities” (Dewey, 1929/2003, s. 183). Denna potentialitet blir 
inte utnyttjad då användningen av bekräftande riktningsgivare inte öppnar upp 
för nya riktningar i denna situation utifrån förskollärarens kunskaper. Tvärtom 
tolkar jag det som om Felicias handlande filtreras genom förskollärarens egna 
vanor (som i detta fall även kan betecknas som kollektiva då dessa framträder 
även i andra situationer och med andra deltagare i studien): om vi tittar på 
förskollärarens talhandlingar i relation till Felicia och sanden, ser vi att förs-
kolläraren pratar om att ”göra kakor” Det kan vara en anledning till att förs-
kolläraren ser sanden och vattnet som två separata aktiviteter, i alla fall under 
detta tillfälle. I denna excerpt stöttar därmed inte förskolläraren barnet vidare 
i att förändra eller utvidga sin handlingsrepertoar men förlikar sig däremot 
med att stötta barnet i det pågående syftet det skapar. 
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Excerpt 3  
Det är morgon och barnen är inne på avdelning. De flesta barnen befinner sig 
i ett stort lekrum, med tillgång till flera leksaker. Några barn befinner sig i ett 
avgränsande litet rum som används som ateljé och som stängs/öppnas genom 
en barngrind. Under denna sekvens är My upptagen med en stor kartonglåda 
som finns tillgänglig för leken.  Zoe kommer in i leken lite längre fram.  För-
skolläraren Rita engagerar sig i leken. I början genom att leka en kurragöm-
malek. Genom att skapa utrymme för ytterligare ett barn, Zoe, omvandlas le-
ken senare till en ”kom och hälsa på” -lek.  
 
My kryper in i en stor kartonglåda som är placerad mot väggen.  Hon placerar 
sitt ansikte mot en öppning (liknande ett lite fönster) 
 
MY: Hej hej 
 
Rita står en bit bort från My 
 
RITA: hej hej 
 
My vänder sig om och sätter sig inne i lådan 
 
RITA: Hej hej 
 
My kryper ut lådan, tittar uppåt mot Rita och ler 
 
RITA: Hej hej, ska du gömma dig? 
 
My kryper tillbaka i lådan och stänger kartongens ”dörrar”. Rita vänder sig 
mot ett annat barn och frågar om det vill komma och leka. 
 
MY: Jag är borta!(med glad ton) 
 
Rita går in i den lilla ateljén 
 
MY: Rita! 
 
My kryper ur lådan och börjar springa mot den lilla ateljén. Framme vid grin-
den tittar hon in. Sen springer hon tillbaka till lådan. 
 
MY: Lise jag är borta (med ett leende) Hon börjar öppnar dörren med bägge 
händerna. Drar upp dörren och släpper den sen.  
 
RITA: Är du (kort paus)nej du är inte borta nu. Jag ser dig. Du är ju här! 
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My böjer sig ner på knäna och börjar gå in i lådan 
 
Denna lek är initierad av My. Genom att hälsa på förskolläraren Rita, bjuder 
My in henne att delta i leken. Ritas fråga ”ska du gömma dig?” fungerar som 
en omorienterande riktningsgivare, då den initiala leken förvandlas till 
”gömma sig - lek”. Vi ser att My följer denna riktning genom att stänga dör-
rarna till kartongslåda och samtidigt säga ”jag är borta!”. I och med att Rita 
tillfälligt blir upptagen med annan aktivitet, kryper My ur lådan och försöker 
påkalla Ritas uppmärksamhet. My ropar igen ”Jag är borta!” fast utanför lådan 
nu. Rita, som nu är tillbaka i leken, svarar ”Är du (…) nej du är inte borta nu. 
Jag ser dig. Du är ju här!”. Detta kan tolkas som en genererande riktningsgi-
vare, då Rita sammanfattar en viktig aspekt i ”gömma sig - leken” för My, det 
vill säga att den som gömmer sig får inte bli synlig för den andre. Vi ser 
följaktligen att My går in i lådan och försvinner från Ritas omedelbara synfält.   
 
ZOE: Jag vill gå hemma nu medan hon kommer gående mot kartonglåda  
 
RITA: Ah ah (med förvånad och lekfull ton) ska du gå hem nu? (mot Zoe) 
 
ZOE går mot kartonglåda 
 
MY: Jag! 
 
ZOE närmar sig kartonglåda ytterligare  
 
MY: Nej, jag bara själv! 
 
MY ställer sig upp och håller kartonglådans dörr öppen med bägge händer. 
Böjer sig ner och kryper in 
 
RITA: Men kanske Zoe kommer och hälsar på. Då kommer Zoe att knacka på 
dörren! 
 
MY stänger sig in sig i kartonglådan genom att dra igen dörrarna 
 
ZOE flyttar sig ännu närmare 
 
RITA: Kan Zoe göra det? 
 
ZOE knackar med ena handen ovanför kartongsåda 
 
Zoe, som också var närvarande i rummet säger: ”Jag vill gå hem nu”. Rita 
använder sig av Zoes bidrag och omvandlar leken i kartonglåda till något annat 
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än ”gömma sig” leken. ”Men kanske Zoe kommer att hälsa på. Då kommer 
Zoe att knacka på dörren” kan tolkas som en omorienterande riktningsgivare. 
My får chansen att ändra sina handlingar i leken och transformera lådan till ett 
hus istället. Hennes följande handling blir att stänga dörren, som Zoe bjuds att 
knacka på. Ritas fråga ”kan Zoe göra det” kan tolkas som en instruerande rikt-
ningsgivare som följs av Zoes knackande. 
 
RITA: Knack knack knack. Är någon som är hemma? 
 
ZOE böjer sig ner och börjar öppna dörrarna 
 
RITA: Är My hemma? 
 
MY: My är hemma! 
 
RITA går närmare kartonglåda, böjer sig ner och sätter sig på knäna när-
mare kartongslåda 
 
RITA: Då får du knacka en gång till (mot Zoe) 
 
ZOE tittar på Rita 
 
RITA: Får du se om hon öppnar dörren 
 
ZOE går fram och knackar igen på översidan. Böjer sig ner med knäna och 
börjar dra i dörren.  
 
RITA Får Zoe komma och hälsa på? 
 
MY nickar 
 
RITA: Oh vad snällt! 
 
ZOE börjar krypa in i lådan och sätter sig in bredvid My 
 
RITA: Titta, hon var hemma! 
 
MY kommer ur lådan, ställer sig upp och knackar   
 
ZOE öppnar nederdelen av kartonglåda. MY kryper in och sätter sig bredvid 
Zoe 
 
Vi ser att Zoe, efter att hon har knackat en gång, själv börjar försöka öppna 
dörren. Rita frågar då om My är hemma och My svarar positivt på denna fråga. 
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Då vänder sig Rita mot Zoe och säger ”då får du knacka en gång till” som jag 
tolkar som en instruerande riktningsgivare.  ”Få du se om hon öppnar dörren” 
tolkar jag som ett sätt att skapa förväntan hos Zoe. Rita frågar sen My om det 
är ok att Zoe kommer och hälsar på, och när My svarar positivt på frågan 
använder sig Rita av en bekräftande riktningsgivare (”oh vad snällt”) som be-
kräftar för My att hennes sätt att handla är funktionellt i leken. Vi ser därefter 
att Zoe får komma in i kartonglådan utan protester från Mys sida (till skillnad 
från i den inledande början av den gemensamma leken, då My motsatte sig till 
att Zoe skulle få leka med kartonglådan). 

Resultat excerpt 3  
Den tredje excerpten beskriver en kort leksituation där förskollärarens respons 
möjliggör att leken upprätthålls, att ett innehåll förtydligas (innebörden i be-
greppet ”att gömma sig”) och att ytterligare ett barn får komma in i leken och 
bidra till lekens utveckling. Här är förskolläraren en uppskattad partner som 
My gärna vill ha med i leken. 

Genom att skapa en ny riktning expanderar förskolläraren den initiala le-
ken till att innehålla ett annat barns bidrag (Zoes ”jag vill gå hem”) och kar-
tonglådan förvandlas från en plats att gömma sig, till ett hem som någon bor i 
och som någon annan besöker.  Transaktionerna mellan dessa två barn får en 
annan innebörd genom lärarens respons, den ramas in i två tydliga roller: en 
besökare som knackar på och en bosatt som öppnar dörren.   

Det är framförallt genom omorienterande riktningsgivare som förskollära-
ren i denna excerpt möjliggör en utvidgning av det initiala syftet (som började 
med Mys inbjudan till lek riktat till själva förskolläraren). Omorienterande 
riktningsgivare fyller i denna situation funktionen av ett expandera meningen 
så att den kan passa både barnen. 

I den tredje excerpten kan därmed de didaktiska implikationerna av förs-
kollärares respons till barnens handlingar ses som möjliggörande för barnens 
fortsatta meningsskapande. Förskolläraren utgår inte från ett på förhand be-
stämt syfte, men däremot utvecklar hon det under lekens gång ihop med de 
deltagande barnen (se Caiman, 2014, 2015). Förskollärarens undervisning 
möjliggör för barnen att uppmärksamma olika aspekter i sammanhanget, som 
kontrasten mellan att vara synlig/osynlig samt hur man förväntas handla när 
man är gäst på besök hos någon annan och när man är värd hemma hos sig. 
Värderingar och normer som förskolan omfattar aktualiseras också i förskol-
lärarens respons, exempelvis hur det är att vara snäll. Barnens rätt att bli hörda 
aktualiseras också av förskolläraren (”Får Zoe komma och hälsa på?”) 

Avslutande diskussion  
I detta antologikapitel har jag strävat efter att belysa betydelsen av förskollä-
rarens respons för barnens handlingar utifrån ett didaktiskt perspektiv. Förs-
kollärares respons medverkar i skapande av både utrymme och begränsningar 
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för vad barnen kan lära sig och skapa mening kring. Därmed kan dessa respons 
ses som en form av undervisning i en institutionell kontext.  

De empiriska utdrag som presenteras har haft som syfte att visa på den 
komplexitet som undervisning i förskolan innefattas av.  Läsaren har därmed 
fått möjlighet att ta del av tre transkriberade excerpt från det empiriska materi-
alet som skildrade: en planerad vuxenledd aktivitet (excerpt 1), en barndriven 
aktivitet i utemiljö (excerpt 2) och en leksituation inomhus (excerpt 3).  

I den första excerpten kan man urskilja en motsägelsefullhet mellan å ena 
sidan ambitionen att låta barnen själva driva processen framåt och å andra si-
dan förskollärarens roll i sammanhanget, som istället blir den drivande. Möj-
ligtvis finns det en övertro kring barnens förmåga att upptäcka saker på egen 
hand (Emilsson & Pramling Samuelsson, 2012). Barnens utrymme minskar i 
takten med att förskollärarnas respons riktar sig mot en mer konkret handling-
sätt, där vikten ligger i att utföra något som på förhand är bestämt. 

 Det är också av betydelse att notera hur barnens aktivitetsgrad i det första 
excerptet är ganska låg sett till både tal- och kroppshandlingar. Detta skiljer 
excerpt 1 från excerpt 2, där Felicias höga aktivitetsgrad (framförallt i hennes 
kroppshandlingar) möter en mer ”tillbakadragen” förskollärare.  

Excerpt 2 skiljer sig från den första även i den bemärkelsen att det är Felicia 
själv som driver fram aktiviteten. Utifrån Deweys tankar om utbildning kan 
detta tolkas som att Felicias handlingar uttrycker ett meningsfullt syfte för 
Felicia själv men att de inte tas emot av förskolläraren för att kunna utvecklas: 
”A genuine purpose always starts with an impulse. Obstruction of the imme-
diate execution of an impulse converts it into desire. Nevertheless neither im-
pulse nor desire is itself a purpose” (Dewey, 1938/2015, s.67).  

Tidigare forskning har pekat på att förskollärarna tenderar att ta ett bety-
dande utrymme när de ställer frågor till barnen (Jonsson & Williams, 2013) 
och att dessa frågor ofta är slutna (Siraj Blatchford & Manni, 2008) samt att 
den dialogen som utvecklas är ofta av monologisk karaktär (Weels & Arauz, 
2006). Jonsson & Williams (2013) resultat tyder också på att detta sker fram-
förallt när förskollärare strävar efter att stimulera barnens lärande inom speci-
fika ämnesområde. Författarna menar att detta kan peka på en avsaknad av 
specifika kompetenser i olika ämnesområde. Detta kan, utifrån den förelig-
gande studiens resultat också tolkas som att förskollärare kan ha svårt att or-
ganisera och hantera syfte och avgöra vad som är relevant eller icke relevant 
i situationer som potentiellt inrymmer ämnesinnehåll. I den föreliggande stu-
dien kan dock också till synes mer jämbördiga utbyten, där förskolläraren föl-
jer barnens eget syfte, peka på samma utmaning för den undervisande förskol-
läraren. Detta synliggörs framförallt i excerpt 2. Lyssnade (som en aktiv 
undervisningsstrategi) är att uppmärksamma och tolka barnens handlingar 
(även de kroppsliga) och stötta det som barnen uttrycker förväntan för (Cai-
man, 2014, 2015). Samtidigt behöver förskollärare i sin undervisningsroll ta 
vara på händelser utifrån deras potentialitet (Dewey, 1938/2015).   



 82 

Kultti och Pramling (2015) talar om koordination som sker mellan de kom-
munikativa handlingar som de olika deltagarna i en aktivitet ger uttryck for. 
Förskollärarens roll i att koordinera de olika perspektiv som ges uttryck för, 
är avgörande. Den föreliggande studien finner att dessa dimensioner har stor 
betydelse. Koordinationen mellan de tidsmässiga dimensioner i erfarande som 
författarna framhäver är en aspekt som är viktigt att bejaka i undervisnings-
sammanhang. Samtidigt behöver vi närma oss den kontextuella innebörden av 
olika situationer där förskollärares koordinering och lyssnade sker i samband 
med ett tänkt syfte, vare sig det är planerat eller skapas allteftersom (se Jons-
son, 2011 för en diskussion om nuets didaktik), för att kunna diskutera de di-
daktiska implikationerna av undervisningen i förskolan.  

Slutligen vill jag peka på en svaghet i den valda forskingansatsen. Ibland 
är syftet med aktiviteten i förväg uttänkt av förskolläraren (excerpt 1). I andra 
fall utvecklas det allteftersom (excerpt 3) och i ytterligare fall utvecklas ett 
syfte av barnet utifrån den meningen som det skapar under aktiviteten (excerpt 
2). I de två sistnämnda fallen skulle en komplettering av analysverktyget bli 
gynnsam för att kunna peka på förskollärarens roll i det fortsatta meningsskap-
andet. Framförallt excerpten 2, där förskollärare i större utsträckning avvaktar 
Felicias handlande. Svagheten ligger inte i själva analysverktyget, däremot i 
vilken räckvidd och tillämpbarhet det kan ha på fall som skiljer sig åt när det 
handlar om förskollärares didaktiska intentioner. En avsaknad av tydliga di-
daktiska intentioner betyder att förskollärare inte bidrar nämnvärt till att skapa 
ett syfte, även om de i viss mån stöttar det syftet som barnet/en ger uttryck för. 
Därmed blir det svårare att utläsa vilken roll förskollärare har i händelsen pro-
gression. Däremot är liknande situationer förekommande i flera observerade 
sekvenser och kan därmed sägas tillhöra undervisningspraktiker i den stude-
rade kontexten. Utmaningen ligger i att på ett fruktbart sätt analysera dessa i 
relation till förskolan som utbildningsinstitution.  
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Skriftspråkslärande i förskoleklass 

SUSANNA ANDERSSON 
 
 

Sammanfattning 
Syftet med kapitlet är att fördjupa förståelsen av lärares perspektiv på barns 
skriftspråksutveckling i förskoleklass. Studiens teoretiska utgångspunkter är 
inspirerade av Vygotsky och Bruners tankar kring lärande och dess betydelse 
för barns läs- och skrivutvecklingen. Studien är kvalitativ med en latent inne-
hållsanalys av fokusgruppsamtal som genomförts med 18 lärare som arbetar i 
förskoleklass och grundskolans tidiga år. Resultaten visar att det förekommer 
fyra temaområden; introduktion av formellt skriftspråk; läsaktiviteter; skriv-
aktiviteter och kartläggning vad gäller det pedagogiska innehållet och i vilka 
sammanhang barn får erfara olika skriftspråksaktiviteter.  
 
Nyckelord: boksamtal, bokstäver, högläsning, kartläggning, skriva, språk-
lekar, språklig medvetenhet. 
                                                                               

Inledning 
Vilka möjligheter ges barnen i förskoleklass att utveckla sitt skriftspråkslä-
rande? Den här studien fokuserar på förskoleklassens verksamhet, dess peda-
gogiska innehåll och i vilka sammanhang barn får erfara olika skriftspråksak-
tiviteter enligt lärares utsagor. 

Det är snart två decennier sedan förskoleklass infördes som en frivillig 
skolform i det offentliga skolväsendet. Syftet med förskoleklass är att den ska 
vara en bro mellan förskola och skola vad gäller dess pedagogik och arbetssätt. 
Förskoleklassen ska ge barnen möjlighet att få en mjukstart i allt det som 
skolan står för och förberedas för fortsatt utbildning genom att lärande sker i 
barnens takt och efter egna behov, med lusten och leken som drivkraft utan 
formella kunskapskrav (Myndigheten för skolutveckling, 2006).  

Sandberg (2012) har i sin studie bland annat studerat vilka skriftspråksak-
tiviteter barn möter i förskoleklassens verksamhet. Studien visar hur 
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förberedande läs- och skrivaktiviteter sker i lekfulla och kreativa arbetsformer 
i förskoleklass. Genom språkstimulerande aktiviteter som att gå i stavelse, la-
borera med rim och ramsor, sång och bild förbereds barnen för skriftspråket. 
Ett sätt att förbereda barnen inför skolans krav i förskoleklass är att varje dag 
ge barnen gemensamma uppgifter, relaterade till språk och matematik i ak-
tiviteter som benämns skoljobb eller jobbarstunder. Miljöerna i för-
skoleklasserna är inriktade och iordningställda för att leka, konstruera och by-
gga med få inslag av läs- och skrivaktiviteter. En stor del av förskoletiden 
används till barns fria lek vilket Sandberg problematiserar då det finns vissa 
barn som väljer bort språkliga aktiviteter som kan knytas an till språk, läsa och 
skriva. De barn som inte läser och skriver av eget intresse och med stöttande 
hemmiljö kan i mötet med skolans krav hamna i negativa spiraler och undviker 
olika läs- och skrivaktiviteter i skolan. Sandberg menar att en förklaring till 
att förskoleklassens inriktning och verksamhet har utvecklats åt olika håll i 
kommuner och skolområden har sin förklaring i att förskoleklasserna omgär-
das av en otydlig styrning vad gäller frågor om innehåll, undervisningsformer 
och struktur. 

Förskoleklassens verksamhet kan se olika ut beroende på hur lärare i för-
skoleklass tolkar sitt uppdrag samt väljer att organisera och forma dess 
innehåll. Förskoleklassen omfattas av de två första delarna, skolans värde-
grund och uppdrag, i Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritids-
hem 2011. Det centrala innehållet i undervisningen samt hur undervisningen 
ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas riktas mot de kunskapskrav som 
finns i årkurs 3 (Skolverket, 2011). 

Utifrån detta är det intressant att studera hur lärare tolkar sitt uppdrag och 
hur lärare beskriver sitt praktiska handlande för att stimulera och lägga grun-
den, det vill säga vilken mjukstart som ges barnen, för att utveckla sitt 
skriftspråkslärande i förskoleklass. Vilka utmaningar möter barnen och hur 
förbereds barnen inför den kommande läs- och skrivundervisningen i årskurs 
1?  
 
Syftet med kapitlet är att fördjupa förståelsen av lärares perspektiv på arbetet 
med skriftspråksutveckling i förskoleklass.  

 
Frågeställningar kapitlet avser få svar på är: 

1. Vilka aktiviteter beskriver lärare i förskoleklass att de utför i praktiken 
för att utveckla barns läsande och skrivande? 

2. I vilka sammanhang får barn erfara olika skriftspråksaktiviteter enligt 
lärarna?  

Bakgrund 
Inledningsvis beskrivs kort vad forskning har visat om förskoleklassens 
verksamhet, vad Skolinspektionens kvalitetsgranskning om förskoleklassens 
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undervisning har kommit fram till och vad som har beslutats för att öka den 
pedagogiska kvalitén och likvärdigheten i förskoleklass. Därefter presenteras 
forskning om hur barn lär sig att läsa och skriva, vilka skriftspråkliga aktivite-
ter barn får möta i förskoleklass samt till sist studiens teoretiska utgång-
spunkter.  

Förskoleklass i svensk skola 
Sedan införandet av förskoleklass i det offentliga skolväsendet har för-
skoleklassen diskuterats och kritiserats både inom forskning och politisk uti-
från dess pedagogik, fysiska placering i grundskolan, samverkan eller bristen 
på samverkan mellan olika yrkeskategorier, som frivillig skolform och avsak-
nad av riktlinjer i styrdokument (Ackesjö, 2010; Fast, 2007; Sandberg, 2012; 
Skolinspektionen, 2015; Thörner, 2007). Viss forskning visar att förskoleklas-
sen inte fungerar fullt ut som den bro mellan förskola och grundskola som var 
avsikten när förskoleklassen infördes (Ackesjö & Persson, 2010; Sandberg, 
2012).  

Skolinspektionens senaste kvalitetsgranskning visar bland annat att många 
lärare i förskoleklass får lägga upp arbetet själva utan tydligt uppdrag från 
skolledaren och att undervisningens innehåll många gånger vilar på peda-
gogernas engagemang och drivkraft. Enligt rapporten kan bakomliggande or-
saker kopplas till att lärare som arbetar i förskoleklass och rektorer anser det 
svårt att relatera läroplanens kunskapsmål och tillämpa dem i förskoleklassen 
då kunskapskraven prövas senare i grundskolan. En konsekvens att detta är en 
risk att eleverna möter en undervisning som inte stimulerar och förbereder 
dem för fortsatt utbildning på ett likvärdigt sätt runt om i landet. Granskningen 
visar också att undervisningen kännetecknas av en undervisning med vari-
erade arbetsformer, både helgruppsundervisning, undervisning i mindre 
grupp, pararbete och enskilt arbete. Trots varierad undervisning finns det bris-
ter i att inte genomföra individanpassningar och ge barnen utmaningar i sitt 
eget lärande. De barn som redan kan läsa får göra samma grundläggande 
alfabetsuppgifter som de elever som inte kan läsa eller kan alfabetet. De barn 
som lätt och snabbt lyckas bli klara får ofta välja en annan aktivitet vilket ofta 
blir lek. Vidare visar Skolinspektionens observationer att undervisningen och 
de flesta arbetspassen präglas av olika arrangerade inlärningssituationer där 
lek och lärande medvetet används som inlärningsmetod. Vad gäller lek fram-
kommer det i rapporten att barns fria lek förekommer allt för ofta utan styrning 
av vuxna och miljöerna ofta är utformade för lek och rörelse. För att följa 
barns språkutveckling är det vanligt att i förskoleklass genomföra olika typer 
av ”screeningtester” där barnens kunskapsnivå och utveckling kartläggs inför 
skolstarten (Skolinspektionen, 2015).  

Som ett led i att öka den pedagogiska kvalitén och likvärdigheten i för-
skoleklass beslutade regeringen 1 januari 2015 att starta en utredning om hur 
ändringar i läroplanen, Lgr11, för förskoleklass och fritidshem kan förtydligas 
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vad gäller skolformernas uppdrag och övergången mellan förskola, för-
skoleklass, fritidshem och skola. I beslutet framgår det att skälen till att starta 
denna utredning grundar sig i att studier har påvisat att det inte alltid har var 
varit enkelt att förena förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik. Viss 
forskning pekar på att förskoleklassen har blivit en skolförberedande ”skolifi-
erad verksamhet”, medan annan forskning visar att det finns förskoleklasser 
där förskolans pedagogik dominerar.  

Genom att införa ett särskilt kapitel för förskoleklassen och fritidshemmet 
i läroplanen skulle det vara tydligare vad de olika verksamheterna ska ha för 
innehåll och bidra till en ökad förståelse för uppdraget och undervisningens 
innehåll. Skolverket fick i uppdrag att genomföra utredningen och kom med 
ett förslag hösten 2015 som den 12 maj 2016 antogs av regeringen. De nya 
läroplanstexterna gäller från och med den 1 juli 2016 (Skolverket, 2016). 
Denna studie genomfördes innan de nya läroplanstexterna för förskoleklass 
hade införts. 

Att lära sig läsa och skriva 
Flera studier (Barton, 2007; Clay, 1991; Lundberg, 2010) visar att barns läs- 
och skrivutveckling börjar tidigt i barnens liv och utvecklas i samspel med 
andra människor i många olika sammanhang, i hemmet och i förskolan, innan 
den formella läs- och skrivundervisningen tar vid i skolan. Flera forskare (Bar-
ton 2007; Björk & Liberg, 1996; Clay, 1991; Eriksen Hagtvet, 1990; Kress, 
2000; Taube, 2013) menar att barns första ritande, lekskrivning, klotter är ett 
steg mot skrivandet. I början skriver barn rader av bokstavslikande symboler 
utan att förstå sambandet grafem och fonem. Efter hand utvecklar barnen en 
förmåga att berätta, rita bilder och forma bokstäver och blir allt mer medvetna 
om att bokstäverna används till att bilda ord och har en kommunikativ funk-
tion. Clay (1991) anser att de första skrivförsöken i skolan ger barnen många 
möjligheter att förstå språkets skriftliga funktion; hur bokstäver låter, hur vissa 
ord liknar andra ord, hur meningar byggs upp, om meningsbyggnad, om berät-
telser och hur texter byggs upp. Eriksen och Hagtvet (2002) menar att sexårin-
gar ofta är intresserade av bokstäver och språk och detta intresse bör uppmun-
tras. Genom att erbjuda en miljö där barnen har möjlighet att utforska 
skriftspråket genom exempelvis lekskrivning och lekläsning får de en mjuk 
introduktion till läs- och skrivinlärning.  

En viktig förutsättning för att kunna lära sig att läsa och skriva är att vara 
språkligt medveten. Att kunna skifta fokus från språkets innehåll, betydelse 
till språkets form, struktur (Eriksen Hagtvet, 2006; Herrlin & Frank, 2016; 
Taube, 2007). En vanligt förekommande modell som tränar upp den språkliga 
medvetenheten, och som förekommer i svenska förskolor och skolor, är den 
så kallad Bornholmsmodellen. Övningarna syftar till att träna upp barnens 
förmåga att lyssna till formen i språket och bortse från innehållet. Genom le-
kar, rim och ramsor, klappa stavelser riktas övningarna till att utveckla barns 
fonemiska medvetenhet, blir medveten om att ord är uppbyggda av fonem, för 
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att till slut knäcka den alfabetiska koden. Materialet är uppbyggt av dagliga 
språklekar för sexåringar och följer en viss given progression (Lundberg, 
2007). Studier har visat att svag fonologisk förmåga påverkar den första 
läsinlärningen och även skrivförmågan, men genom att träna upp den går det 
att förebygga svårigheter längre fram, vilket visas i flera studier (Adams, 
1990; Frost, 2001; Lundberg, Frost & Petersen, 1988; Ryder, Tunmer & 
Greaney, 2008; Wolff, 2011). I en studie har Lundberg (1984) påvisat att det 
redan i förskolan går förutsäga om barnet kommer få lässvårigheter senare. 
Genom att arbeta tidigt med olika språklekar som tränar upp den fonologiska 
medvetenheten går det att förebygga framtida läs- och skrivsvårigheter vilket 
fått stor betydelse senare inom läs- och skrivforskning. 

Taube (2013) och Wedin (2011) poängterar att det muntliga berättandet 
också är viktigt och bör uppmuntras då det är ett viktigt steg i barns skrivut-
veckling. Att hålla monologer bidrar till att öva berättelsestruktur och förstå 
vilken information mottagaren behöver för att förstå budskapet. Pinto, Tarchi 
och Bigozzi visar i en studie (2015) vikten av att öva muntligt berättande med 
barn i fem till sju års ålder innan de börjar skriva egna berättelser. Barns 
förmåga att skapa en berättelsestruktur muntligt har ett samband med 
förmågan att senare i skolan kunna strukturera upp en berättelse i skrift.  

Lundberg (2010) menar att i högläsningsstunder får barnen bland annat 
möjlighet att lära sig skriftspråkets funktion, utveckla sitt ordförråd då de mö-
ter nya ord, få en förståelse för hur berättelser är uppbyggda, inblick i 
skriftspråkets struktur, möta olika textgenre och att högläsning stimulerar 
barnens eget intresse för läsning. Liberg (2006) betonar även högläsning som 
en betydelsefull aktivitet i barnens språkutveckling som medverkar till att 
barnen blir bättre rustade för skolans senare krav på textförståelse. Chambers 
(2014) anser att barn som får delta i samtal om det lästa, omges av böcker, 
regelbundet får lyssna på högläsning, bearbeta textens innehåll och samtala 
om det lästa, inövas i läsningen form och funktion vilket bidrar till vidare 
läsutveckling.  

Wengelin och Nilholm (2013) anser att i en god läs- och skrivundervisning 
finns det återkommande uppföljningar om var eleven befinner sig i sin läs- 
och skrivutveckling samt att det är viktigt att som lärare systematisk doku-
mentera barnets utveckling. Fridolfsson (2015) framhåller att det finns vissa 
språkliga förmågor som bör kartläggas vid skolstart för att lyckas med läs- och 
skrivundervisningen och det är fonologisk medvetenhet och bokstavskunskap. 
Även om kartläggningar och screeningtester genomförs och barn identifieras 
med svårigheter, förekommer det en tveksam inställning i skolor till att ge 
specialpedagogiska stöd i förskoleklass och grundskolans första år, det finns 
en ”vänta och se” attityd i verksamheten (Nyström, 2002; Sandberg, 2012; 
Sandberg, Hellblom-Thibblin & Garpelin, 2015).  
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Skriftspråkslärande i förskoleklass 
Skoog (2012) har i en studie undersökt skriftspråkslärande i förskoleklass och 
årskurs 1. Studiens resultat visar att en övervägande del av språkaktiviteterna 
handlar om att utveckla elevernas kunskaper om den alfabetiska koden. Både 
i förskoleklass och årskurs 1 fokuseras arbetet på att arbeta med ljud och 
bokstäver genom exempelvis språklekar kring varje bokstav i separata ar-
betspass. Eleverna arbetade även med arbetsböcker för att öva upp sambandet 
mellan bokstav och ljud och för att träna in bokstävernas form. I förskoleklass 
arbetade förskolelärarna konkret med att stimulera elevernas språkliga 
medvetenhet genom olika språklekar som separata arbetspass ledda av lärarna. 
Det fanns en tydlig skillnad mellan lek, lärarledda formella språkövningar och 
bokstavarbete. Skoog reflekterar i sin studie över att den spontana leken inte 
utnyttjas för att ge eleverna möjlighet att experimentera med symboler som 
siffror, bokstäver och det fria skrivandet och Skoog menar att den fria leken 
skulle kunna användas till att uppmuntra eleverna att använda skriftspråket i 
mer lekfulla former och efter sina egna intressen. Studien visar även att de 
skriftspråkliga aktiviteterna eleverna erbjuds i förskoleklass i stor omfattning 
upprepas i årskurs 1. Skoog menar på att det kan utgöra ett hinder för de elever 
som redan har kommit igång med läsande och skrivande då de måste börja om 
från början med samma sak i årskurs 1. 

Fast (2007) visar också i en studie hur bokstavarbetet är en aktivitet som 
förekommer i förskoleklass men att det sker på olika sätt i olika för-
skoleklasser. Ett sätt som förekom i flera förskoleklasser var att den vuxne 
initierade bokstavsarbetet med att visa upp olika föremål som började på en 
viss bokstav; i en annan förskoleklass introducerade varje vecka en ny bokstav 
som de arbetade gemensamt med på olika sätt.  Det förekom även att barnen 
hade en lärobok som innehöll olika övningar kring bokstaven som barnen ar-
betat individuellt med. Fast kunde även se i sin studie att skrivandet skilde sig 
åt i de olika förskoleklasserna. I en del förskoleklasser förekom det att lärarna 
erbjöd barnen att skriva fritt parallellt med bokstavarbete. Barnen skrev egna 
småböcker med olika teman, dagböcker och brev. I en annan förskoleklass 
handlande skrivundervisning mest om att barnen skrev av ord som lärare 
skrivit på en tavla. Det förekom även att lärare inte alls arbetade med skri-
vande i förskoleklass då barnen inte ansågs vara mogna för det.  

Vad gäller högläsning i förskoleklass fann Fast (2007) att det var en läsak-
tivitet som inte förekom så ofta. Under de 17 olika observationstillfällena i 
förskoleklass som genomfördes förekom bara högläsning två gånger trots att 
förskollärarna uppgav att de läste dagligen för barnen. Sandberg (2012) visar 
i sin studie att barnen i förskoleklass har en begränsad möjlighet till att lyssna 
på sagor och berättelser på band eller cd. Barnen har tillgång till några lådor 
med bilderböcker och lättlästa böcker. Flera av barnen i förskoleklass, som 
Sandberg intervjuade, berättade att de kunde läsa men att läsning var något 
som de gjorde hemma och inte i skolan.  
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Simoensdotter Svensson (2009) har studerat den pedagogiska samlingen i 
förskoleklass. Samlingarna kunde exempelvis innehålla moment som, gå ige-
nom almanacka/dagens datum, bokstäver och siffror som ska skrivas i så kal-
lad förberedande skolböcker eller lösa papper, tärningsspel/språkspel, klippa 
och limma, och var initierade och bestämda av de vuxna. De vuxna ansåg 
samlingarna som viktiga pedagogiska lärandesituationer som förbereder 
barnen för grundskolans undervisning. Karlsson, Melander Pérez Priento och 
Sahlström (2006) studie visar också hur samlingarna alltid följs av ett ar-
betspass, som en start för olika typer av aktiviteter med bokstäver och siffror.  

Sandberg (2012) visar i sin studie att elevernas läs- och skrivutveckling 
kartläggs och dokumenteras på olika sätt, både kvalitativt och kvantitativt. 
Vanligen följs och kartläggs barns språkliga medvetenhet och bokstavskänne-
dom. Kartläggning påbörjas i förskoleklass och när barnen börjar årskurs 1 
finns en samlad kunskap och dokumentation om varje barn. Vad gäller särskilt 
stöd i förskoleklass är det ovanligt att specialpedagogerna arbetar direkt med 
barnen. Lärare och annan stödpersonal får handledning och råd men inga 
direkta insatser görs för att förebygga svårigheter som kan uppstå i läs- och 
skrivprocessen eller att stödja enskilda barn eller grupper av barn. Sandberg 
menar att förskoleklassen intar en mellanställning, ett specialpedagogiskt in-
genmansland som genomsyras av kartläggande och avvaktande strategier. Det 
finns en policy att vänta med specialpedagogiska insatser till andra terminen i 
årskurs 1 eller längre, vilket Sandberg problematiserar utifrån den forskning 
som finns kring tidiga specialpedagogiska insatser vad gäller att förebygga 
och möta läs- och skrivsvårigheter.  

Teoretiska utgångspunkter 
Studiens teoretiska utgångspunkter är inspirerade av Vygotsky och Bruners 
teorier om lärande. Vygotsky introducerade begreppet den proximala utveck-
lingszonen, ZPD (Vygotsky, 1978). Zonen syftar till skillnaden mellan det 
barnet kan och det barnet klarar av att lära sig med hjälp av någon annan.  

The zone of proximal development. It is the distance between actual develop-
ment level as determined by independent problem solving and the level of po-
tential development as determined through problem solving under adult guid-
ance or in collaboration with more capable peers (Vygotsky, 1978, s. 86). 

 
Vygotsky (1978) menar att det barnet idag klarar med stöd av en vuxen eller 
kamrater klarar det imorgon själv under förutsättning att uppgifterna ligger 
inom gränsen för barnets utvecklingsnivå. Tillsammans med en mer kompe-
tent person kan barn lösa en uppgift eller klara av en färdighet som den ännu 
inte klarar på egen hand. Sammantaget blir det lärarens roll att utifrån barnens 
utvecklingsnivå hitta lämpliga vägar för att utmana barnen och stötta dem för 
att komma vidare i sin utvecklingszon. Flint (2010) har i en studie undersökt 
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hur barn kan utmana och stötta varandra genom kompisläsning utifrån var de 
befinner sig i sin utvecklingszon. Ett sätt att främja läsning och lärande enligt 
Flint är att låta barn läsa tillsammans med en annan kamrat som ligger i samma 
utvecklingszon eller med en lite mer kompetent kamrat.  När barnen fastnade 
i sin läsning och inte kunde avkoda ord kunde den mer erfarna läsaren hjälpa 
den andra med olika lässtrategier utifrån deras kunskapsnivå. Kompisläsning 
medförde även att barnen samtalade om det lästa, diskuterade textens innehåll 
och budskap genom att använda sina egna erfarenheter för att skapa en mening 
av textens innehåll. Griffin (2002) har i en studie med 15 barn i åldrarna 6 - 7 
år studerat hur barn med olika lässtrategier hjälper varandra när de läser i par. 
När en läsare hade problem med att avkoda ett ord kunde den andra läsaren 
stötta kompisen genom att peka långsamt med fingret under ordet, eller täcka 
över delar av ordet med fingret för att fokusera på en bokstav i taget och 
försöka ljuda ihop ordet. 

Begreppet den proximala utvecklingszonen är också nära sammankopplat 
med scaffolding, vilket kan översättas med stöttning på svenska som introduc-
erades av Bruner och Bruner och hans medarbetare (Wood, Bruner & Ross, 
1976). Scaffolding kan beskrivas som ett tillfälligt stöd i elevernas lärande. 
Läraren ger stöttning i elevens lärandeprocess på olika sätt som med tiden 
avtar allteftersom eleven klarar att göra saker på egen hand Scaffolding 
handlar om alla de åtgärder som en lärare använder för att stötta en elevs 
lärande. Ankrum, Genest och Belcastro (2014) visar i en studie hur en lärare 
med olika typer av muntliga instruktioner kan stötta och vägleda nybör-
jarläsare i läsning beroende på var barnen befinner sig i sin utvecklingszon. 
Läraren i studien organiserade läsning för barn i mindre grupper och valde 
texter som låg i barnens utvecklingsnivå och utifrån deras intresseområde. 
Läraren använde tiden i dessa mindre grupplektioner till att skapa menings-
fulla och riktade läsinstruktioner istället för att lyssna på barnen när de läste 
högt. I dessa grupplektioner kunde läraren exempelvis instruera barnen kring 
olika läsförståelsestrategier, arbeta med ordförståelse, visa på olika avkod-
ningsstrategier som kunde användas vid läsning av nya ord som några ex-
empel.   

Metod 
Insamling av empirin har genomförts i samverkan med ett utvecklingsprojekt 
Flerspråkighet, barns förutsättningar och övergångar för språk-, läs- och 
skrivutveckling i förskola, förskoleklass och grundskolans årkurs 1 mellan 
Mälardalens högskola och Mälardalens kompetenscentrum för lärandet.  

Flera metoder har använts för att hitta deltagare till studien. Infor-
mationsbrev kring studien och dess syfte har skickats ut via mail till alla 
skolledare inom F - 6 skolor i kommunen och skolledarna har även fått 
muntlig information om studien från kommunens utvecklingsledare inom 
grundskolans tidiga år. Informationsbrev kring studien har även skickats ut 



 94 

direkt till lärare i grundskolans tidiga år via mail. Slutligen har även personliga 
besök på skolor genomförts för att informera om studien för att hitta deltagare. 
Dessa olika förfaringsätt resulterade i att arton lärare från tre olika skolor i en 
mellanstor stad önskade delta i studie. Sex förskollärare som arbetar i för-
skoleklass, tolv grundskollärare som arbetar inom grundskolans tidiga år 
varav en även var utbildad specialpedagog och talpedagog och en annan 
grundskollärare med fördjupning inom svenska som andra språk. Fokusgrup-
perna blev tre till antalet och organiserades efter vilken skola lärarna arbetade 
i. Varje fokusgrupp bestod av sex lärare med olika yrkeskompetenser som ar-
betade i förskoleklass eller i grundskolans tidiga år.    

Fokusgruppsamtal som datainsamlingsmetod 
Bryman (2015) menar att fokusgruppsamtal syftar till att få fram deltagarna 
åsikter och synsätt samt uttrycka dessa tankar med egna ord utifrån 
frågeställningar. Halkier (2010) anser att fokusgruppsamtal är en bra metod 
som belyser normer för gruppers praktiker och tolkningar. Deltagarna i 
föreliggande studies tre fokusgruppsamtal består av lärare med olika 
yrkeskompetenser varpå fokusgruppsamtal kan vara en lämplig metod då 
deltagarna kan jämföra sina erfarenheter och få förståelse för hur lärare i för-
skoleklass handlar som de gör i praktiken. Wibeck (2010) beskriver 
fokusgruppsamtal som en bra metod för att få en fördjupad förståelse av män-
niskors tolkningar av ett problemområde. Deltagarna kan jämföra sina erfaren-
heter genom att ställa frågor till varandra och få insikt i varandras verksam-
heter vilket inte skulle komma fram om enskilda intervjuer skulle ha använts 
som datainsamlingsmetod. Nackdelen med metoden enligt Wibeck (2010) är 
att mängden data från samtalen blir omfattande och transkribering tar tid samt 
att det ibland kan vara svårt att tyda vem som säger vad då flera personer pratar 
samtidigt. Vid analysarbetet av det transkriberade textmaterialet och de in-
spelade samtalen har det ibland varit svårt att tyda vem som säger vad då flera 
personer har pratat samtidig, vilket har varit en nackdel och försvårat analysar-
betet.    

Fokussamtalen har genomförts på deltagarna respektive skola och samtalen 
har tagit 60 - 90 minuter att genomföra. Innan samtalen inleddes och spelades 
in informerades deltagarna muntligt om syftet med studien, hur samtalet skulle 
genomföras, vilka frågor som skulle diskuteras och vilken roll två deltagande 
forskare skulle ha under samtalets gång. En skulle agera moderator och den 
andra skulle anteckna vad som diskuterades för att i slutet av samtalen sam-
manfatta diskussionen. Detta för att deltagarna skulle få möjlighet att göra 
tillägg och förtydligande om missuppfattningar förekom. 

Fokusgruppsamtalen var semistrukturerade och inleddes med att modera-
torn inledde diskussionen med en ställa en fråga för att öppna upp till diskus-
sion mellan deltagarna. Under diskussionen ställde även moderatorn 
följdfrågor för att föra samtalet vidare eller för att styra in samtalet till de 
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frågor som var i fokus. Efter att alla samtal var genomförda transkriberades 
de ordagrant.  

Bearbetning och analys  
De temafrågor som användes vid fokusgruppsamtalen i samverkan med ut-
vecklingsprojektet var följande: 

- Vad innebär och beskriv språk-, läs- och skrivutveckling i för-
skoleklass? 

- Vilka förutsättningar ges barn och flerspråkiga barns språk-, läs- och 
skrivlärande i förskoleklass? 
 

Följande intervjufrågor användes också vid fokusgruppsamtalen: 
- Beskriv språk-, läs och skrivutveckling i förskoleklass? 
- På vilket sätt följer ni upp barns språk-, läs- och skrivutveckling i 

verksamheten? 
- Beskriv vilka aktiviteter i förskoleklass som ni anser främjar barns 

språk-, läs- och skrivlärandet? 
 

Utifrån svaren på dessa frågor och det transkriberade intervjuerna har materi-
alet till detta kapitel analyserats med fokus på att få svar på följande frågor: 

- Vilka aktiviteter beskriver lärare i förskoleklass att de utför i praktiken 
för att utveckla barns läsande och skrivande? 

- I vilka sammanhang får barn erfara olika skriftspråksaktiviteter enligt 
lärarna? 
 

Vid analysarbete av samtalstexter har latent innehållsanalys tillämpats för att 
analysera kvalitativa data (Graneheim & Lundman, 2004). Arbetet inleddes 
med att hela texten lästes igenom ett flertal gånger för att få en känsla för 
helheten. För att i det transkriberade materialet identifiera vilken utsaga de 
olika lärarna uttryckt har det inspelade samtalen analyserats ett flertal gånger 
och lärarnas utsagor kodats in i det transkriberade materialet. 

Efter genomläsning ett flertal gånger organiserades materialet i en tabell 
med tre kolumner för att strukturera datamaterialet enligt Graneheim och 
Lundman modell (2004), se tabell 1. Första kolumnen kallas för menings-
bärande enheter och består av meningar och fraser som plockats ut från det 
transkriberade materialet och som är relevanta för studiens frågeställningar. 
Nästa kolumn kallas för kondenserad enhet vilket innebär att de menings-
bärande enheterna har kortats ner för att bli mer lätthantering men ändå 
bibehålla innehållet. Sista kolumner består av kategorier och är grupperingar 
av de koncentrerade meningsenheterna för att återspegla det centrala bud-
skapet i texterna. Sist i analysarbetet har teman formulerats utifrån kate-
gorierna och efter varje kategori har korta koder med teman lagts till för att få 
en bättre överblick över materialet. Tabell 1 visar ett exempel.  
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Tabell 1. Exempel på strukturering av samtalstexter enligt modell av Graneheim & 
Lundeman (2004).  

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kategori 
Det är klart vi håller på 
med bokstäver och det 
är liksom det här 
självklara sakerna, 
högläsning, man får 
skriva, lekskriva, man 
får skriva ord 

”Vi håller på med 
bokstäver” 
”Högläsning” 
”Man får skriva, 
lekskriva, man får 
skriva ord”   

• Bokstavsar-
bete (FS) 

• Högläsning 
(LÄS) 

• Skrivande 
(SKR) 

Kvalitetskriterier och etik 
Validitet och reliabilitet är begrepp som används för att beskriva kvalitet i for-
skning. I kvalitativ studie väljer dock forskare som Thornberg och Fejes 
(2015) att lyfta begreppen trovärdighet och tillförlitlighet för att bedöma for-
skningens kvalitet. De menar att dessa begrepp inbegriper ”hur noggrann och 
systematiskt man har varit under hela forskningsprocessen, hur trovärdig och 
tillförlitliga ens resultat är som en följd av hur man har gått till väga beträf-
fande datainsamling och analys” (Thornberg & Fejes, 2015, s. 259).  

Det insamlade datamaterialet har inte i sin helhet designats för denna studie 
utan för ett större utvecklingsprojekt. Delar av det insamlade materialet har 
dock insamlats för att svara mot syfte och frågeställningar som gäller denna 
studie. Genom att noggrant beskriva hur analysen av datamaterialet har ge-
nomförts, hur det transkriberade fokusgruppsamtalen bearbetats till kategorier 
för att till slut hitta övergripande teman kan läsaren följa hur analysprocessen 
genomförts vilket ökar trovärdigheten och resultatets tillförlitlighet. Larsson 
(2005) nämner triangulering som viktigt för att ge trovärdighet åt tolkningar. 
En form av triangulering är ”respondent - validering”, vilket använts vid 
analysen av de samtalstexter som samlades in genom utvecklingsprojektet och 
som även använts som ett underlag i denna studie. Det handlar om att det som 
forskarna har tolkat återförs till de personer som deltagit i fokusgruppsamtalen 
för att bedöma tolkningens rimlighet. Deltagarna i fokusgruppsamtalen har 
fått tagit del av det transkriberade samtaltexterna, och hur forskarna har ana-
lyserats datamaterialet, för att de sedan getts möjlighet att ge respons på om 
forskarna tolkat material rimligt. På så sätt ska resultatets trovärdighet öka.  

Att beakta de etiska övervägande och ha en etisk förhållningsätt är en viktig 
roll för forskaren och i föreliggande studie har de etiska principerna som for-
mulerats av Vetenskapsrådet för humaniora och samhällsvetenskap följts 
(Vetenskapsrådet, 2011). De etiska principerna inbegriper fyra områden; in-
formationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekra-
vet har beaktats i denna studie. 

Informationskravet innebär att deltagarna har informerats om studiens syfte 
och hur studien ska genomföras. I denna studie har deltagarna informerats 
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både skriftlig och muntligt.  Skriftligt genom ett informationsbrev som skick-
ades till deltagarna innan första mötet samt muntligt vid första mötet inför 
fokusgruppsamtalen. Samtyckekravet genom att deltagarna själva har fått 
välja om de vill medverka i studien eller inte. Vidare har deltagarna även fått 
information om att de när som helst under projektet gång kan ångra sitt 
deltagande.  Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet innebär att deltagar-
nas ska ges största möjliga anonymitet och personuppgifter ska förvaras på ett 
sådant sätt att inga obehöriga kommer åt det insamlade materialet endast kom-
mer att användas i forskningssammanhang. I denna studie har personuppgifter 
avidentifierats och det inspelade materialet förvarats på en säker plats och 
används endast i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2011). Wibeck (2010) 
framhåller att det är svårt att utlova full anonymitet men att konfidentialitet 
ändå kan uppnås då alla namn byts ut i transkriptionen samt deltagarnas iden-
titet skyddas noggrant genom att försvara ljudinspelningarna på en säker plats, 
vilket har genomförts i denna studie.  

Analys av resultat 
Från de kondenserande meningsenheterna har ett antal kategorier blivit syn-
liga; bokstavsarbete, språklig medvetenhet, språklekar, högläsning, boksam-
tal, skrivande, tester, stöd och lärande. Utifrån studiens frågeställningar och 
de kategorier som identifierats framträder fyra övergripande teman i vilka ped-
agogiska sammanhang barn får möta och erfara olika skriftspråksaktiviteter: 
introduktion av formellt skriftspråk (FS), läsaktiviteter (LÄS) skrivaktiviteter 
(SKR) och kartläggning (KA). Varje tema presenteras separat i resulta-
tredovisningen och inleds med ett kursiverat citat från det transkriberade ma-
terialet. 

”Förbereda barnen inför den kommande läs- och skrivinlärningen” 
Under temat introduktion av formellt skriftspråk (FS) framkommer det från 
fokusgruppssamtalen att det finns en medvetenhet hos lärare som arbetar i för-
skoleklass om vikten av att arbeta med att utveckla barnens fonologiska 
medvetenhet och få dem språkligt medvetna. Bornholmsmodellen är ett mate-
rial som används i flera förskoleklasser för att göra barnen språkligt medvetna 
och som syftar till att träna upp barnens förmåga att lyssna till språkets form, 
och bli medvetna om att ord är uppbyggda av olika fonem. En annan metod 
som nämns är ”Sol-skolan”. Det är ett arbetssätt som bygger på stavelser som 
grund för att förstå och tillägna sig språkets form. Genom bland annat lekfulla 
former ”gåpratar” barnen i stavelser. Att blanda metoder och arbetssätt är 
något som beskrivs som betydelsefullt då barn lär sig på olika sätt: 

Att man blandar lite grann, det här utesluter inte det andra, man lär sig på olika 
sätt. Ett barn kanske lär sig ljuda och hör ljuden och får ihop det medan den 
andra hör inte, och då får man arbeta lite med stavelser (F2).  
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Språklekar, arbete med rim, ramsor, stavelser förekommer i lekfulla former 
utan att de ska kännas som lektioner eller vara för skollikt. Samlingen beskriv 
som ett sätt att introducera arbetsstunder med språklekar: 

Vi vill kalla det språklekar fast dom har jobbarstunder. Det är samlingen som 
man kan säga är mer eller mindre lek, eller man försöker att få dem mindre 
lektionsaktigt, men dom sitter själva och gör uppgifter som kan likna job-
barstunder (F3).  

 
Flera lärare uttrycker i fokusgruppsamtalen att de har en uppgift i för-
skoleklass att introducera bokstäver och alfabetet för barnen för att förbereda 
dem inför den kommande läs- och skrivinlärningen. I denna studie framkom-
mer det att arbetet med bokstäver förekommer på olika sätt genom att ex-
empelvis; följa en speciell arbetsgång för att introducera bokstäverna från A 
till Ö, introducera en bokstav i veckan eller att kombinera bokstavarbetet med 
en skapande uppgift. Att barnen har egna arbetsböcker som de arbetar med i 
samband med bokstavsarbetet för att öva in bokstav och form är också vanligt 
förekommande. Fokus med bokstavsarbetet är att barnen ska lära sig namnen 
på bokstäverna, kunna deras form, veta hur de låter och vilka de är. Bok-
stavsarbete fortsätter även i årskurs 1 och en lärare beskriver att bokstavsar-
betet anpassas efter barnets kunskapsnivå: 

 
Vi fortsätter också i 1:an med veckans bokstav men kanske inte så ingående 
beroende på hur klassammansättningen ser ut. Man försöker lägga upp utifrån 
den information man fått tidigare. Då vet man att dom här barnen kan alla 
bokstäver redan, då behöver jag inte lägga något krut där. Det finns andra som 
verkligen behöver både träna sig att forma bokstaven och känna igen den, veta 
vad den heter och hur den låter för en del barn kan ju inte (L1). 

”Läsa för barn vet man är bra” 
Under temat läsaktiviteter (LÄS) framkommer det att lärare i förskoleklass 
arbetar med läsning på olika sätt. Högläsning beskrivs som en viktig aktivitet 
men det förekommer olika hinder i lärmiljön som begränsar det:  

 
Läsa för barn vet man är bra, känns som man gör det mycket mindre än vad 
man gjorde förr och prata om det man har läst. Ibland så känns det som att man 
skulle gärna sitta kanske med fem barn och läsa, framför allt när de är yngre, 
för och kunna förklara, och kunna förklara och pratat om det. Alltså mycket 
handlar om ytor, finns ingenstans där man kan sitta, där det är lugn och ro (F3). 

 
Ett sätt att försöka få in högläsning och kortare lässtunder i vardagen är att 
utnyttja olika tillfällen under dagen som till exempel fruktstunder eller mor-
gonsamlingar. Högläsning beskrivs också som ett arbete som är kopplat till 
den tidiga läsförståelsen fast i muntlig form. Genom att barnen exempelvis får 
titta på bilder på framsidan av en bok får de möjlighet att sätta ord på vad de 
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tror boken handlar om. Att visa bilder i samband med läsning är något som 
barnen visar intresse för och det fångar även deras uppmärksamhet vid läsning 
vilket även lärare beskriver att de gör i årskurs 1:  

Det där fortsätter vi med i 1an, framför allt det där med böcker och bilder. Och 
visa på smartboard och prata om texter och ords betydelse, innebörd och 
läsförståelse (L3). 

 
Förutom högläsning så lyfts även återberättandet fram som ett viktigt inslag 
vid läsning och att det är något som barn behöver tränas i. Genom att läsa en 
saga och sen uppmuntra barnen att med egna ord göra en kort återberättelse är 
ett sätt att träna barnen i det. Att arbeta med olika genrer av texter lyfts också 
fram som en del av förskoleklassens arbete kring läsning. Betydelsen att läsa 
olika typer av texter är att medvetandegöra skillnader mellan dessa. Få barnen 
uppmärksamma på hur en faktatext eller en berättelse är uppbyggd och vad 
som skiljer dessa olika texttyper åt: 

Så har vi pratat om det här också med berättelser och faktatexter, det har vi 
liksom pratat med dom, och dom har fått jobba lite med det här. Vad är det 
som skiljer faktatext? Och hur ser en faktabok ut? Och vad innebär det och 
jämför det till en berättelse (F2). 

 
Lekens roll i lärande och lekens betydelse vid högläsning i förskoleklass lyfts 
fram som ett sätt att få barnen medvetna om meningen med att kunna läsa. 

Vi läste mycket, vi hade mycket högläsning och vi lekte sagor, dom klassiska 
sagorna i små grupper så dom fick fundera på vad som hände, vad de sa, vad 
var det för repliker, just för att leka in att det fanns en mening med att kunna 
läsa (F5).  

 
Det framkommer från fokusgruppsamtalen att en del barn kan läsa redan innan 
de börjar förskoleklass: 

 
Dels så tycker jag att man märker att fler och fler barn faktiskt kan bokstäverna 
och läsa redan när dom kommer ifrån förskolan (F3).  

 
Andra barn knäcker läskoden under förskoleklassåret och kan ljuda ihop en 
lättare bok: 

 
Vi har också upptäckt med tiden att vissa kunde läsa eller kan läsa nu, och då 
vet inte jag egentligen för vi kollade inte av ifall det var någon som kunde läsa 
innan. Och det skulle man kanske vara roligt att göra innan. Vi var till bibli-
oteket då var det i alla fall tre tjejer som faktisk kunde läsa. Dom kunde läsa 
en liten bok redan då. Så från att vi inte visste att dom kunde läsa så upptäckte 
vi att dom kunde läsa, ljuda lättläst bok (F6). 
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Lärarens betydelsefulla roll i att uppmärksamma principen med läsning för de 
barn som inte har förstått betydelsen av läsning lyft också fram. Ett sätt att 
uppmärksamma vad läsning är och hur det går till är att läraren tillsammans 
med barnet ljuder ihop bokstäver när de till exempel läser instruktioner. 

”Man får skriva, lekskriva, skriva ord” 
Under temat skrivaktiviteter (SKR) beskriver lärare flera olika sätt att arbeta 
med skrivande i förskoleklass. Vid exempelvis bokstavsarbete får barnen 
möjlighet att skriva bokstäver och ord. De barn som inte har kommit lika långt 
i sin skrivutveckling har möjlighet att få stöttning av vuxna eller av sina 
kamrater. De vuxna kan skriva ord på lappar som sedan barnen skriver av, ett 
annat sätt att arbeta med avskrift är att barnen skriver av ord från tavlan. En 
lärare som arbetar i förskoleklass betonar att det är väldigt få uppgifter som 
kräver att barnen ska kunna skriva, utan alla ska kunna genomföra uppgifter 
utifrån sin egen förmåga. Barnen har möjlighet att arbeta både individuellt 
eller tillsammans med en kamrat vid arbetsstunderna.  De barn som inte kan 
skriva har möjlighet att rita istället för att skriva och en del barn väljer både 
att rita och skriva: 

Sen själva arbetsstunden, de kan antingen vara att sitta med en kamrat eller 
själv, rita, komma på ett sammansatt ord, och så rita, så att alla ska kunna. Det 
är väldigt få uppgifter vi gör som kräver att dom ska kunna skriva. Då väljer 
dom alltså både rita och skriva (F3). 

 
Lekens roll lyfts också fram för att skapa motivation till skrivandet. Genom 
exempelvis lek med sagor får barnen även möjlighet att skriva ner handlingen 
kortfattat. De barn som inte kan skriva på egen hand får skriva av ord från 
”post- it”- lappar som läraren har skrivit och detta medför att barnen blir mo-
tiverade till att skriva menar en lärare. Vidare framkommer det att arbetet med 
skrivande utgår från barns intresse och förmåga. De barn som inte kan skriva 
får istället återberätta handlingen muntligt. När de vuxna är delaktiga i barnens 
skrivande, uppmärksammar och uppmuntrar dem till att skriva utifrån sin 
förmåga, bidrar det till att barnen känner glädje och motivation till att utmana 
sig själva:  

När dom börjar skriva, försöker förstå vad dom har skrivit, dom blir överlyck-
liga när vi lyckas tyda ut vad de har försökt knåpa ihop. Och den uppmuntran 
att de ska skriva själva, inte komma till oss utan dom ska försöka (F5). 

 
Förutom skrivande av ord i samband med bokstavarbetet förekommer det an-
dra varianter på skrivövningar. Ett arbete som nämns från fokusgruppsamtalen 
är ”skrivarverkstad”. Barnen ska på ett papper skriva egna berättelser och rita 
bilder till. Till en början kan barnen uppleva det svårt men med tiden blir de 
duktigare på att skriva och fantisera. Att samarbeta med andra barn lyfts fram 
som ett sätt att stödja och hjälpa varandra i skrivprocessen.  
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Så får de en kompis i 1:an och sen efter sportlovet så får de skriva en liten saga 
i småböcker och bli författare ihop med 1:an. Så ritar de och skriver egna små 
berättelser. De hjälps åt, de som har kommit lite längre i 1:an hjälper för för-
skoleklassen eller tvärtom (F4). 

 
Det förekommer även särskilda temaveckor där skrivande står i fokus då 
barnen utifrån sitt intresse och förmåga gör egna böcker:  

Vi gör böcker, under barnboksveckan får barnen göra böcker. Dom som inte 
skriver eller vill skriva av, dom får rita sin berättelse och berätta det (F2).  

 
Det framkommer från fokusgruppsamtalen att kravet att barnen ska lära sig 
grunderna i läsning och skrivning finns i årskurs 1, då det finns kunskapsmål 
att nå i grundskolan, medan arbetet i förskoleklass ska präglas av lek, lek med 
bokstäver, lek med skrivande utan formellt krav på att kunna läsa och skriva. 
En lärare beskriver att steget från förskoleklass är stort när de börjar skolan, 
eftersom de har mål som ska uppnås, det blir mer allvar och mindre lek: 

Jag tänker ändå att steget från förskoleklass till grundskolan är väldigt stort, att 
helt plötsligt så har man en massa mål som ska uppnås, det ställs krav. Språket 
kommer in under hela dagen, förutom den korta stunden som man har rast. Det 
ska vara lustfyllt såklart men det är inte någon lek längre (L2). 

”Vi gör ett test direkt efter när dom kommer” 
Under temat kartläggning (KA) framkommer det att olika tester genomförs 
för att följa barn läs- och skrivutveckling. Att testa barnens bokstavkännedom 
är vanligt förekommande i förskoleklasserna. Det förekommer att de tester 
som genomförs görs återkommande för att följa barns läs- och skrivutveck-
ling:  

Vi gör ett test när dom börjar hos oss när det gäller bokstäver, om dom kan 
skriva, om de kan känna igen och sen förhoppningen är att vi ska hinna göra 
det nu och se vad som hänt under året (F1). 

 
Testerna beskrivs ha flera funktioner. En anledning att utföra tester är att 
samla information för att sedan i 1:an eventuellt sätta in stödinsatser på olika 
sätt. Utifrån testernas resultat som genomförs i förskoleklass identifieras de 
barn som har låga resultat som då får specialpedagogiska insatser insatta direkt 
på hösten i årskurs 1: 

Om man då sammanställer Fonolek och det ni har sett. Sen kanske det blir fem 
stycken som då har låga resultat. Så brukar det ofta vara samma som inte kan 
så många bokstäver och så där. Vi testar på hösten och då brukar jag ta dom 
direkt. Så jobbar jag med dem varje vecka (L4). 
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Resultatet från testerna överförs till lärarna i årskurs 1 så att de sedan kan 
planera undervisningen och kunna individualisera undervisningen efter var 
barnet befinner sig kunskapsmässigt: 

Den här är ett sätt att se, jag vet att hon är duktig läsare så där behöver jag inte 
lägga något krut på det, men här har vi någon som inte har kommit så långt alls 
i sin utveckling. Då har jag en bild hur jag ska kunna fortsätta med den un-
dervisningen (L5).  

 
En lärare i förskoleklass menar att de följer barns läs- och skrivutveckling 
fortlöpande under året som ett komplement till kvantitativa tester. Genom att 
lärarna i det dagligen arbetet uppmärksammar barnens utveckling framkom-
mer det vad barnen kan och inte kan.  

Sammanfattning  
Ett vanligt sätt att förbereda barnen inför den kommande läs- och skrivinlä-
rningen är att lärare i förskoleklass arbetar med att utveckla barnens 
fonologiska medvetenhet genom rim, ramsor, stavelser och olika språklekar i 
lekfulla former. Att introducera bokstäver och alfabetet för barnen ses som en 
självklar aktivitet i förskoleklassen. Bokstavsarbete sker på olika sätt och det 
förekommer även att barnen arbetar i egna läroböcker i samband med bok-
stavsarbetet. Högläsning och boksamtal ses som viktiga inslag och ett sätt att 
få barnen uppmärksamma på skriftspråkets funktion. Trots vikten av att läsa 
för barn framträder olika hinder i lärmiljön som gör att detta inte förekommer 
lika ofta som lärarna själva önskar. Ett försök att få in mer läsning är att lärare 
tar tillfället i akt när de har möjlighet att läsa kortare stunder under samlingar 
eller vid fruktstunder. Skrivande sker på olika sätt och det är vanligt att barnen 
i samband med bokstavarbetet skriver bokstäver och ord efter egen förmåga. 
De barn som inte kan skriva får stöttning på olika sätt av lärare eller kamrater. 
Det finns inget krav på att barnen måste kunna skriva i förskoleklassen. 
Barnen ska snarare få möjlighet att ”lekskriva” för att utveckla skrivandet och 
få insikt i skriftspråkets kommunikativa funktion. Kravet att lära sig grunderna 
i att lära sig läsa och skriva finns i årskurs 1, medan lärande med skriftspråket 
i förskoleklassen ska präglas av lek och vara lustfyllt utifrån barnets förmåga. 
Samlingar används som ett sätt att introducera olika lärarledda aktiviteter. Det 
handlar om språklekar eller bokstavsarbete med efterföljande arbetspass där 
barnen arbetar med olika uppgifter själva eller tillsammans med en kamrat.  
Både kvalitativ och kvantitativ kartläggning är sätt att följa barns språkliga 
förmåga och tester har flera funktioner: att samla information om varje barn 
för att föra över informationen till årskurs 1, att identifiera barn som eventuellt 
behöver stödinsatser, att ge underlag för lärare att individualisera un-
dervisningen i årskurs 1 efter barnens kunskapsnivå. 
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Diskussion 
Syftet med förskoleklassen är att den ska fungera som en bro mellan förskola 
och skola och förbereda för fortsatt utbildning. Syftet med studien är att 
fördjupa förståelsen av lärares perspektiv på barns skriftspråksutveckling i 
förskoleklass.  Vilka utmaningar och hur förbereds barnen inför den kom-
mande läs- och skrivundervisningen i årskurs 1? Fokusgruppsamtalen med 
lärare genomfördes innan de nya läroplanstexterna för förskoleklass infördes 
den 1 juli 2016.  

Skriftspråksaktiviteter och skriftspråkslärande i förskoleklass  
Det finns en medvetenhet hos lärare som arbetar i förskoleklass om vikten av 
att arbeta med att utveckla barnens fonologiska medvetenhet och få dem 
språkligt medvetna inför den kommande läs- och skrivundervisningen. 
Språklekar, arbete med rim, ramsor, stavelser sker i lekfulla former som 
varvas med bokstavarbete på olika sätt för att förbereda barnen inför den kom-
mande läs- och skrivinlärningen. En förutsättning för att lära sig läsa och 
skriva är att vara språkligt medveten, vilket flera andra studier också bekräftar 
(Eriksen Hagtvet, 2006; Herrlin & Frank; 2016 & Taube, 2007). Att arbeta 
med språklekar och arbeta med fonologiskt grundarbete är ett sätt att föreby-
gga läs- och skrivsvårigheter längre fram vilket flera studier också har visat 
(Adams, 1990; Frost, 2001; Lundberg, Frost & Petersen, 1988; Ryder, Tunmer 
& Greaney, 2008; Wolff, 2011). Lundberg (1984) uppmärksammande tidigt i 
en studie vikten av att arbeta med olika språklekar för att förebygga framtida 
läs- och skrivsvårigheter, något som bidrog till att Lundberg (2007) utveck-
lade ett material, Bornholmsmodellen. Detta material är vanligt förekom-
mande i förskolor och skolor vilket även denna studie visar. Materialet är 
uppbyggt kring dagliga språklekar och följer en viss given progression. I 
studien framkommer att lärare blandar olika metoder för att kunna möta alla 
barn då barn lär sig på olika sätt. 

Studien visar att språklekar vanligtvis initieras under samlingen och genom 
de efterföljande arbetsstunderna får barnen möjlighet att arbeta med olika 
skriftspråkliga aktiviteter ensamma eller tillsammans med andra barn. Sand-
berg (2012) menar att de stunder som kallas skoljobb eller jobbarstunder, som 
förekommer dagligen, är ett sätt att förbereda barnen inför skolans krav då de 
innehåller gemensamma uppgifter som är kopplade till exempelvis språk.  

Det finns inga krav på att barnen ska kunna läsa och skriva i förskoleklass, 
utan flera lärare i studien menar barnen ska få möjlighet att lekskriva och ut-
forska bokstäver och ord i lekfulla former och att kravet att kunna läsa och 
skriva kommer senare i årskurs 1.  Att introducera alfabetet och arbeta med 
bokstäver ses som en självklar aktivitet i förskoleklassen och bokstavsarbete 
förekommer i varierade former i de olika förskoleklasserna vilket även andra 
studier har visat (Fast, 2007; Sandberg, 2012 & Skoog, 2007). Clay (1991) 
menar att de första skrivförsöken ger barnen möjlighet att förstå skriftspråkets 
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kommunikativa funktion. I bokstavsarbetet får barnen möjlighet att skriva 
bokstäver, hitta på ord som börjar på en viss bokstav, rita bokstäver och skriva 
ord utifrån sin egen förmåga och intresse. Barn har även särskilda arbets-
böcker som de arbetar med i samband med bokstavsarbetet. Förutom att skriva 
av ord förekommer andra skrivövningar till exempel ”skrivarverkstad” som 
går ut på att barn skriver egna berättelser och rita bilder till.  

Eriksen och Hagtvet (2002) menar att sexåringar är intresserade av 
bokstäver och genom att ha en rik miljö med tillgång till material som erbjuder 
olika skriftspråkliga aktiviteter har sexåringarna möjlighet att i lekfulla former 
utforska skriftspråket. Allt från att barnen skriver sitt namn på närvarolistor, 
till att skriva egna böcker, kortfattat återberätta sagor, skriva berättelser och 
rita bilder till eller arbeta med skrivande/bokstäver i särskilda arbetsböcker. 
Björk och Liberg (1996), Taube (2013) menar att i en stimulerande miljö med 
rik tillgång på skriv-och ritpapper, skrivverktyg och skrivande förebilder 
väcks barnens intresse för skrivande. Att inspirera barn till att rita, lekläsa, 
låtsasskriva och möta skriftspråket i olika naturliga och meningsfulla sam-
manhang medverkar till en förståelse för läsandets och skrivandets kommu-
nikativa funktion.  

Ett sätt att få in högläsning eller kortare lässtunder är att läsa i samband 
med fruktstunder eller vid samlingar då högläsning anses viktigt visar denna 
studie. Chambers (2014), Liberg (2006) och Lundberg (2010) betonar vikten 
av högläsning då det ger barnen inblick i skriftspråkets struktur och bidrar till 
att barnen är bättre rustade för skolans krav på textförståelse. Genom att läsa 
och diskutera gemensamt innehållet i olika genrer av böcker får barnen insikt 
i skillnader mellan olika typer av böcker, möjlighet att utveckla sitt ordförråd, 
få en förståelse hur berättelser är uppbyggda, inblick i skriftspråkets struktur 
och stimulerar barnens eget intresse för läsning. Att låta barnen få återberätta 
berättelser ses som en viktig del i läsningen vilket Taube (2013) och Wedin 
(2011) även poängterar. Att hålla monologer bidrar till att öva berättelse-
struktur och förmågan att strukturera upp berättelser senare i skrift visas i en 
studie av Pinto, Tarchi och Bigozzi (2015). I samma studie finns exempel på 
hur barn vid högläsning har möjlighet att återberätta en saga och uppmuntras 
till att berätta handlingen med egna ord.  

Kartläggning i förskoleklass 
I studien beskrivs att återkommande uppföljningar sker både genom kvantita-
tiva och kvalitativa tester för att följa barns läs- och skrivutveckling vilket, 
Wengelin och Nilholm (2013) menar ingår i en god läs- och skrivutveckling. 
De tester som används och beskrivs handlar främst om att kartlägga den 
fonologiska förmågan och bokstavkunskapen vilket Fridolfsson (2015) menar 
bör kartläggas vid skolstart för att lyckas med den kommande läs- och skriv-
undervisning. Testerna i förskoleklass har flera funktioner, att samla infor-
mation om eleven inför årskurs 1, att uppmärksamma elever i behov av spe-
cialpedagogiska åtgärder och att vara ett underlag för lärare i årskurs 1 att 
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planera undervisningen efter alla elevers individuella behov och 
förutsättningar. Specialpedagogiska åtgärder är inte vanligt förekommande i 
förskoleklass, utan det handlar om att identifiera barn i riskzon för att sedan 
sätta in åtgärder när barnet börjar årskurs 1 vilket flera andra studier också 
bekräftar (Nyström, 2002; Sandberg, 2012; Sandberg, Hellblom-Thibblin & 
Garpelin). Sandberg (2012) problematiserar denna mellanställning, ett spe-
cialpedagogiskt ingenmansland som genomsyras av kartläggande och avvak-
tande principer, utifrån den forskning som finns om tidiga insatser och för att 
förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. Att kartlägga varje barns kun-
skapsnivå ger även information om var barnen befinner sig i sin proximala 
utvecklingszon och möjliggör för lärare att hitta lämpliga vägar, planera sin 
undervisning för att utmana alla barn och stötta dem vidare i sin utveck-
lingszon.  

Dilemman och utmaningar lärare möter i sin vardag 
I studien lyfts att det förekommer fysiska hinder i lärmiljön som medför att 
högläsning inte förekommer dagligen eller så ofta som lärarna själva önskar 
samt att barngruppen är för st. Det finns heller inga ytor där de kan sitta i lugn 
och ro, läsa tillsammans med en mindre grupp barn och samtala om det lästa. 
Högläsningens viktiga betydelse lyfts fram i flera studier och att redan i för-
skoleklass arbeta mer medvetet med högläsning och planera in den i un-
dervisningens innehåll är ett sätt att förbereda barnen för de nya kunskap-
skraven kring läsförståelse som gäller från och med 1 juli 2016 i årskurs 1.  

Barns läs- och skrivutveckling börjar tidig (Barton, 2007; Clay, 1991; 
Lundberg, 2010) och utvecklas i olika sammanhang, särskilt i hemmet och i 
förskolan. Det är inte ovanligt att lärare i förskoleklass möter barn med olika 
kunskapsnivåer när de börjar i förskoleklass. Det finns barn som kan läsa när 
de börjar förskoleklass. Andra knäcker läskoden själva under året i för-
skoleklass. Det är en utmaning för lärare i förskoleklass att bedriva en un-
dervisning och arrangera inlärningssituationer för alla barn även för barnen 
som kommit olika långt i sin läs- och skrivutveckling. Det handlar om att 
använda den information som olika kartläggningar ger och därefter planera 
undervisningen för att kunna utmana varje barn utifrån sin proximala utveck-
lingszon. Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2015) lyfter fram betydelsen 
att ge de barn som redan kan läsa och skriva utmaningar i sitt lärande istället 
för att arbeta med arbetsuppgifter som de redan behärskar och klarar av.  

Ytterligare ett dilemma som lyfts fram i studien är att arbetsstunderna som 
förekommer dagligen inte ska kännas för lektionsaktigt.  Det ska vara mer i 
lekform, och benämns därför som språklekar eller jobbarstunder. Vad som 
föranleder att undervisningen i sin form inte ska likna lektioner kanske bottnar 
i att forskning har pekat på att förskoleklassen blivit ”skolifierad” eller att 
lärare i förskoleklass vill värna om att förskolans pedagogik och arbetssätt ska 
genomsyra verksamheten? I studien uttrycks en strävan att de 
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skolförberedande aktiviteterna ska ske efter barnens behov med lusten och le-
ken som drivkraft utan formella kunskapskrav.  

Den proximala utvecklingszonen och scaffolding i praktiken  
Vygotsky (1978) betonar att uppgifterna inte får vara för svåra, utan ska ligga 
i gränsen för barnets utvecklingsnivå och här behöver läraren hitta metoder 
och arbetssätt för att utmana och stötta barnet på rätt nivå. Att lärare har en 
viktig funktion i rollen att uppmärksamma principen med läsning för de barn 
som inte har förstått betydelsen av läsning lyfts också fram i studien. Genom 
att läraren vägleder barnet som inte kan läsa genom att ljuda ihop bokstäver 
till ord när de exempelvis läser instruktioner tillsammans. Ankrum et al. 
(2014) visar i sin studie betydelsen av lärarens roll och hur de kan vägleda 
nybörjarläsare genom att arrangera olika lässituationer med stöd av olika typer 
av muntliga instruktioner för att utmana barn i deras utvecklingszon. Ett annat 
sätt att arrangera lässituationer med barn är att låta barn läsa tillsammans med 
andra barn vilket Flint (2010) och Griffin (2002) visar i sin studie. Barn kan 
utmana varandra och stötta varandra när de läser tillsammans i par och därmed 
utmanas i sin utvecklingszon. Det framkommer inte tydligt i denna studie hur 
lärare möter och utmanar de barn som redan kan läsa förutom att lärare 
uttrycker att de har barn som kan läsa när de börjar i förskoleklass eller att de 
under förskoleklassåret knäcker läskoden av sig själva.  

Ett sätt för lärare att utmana och stötta barn som inte kan skriva är att låta 
barn skriva av ord från lappar eller från tavlan vid bokstavsarbete för att sedan 
förhoppningsvis kunna genomföra det på egen hand. En lärare i studien menar 
att stöttningen genom avskrift av ord från lappar när barnen skriver motiverar 
och utmanar barnen till att själva vilja utforska skriftspråket mera och komma 
vidare i sin utvecklingszon. En annan lärare beskriver hur barn i förskoleklass 
i samarbete med barn i årskurs 1, skriver berättelser tillsammans och att barn 
i samspel med andra lär av varandra vilket även Vygotsky (1978) menar är ett 
sätt att utmana barn i sin utvecklingszon. Att stödet kan komma från en mer 
kompetent kamrat förutom de vuxna.  

I studien framträder flera exempel på hur lek används i lärande och som är 
planerade av de vuxna; språklekar, högläsning och dramatisering av sagor. Att 
uppmuntra barn till att använda skriftspråket i mer lekfulla former kan vara ett 
sätt att utmana barn att använda bokstäver, skrivande efter deras egna intressen 
och utifrån deras utvecklingsnivå vilket även Skoog (2012) poängterar som 
betydelsefullt. Sandberg (2012) problematiserar i sin studie den fria leken i 
förskoleklass. Det finns risk att barn väljer bort språkliga aktiviteter som kan 
knytas an till språk, läsa och skriva om för mycket tid läggs på den fria leken 
utan inblandning av vuxna vilket även Skolinspektionen (2015) rapport visar. 
Det är en utmaningar för lärare i förskoleklass att hitta en balans mellan fri 
lek, lärarledd lek och lärande för utmana de barn som inte är intresserade av 
skriftspråksaktiviteter och som gärna väljer bort dessa mot egen fri lek.   
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Avslutande reflektioner 
På vilket sätt bidrar denna studie till att utveckla arbetet med skriftspråkslä-
rande i förskoleklass? Denna studie och tidigare studier visar liknande resultat 
vad gäller hur barn får erfara olika skriftspråkliga aktiviteter och i vilka sam-
manhang. Tillsammans kan de med Skolinspektionens kvalitetsgranskning 
kring förskoleklassens undervisning och de nya läroplanstexter som finns för 
förskoleklass bidra till att lärare kan börja reflektera över sin undervisning, 
diskutera med kollegor om dilemman och utmaningar de möter i sin praktik 
och utveckla arbetet i förskoleklass för att möta alla barn utifrån deras kun-
skapsnivå.  

Några frågor som denna studie väcker är: Hur kan lärare skapa arrangerade 
lärandesituationer för alla barn utifrån sin kunskapsnivå och utmanas utifrån 
sin utvecklingszon, även för de barn som redan kan läsa och skriva? Hur kan 
lärare stötta de barn som riskerar att möta svårigheter då forskning visar att 
tidiga insatser är ett sätt att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter? Vad 
innebär undervisning i förskoleklass som förenar förskolan och skolans peda-
gogik och arbetssätt som den bro som var avsikten med förskoleklass?  Vilket 
innehåll ska undervisningen i förskoleklass innehålla för att göra barnen 
förberedda för den kommande läs- och skrivinlärningen i årskurs 1 och för att 
öka den pedagogiska kvalitén och likvärdigheten i förskoleklass? Hur kan för-
skollärare i förskola, lärare i förskoleklass och lärare i grundskolans tidiga år 
samarbeta kring undervisningens innehåll för att skapa en progression i 
skriftspråkslärandet för att inte upprepa samma sak i de olika skolformerna? 

Som ett led i att lärare i förskoleklass ska få en fördjupad förståelse för de 
urval och ställningstagande som ligger till grund för förskoleklassens syfte 
och innehåll i den reviderade läroplanen har Skolverket gett ut ett kommen-
tarmaterial som stöd. Vidare finns ett diskussionsmaterial på Skolverkets 
hemsida som riktar sig till förskollärare, lärare och rektorer som syftar till ett 
kollegialt lärande för att lära känna läroplanens skrivningar. Med det nya 
stödmaterialet som Skolverket gett ut kring implementering av nya läro-
planstexter för förskoleklass och det diskussionsunderlag som också finns till-
gängligt skapas möjligheter till ett kollegialt lärande.  Därmed kan man 
komma överens om vad förskoleklassens undervisning ska innehålla för att ge 
barn förutsättningar att lägga grunden och utveckla sitt läsande och skrivande.  

Metoddiskussion 
Studiens syfte att fördjupa förståelsen av lärares perspektiv på arbetet med att 
främja skriftspråksutveckling i förskoleklass. För att få svar på syftet har 
följande frågor används: 
 

1. Vilka aktiviteter beskriver lärare i förskoleklass att de utför i praktiken 
för att utveckla barns läsande och skrivande? 
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2. I vilka sammanhang får barn erfara olika skriftspråksaktiviteter enligt 
lärarna?  
 

Insamling av data har genomförts i samverkan med ett utvecklingsprojekt. Ge-
nom fokusgruppsamtal med lärare med olika yrkeskompetenser från förskola 
till grundskolans tidiga år. Ett sätt att ge mer styrka till de analyser och 
tolkningar som genomförts hade varit att även använda deltagande observa-
tioner som datainsamlingsmetod samt genomföra fler kvalitativa intervjuer 
med lärare som enbart arbetar i förskoleklass. Genom att vara på plats och se 
verksamheten med egna ögon har jag kunnat få en mer fördjupad förståelse 
över vilka skriftspråkliga aktiviteter barn får möta, och i vilka sammanhang, 
vilka dilemman och utmaningar lärare möter i sin praktik, för att utveckla och 
utmana alla barns läs- och skrivutveckling. 
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Socialt lärande i fritidshemmet: personalens 
perspektiv 

KRISTINA JONSSON 
 
 

Sammanfattning 
År 2015 innefattade fritidshemmet 84 % av grundskolans elever i åldern 6-9 
år. Verksamheten tar sin utgångspunkt i nationella styrdokument och inbegri-
per såväl kvalitetsarbete som pedagogiskt innehåll. Den ska komplettera sko-
lans verksamhet och bidra till lärande och utveckling, såväl socialt och grup-
porienterat som ämnesmässigt. Syftet med undersökningen som ligger till 
grund för detta kapitel är att belysa vad fritidspersonal ser som viktigt i elevers 
sociala lärande. Studien är kvalitativ och baseras på intervjuer med totalt 21 
deltagare i fyra grupper. Den teoretiska utgångspunkten för studien är Bron-
fenbrenners bioekologiska teori, genom vilken elevers sociala lärande förstås 
som en interaktion mellan olika faktorer i fritidshemmets miljö. Resultatet vi-
sar en samstämmighet i fritidspersonalens perspektiv på elevers sociala lä-
rande. De betonar bland annat den empatiska förmågan och förmågan att ta 
 
Nyckelord: Bioekologisk teori, fritidshem, fritidspersonal, social kompetens, 
socialt lärande                                         

Inledning 
År 2010 uppmärksammade Skolverket att fritidshemmet underprioriterats, 
vilket föranledde en rad satsningar för att stärka fritidshemmets ställning. Ge-
nom stödmaterial (Skolverket, 2011a) gavs vägledning för utvecklingsarbete 
i fritidshemmet, med underlag för reflektion och diskussion kring uppdrag och 
förutsättningar, pedagogiskt innehåll, samt kvalitetsarbete. Forskning med fo-
kus på fritidshem synliggjordes i större utsträckning i offentliga sammanhang.  
Fritidshemmets uppdrag och verksamhet uppmärksamhet på en webbplats för 
forskningsinformation och Utbildningsradion visade en serie tv-program om 
fritidshemmet med olika aspekter av detta som utgångspunkt (Skolverket, 
2011b).  
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Skollagen (2010:800) fastslår att elevers utveckling och lärande ska stim-
uleras i fritidshemmet, samt att fritidshemmets verksamhet ska gynna elevers 
mångsidiga relationer och kollektiva gemenskap (SFS 2010:800). I gransk-
ningsrapporten Kvalitet i fritidshem (Skolinspektionen, 2010) påtalas emel-
lertid att av de 77 fritidshem som granskats behöver många arbeta mer avsikt-
ligt med att främja utvecklingen av barns intellektuella, emotionella och soci-
ala förmågor. Detta genom att till exempel utmana barns tänkande kring sin 
identitet och att ta ställning i frågor om etik och livsstil. Det understryks också 
att mer än en fjärdedel av fritidshemmen behöver arbeta mer effektivt för att 
åstadkomma goda kamratrelationer mellan barnen eller med att träna barns 
sociala förmågor och självständighet.  

Goda relationer är betydelsefulla för elevers positiva prestation er och 
framgång i skolarbetet, positiva relationer är en tillgång i elevens utveckling 
(Aspelin & Persson, 2011; Sabol & Pianta, 2012). Såväl vårdnadshavare som 
allmänhet har uppfattningen att skolan har till uppgift att utveckla de kun-
skaper, förmågor och färdigheter hos barn, som krävs i en dynamisk omvärld, 
vilket enligt Aspelin (2015) innebär att elever ska må bra och ha en personlig 
utveckling, samtidigt som de blir omtänksamma, hänsynsfulla, med förmågan 
att fungera i olika sociala sammanhang. De ska behärska social kompetens. 

I diskussioner kring lärande och utveckling i fritidshemmet används ofta 
termer av informellt lärande (Skolverket, 2011b). Fritidshemmet är en verk-
samhet som i större utsträckning än skolan erbjuder informella kontexter, där 
kunskap inte heller betygssätts, varför det kan tänkas att pedagogers föresatser 
i verksamheten styrs av barns handlande och avsikter. Detta menar Skolverket 
kan vara en anledning till att inspektioner och granskningar av fritidshem kon-
staterar otillräckligheter i dessa verksamheter. Skolverket framhåller vidare en 
brist på kunskap om utveckling och lärande i fritidshemmet på vetenskaplig 
grund, liksom en brist på studier om lärande i fritidshemmet ur ett didaktiskt 
perspektiv, för att förklara, förstå och utveckla fritidshemmet (Skolverket, 
2011b). I tidigare studier av fritidshemmet har olika aspekter av fritidshem 
och arbetet i fritidshem beskrivits, ur skilda teoretiska perspektiv. Socialt lä-
rande i fritidshemmet, liksom hur fritidspersonal betraktar sin roll och sitt upp-
drag kan återfinnas i flera tidigare studier (se t.ex. Andersson, 2014; Hjalmars-
son & Löfdahl, 2014; Lager, 2015; Närvänen & Elvstrand, 2014). Emellertid 
finns det en kunskapslucka vad gäller fritidspersonalens perspektiv på sitt upp-
drag med socialt lärande. 

Föreliggande kapitel har sin bakgrund i en pågående studie inom den nat-
ionella forskarskolan i kommunikation och relationer som grundläggande för 
barns lärande (FoRFa), finansierad av Vetenskapsrådet (nr. 729-2013-6848).  
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Syfte  
Det övergripande syftet för den studie som kapitlet grundar sig på är att söka 
kunskap om fritidshemmets sociala dimensioner. Det mer preciserade syftet 
för kapitlet är att belysa fritidshemspersonalens perspektiv på sitt uppdrag att 
arbeta med socialt lärande hos eleverna. Forskningsfrågan för kapitlet är:  

 
- Vilka kunskaper och förmågor betraktar fritidspersonal som betydelse-

fulla för elever i sitt arbete med socialt lärande i fritidshemmet?  

Fritidshemmet 
Skolbarnomsorg är en verksamhet för barn mellan 6 och 12 år. Den bedrivs 
som pedagogisk omsorg, exempelvis familjedaghem och fritidshem, med upp-
giften att ta emot skolbarn under den tid då de inte vistas i skolan, det vill säga 
före och efter skoltid samt under lov. Ursprungligen var fritidshemmets verk-
samhet framför allt ett komplement till hemmet, där ett omsorgsgivande upp-
drag var i fokus. Föräldrar som förvärvsarbetade, behövde hjälp med tillsyn 
och omsorg av sina barn (Närvänen & Elvstrand, 2014).  

De första fritidshemsverksamheterna för barn grundades 1887 och fick 
namnet arbetsstugor. De inrättades mestadels i storstäder, men fanns även i 
viss omfattning på mindre orter. I den industriella expansion som Sverige be-
fann sig i, gick allt fler kvinnor ut i förvärvsarbete och därmed minskade fa-
miljens roll som fostrare och omhändertagare. Tanken med arbetsstugorna var 
att barn i åldern 7-14 år, vars föräldrar arbetade, skulle hållas sysselsatta i stäl-
let för att driva omkring på gatorna. Barnen skulle tränas i arbetsuppgifter som 
sedermera skulle ge dem ett insteg på arbetsmarknaden. Under 1930-talet sat-
tes idén om arbete åt sidan och verksamheten fick en mer rekreativ inriktning. 
Skolbarn behövde återhämta sig efter skoldagen. Verksamheten gick under 
namnet eftermiddagshem och hade sin grund i pedagogiska och psykologiska 
teorier, med tanken att infoga barn i samtidens sociala ordning (Rohlin, 2000).  

Dagens fritidshem fick sin skepnad i samband med att en särskild utbild-
ning formades för att arbeta i verksamheten, fritispedagogutbildningen, som 
startade på prov 1965 (Rohlin, 2000). I rapporten Barns fritid (SOU 1974:42) 
behandlas både utvecklingsmönster hos åldersgruppen 7-12-åringar och sam-
hällets syn på dessa barns behov och utvecklingsmöjligheter ur ett omsorgs-
perspektiv. Teorier om social utveckling finns med som en bilaga, men har 
därmed en något tillbakadragen position. År 1988 fick fritidshemmen ett pe-
dagogiskt program och såväl utbildning som praktik kom att få sin riktning av 
förskolepedagogiken.  

Det pedagogiska programmet ersattes av ett allmänt råd för fritidshem 
1999 och det som då angavs som grund för verksamheten var skollagen och 
läroplanen Lpo94 (Rohlin, 2000). Begreppet fritidspedagogik definieras av 
Skolverket (2011a) som ett arbetssätt där relationer har stor betydelse, såväl 
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mellan barn som mellan barn och vuxna. Gruppen ska vara i fokus för arbetet, 
med tyngdpunkt på social kompetens och identitetsutveckling. Lek och ska-
pande verksamhet är betydelsefulla inslag (Skolverket, 2011a).  

Fritidshemmet och styrdokumenten 
När den nya läroplanen LGR11 (Skolverket, 2011c) tar vid är det de första två 
kapitlen som anger uppdraget för fritidshemmet och den tillsammans med 
Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2014) är fritidshemsverksamhetens 
styrdokument jämte skollagen.21 

Läroplanens inledande kapitel behandlar skolans uppdrag och värdegrund, 
samt övergripande mål och riktlinjer för verksamheten. Skolans verksamhet 
grundar sig på demokratin och utbildningen ska fostra individen till rätts-
känsla, tolerans, generositet och ansvarstagande. Varje enskild elev ska få 
hitta sin unika karaktär genom utbildningen, för att genom den kunna ”..delta 
i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Skolverket, 2011b, 
s.7). Skolan ska också främja elevens medkänsla för andra människor och göra 
eleven medveten om sitt kulturarv och sin delaktighet i detta. Detta medför 
”… en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att 
förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.” (Skolverket, 2011c, 
s.7).  

Skolans ansvar att stärka individens förmåga till ovanstående understryks 
och skolan anmodas som en social och kulturell mötesplats. Att endast bidra 
till kännedom om demokratiska värderingar är inte nog, utan skolans under-
visning ska utövas i arbetsformer som är demokratiska för att eleverna aktivt 
ska förberedas för samhällslivet. Elevernas förmåga att ta personligt ansvar 
ska utvecklas. Skolans uppdrag är också att överföra grundläggande värden, 
samt att sträva efter att vara en levande social gemenskap i vilken eleverna får 
trygghet och lust att lära (Skolverket, 2011b).  

Bland de gemensamma värden som skolan ska påverka och stimulera finns 
elevens förmåga att respektera egenvärdet hos andra människor, att ta avstånd 
från kränkningar och förtryck, samt förmågan att aktivt hjälpa andra männi-
skor. Alla som arbetar i skolan ska bidra till att eleven utvecklar sin känsla för 
”samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närm-
aste gruppen.” (Skolverket, 2011b. s.12) och demokratiska värderingar beto-
nas som viktiga: att vara delaktig, att ta ansvar och att kunna påverka (Skol-
verket, 2011b). 

Skolverkets allmänna råd för fritidshemmet (Skolverket, 2014) lyfter fram 
barns utveckling som en helhet av delarna i utveckling och lärande, vilka hör 
samman och påverkar varandra. Såväl pedagogik som omsorg ska integreras 

                                                
21 Läroplanen reviderades 2016 och därmed fick fritidshemmet ett eget avsnitt, där syfte och 
centralt innehåll specificeras. Detta skedde emellertid efter studiens datainsamling och utgångs-
punkten är därför den tidigare versionen av läroplanen. 
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i fritidshemmets utbildning. Självkänslan är en faktor som sägs påverka ele-
vens förmåga att lära och den stärks av att eleven känner sig trygg i fritids-
gruppen. Elevernas relationer sinsemellan och med personalen påtalas som 
betydelsefulla verktyg i fritidshemmets arbete och ett grupporienterat arbets-
sätt är grunden för verksamheten. Verksamhetens ges en utgångspunkt i att 
lärande är något som ständigt pågår samtidigt som det påpekas att det i fritids-
hemmet föreligger rikliga möjligheter för lärande som är såväl formellt som 
informellt och situationsstyrt. Fokus ska ligga på normer och värdegrund och 
Skolverket lyfter sociala aspekter av personalens yrkeskunnande som att:  

… stödja elever till självständighet och trygghet, att ta ansvar för sina hand-
lingar, att vara en bra kompis, att kunna klara av att lösa konflikter med kam-
rater verbalt, att visa hänsyn och respekt för andra och att följa gemensamma 
regler… (Skolverket, 2014, s.15) 

De allmänna råden (Skolverket, 2014) betonar att elevers utveckling och so-
cialisation ska ske i grupp och att sociala normer och värden även sätts på prov 
och utvecklas i gruppen. Elevgruppen kan fungera som en plats där social ge-
menskap, utveckling och lärande äger rum, samtidigt som det också är natur-
ligt att det uppstår konflikter i gruppen. Att enskilda individer lär sig kommu-
nicera och hantera konfliktsituationer är därför centralt och konflikter kan an-
vändas för att utveckla elevers förmåga att resonera och argumentera utifrån 
olika åsikter, liksom förmågan att agera konstruktivt och respektfullt i situa-
tioner av meningsskiljaktigheter. 

Förutsättningar i fritidshemmet  
Barn i åldern 6-9 år inskrivna i fritidshem har ökat till såväl andel som antal 
under de senaste decennierna och fritidshemsgrupperna tycks fortsätta att 
växa. Andelen elever i åldern 6-9 år inskrivna i fritidshem var 64 procent år 
2000 och år 2015 var andelen 84 procent. Mellan åren 1990 och 2000 ökade 
antalet barn från 8,3 per årsarbetare till 17,5, ett tal som ökat ytterligare till 
20,1 barn per årsarbetare år 2012 (Skolverket, 2009; Skolverket, 2013; Skol-
verket, 2015a). En genomsnittlig fritidshemsgrupp har från år 2004 till år 2014 
ökat från 31 inskrivna till drygt 41 inskrivna elever (Skolverket, 2015b).  

Under de senaste decennierna har uppdraget för fritidshemmet förändrats 
och verksamheten har successiv knutits mer till skolans verksamhet. Alltmer 
tydligt är fritidshemmets uppdrag att vara en till skolan stödjande verksamhet, 
för att på så vis bidra till elevers ökade måluppfyllelse (Närvänen & Elvstrand, 
2014). Genom skolreformer har fritidshemmen hamnat under en ökad press, 
vad gäller innehåll och måluppfyllelse. Samtidigt ges endast en enkel vägled-
ning i hur styrdokumentens nyckelord ska tolkas, liksom hur målen faktiskt 
ska kunna uppfyllas i verksamheten (Närvänen & Elvstrand, 2014). En annan 
utmaning i fritidshemmets verksamhet är enligt Saar, Löfdahl och Hjalmars-
son (2012) komplexiteten som kommer ur det att fritidspersonalen ofta styrs 
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av barns initiativ och ageranden. Detta åsidosätter det som finns planerat för 
verksamheten och medför att den blir svår att både bedöma och artikulera. För 
fritidshemmet som didaktisk arena, utifrån dess egna förutsättningar, menar 
Saar et al. (2012) att det därmed uppstår ett pedagogiskt vakuum.   

Andersson (2014) pekar på att den diffusa gränsen mellan fritidspedago-
gers arbete i den obligatoriska skoldagen och verksamheten i fritidshemmet 
blir till en belastning i uppdraget. Det beror enligt Andersson på att rektorer 
och ledning inte inser hur de strukturella villkoren påverkar ansvaret som lig-
ger på fritidspedagogerna i deras yrkesroll. Strukturella svårigheter påvisas 
även av Lager, Sheridan och Gustafsson (2015), som menar att fritidshemmets 
kvalitet individualiseras, när ledningen upprättar lokala mål med fokus på de 
nationella mål som varje individ ska uppnå i skolan. Därigenom uppstår en 
spänning mellan policy och praktik, eftersom fritidspersonalens dokumentat-
ions- och utvärderingspraxis visar på ett socialt och grupporienterat perspek-
tiv. 

Andersson (2014) framhåller fritidspedagogernas önskan om att skapa le-
gitimitet för sitt yrke, både på arbetsplatsnivå och hos allmänheten och säger 
samtidigt att fritidspedagogerna ännu inte har några strategier för att åstad-
komma detta på grund av sina arbetsvillkor. Fritidspedagoger för till exempel 
in fritidspedagogiken22 i skolan för att få möjlighet att arbeta med det som de 
anser sig ha kompetens för. I några fall visar det sig att fritidspedagoger i större 
utsträckning ägnar sig åt undervisning i traditionella skolämnen, men med fri-
tidspedagogiska arbetsformer, vilket är ett tydliggörande av traditionella yr-
keskunskaper som emellertid också ökat deras handlingsutrymme.  

Verksamheten i fritidshemmet 
Hjalmarsson och Löfdahl (2014) undersöker hur fritidspedagoger förstår och 
tolkar aspekten av omsorg i sitt uppdrag och arbete, samt vilka konsekvenser 
detta kan få för de barn som deltar i verksamheten. De beskriver fritidspeda-
gogers förmåga att arbeta med omsorg som en etisk förmåga, bestående av 
flera olika kunskaper som berör omsorgsetiska värden; förmågan att möta 
verksamhetens omsorgskrav samt fritidspedagogernas etiska förhållningssätt. 
Deras resultat antyder att fritidspedagoger möter krav från föräldrar, vad gäller 
barns välmående och trygghet liksom att de har ett gott socialt liv, i skolan och 
i fritidshemmet. Förväntningarna på att personalen ska finnas till hands för att 
stödja och visa vägen i barnens sociala relationer är höga. Däremot visar re-
sultatet att fritidspedagogerna inte möter något krav från föräldrarna vad gäller 
särskilda aktiviteter eller något specifikt innehåll, vilket innebär att fritidspe-
dagoger strävar efter en omsorgspraktik i sitt arbete. 

                                                
22 Fritidspedagogik bygger traditionellt på att verksamheten utgår från barns intressen och er-
farenheter, liksom en hög grad av frivillighet vad gäller deltagande i aktiviteter (Andersson, 
2014). 
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Lager et al. (2015) belyser antagandet av policy för att skapa kvalitet och 
beskriver hur två fritidspedagoger i ett svenskt fritidshem, skapar mening ge-
nom att tolka policy till praktik. Fritidshemmet i fråga betonar barnens me-
ningsfulla fritid i planering och organisation av sitt arbete. En meningsfull fri-
tid kontextualiseras i den aktuella barngruppen och rekontextualiseras i lokala 
arbetsplaner med mål som relaterar till samhörighet, självkänsla, uttrycksför-
måga och att bli respekterad för den man är. Utforskandet av systematiskt kva-
litetsarbete i en utbildningspraktik, i detta fall ett fritidshem, avslöjar ett fram-
växande individualistiskt perspektiv vad gäller sociala förmågor, relationer 
och socialt lärande. Fritidsaktiviteterna ordnas på så vis att barnen får möjlig-
het att välja aktivitet, inom vissa ramar. Centralt i detta är att individen ut-
vecklar inte bara sin förmåga att välja, utan också att stå upp och ta ansvar för 
sina val. Lärande presenteras visserligen på gruppnivå, men den enskilda in-
dividens lärande syns regelbundet återkommande även i dokumentation.  

Lager (2015) beskriver ett fritidshem där en socialpedagogisk diskurs tyd-
ligt framträder, vilket innebär att relationellt och socialt lärande dominerar. 
Hon finner att det framför allt är ett socialpedagogiskt innehåll och socialpe-
dagogiska arbetssätt som reproduceras, trots att ett utbildningsuppdrag tydli-
gare har betonats under de senaste 20 åren och trots att tidigare forskning visat 
att skolans traditioner sätter sin prägel på fritidspedagogers arbete. Lager be-
tonar att arbetet i detta fritidshem därmed domineras av barns sociala och re-
lationella lärande och ser en möjlig tolkning av detta, som att det i fritidshem-
met inte finns tid till att göra något annat än att följa barns sociala utveckling 
och lärande. En annan möjlig tolkning ser hon som att det är ett sätt göra mot-
stånd mot det mätande av individuella förmågor och kunskaper, som kvalitets- 
och utbildningsdiskursen innebär. Jämte detta påtalar Lager (2015) att det 
också kan vara ett sätt för fritidshemmet att visa sin roll gentemot barnet i 
vardagen, vilken främst förknippas med socialt och relationellt lärande.   

Lager (2015) redogör för ett fritidshem som använder sig av leklådor, vilka 
implicerar att barnen leker socialt och med möjligheten att leka med varandra. 
Syftet med leklådorna är att skapa interaktion och trygghet, men de tycks 
också fylla en funktion vad gäller uthållighet i lek, liksom att barnen kan skapa 
nya relationer sinsemellan. Detta är enligt personalen viktigt för den sociala 
utvecklingen. När målen i denna specifika kontext rekontextualiseras i prakti-
ken, används leklådor därför både som verktyg och innehåll. Något formellt 
skollärande blottläggs inte, utan det som framträder är snarare ett socialt lä-
rande med fokus på nya relationer och vardagskunskaper. Lager framhåller 
organiseringen av aktiviteter utifrån specifika mål, som ett steg i fritidshem-
mets kvalitetsarbete och pekar på att detta betyder att personalen måste skapa 
möjlighet för barnen att vara delaktiga i situationer och aktiviteter där ett be-
stämt lärande förväntas ske. 

Lager et al. (2015) menar att det finns en spänning mellan individ och 
grupp i fritidshemmet. Detta härrör till fritidsverksamhetens fokus på indivi-
den, som förväntas lära sig samarbeta samtidigt som förmågan att fatta bra 
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beslut och förmågan att förstå hur en grupp fungerar är sådant som motses att 
utvecklas av sig självt. Det är en kontrast till fritidshemmets socialpedago-
giska framtoning, där ett grupporienterat arbete fokuserats. 

Fritidshemmets möjligheter 
För barn är det enligt Saar (2014) ingen skillnad mellan kognitiv och social 
kunskap, eller mellan formellt och informellt lärande. De gränser som finns 
produceras snarare i olika utbildningsförordningar och -praktiker och vad som 
är möjlig kunskap och vilka aktiviteter som är berättigade springer ur dessa 
gränser. Dualismen mellan det skolcentrerade lärandet, som också överordnas, 
och det barncentrerade informella, kommer ur dels ur det ökade kravet på mät-
bara mål, dels också som en sammankoppling med praxis i olika pedagogiska 
miljöer. 

Enligt Närvänen och Elvstrand (2014) finns det hos fritidspersonal en ef-
terfrågan kring en gemensam syn på pedagogiska arbetsformer och gemen-
samma värden. De menar också att fritidshemmens verksamhet kan förändras 
utifrån pedagogers perspektiv och framhåller pedagogers uppfattningar, om 
arbetssätt och förhållningssätt i vardagen, som en viktig faktor för menings-
skapande i fritidshemmet. 

Fritidshemsmiljön innehar möjligheten att utveckla en alternativ pedago-
gisk miljö, som också utmanar skolans starka fokus på bedömning, mätbarhet 
och lärandemål, vilket Saar (2014) föreslår som tänkbara implikationer för 
fritidshemspedagogiken. Han menar också att fritidspedagoger bör delta i 
barns aktiviteter hellre än att styra och kontrollera dem. Genom det kan de 
utveckla arbetsmetoder där barns delaktighet blir aktiv och verklig, och där 
det gemensamma motverkar dualismen mellan den kunskapsorienterade sko-
lan och en verksamhet planerad med syfte att främja social utveckling. 

Rohlin (2011) betonar att didaktikens traditionella frågor vad, hur och var-
för, kan tillämpas för att se fritidshemmet ur ett didaktiskt perspektiv. Hon 
menar att frågorna kan vidga synen på vad verksamheten i fritidshemmet kan 
innefatta och pekar vidare på att begreppet vem väcker ytterligare frågor kring 
verksamheten. Beaktandet av vem som ska erbjudas en aktivitet eller en lek i 
fritidshemmet och för vem som fritidsläraren anger syfte, motiv och metod, 
relaterar till vad som har betydelse för kunskapsutvecklingen. Vidare framhål-
ler Rohlin att lärande får olika uttryck ur olika perspektiv och pekar på att 
utvecklingen hos skolbarn kontinuerligt relaterar till den kontext som omger 
barnet. 

Sociala dimensioner av lärande 
Fritidshemmet har som tidigare nämnts ursprungligen fått sin riktning ur för-
skolepedagogiken (Rohlin, 2000) och förskolans kontext som arena för socialt 
lärande är enligt Williams, Sheridan och Sandberg (2014) tydlig. Gruppens 
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möjlighet som grund för lärande betonas av Williams et al. (2014), som fram-
håller att lärare ser samarbete som en väg till socialt och kognitivt lärande. 
Enligt Williams et al. betonar förskollärare interaktion och kommunikation 
som betydelsefulla, jämte kunskapen om vad samspelet med andra människor 
kan tillföra i det vardagliga livet. I det gemensamma anses den empatiska för-
mågan som viktig, jämte förmågan att se saker ur andras ögon och att utveckla 
sin självkänsla för att kunna förstå och respektera andra människors åsikter 
och tankar. Lärare uttrycker också betydelsen av sin egen didaktiska roll i ak-
tiviteter som avser stimulera socialt lärande, dock tycks ansvaret för att ta ini-
tiativ till samarbete ligga på barnen själva. Samarbetet är något som uppstår 
oavsett om läraren har bäddat för det eller inte och särskilda samarbetsstöd-
jande aktiviteter ordnas inte. 

Saracho och Spodek (2007a) relaterar socialt lärande i skolans lägre åldrar 
till tre områden: social kompetens, moral och värden samt förståelse för hur 
en grupp fungerar. De menar att barn måste lära sig leva och arbeta med andra 
människor i grupper av olika slag, exempelvis i ett klassrum eller i en familj. 
Det sociala lärandet är särskilt viktigt för att barn ska fungera i ett demokra-
tiskt samhälle och det främjar både självkänslan och den praktiska och känslo-
mässiga kompetensen hos barnet. Det sociala lärandet hjälper också barnet att 
förstå och acceptera olikheter mellan människor som något positivt. 

Lillvist, Sandberg, Björck-Åkesson & Granlund (2009) belyser två kate-
gorier ur förskollärares definition av social kompetens: intrapersonella för-
mågor och interpersonella relationer. I de intrapersonella förmågorna ingår 
barnets självkänsla och självständighet, den empatiska förmågan, engage-
mang och problemlösningsförmåga. De interpersonella relationerna innefattar 
interaktions- och kommunikationsförmåga, förmågan att vara en god ledare i 
lek och att vara omtyckt av kamrater, det vill säga att vara populär. Förskoll-
lärares definitioner av social kompetens har emellertid liten anknytning till 
miljömässiga faktorer, vilket kan vara en indikation på att social kompetens 
är något som förknippas med barns individuella egenskaper, snarare än med 
den kontext som omger barnet.  

De krav och förväntningar som finns på social kompetens varierar enligt 
Ogden (2001) eftersom social klass, etnicitet och kultur formar olika sociala 
miljöer och därmed också gynnar och fordrar olika former av social kompe-
tens. Emellertid är de olika kraven på social kompetens inte helt styrda av en 
specifik kontext, utan en relativt gemensam syn på vad som är social kompe-
tens kan antas råda. Ogden definierar social kompetens enligt följande: 

Social kompetens är relativt stabila kännetecken i form av kunskaper, färdig-
heter och förhållningssätt, som gör det möjligt att etablera och vidmakthålla 
sociala relationer. Den leder till en realistisk uppfattning om den egna kompe-
tensen och är en förutsättning för att individen ska kunna hantera sociala sam-
manhang och uppnå socialt accepterande eller etablera nära och personliga 
vänskapsförhållanden (Ogden, 2001, s.223). 
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Definitionen betonar betydelsen av social kompetens som en funktion i kon-
takt mellan människor, dels som en interpersonell förståelse, dels som färdig-
heter, som kan förklaras som livsfärdigheter vilka möjliggör en anpassning till 
olika situationer, miljöer och kontexter (Ogden, 2001). På liknande sätt fram-
håller Rose-Krasnor (1997) social kompetens som effektivitet i sociala inter-
aktioner, men betonar samtidigt svårigheten med att fastslå vilka beteenden 
social kompetens grundar sig på. Effektivitet definieras som ett resultat mellan 
individen och den omgivande, sociala miljön. Därmed understryks också att 
social kompetens är beroende av kontext, framför allt i vardagliga situationer 
och i relation till olika förväntningar (Rose-Krasnor, 1997).  

Saracho och Spodek (2007a) framhåller att barns sociala lärande sker i in-
teraktion med andra och genom förståelse för betydelsen av det egna beteen-
det. De menar också att det sociala lärandet ger en ökad insikt om den egna 
individen i förhållande till den sociala världen runtomkring (Saracho & Spo-
dek, 2007a). Enligt Saracho och Spodek (2007b) hänger socialt lärande sam-
man med att tillägna sig social kompetens och i skolmiljön kan barn experi-
mentera i sin sociala värld. Genom socialt lärande utvecklas praktisk och 
känslomässig färdighet, samtidigt som den demokratiska utvecklingen främ-
jas. I det att barn testar sina möjligheter i den sociala värld som omger dem, 
kan de genom omvärldens feedback lära sig förstå såväl sig själva som om-
världen och sitt förhållande till den. 

Enligt Rohlin (2001) är barns sociala kompetens en förutsättning för lä-
rande och genom samordningen mellan fritidshem och skola knyts det sociala 
lärandet samman med kunskapsuppdraget i skolan. På liknande sätt definierar 
Ihrskog (2006) begreppet pedagogisk praktik som en kontext bestående av 
både traditionell kunskapsutveckling och socialiseringsprocesser och under-
stryker fritidspersonalens ansvar för att barn utvecklar sina personliga, intel-
lektuella och sociala förmågor.  

Studiens teoretiska utgångspunkt 
Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är bioekologisk systemteori 
(Bronfenbrenner, 2005) genom vilket fritidshemmet förstås som en verksam-
het där elevers lärande och utveckling sker i interaktion mellan en rad olika 
faktorer i den omgivande miljön. Bronfenbrenner (1979) förklarar den ekolo-
giska modellen, som att både objektiva och subjektiva delar är involverade i 
den mänskliga utvecklingen och att ingen av dem antas vara tillräckliga en-
skilt. Han menar att miljöer där människor vistas och utvecklas även innefattar 
hur individen erfar och tolkar dem.  

Fritidshemmet sett som ett bioekologiskt system är de sociala kontexter där 
barn och personal ingår och genom olika relationer däri påverkas elevers so-
ciala lärande. De olika delar som ingår i modellen är mikrosystemet, mesosy-
stemet, exosystemet, makrosystemet, samt chronosystemet (Bronfenbrenner, 
2005), vilka kan beskrivas som årsringar i ett träd.  
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Mikrosystemet är den innersta ringen, omsluten av de andra systemen. Fri-
tidshemmets mikrosystem är den närmaste gruppen, i vilken barnen och per-
sonalen ingår tillsammans i den dagliga verksamheten. Det är däri som den 
direkta påverkan på utveckling, lärande och mående sker, i samspelet mellan 
individerna i gruppen. Bronfenbrenner (1979, 2005) beskriver mikrosystemet 
som ett mönster av aktiviteter, roller och relationer i vilket individen utveck-
las, i en miljö med särskilda fysiska och materiella förutsättningar och med 
andra individer och deras olika personligheter och uppfattningar. Andra ex-
empel på mikrosystem, där ett barn i fritidshem kan ingå är skolklassen, grup-
per för fritidsaktiviteter och familjen. För personalen i fritidshemmet kan olika 
mikrosystem vara exempelvis den dagliga verksamheten, där barnen i barn-
gruppen ingår, liksom personalgruppen som tillsammans bildar ett arbetslag 
eller olika arbets- och utvecklingsgrupper i skolverksamheten.  

Mesosystemet, den andra ringen, är samspelet mellan de olika mikrosyste-
men barnet ingår i. För att få kunskap om barns utveckling, är det enligt Bron-
fenbrenner (1979) viktigt att beakta detta, eftersom barn ingår i flera olika 
system och därmed också bär med sig erfarenheter från ett system till ett annat. 
Detta torde gälla även för fritidshemspersonalen, som rör sig mellan olika 
mikrosystem i verksamheten och således också bär sina erfarenheter och upp-
levelser från det ena systemet till det andra. Relationerna mellan olika grupper 
är mesosystemet.  

Den tredje ringen i den bioekologiska modellen är exosystemet (Bronfen-
brenner, 1979), ett system där mikrosystemets individer inte är aktivt delta-
gande, men ändå påverkas genom olika beslut som fattas inom dessa system. 
För barnet kan det vara föräldrarnas arbete, som bestämmer hur mycket tid 
som kan tillbringas tillsammans och hur mycket tid som tillbringas i exempel-
vis skolbarnomsorg. Andra exempel på exosystem är lokal och regional po-
licy, vilken ekonomi respektive skola har, samt den fysiska miljön, barngrup-
pens storlek, personaltäthet och de arbetsvillkor man har. Dessa faktorer på-
verkar såväl barn som personal i fritidshemmet, utan att man som enskild in-
divid har möjlighet att styra över dem. 

Makrosystemet, den fjärde omslutande ringen i den bioekologiska mo-
dellen, är ett system som består av påverkansfaktorer av övergripande slag och 
kan beskrivas som en samhällelig karta eller ritning för en särskild kultur, sub-
kultur eller annan social kontext (Bronfenbrenner, 1979; 2005). I detta system 
finns till exempel antaganden för hur saker och ting ska genomföras och vara, 
som kommer ur både läroplaner och styrdokument, nationella beslut om sko-
lan ur ekonomiska, politiska och juridiska perspektiv, och värderingar och at-
tityder som finns hos människor. I denna studie av fritidshemmet betraktas 
makrosystemet bland annat som personalens gemensamma tankar och tolk-
ningar av styrdokument, samt även som deras gemensamma värderingar och 
attityder till kunskap, lärande och värdegrund. Fokus riktas mot hur fritidsper-
sonalen uttrycker sig kring sitt uppdrag med elevers sociala lärande och de 
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attityder och gemensamma värderingar som kommer till uttryck i makrosyste-
met, vilka i samverkan med andra delar i den bioekologiska modellen, som 
den har beskrivits här, kommer att påverka det sociala lärande som möjliggörs 
för elever i fritidshemmet.  

Den femte och yttersta ringen är chronosystemet (Bronfenbrenner, 2005) 
vilken omsluter alla de övriga ringarna i modellen och är aspekten av tid, som 
påverkansfaktor på individens utveckling. Framför allt är tid inte något som 
är kollektivt, så som gemensam kronologisk ålder, utan tidsaspekten påverkar 
de andra systemen utifrån varje individ vad gäller utveckling. För fritidshem-
men i undersökningen kan tidsaspekten vara både hur systemet utvecklas över 
en längre tid, exempelvis ett eller flera läsår eller ännu längre historiskt till-
baka, alternativt över en kortare tid, som en dag eller en vecka, där olika pro-
cesser har olika tidsperspektiv. 

Bronfenbrenner och Evans (2000) framhåller vetenskap om mänsklig ut-
veckling som systematiskt studerande av processer och förhållanden som 
skapar förändring och kontinuitet över tid för en individs kommande utveckl-
ing. De påtalar också att både det förflutna och nuet är vad som bäst bidrar till 
vad som kan ske i framtiden och menar att det mest intressanta inte är vad som 
gjort människor till det de är, utan vad som har möjligheten att forma dem till 
vad de kan bli i framtiden.  

För undersökningen i detta kapitel ger det bioekologiska perspektivet möj-
lighet att förhålla sig till begreppet didaktik i fritidshemmet genom det att fri-
tidspersonalens tankar om sitt arbete påverkar de val de gör i verksamheterna. 
Hur de utifrån sin arbetsgrupp kommunicerar (mesosystem) med såväl elever 
som föräldrar, liksom vilka aktiviteter (mikrosystem) de väljer att genomföra 
på verksamhetstid. Genom fritidshemspersonalens tolkning av verksamhetens 
uppdrag utifrån styrdokument (makrosystem) påverkas de möjligheter som 
skapas för elevers sociala lärande i fritidshemmet.	 

Studiens genomförande 
Undersökningen som kapitlet baseras på genomfördes i en medelstor, svensk 
stad och riktade sig till personal i fritidshem. Det är en kvalitativ undersökning 
med fokus på människors tänkande (Kvale & Brinkmann, 2009). I detta fall 
vad fritidspersonalen säger om arbetet med socialt lärande i den dagliga verk-
samheten, med syfte att utifrån forskningsfrågan beskriva vilka kunskaper och 
förmågor de ser som viktiga hos elever i sitt arbete med elevers sociala lä-
rande.  

För att undersöka fritidspersonalens perspektiv på sitt uppdrag, valdes in-
tervju som datainsamlingsmetod. Urvalet till intervjuerna skedde genom inle-
dande mejlkontakt med 23 rektorer i tre omgångar. Ursprungligen valdes sko-
lor med en tydligt uttalad idé kring arbetet med värdegrund och socialt lä-
rande, men då det av visade sig vara svårt att hitta deltagare, av olika anled-
ningar, kontaktades flera skolor oavsett pedagogisk idé. Dels förekom att 
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rektorer avböjde, med motiveringen att inte vilja belasta sin personal med yt-
terligare arbetsbörda, dels valde personal att avstå deltagande på grund av tids-
brist.  Arbetet med att få tillträde var utdraget och för att nå ett tillräckligt antal 
personal kontaktades rektorerna upprepade gånger, även via telefon. Slutligen 
kontaktades jag av några personer, där intresse för deltagande fanns i personal-
gruppen. Urvalet kan därför sägas ha blivit något begränsat, vilket skulle 
kunna vara en svaghet i studien. Sammanlagt var personal från tre skolor in-
tresserade, vilket resulterade i underlag för fyra gruppintervjuer med totalt 21 
personer.    Fritidspersonalen som deltog är blandade kvinnor och män med 
olika utbildningsbakgrund såsom barnskötare, förskollärare, fritidspedagoger 
och tidigarelärare.  

En intervju är ett samspel mellan deltagarna (Kvale & Brinkmann, 2014) 
och för att nå både fritidspersonalens gemensamma och personliga tankar 
gjordes gruppintervjuer. Genom att arrangera gruppintervjuer var avsikten att 
skapa ett kunskapsproducerande samtal, som inte bara var till för att bidra med 
kunskap till undersökningen. Tanken var också att gruppsamtalen skulle 
kunna vara till gagn för både individerna var och en och för gruppens gemen-
samma arbete, som ett tillfälle för deltagarna att tillsammans reflektera över 
det gemensamma arbetet i ett kollektivt lärande.  

Intervjuerna genomfördes på respektive skola under personalens gemen-
samma planeringstid och för att underlätta deltagande fick varje personal-
grupp välja vilken veckodag och tid som passade dem. Jag anpassade mig där-
med efter deras förutsättningar. Intervjuerna spelades in med diktafon och va-
rierar mellan 60 minuter och 75 minuter. Intervjuerna var semi-strukturerade 
(Bryman, 2016) och frågorna som ställdes var öppna med utgångspunkt i so-
cialt lärande, läroplanen, samt planering och genomförande av arbetet. Varje 
intervju betraktades som en interaktion mellan deltagarna (Kvale & Brink-
mann, 2009) och utifrån det som framkom under samtalet ställdes följdfrågor 
och fördjupningsfrågor till deltagarna.  

Den inledande analysen påbörjades under transkriberingen då inspelning-
arna lyssnades igenom upprepade gånger, något som enligt Gibson och Brown 
(2009) kan bidra till ett analytiskt fokus. Reflektioner som uppstod under tran-
skriberingen antecknades i ett block. Intervjuerna transkriberades ordagrant 
samt i huvudsak ofokuserat, vilket innebär att materialet transkriberas med 
fokus på vad som sägs, och lite hänseende på hur det sägs. Transkripten lästes 
därefter i sin helhet utan att tolkas och utan att anteckningar gjordes. Vid på-
följande läsning färgmarkerades innehåll som kunde kopplas till forsknings-
frågan, det vill säga det i intervjuerna som berörde fritidspersonalens perspek-
tiv på faktorer med betydelse för socialt lärande. De färgmarkerade delarna 
sammanfattades till kortare beskrivningar eller enskilda ord, vilka åskådlig-
gjorde likheter, koder, i personalens uttalanden. Koderna var inte fördefinie-
rade, utan kom ur datamaterialet, vilket av Gibson & Brown (2009) kallas 
empiriska koder. I vidare läsning av koderna jämfördes innehållet och vissa 
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av koderna sammanfördes till en kodfamilj varefter de teman som utgör resul-
tatet utvecklades.  

Reliabilitet och validitet 
Kvale & Brinkmann (2009) framhåller reliabilitet i förhållande till intervju-
kunskap som relaterat till huruvida resultatet kan åstadkommas av någon an-
nan, vid ett annat tillfälle. För en intervjuundersökning, som denna studie, kan 
det gälla om intervjupersonerna kan tänkas förändra sina svar utifrån vem som 
intervjuar dem. Varje intervju var en mellanmänsklig situation, en dialog i 
vilken jag som intervjuare också deltog genom frågor, följdfrågor och icke-
verbal respons, liksom med min förförståelse för intervjuernas tema. Dynami-
ken i var och en av grupperna var unik för varje intervjutillfälle och resultatet 
är en produkt av interaktionen i varje samtal. Därför är det sannolikt att en 
annan intervjuare skulle ha fått helt andra svar. Emellertid har till exempel 
såväl inledande frågor, som följdfrågor ställts utifrån en medveten reflektion 
om att nå intervjupersonernas uppfattningar och inte ett förutbestämt mål vad 
gäller deras svar (Kvale & Brinkmann, 2009). Validitet i en kvalitativ under-
sökning kan uttryckas som att det som avses undersökas verkligen undersöks, 
i hela studiens genomförande (Kvale & Brinkmann, 2009). I denna undersök-
ning utgår intervjufrågorna från forskningsfrågan och i analysen knyts perso-
nalens uttalanden även till den teoretiska utgångspunkten. På så vis kan det 
sägas att undersökningens syfte är det som blir studerat. Huruvida personalen 
har talat sanning utifrån sina egna och gemensamma uppfattningar är natur-
ligtvis något som kan ifrågasättas, eftersom det aldrig går att vara helt säker 
på om människors svar är de sanna eller något de tror att intervjuaren vill höra 
(Bryman & Nilsson, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009). Visserligen kan 
gruppintervju vara till hjälp för deltagarna att våga uttrycka sina personliga 
åsikter (Kvale & Brinkmann, 2014), men det förutsätter också intervjuarens 
skicklighet i att skapa en samtalsmiljö som samtliga deltagare uppfattar som 
tillåtande (Kvale & Brinkmann, 2014). Även om detta har funnits i åtanke är 
det svårt att veta om deltagarnas relationer sinsemellan har varit till fördel eller 
nackdel.   

Etiska aspekter 
I undersökningen har Vetenskapsrådets (2011) etiska principer beaktats. In-
tervjupersonerna informerades, dels skriftligt i missivbrevet, dels muntligt vid 
intervjuerna, om att deras deltagande baserades på frivillighet och att den som 
önskade avbryta sitt deltagande kunde göra det när som helst. De informerades 
också om att allt material skulle komma att anonymiseras i blivande rapporte-
ring. I informationen framgick tydligt att det material som samlats in under 
intervjuerna ska förvaras så att ingen obehörig har tillgång till det, samt att det 
endast kommer att användas i forsknings- och undervisningssyfte. 
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Resultat 
I fritidspersonalens perspektiv på elevers sociala lärande framkom olika, sam-
stämda aspekter av vad som anses vara viktigt. De teman som identifierades i 
analysen är trygghet, empati, kommunikation och ansvar. Under temat trygg-
het finns fritidspersonalens olika aspekter av trygghet och de redovisas under 
rubrikerna ’Trygghet som grund’, ’Verksamhetens rutiner’, ’Relationen till 
vuxna’ och ’Gruppen som bas’. Därefter redovisas temana empati, kommuni-
kation och ansvar under rubrikerna ’Att vara empatisk’, ’Att kommunicera’ 
och ’Att inte bara veta utan att göra också’. 

Trygghet som grund 
Generellt framkommer i fritidspersonalens perspektiv på elevers sociala lä-
rande att trygghet är en grundläggande förutsättning, samtidigt som det som 
de kallar sociala färdigheter sägs vara grunden för trygghet. 

Ja, det leder ju… allting går ju liksom hand i hand på nåt sätt. Att skapar du, 
eller skapar… Om barnen får det här sociala, man lär sig olika, man får olika 
färdigheter, det i sin tur skapar trygghet... 

 
Tryggheten anses vara en del av helheten i vilken det sociala lärandet sker och 
i tre av fyra fritidspersonalgrupper uttrycker personalen bokstavligen att 
trygghet är viktigt. Trygghet som grund för lärande uttalas återkommande och 
personalen talar om såväl trygghet för den enskilde, genom dennes själv-
känsla, som trygghet i det gemensamma.  

Tryggheten betraktas som något individen har eller inte har. Personalen 
säger också det är betydelsefullt att träna sig i att hantera olika situationer, 
eftersom det ger en möjlighet för eleven att utveckla sina sociala färdigheter 
och därmed sin trygghet. Tryggheten hos eleverna är en strävan, något perso-
nalen ser som målet med verksamheten. 

Personalen betonar att det är viktigt att ha en god självkänsla för att vara 
trygg. Eleven ska både våga vara sig själv och känna sig nöjd med sig själv. 
Genom trygghet och kunskaper kan eleven utveckla de förmågor som perso-
nalen anser värdefulla i det sociala lärandet. 

I det att individens trygghet ska utvecklas uttrycker fritidspersonalen vi-
dare att fritidshemmets fysiska miljö har betydelse för det sociala lärandet. De 
menar att det är viktigt att få delta i rollekar, men säger samtidigt att det är 
svårt för barn att genomföra om det är trångt och ont om utrymmen som är 
anpassade för lek.  

Åsså tror jag lokalen har också en betydelse av socialisering - i leken. Nu kan 
man gå in och kanske vara på ett ställe där miljön är uppbyggd efter den rolle-
ken man vill ha. […] kanske man vill vara i nån annan miljö, där det finns lite 
andra förutsättningar. […] Det tror jag också är jätteviktigt. Sen är ju barnen 
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otroligt duktiga på att anpassa sig. Till miljön att… och så, men de har ju ett 
behov av att komma undan. Det märker man ju. 

Verksamhetens rutiner 
Personalen anser att eleverna behöver känna trygghet i de rutiner som finns i 
verksamheten. De måste till exempel kunna stå och gå på led, de måste kunna 
förflytta sig mellan olika aktiviteter och platser och de måste vara trygga i de 
olika övergångar som förekommer inom skolans verksamhet.  

Det handlar ju mycket om att ta sig från punkt a till punkt b. På ett visst klock-
slag och hur man gör det. Att stå, att bara ställa sig i ett led, att bara hänga upp 
sin jacka, det är ju det… […] Ja man ser till att alla kommer med in i klass-
rummet och ut i klassrummet och… den här tryggheten. 

 
Som elev behöver man lära sig att gå in när det ringer, att hänga upp sina 
kläder och att ta sig till sin plats i klassrummet. Genom kunskap om hur det 
går till under dagen, vad som förväntas av eleven, säger personalen att det 
skapas trygghet i vardagens olika återkommande situationer.  

Relationen till vuxna 
Trygghet är något som även artikuleras genom relationen till de vuxna, vilket 
illustreras av nedanstående citat: 

Jag tänker att, tänker att mer att man vill finnas där för barnen. De ska känna 
trygghet och dom ska ha en meningsfull fritid och jag vill vara den som är där 
och hjälper dom kanske och att jag blir en person som dom kanske kommer 
ihåg när dom blir äldre... 

 
Genom tryggheten med de vuxna, ser personalen vidare att eleverna ges möj-
lighet att delta i gemensamma samtal. Det framhålls som viktigt, att elever ska 
våga och kunna delta i samtal utan att känna sig utlämnade eller uppläxade.  

… så samtalar vi och barnen, för vi kör ju samtal, det är ju ingen som sitter och 
moraliserar pekar med fingret och skäller ut nån. Vi samtalar. […] Och jag tror 
att dom känner den tryggheten också. Dom är väldigt ärliga upplever jag. 

 
I relationen till vuxna uttrycker flera av personalen att det också är att föredra, 
om möjligheten finns att arbeta med färre barn åt gången. Detta skulle ge en 
närmare relation och bidra till att personalen kan ägna tid åt varje enskild in-
divid, vilket uttryckligen sägs vara en önskvärd del i elevernas socialisering. 

Gruppen som bas  
Det anses viktigt att elever kan vistas i en grupp. Fritidshemmet innebär att 
elever är tillsammans gruppvis och det gemensamma är något personalen hål-
ler högt. Det rådande klimatet i gruppen och gruppens betydelse för individen 
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och det gemensamma, är något som personalen lyfter fram som en del av 
tryggheten. 

Det som jag tänker först och främst på fritids, som vi kan lära det är ju att kunna 
vara i en grupp. Att lära sig att ta hänsyn och så. För det är ju stora grupper och 
man är tvungen å lära sig det när man går på fritids. 

 
Det som är betydelsefullt sägs till exempel vara att eleven behöver veta hur 
man beter sig i ett rum, hur man tar sig fram och hur man är mot varandra. Till 
exempel kan eleverna inte springa eller skrika, menar personalen, och eleverna 
måste kunna vänta på sin tur, såväl att konkret stå i kö som att vara tyst och ta 
tur i samtalssituationer. De måste veta ”hur man är mot varandra”, det under-
stryks av samtlig fritidspersonal i samtalen. Några tycker att eleverna bör veta 
hur människor ser ut i olika sinnesstämningar, vad som kännetecknar till ex-
empel en ledsen eller bekymrad människas ansiktsuttryck.  

Det anses viktigt att veta att och hur ens beteende, handlingar och uttalan-
den påverkar människor som finns omkring en. Att veta vad som är rätt och 
fel betonas också av personalen som viktig kunskap. Genom kunskap om rätt 
och fel kan eleven fatta rätt beslut i sin samvaro med andra. Eleverna behöver 
utveckla en kunskap om att det de säger och gör, tas emot av någon och där-
med behöver de kunna förutse hur andra kan komma att reagera och känna 
över deras handlingar, liksom de behöver kunna säga nej och stå emot i vissa 
situationer. Detta som en del av att fatta rätt beslut, att veta rätt och fel. 

Att vara empatisk 
I elevernas utveckling och sociala lärande uttrycks den empatiska förmågan 
mer eller mindre direkt som en viktig faktor. Några av fritidspersonalen lyfter 
fram vikten av veta hur man är mot varandra, vilket kan förstås som att de 
talar om den empatiska förmågan. De menar att eleverna ska vara snälla mot 
varandra, visa hänsyn och ta tur, att allting ”handlar ju om hur man är mot 
varandra.”. För dem som mer uttryckligen nämner den empatiska förmågan 
handlar det också om hur eleverna beter sig mot varandra. De menar att ele-
verna behöver sin empatiska förmåga till att förstå hur de ska agera sinsemel-
lan: 

Om dom inte kan liksom se på nån annan till exempel, att den blir ledsen när 
jag säger så där. […] Att se när det räcker liksom, nä nu var det inte kul längre. 

 
I det övergripande temat trygghet framkom varje individs rätt att vara som den 
är. Flera uttrycker att det är viktigt att få vara sig själv och att vara nöjd med 
det. En av personalgrupperna talar i termer om demokrati och beskriver att 
eleverna måste förstå att alla människor är olika, samt att det är viktigt att 
acceptera olikheter mellan människor:  
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Att kommunicera 
Elevernas förmåga att kommunicera är ytterligare något som personalen håller 
som betydelsefull. Kommunikationsförmågan säger man behövs såväl i lek 
som i samtal. Även här framhåller en av personalgrupperna demokrati i för-
hållande till kommunikation och menar att eleverna ska ha förmåga att kom-
municera sin åsikt. 

Förutom förmågan att uttrycka sin åsikt, lyfter personalen också fram vik-
ten av att elever lär sig respektera andras åsikter. De menar att elever måste 
lyssna på varandra och ge varandra möjlighet att tala, utan att lägga någon 
värdering i vad någon annan tycker och tänker. 

Man kan räcka upp handen, man berättar att det här önskar jag med, det här 
vill jag ha, så hör man en suck. Då bryter vi. Då hamnar vi på det här med att 
alla är vi olika… 

 
Den kommunikativa förmågan behövs också i konfliktsituationer och perso-
nalen uttalar samstämmigt att elever behöver lära sig att kommunicera och 
lösa konflikter på egen hand. Samtidigt framgår det att konfliktlösning kan 
vara svårt och att det ibland krävs hjälp och stöd i situationer som eleverna 
inte klarar att lösa själva.  

Att inte bara veta utan att göra också 
Utöver trygghet i sig själv och i gruppen, utifrån elevens kunskap om hur 
denne själv påverkar sin omgivning i kommunikation och handlingar i sam-
spel med sin förståelse för andra, framträder att eleven måste lära sig att ta 
eget ansvar. Det förväntas ansvar sett till den gemensamma verksamheten, 
både kring rutiner och kring relationer. Utifrån vad som händer i olika situat-
ioner ska eleven lära sig agera på bästa sätt, för att bidra till en god miljö för 
sig själv och sina medmänniskor. Man har ansvar för varandra, liksom för sina 
egna och skolans saker, man ska hänga upp sina kläder och vara rädd om den 
fysiska miljön. Genom att förstå andra människors situation, förväntas eleven 
ta ansvar för sina beslut och sitt beteende. Det man gör och säger får inte in-
kräkta på någon annans välbefinnande. Vad gäller ansvar kan det också förstås 
att det är något som av personalen ses som en förmåga att utveckla. De yngre 
barnen menar man behöver mer vägledning i sitt lärande, medan de äldre för-
väntas kunna ta mer ansvar och genom detta också kunna få större frihet. 

… de yngre barnen kanske behöver lite mer styrning och sen är det väl me-
ningen att ju äldre dom blir då ska dom ta mer eget ansvar, liksom… 

 
Vad gäller ansvar handlar det enligt fritidspersonalen också om att vara del-
aktig i sin egen situation i fritidshemmet. Fritidspersonalen beskriver att ele-
verna gemensamt kan få reflektera över situationer som de inte är nöjda med 
och utifrån det bidra med förslag till lösningar. Detta kan också förstås som 
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ett sätt att lära sig ta ansvar för att den gemensamma miljön, att ta ansvar ge-
nom delaktighet.  

Diskussion 
Syftet med studien var att belysa fritidshempersonalens perspektiv på sitt upp-
drag att arbeta med elevers sociala lärande, utifrån frågan om vilka kunskaper 
och förmågor de betraktar som betydelsefulla i elevers sociala lärande. Det 
visar sig att personalen ser gruppen som en utgångspunkt för sitt arbete, lik-
som att elevernas enskilda och gemensamma trygghet anses betydelsefulla. 
Elevernas empatiska förmåga, jämte förmågan att kommunicera och förmågan 
att ta ansvar är förmågor som fritidspersonalen betonar som betydelsefulla. 

Fritidspersonalens uttalanden visar en samstämmighet kring det att grup-
pen är basen för fritidshemmets verksamhet och arbetet där, vilket har en di-
stinkt koppling till styrdokumenten (Skolverket, 2011c, 2014) där gruppens 
betydelse betonas. I elevers sociala lärande understryks kunskap om hur man 
kan och ska bete sig tillsammans med andra. Med gruppen som utgångspunkt 
och elevers förståelse och förmågor vad gäller att agera och samspela, att ele-
ver har varandras bästa för ögonen, betonas individernas empatiska förmåga. 
Vars och ens rätt att våga vara som man är, med en respekt för varandras olik-
heter är markant i personalens utsagor. Även detta har tydlig koppling till styr-
dokumenten (Skolverket, 2011c, 2014) och elevers relationella och empatiska 
förmåga är något som också framträtt som betydelsefull i tidigare forskning 
(Aspelin & Persson, 2011; Lillvist et al, 2009; Sabol & Pianta, 2012; Williams 
et al, 2014).  

Till skillnad från förskollärare som ser social kompetens framför allt som 
en individuell egenskap (Lillvist et al., 2009), ser fritidspersonalen det sociala 
lärandet som både individuellt och grupprelaterat. Visserligen uttrycks indivi-
dens egen betydelse för det sociala lärandet, genom de individuella egen-
skaper och förmågor som kommer till uttryck, men samtidigt betonas indivi-
dens beteende i gruppen. Gruppens klimat och den omgivande miljön är vik-
tiga för individen, samtidigt som individens eget beteende sägs påverka miljön 
och klimatet i gruppen och den gemensamma tryggheten. Interaktionen mel-
lan barnen, liksom deras förståelse för sin påverkan genom det egna beteendet 
(Saracho & Spodek, 2007a) har en framträdande roll i personalens diskuss-
ioner. Utifrån perspektivet trygghet talar fritidspersonalen om att det är viktigt 
att öva på att hantera olika situationer och att det stärker deras sociala för-
mågor (Saracho & Spodek, 2007b). Samtidigt ser man en begränsning i de 
möjligheter som kan skapas för elevernas sociala lärande, exempelvis utifrån 
den fysiska miljön. Bristen på anpassade lokaler menar man bidrar till att det 
är svårare för eleverna att dra sig undan och leka i mindre grupper, vilket så-
ledes kan vara ett hinder för att pröva sig fram i sitt sociala lärande.  

För att gruppen och individen ska kunna fungera, ser personalen att det är 
betydelsefullt med kommunikation (Lillvist et al., 2009; Williams et al., 
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2014). En god kommunikationsförmåga anses kunna användas till att främja 
elevers förståelse för varandra, som ett verktyg för lärande samspel, i vardag, 
lek och konflikt. Kommunikationsförmågan anses betydelsefull i det sociala 
lärandet. Också vad gäller denna förmåga accentueras elevernas respekt för 
varandras olikheter och det anses centralt att lära sig att lyssna på varandra, 
samt att våga uttrycka sin åsikt. Kommunikationsförmåga kan genom fritids-
personalens uttalanden tolkas som en förmåga som ges mycket stöd och som 
möjligen också anses erfordra mest stöd av de vuxna. 

Fritidspersonalen framhåller betydelsen av sin egen relation till eleverna i 
gruppen och i sitt arbete med socialt lärande ser de en utmaning i de stora 
grupperna. Dessa blir till ett hinder för att skapa djupare relationer med alla 
elever, något som samtidigt anses vara viktigt för det sociala lärandet. Tidigare 
forskning visar att förskollärare ser sin didaktiska roll som betydelsefull, sam-
tidigt som ansvaret för interaktion och samarbete verkar ligga på barnen och 
det ordnas inga särskilda aktiviteter som möjliggör samarbete (Williams et al., 
2014). På samma vis ser fritidspersonal sin egen betydelse men det är tänkbart 
att det finns strukturella hinder för det sociala lärandets egna aktiviteter. Dels 
i och med de stora grupperna (Skolverket, 2015a, 2015b), dels utifrån ansvaret 
som fritidspedagoger har att både samverka med skolan och bedriva fritids-
verksamhet (Andersson, 2014; Lager et al., 2015; Saar et al., 2012). Dessa 
faktorer skulle kunna medföra att det inte heller i fritidshemmet ordnas sär-
skilda samarbetsfrämjande aktiviteter.  

Vad som vidare utmärker sig i det fritidspersonalen säger är tryggheten 
som en grundläggande förutsättning för individens sociala lärande. Trygg-
heten uttalas inte som en kunskap eller förmåga, men förefaller vara något 
som anses bör finnas både hos individen och i gruppen. Den inre tryggheten, 
elevens självkänsla, är väsentlig för hur eleven har möjlighet att ta sig in i och 
bli en del av gruppen. För att nå den inre tryggheten behövs trygghet i såväl 
verksamhetens rutiner och miljö, som i relationerna till både vuxna och andra 
elever, samt i kommunikationen där man ska behandla varandra respektfullt. 
Genom den empatiska förmågan springer den enskilda tryggheten och genom 
individens egen trygghet kan den empatiska förmågan växa. Det i sin tur bi-
drar till ett gruppklimat där eleverna både kan vara och uttrycka sig utifrån sin 
egen unika personlighet, samtidigt som de ger andra samma förutsättningar. 
Tryggheten är med andra ord både en grund för och ett resultat av det sociala 
lärandet, enligt fritidspersonalen, vilket samstämmer med tidigare forskning 
både vad gäller individens självkänsla och vad gäller den gemensamt skapade 
miljön och gruppens betydelse (Rose-Krasnor, 1997; Saracho & Spodek, 
2007a, 2007b; Williams et al., 2014). 

Jämte tryggheten framträder individens ansvar som en betydelsefull del för 
både det enskilda lärandet och för gruppens lärande. För att tryggheten ska få 
möjlighet att utvecklas krävs att var och en tar sitt eget ansvar. Detta skiljer 
sig från tidigare forskning, där ansvar till exempel omtalas i relation till att 
välja aktiviteter och att därvid stå upp för och ta ansvar för de val man gjort 
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(Lager et al., 2015). Fritidspersonalen i denna studie talar visserligen om att 
kunna fatta beslut, men inte enbart vad gäller att välja aktiviteter. De lägger 
istället tonvikten på elevernas förmåga att kunna förutsäga konsekvenser för 
att på så vis fatta rätt beslut, vilket är en del av att ta ansvar för sitt beteende 
och sin omsorg om sig själv och andra. I styrdokumenten (Skolverket, 2011c, 
2014) betonas ansvar som en viktig del i elevens utveckling och lärande. På 
samma sätt framträder ansvarsförmågan som central i det sociala lärandet i 
fritidspersonalens tankar och åsikter, som något som genomsyrar hela elevens 
utveckling snarare än isolerat till ett enskilt moment. Likt den kommunikativa 
förmågan betraktas ansvarsförmågan som en förmåga att utveckla över tid, 
med stöd från de vuxna som arbetar i fritidshemmet.  

Didaktiska implikationer  
De didaktiska implikationerna är att fritidspersonalens perspektiv ligger till 
grund för de val som görs i verksamhetens planering och genomförande. Hur 
man ser på elevers sociala lärande, det vill säga vad man tycker är viktigt, 
kommer att påverka de aktiviteter som erbjuds. Därmed kommer de också att 
påverka de möjligheter till socialt lärande som skapas för elever i fritidshem-
met. Utifrån detta kan kapitlet bidra med underlag för reflektion och diskuss-
ion, kring fritidshemmets möjligheter vad gäller arbetet med elevers sociala 
lärande.  

Utifrån ovanstående är det vidare intressant att undersöka vilka aktiviteter 
som planeras (hur) och varför man väljer dessa för fritidshemmets verksam-
het, för att få ytterligare kunskap om fritidshemmets sociala dimensioner ur 
ett didaktiskt perspektiv. 
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Estetikens dilemma – både innehåll och metod 

ANETTE ERIKSSON 
 
 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att utifrån ”critical incident”-enkäter beskriva, ana-
lysera och synliggöra förskollärarstudenters och lärarstudenters uppfattningar 
om hur de definierar framgångsrik och mindre framgångsrik estetisk verksam-
het. Syftet är även beskriva och synliggöra vad den estetiska verksamheten 
innehåller, som förskollärare och lärare arbetar med i förskolan och skolan, 
samt hur den estetiska kompetensen tillämpas i arbetet i förskolan respektive 
skolan. Studien har använt sig av ”critical incident”-metoden och studien är 
kvalitativ med innehållsanalys av enkätsvaren. Resultat visar att det finns fyra 
olika perspektiv för hur förskollärarstudenter och lärarstudenter uppfattar 
framgångsrik och mindre framgångsrik estetisk verksamhet. Framgångsrik 
estetisk verksamhet uppfattas som antingen processinriktat lärande eller som 
resultatinriktat lärande. Mindre framgångsrik estetisk verksamhet uppfattas ha 
orsakats av en brist på didaktisk kompetens eller av brist på ledarskapskom-
petens. Ytterligare resultat påvisar att det är barn och elever som är i fokus i 
framgångsrik estetisk verksamhet medan fokus ligger på både barn och vuxna 
i mindre framgångsrik estetisk verksamhet. 

 
Nyckelord: estetik, estetisk verksamhet, estetiska lärprocesser, förskola, 
skola, critical incident, innehållsanalys. 
 

Inledning 
Burman (2015) beskriver att det finns en estetisk dimension i allt människan 
gör och därmed också i allt lärande. ”Om hur man närmare bestämt bör förstå 
estetiska lärprocesser finns det emellertid ingen konsensus” (Burman, 2015 
s.7). Eftersom estetik och estetiska lärprocesser är komplexa och mångtydiga 
i sina begrepp och former, är det angeläget att utveckla och problematisera 
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estetisk verksamhet och estetiska lärprocesser i förskolan och skolan. Läro-
planerna skriver fram att förskollärare och lärare ska tillvarata barns egna este-
tiska uttryck och intentioner och att de kan skapa kreativa lärmiljöer tillsam-
mans med barnen, där barns egna behov och intressen ligger till grund för den 
pedagogiska verksamheten (Skolverket, Lgr11, 2011 & Skolverket, Lpfö98, 
2016 ). Syftet med denna studie är att utifrån ”critical incident”-enkäter besk-
riva, analysera och synliggöra förskollärarstudenters och lärarstudenters upp-
fattningar om hur de definierar framgångsrik och mindre framgångsrik este-
tisk verksamhet. Syftet är även beskriva och synliggöra vad den estetiska verk-
samheten innehåller, som förskollärare och lärare arbetar med i förskolan och 
skolan, samt hur den estetiska kompetensen tillämpas i arbetet i förskolan re-
spektive skolan. 

Studien kan ses som ytterligare ett inslag i den diskurs som förs om estetisk 
verksamhet och estetiska lärprocesser i förskola och skola. Studiens intention 
är även att inspirera till en diskussion om de didaktiska implikationerna för 
förskollärares och lärares utbildning och profession på lärarutbildningarna. 

Estetik  

Estetik som den gestaltas i läroplaner och styrdokument 
I den nya läroplanstexten för förskolan (Skolverket, 2016) betonas att estetisk 
verksamhet, estetiska uttrycksformer och estetiska lärprocesser är ett sätt att 
främja barns utveckling och lärande. Intentionerna i läroplanen är att förskolan 
ska ge barn stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva så som 
lärande och skapande individer. Ur ett bildningsperspektiv skriver läroplanen 
fram att barn ska få hjälp med att utveckla och stärka tilltron till sin egen för-
måga att tänka själva, att handla, röra sig och att lära sig, det vill säga att bilda 
sig, utifrån olika aspekter så som intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, 
sinnliga och estetiska. Detta ska enligt förskolans läroplan i förlängningen 
kunna göra barn till aktiva samhällsmedborgare. 

Ur ett kunskapsperspektiv skriver läroplan för förskolan (Skolverket, 
2016) fram estetisk verksamhet och dess uttrycksformer som ett sätt att skapa 
och kommunicera genom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rö-
relse, samt med hjälp av tal- och skriftspråk som både innehåll och metod. I 
förskolans läroplan görs således en tydlig koppling mellan estetisk verksamhet 
och andra allmänmänskliga perspektiv, som att förskolan ska sträva efter att 
barn ska utveckla en tilltro till sig själva. Estetisk verksamhet utgör med andra 
ord både innehåll och metod i förskolans strävan efter att främja barns utveckl-
ing och lärande samt utvecklingen av antropologiska värden, så som männi-
skans beteende och relationer till andra utifrån ett socialt perspektiv.  
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 
2011) betonas att eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskap. De ska få 
pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. 
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Det är centralt i skolans läroplan att de estetiska ämnena, så som drama, ryt-
mik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form, ska vara inslag i 
skolans verksamhet. Ytterligare dimensioner av estetisk verksamhet som 
framhålls i Läroplan för skolan är en harmonisk utveckling och bildningsgång 
som omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika 
kunskaper och erfarenheter. Eleverna ska även få möjlighet att tillägna sig 
förmåga till eget skapande. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de 
praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Eleverna ska 
även få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och 
stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och 
form ska vara inslag i skolans verksamhet. 

I en studie av Lindgren (2006) synliggörs att lärare i grundskolan värderar 
de estetiska ämnena som ”roliga stödämnen”. De estiska ämnena används till 
att avlasta de andra ämnena från så kallade jobbiga elever. Vidare ses de este-
tiska ämnena som någon form av paus från skolans övriga undervisning. Vad 
gäller den nya Läroplan för skolan (Skolverket, 2011) samt de allmänna kun-
skapsmålen överlag så blir det däremot tydligt att de estetiska ämnena inte 
skrivs fram som stödämnen eller pauser från skolundervisningen. De estetiska 
ämnena har egna gedigna mål som ska uppnås inom ramen för undervis-
ningen. En tydlig förändring i Läroplan för skolan är att det finns ett successivt 
ökat krav i kursplanerna för de estetiska ämnena på den kunskap som ska för-
medlas, det vill säga att kunskapsmålet ökar för varje stadium (åk 1–3, 4–6 
och 7–9). Därtill förekommer tydligare teoretiska moment inom de estiska 
ämnena än i tidigare läroplan. 

Synen på den estetiska verksamheten berörs också i regeringens proposit-
ion ”Bäst i klassen - en ny lärarutbildning” där man skriver att ”De estetiska 
uttryckssätten har ett egenvärde men [är också] vägar till kunskap i olika äm-
nen” (SOU2009/10:89, s. 19). Regeringen bedömer därför att kunskap och 
kompetens inom de estetiska områdena är viktigt för de blivande lärarna. 

Estetisk verksamhet som både innehåll och metod 
I mitten på 1970-talet visade Malcolm Ross i forskningsprojektet Arts and the 
adolescent (1975) att de estetiska ämnena var ”outsiders” i de engelska sko-
lorna. De ansågs inte matnyttiga. Lärarna hade svårt att motivera de estetiska 
ämnenas betydelse. Istället för att se till estetikens egenart använde lärarna 
argument som: Är man bra i ett praktiskt-estetiskt ämne stärker det även lä-
randet i de teoretiska ämnena. Ett estetiskt förhållningssätt till lärande under-
stryker vikten av både hur och vad barnen lär sig. En förklaring till att estetik 
som mål kan vara sällsynt förekommande i förskolan är att förskollärare 
ogärna vill bedöma barn (Pramling Samuelsson, Carlsson, Olsson, Pramling 
& Wallerstedt, 2011). Detta kan medföra att de estetiska aktiviteternas an-
vändningsområde ses mer som avkoppling och som underhållning än som en 
verksamhet som ska utveckla estetiska kunskaper. Förskolan är en given plats 
för att stödja lärande inom den estetiska kunskapsdomänen. Förskollärarnas 
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kunnande är avgörande för att den verksamheten ska stödja estetik som inne-
håll och inte bara bli samvaro med estetiska inslag. 

Thavenius (2004) anser att lärare ofta kopplar samman de estiska perspek-
tiven och ämnenas roll med avkoppling från allt annat som är ansträngande 
och tråkigt. I en studie (Eriksson & Sandberg, manuskript) visar det sig att 
förskollärare och lärare använder estetiska uttrycksformer och aktiviteter som 
en paus eller ett avbrott från den pedagogiska verksamheten, med inställ-
ningen att barnen behöver göra något roligt en stund så att de sedan kan sitta 
still och koncentrera sig på lärandet som förskolläraren har planerat in. Ett 
liknande resonemang för även Pramling Samuelsson m.fl. (2011). Enligt för-
fattarna finns två vanligt förekommande föreställningar om estetik i förskolan. 
Det ena syftet till varför förskollärare använder estetisk verksamhet är att den 
ska tjäna som ett sätt för barn att utveckla förmågor, exempelvis personliga 
och sociala. Det andra syftet är att estetiken är den enskilda individens per-
sonliga uttryck. När förskollärare talar om detta förhållningssätt lyfter de fram 
att det är viktigt att barnen själva får uttrycka sig utan inblandning från perso-
nalen. 

Det finns en risk för att estetiken blir en aktivitet på vägen mot målet eller 
ett redskap för lärandet och medel för annat lärande, än att estetikens egen-
värde lyfts och beaktas eller att barnen får möjlighet att utveckla sin inome-
stetiska förståelse och sina estetiska förmågor (Asplund Carlsson, Pramling 
och Pramling Samuelsson, 2008). Författarna fann i en studie att estetiska ak-
tiviteter ofta ses som en form för att lära sig något annat, alltså som en hjälp-
gumma för annat lärande. De estetiska aktiviteterna gavs sällan ett egenvärde 
i sig själva. Wallerstedt och Pramling (2010) menar att förskolan är en given 
plats för att stödja lärande inom den estetiska kunskapsdomänen. Förskollä-
rarna spelar här en viktig roll. Författarna anser att det är viktigt att förskollä-
rare antar de inomestetiska didaktiska utmaningarna, det vill säga medvetan-
degör och utvecklar de estetiska perspektiven i verksamheten och att de inte 
stannar vid att anordna social samvaro med estetiska inslag. 

Wiklund (2013) uttrycker att de estetiska språken, musik, bild, form, slöjd, 
teater, drama, skrift, foto, och dans, bör finnas med som en integrerad del i 
alla ämnen, något som även betonas i Läroplan för skolan (Skolverket, 2011) 
där det framgår att de estetiska uttrycksätten har ett egenvärde. Författaren 
menar att estetiska uttryckssätt skulle vara en motsats till undervisning med 
handuppräckning, något som är tidsödande och förlamande för många barn 
och elever som försvinner från lektionsflödet. Ett estetisk perspektiv i skolans 
alla ämnen bygger på att eleven får möjlighet att uttrycka sig på flera språk i 
undervisningen och det kräver ett förhållningssätt som innebär att läraren 
måste se till att alla barns och elevers erfarenheter tas i bruk i undervisningen. 

Estetisk verksamhet ur ett breddat kunskapsbegrepp 
Estetisk verksamhet och estetiska lärprocesser har, enligt Burman (2015), un-
der senare år etablerats som ett akademiskt fält och ett ämnesområde inom 
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framför allt landets lärarutbildningar. Det handlar om hur estetiska uttrycks-
former kan användas i undervisningen och hur det estetiska på olika sätt finns 
närvarande i alla skolans ämnen, det vill säga inte bara de som traditionellt 
brukar betecknas som estetiska, så som bild, musik och slöjd, utan också ma-
tematik, svenska, historia, geografi och så vidare. 

Lindgren och Eriksson (2012) har studerat lärarutbildares och lärarstu-
derandes konstruktioner av estetiskt lärande inom lärarutbildningen. Studien 
undersöker vilken kunskap inom det estetiska området som framställs som re-
levant för lärarprofessionen. De fann att en förskjutning gällande estetisk kun-
skap har skett i utbildningspolitiska skrivningar, mot såväl en mer vidgad mål-
grupp som en bredare tolkning av estetisk verksamhet. Intressant är att de me-
nar att den mer breddade synen på estetisk verksamhet innefattar kreativt och 
flexibelt tänkande och öppnar upp för teoretiska resonemang mer än det prak-
tiska görandet och hantverksmässiga färdigheter. Resultaten från deras studie 
visar att ett bredare estetiskt kunskapsbegrepp dominerar över kunskapsfor-
mer som är specifika för de estetiska ämnenas uttryck. Fem olika perspektiv 
på det estetiska området återfanns hos lärarutbildarna. Den första är kommu-
nikativ kompetens och belyser att de estetiska ämnenas innehåll har förskjutits 
från att tidigare ha inriktats mot hantverksmässiga färdigheter i skilda estetiska 
uttrycksformer, till att mer fokusera på verbala och skriftspråkliga uttryck. Det 
andra perspektivet beskriver praktiska färdigheter och en oro för att undervis-
ning på lärarprogrammen alltmer har kommit att inriktas mot teoretiska reso-
nemang på bekostnad av praktiska hantverkskunskaper. I det tredje perspekti-
vet ser lärarutbildarna terapi och personlig utveckling som en utgångspunkt 
för estetisk verksamhet. Det framställs som ett primärt mål för lärarutbild-
ningen att en lärare måste vara trygg i sig själv för att kunna fungera i en för-
skola eller skola. Det fjärde perspektivet redogör för den hierarkiska roll som 
man menar att det är viktigt att lärare intar, där de överordnade förmågorna är 
social kompetens och ledarskap. Dessa framställningar bygger på en föreställ-
ning om läraren som inte i första hand en förmedlare av ämneskunskaper utan 
snarare som förmedlare av redskap för lärande. Det femte och sista perspekti-
vet som lärarutbildarna beskriver är kvalitetsbegreppets relativisering. Det 
centrala antagandet här är att en lärare med självkännedom är väl medveten 
om sin bristande förmåga att uttrycka sig estetiskt men ändå vågar göra det. 
Upplevelsen är subjektiv och uttrycket och kommunikationen det västenliga. 
Därmed finns heller ingen utgångspunkt för bedömning av estetisk verksam-
het. 

Estetisk verksamhet och kunskapssyn 
Att estetisk verksamhet har en given plats i förskolan och i skolan är självklart 
utifrån Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) och Läroplan för skolan 
(Skolverket, Lgr11, 2011). Thorgersen (2006) menar att det är uppenbart att 
författare till läroplaner och kursplaner tolkar estetikbegreppet på olika sätt – 
utifrån skilda kunskapssyner. Detta i sig behöver inte innebära något problem, 
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tvärtom kan det uppmuntra till spännande tolkningar, beroende på lärares kun-
skap och idéer, menar författaren. Men är tanken att förskolan och skolan ska 
stå för en likvärdig verksamhet och utbildning eller ge ledning för lärares 
undervisning är det viktigt att estetikbegreppet definieras utifrån en enhetlig 
kunskapssyn. Thorgersen lyfter fram att det är viktigt att det förs en diskussion 
om begreppets betydelse och hur arbetet rent praktiskt ska gå till med estetiska 
lärprocesser om förskolan och skolan ska kunna erbjuda en likvärdig verk-
samhet och undervisning och om tanken är att läroplanerna ska ge ledning för 
förskollärare och lärares verksamhet och undervisning. 

Estetisk verksamhet och förskollärar- och lärarkompetens 
Kompetens handlar i grunden om hur kunskaper, färdigheter och förståelse 
kommer till uttryck i handling, skriver Person i förordet till Sheridan, Sand-
berg och Williams (2015). Förskollärare och lärare måste ha stor kunskap om 
att leda barn i grupp, didaktisk kompetens, pedagogiskt kunnande och estetisk 
ämneskunskap i syfte att arbeta med estetisk verksamhet. Ledarkompetens be-
skrivs av Sheridan, Sandberg och Williams som en nyckelkompetens som in-
nebär att förskollärare kan leda de målstyrda processerna så att läroplanens 
mål och intentioner uppfylls, att de kan ansvara för det pedagogiska innehållet 
och att det målinriktade arbetet främjar varje barns utveckling och lärande. 
Ledarskap i förskolan karaktäriseras, enligt författarna, av omfattande kom-
petenser. För att leda barn krävs olika kompetenser, såsom kommunikativ 
kompetens, sociala kompetenser och relationskompetens. För att kunna leda 
individuella barn och barn i grupp behöver lärare kunna samla och leda en 
grupp och fånga dess intresse. Enligt författarna ser många förskollärare sig 
både som ledare och som en i gruppen. De finns där för barnen, ser både det 
individuella barnet och alla barn i gruppen. En legitim ledare är någon som 
barnen riktar sin uppmärksamhet till och som de förväntar sig ska leda och 
initiera olika aktiviteter. I det spontana ledarskapet med barnen handlar det 
om att kunna ställa om och tillämpa sina kunskaper i nuet och samtidigt kunna 
reflektera och fatta blixtsnabba beslut i på plats. Sheridan, Sandberg och Wil-
liams redogör för vad ett demokratiskt ledarskap innebär. De framhåller att 
det handlar om att vara lyhörd för det som barn ger uttryck för och att leda så 
att det är barnens tankar och idéer som står i fokus, att göra barns röster hörda 
och att verka för barns medbestämmande. Barnen blir på så vis delaktiga i att 
forma verksamheten utifrån sin egen förståelse och sina egna intentioner. 

Kärnpunkten i didaktisk kompetens är ”vad” barn förväntas lära och ”var-
för” och ”hur” de lär sig detta (Sheridan, Sandberg och Williams (2015). För-
fattarna menar att didaktiken utvecklas som relationell och situationell kom-
petens i samspel mellan den vuxne och barnen i förhållande till ett gemensamt 
lärandeobjekt. Barn ska utmanas att använda hela sin förmåga och känna vilja 
att erövra nya erfarenheter, färdigheter och kunskaper inom läroplanens samt-
liga målområden (Skolverket, 2010). Enligt Sheridan, Sandberg och Williams 
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(2015) har barn rätt till stimulans och utmaningar och det ligger inom förskol-
lärarens ansvar och professionalitet att skapa förhållanden där barnen erövrar 
nya erfarenheter. Didaktisk kompetens bygger på flera interagerande kun-
skaper, en är kunskap om barns lärande, en annan aspekt är kunskap om hur 
den vuxne tar utgångspunkt i barnens intresse. Ytterligare aspekter av didak-
tisk kompetens handlar om synsätt, attityder, pedagogiskt kunnande och äm-
neskunskap. Förskollärares skiftande kunskaper inom dessa områden har en 
avgörande betydelse för de villkor som skapas för barns lärande och vad de 
har möjlighet att lära sig.  

Kritiska händelser som metod vid studier om estetisk verksamhet 
Critical incident-metoden används ofta för att samla in data som bygger på 
minnen och upplevelser från tidigare händelser.  

Metoden är tydligt empiriskt inriktad och illustrerar yrkeskunnande i var-
dagen genom retrospektivt tänkande. Metoden möjliggör reflektion kring 
vilka konsekvenser en viss händelse får i det fortsatta arbetet och utveckling 
av praktiska resultat. Typiska critical incident-frågor handlar om specifika 
händelser som ska besvaras ur två perspektiv. De två öppna critical incident-
frågorna som denna studie behandlar är: ”Beskriv en situation i din förskola 
där din estetiska verksamhet med barnen varit framgångsrik” samt ”Beskriv 
en situation i din förskola där din estetiska verksamhet med barnen varit 
mindre framgångsrik”. I Sverige har critical incident-metoden använts för att 
studera lärares professionalism sedan mitten av 1960-talet (Hansson, 1995). 
Under de senaste åren har metoden också använts för att studera hur förskol-
lärare och lärare upplever vissa nyckelbegrepp som metod i sin pedagogiska 
praktik, såsom lärande och delaktighet (Johansson & Sandberg, 2011, 2012a, 
b), mångfald (Stier, Trygvasson, Sandström & Sandberg, 2012; Tryggvason, 
Sandström & Stier, 2012), språkutveckling hos flerspråkiga barn, (Sandström, 
Tryggvasson & Stier, 2012) genuspraktik (Sandberg & Sandström, 2012; 
Sandström, Stier & Sandberg, 2013) samt entreprenöriellt lärande (Axelsson, 
Hägglund, Sandberg, 2015; Sandberg, 2015). 

För forskaren handlar det om att utforska vad människor erfar och vilka 
handlingar som utförs vid en kritisk händelse. Metoden med ”kritiska händel-
ser” innebär att personen ges tid att tänka och i detalj beskriva händelsen. Frå-
gorna innehåller både framgångsrika och mindre framgångsrika exempel. 
Hughes (2007) beskriver ett antal fördelar: Den är (i) lämplig för forskning 
med ett kontextrikt perspektiv på verksamheten och dess betydelse, den (ii) 
gör det möjligt att identifiera viktiga forskningsfrågor och (iii) utvecklar en 
kunskapsbas. 

Andra förtjänster som metoden har är att den tydliggör sammanhang, stra-
tegi och resultat. Det är en kvalitativ metod men den ger möjlighet till statist-
iska beskrivningar. De metoder som oftast används är videoinspelning, inter-
vjuer, öppna frågeformulär och nedskrivna dokument (e-post). Metoden kan 



 141 

användas på forskningsprojekt av varierande storlek och på olika platser i värl-
den, kan genomföras individuellt eller i team och är relativt flexibel. 

Det finns också vissa svårigheter, till exempel i vilken utsträckning respon-
denten beskriver vissa kritiska händelser exakt. Det kan vara svårt att ärligt 
svara på och beskriva en situation där du misslyckades. Kategoriseringspro-
cessen vid dataanalys är mödosam och tidskrävande. 

I denna studie har critical incidents samlats in i samband med undervisning 
på förskollärar- och lärarprogrammet vid Mälardalens högskola. Studier om 
estetisk verksamhet ingår i utbildningen under termin 3 och som ”strimmor” i 
flera kurser. Innehållet i kursen om estetiska lärprocesser handlade om att ut-
veckla teoretiska och didaktiska kunskaper om estetik och estetiska lärproces-
ser och estetikens betydelse för barns utveckling och lärande. Studenten ska 
även få möjlighet att utveckla praktiska färdigheter, kunskaper och färdigheter 
avseende metodik, för att stödja barns skapande, lek och lärande genom kom-
munikativa och estetiska uttrycksformer. Ett inslag i kursen var att skriftligt 
besvara ett frågeformulär om kritiska händelser, det vill säga en lärandesitu-
ation där studenterna varit framgångsrika respektive mindre framgångsrika 
avseende estetisk verksamhet. Studenterna ombads att observera den pedago-
giska praktiken och identifiera två kritiska händelser. Sammanlagt samlades 
141 kritiska händelser in där studenterna beskrev var händelsen ägde rum och 
vilka som var inblandade, hur händelsen startade, och hur den slutade. 101 
förskollärarstudenter och 24 lärarstudenter deltog i studien. Varje student ar-
gumenterade även för varför dessa händelser var framgångsrika eller mindre 
framgångsrika. Studenternas ålder varierade från 19 till 42 år. 

I analysskedet har en kvalitativ latent innehållsanalys använts i syfte att 
hitta svarskategorier i enkätsvaren. Graneheim och Lundman (2004) beskriver 
att latent innehållsanalys innefattar tolkningar av latenta/underliggande inne-
börder. Den kvalitativa innehållsanalysen kan göras med varierande abstrakt-
ionsnivå. Antingen kan forskaren se till det manifesta innehållet, det synliga 
och uttryckta, eller det latenta, vilket innebär att forskaren gör en tolkning för 
att finna den dolda och underliggande meningen i texten. Innehållsanalysen 
för denna studie handlar om att finna både det manifesta och det latenta bud-
skapet i enkätsvaren, det vill säga hur något uppfattas och beskrivs. Enligt 
Graneheim och Lundman innehåller innehållsanalys olika begrepp som kate-
gori, tema, kod, meningsbärande enheter och meningskoncentrering. I kvali-
tativ innehållsanalys är kärnpunkten att bilda kategorier. Dessa beskrivs som 
en innehållsgrupp som delar likheter. Graneheim och Lundman beskriver att 
teman kan ses som uttryck för det dolda innehållet i en text, det som har tol-
kats. Forskarna redogör för att meningsbärande enheter som ord, meningar 
eller stycken innehåller aspekter som relaterar till varandra genom dess inne-
håll och sammanhang. Med meningskoncentrering menar Graneheim och 
Lundman de meningar som respondenten uttryckt formulerat i ett fåtal ord. En 
del av studiens utsagor var svårplacerade men alla utsagor finns med i studien, 
det vill säga att inga utsagor har fallit bort. 
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Tabell 1: Exempel på hur den kvalitativa latenta innehållsanalysen genomfördes från 
meningsenheter till kategori. 

Tillvägagångssätt  
Analysen av enkätsvaren genomfördes med hjälp av kodning: Efter transkri-
bering kodades studenternas utsagor i olika färger. Genom att använda detta 
tillvägagångssätt har författaren försökt finna det underförstådda och outta-
lade. Med hjälp av det här arbetssättet har författaren även skapat en struktur 
och en innebörd åt det latenta innehåll som går att uttolka från de transkribe-
rade enkätsvaren.måste se till att alla barns och elevers erfarenheter tas i bruk 
i undervisningen. 
 
Fas 1 
I den första analysfasen bekantade sig författaren med data för att etablera ett 
helhetsintryck genom att läsa igenom intervjuerna upprepade gånger. 
 
Fas 2 
I den andra analysfasen försökte författaren finna och uppmärksamma likheter 
och skillnader, det vill säga variationerna i utsagorna, genom att meningar el-
ler fraser som innehåller relevant information utifrån frågeställningen lyftes 
ut. De meningsbärande enheterna lyftes ut i sitt sammanhang så innebörden 
kvarstod. 
 
Fas 3 
I analysens tredje fas kondenserades de meningsbärande enheterna i syfte att 
krympa texten utan att förlora hela innebörden. 
 
Fas 4 
I analysprocessens fjärde fas kategoriserades meningsenheterna i teman ge-
nom att studera den underliggande strukturen i meningsenheterna. Temakate-
gorierna speglar det väsentliga budskapet i enkätsvaren. Dessa kategorier ut-
gör det manifesta innehållet.  

I detta skede av analysen formulerades slutligen teman där enkätsvarens 
latenta innehåll blev uppenbart (Graneheim och Lundman, 2004). Enligt Gra-
neheim och Lundman kan det vara svårt att lyfta ut de meningsbärande enhet-
erna. Är enheterna som lyfts ut för stora finns risk att de innehåller mer än en 

Meningsenheter Kondenserad 
meningsenhet/kod  

Kategori 

Barnen fick själva välja 
vad de ville skapa och om 
de ville. Jag lät barnen 
uppleva jag hade inte nå-
got bestämt resultat.  

Estetik som egenvärde Processinriktat lärande 
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uppfattning. Lyfts för små enheter ut finns risken att materialet fragmenteras 
och då går forskaren miste om viktig information. Författarna menar också att 
kategoriindelningen, när kategorierna och temana ska beskrivas i distinkta ka-
tegorier, är ännu ett kritiskt analysmoment. Graneheim och Lundman menar 
att kategorierna ska vara fullständiga och ömsesidigt uteslutande. Författarna 
skriver vidare att de meningsbärande enheterna ska höra till en relevant och 
distinkt kategori, med andra ord att de meningsbärande enheterna bara ska 
kunna hamna i en kategori. Dessa kategorier skiljer sig åt och fokuserar på 
den kollektiva nivån och inte på den individuella nivån. Det är denna beskriv-
ning av kategorierna som är huvudresultat i studien. Under arbetet med att 
dela in kategorierna insåg författaren att det fanns ett hierarkiskt förhållande 
mellan dem. Graneheim och Lundman menar att det då kan underlätta att dela 
upp kategorierna i subkategorier. I studiens resultatdel presenteras resultatet 
som ett horisontalt system där huvudkategorierna betraktas som jämbördiga 
med vertikala subkategorier. 

Tillförlitlighet och överförbarhet 
Graneheim och Lundman (2004) menar att tillförlitligheten kan kontrolleras 
genom att jämföra kategorierna med studiens resultat. I denna studie har detta 
gjorts genom att, som Graneheim och Lundman beskriver, kontinuerligt åter-
vända till ursprungstexten och på så sätt säkerställa trovärdigheten. En text 
innehåller alltid flera olika betydelser och därmed sker alltid någon form av 
tolkning vid bearbetningen av den. Vidare menar de att detta är en viktig 
aspekt vid diskussionen rörande trovärdighet och pålitlighet i det som fram-
kommit vid innehållsanalysen. Ett antagande som Graneheim och Lundman 
tar upp om aspekter rörande trovärdighet är att de betydande val som görs vid 
beslut kring fokus på studien är val av kontext, deltagare och tillvägagångssätt 
för insamling av information. Graneheim och Lundman beskriver att möjlig-
heterna ökar att se frågeställningen utifrån ett antal olika aspekter och per-
spektiv om val av deltagare görs utefter deras olika erfarenheter.  I denna stu-
die kodades enkätsvaren enhetligt, så att neutraliteten kunde hållas. Under hela 
analysarbetet har författaren strävat efter att låta texten tala sitt eget språk och 
varit medveten om sin egen förförståelse och kunskaper i området som stude-
rats. Författaren har kontinuerligt reflekterat över sin förförståelse inom ämnet 
och kunskaper under hela analysprocessen. Graneheim och Lundman menar 
att det är mycket svårt att inte analysera materialet utifrån den egna förförstå-
elsen samt att författaren måste vara medveten om detta under hela analysar-
betet.  Ännu en kritisk fråga för att uppnå hög trovärdighet är urvalet av de 
meningsbärande enheterna från de transkriberade texterna. Dessa enheter ska 
inte vara för stora eller för breda eftersom de då kan innehålla flera innebörder 
och betydelser. Enheterna ska inte heller vara för små, för risken är då att me-
ningen i texten går förlorad. Detta har författaren försökt att balansera i före-
liggande studie. 
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Gällande överförbarhet så menar Graneheim och Lundman (2004) att två 
centrala hänseenden att ta hänsyn till rörande studiens pålitlighet och överför-
barhet vid en innehållsanalys, är att pålitligheten påverkas när informationen 
är omfattande och samlas in över en längre period. Graneheim och Lundman 
menar att då finns en risk för inkonsekvens och bristande överensstämmelse. 
Detta har inte varit fallet vid föreliggande studie eftersom data samlades in 
under kort tid. Vidare gjordes inte innehållsanalysen förrän alla enkäter sam-
lats in. På så sätt minskar risken för att tidigare enkätsvar påverkar analysen. 
Hade inte detta gjorts skulle studiens i resultat inte kunna göra anspråk på att 
vara nyförståelse. Studiens överförbarhet handlar om i vilken omfattning re-
sultatet är applicerbart på andra kontexter och system. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att tillförlitligheten i studien inne-
fattar frågan om överförbarheten, i vilken utsträckning resultatet är överför-
bart till andra förhållanden. För att underlätta överförbarheten är det värdefullt 
att en klar beskrivning av urvalsgrupp, datainsamling och analysprocess finns 
beskrivet. För att öka överförbarheten har författaren försökt att ge en klar bild 
av urvalsgruppen, beskriva datainsamlingens tillvägagångsätt samt analyspro-
cessen.  

Studiens begränsningar  
Studiens tillförlitlighet begränsas av att ett ojämnt antal förskollärar- och lä-
rarstudenter deltog i studien. Ytterligare en svaghet är att inte någon obero-
ende medbedömare tagit del av hela det empiriska materialet, utan författaren 
har själv hittat de kategorier av latenta uppfattningar som uttrycks i deltagar-
nas utsagor. Däremot har en medbedömare tagit del av de framtagna beskriv-
ningskategorierna och en diskussion har förts om tolkningen som ledde fram 
till de olika kategorierna av utsagor. Eftersom författaren, som verksam inom 
förskolan, har en förförståelse för ämnet till denna studie kan det ha påverkat 
tolkningen av kategoriseringarna och dess beskrivningar.  

En ambition hos författaren har varit att medvetandegöra författarens egna 
uppfattningar om fenomenet och lägga dem åt sidan, för att så förutsättnings-
löst som möjligt tolka enkätsvaren och lyfta fram variationen av uppfattning-
arna hos förskollärar- och lärarstudenterna. 

Ett sätt att pröva reproducerbarheten hos resultaten från studien skulle 
kunna vara att förse några studenter med studiens färdiga resultatmodeller och 
undersöka om de placerar in utsagorna på samma sätt som författaren.  

Några exempel på estetisk verksamhet i förskola och skola  
Vid analysen framgick det att studenterna hade två grundperspektiv när de 
svarade på den öppna frågan: ”Beskriv en situation i din förskola där din este-
tiska verksamhet med barnen varit framgångsrik”. Dessa två grundperspektiv 
bildade två övergripande kategorier som visade att estetisk verksamhet hand-
lar om lärarens kunskapssyn: processinriktat eller resultatinriktat lärande. När 
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studenterna beskrev framgångsrik estetisk verksamhet belystes estetisk akti-
vitet där det praktiska görandet stod i centrum. Förskollärarstudenterna var 
överrepresenterade i perspektivet där lärande uppfattades som processinriktat 
och alla lärarstudenter som deltog i studien hade perspektivet att lärande upp-
fattades som resultatinriktat. 

Vad framgångsrik estetisk verksamhet innehåller för förskollärar- och 
lärarstudenter 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Modell över förskollärar- och lärarstudenters uppfattningar om framgångsrik estetisk 
verksamhet. 

 
Där lärande ses som processinriktat, handlar utsagorna om en kunskapssyn där 
lärande sker i en process där barns intressen, behov och förutsättningar styr 
verksamheten. Estetisk verksamhet anses även ha ett egenvärde i sig och ut-
trycks av lärarna som ett eget innehåll: estetik som egenvärde. 

Det andra perspektivet som framträder är resultatinriktat lärande. I det här 
perspektivet ligger fokus på att förskollärare och lärare använder estetiska ut-
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trycksformer och estetiska dimensioner som metod för barns kunskapsut-
veckling: estetik som metod. När studenterna beskriver framgångsrik estetisk 
verksamhet har förskollärar- och lärarstudenterna fokus på barn och deras lä-
rande. 

Estetisk verksamhet och processinriktat lärande 
Uppfattningar om estetik som utvecklande för kommunikation och som ett 
uttryck för demokratiska värderingar är framträdande i det processinriktade 
perspektivet.I det här perspektivet uppfattar förskollärarstudenter att lärande 
sker i en process: estetik som egenvärde. Estetisk verksamhet har ett värde i 
sig som ett eget innehåll där den estetiska upplevelsen är en betydelsefull 
aspekt av lärandet. Utsagorna uttrycker uppfattningar som att förskollärare 
och lärare inte bara ska använda sig av estetik och dess uttryck som en metod, 
utan menar att estetiska dimensioner även ska genomsyra förskollärarens och 
lärarens förhållningssätt. En student uttrycker det så här: 

Barnen fick själva välja vad de ville skapa och om de ville. Jag lät barnen upp-
leva [att] jag hade inte något bestämt resultat. 

 
För studenterna är ”lärande i process” en motsats till ”resultatinriktat lärande”. 
Uppfattningen är att kunskap utvecklas över tid, vilket innebär att lärande sker 
i en process. Medan resultatinriktat lärande relateras till barns och elevers teo-
retiska kunskapsutveckling med hjälp av estetisk verksamhet. Wiklund (2013) 
anser att de estetiska språken bör finnas med som en integrerad del i alla äm-
nen. Han menar att ett estetiskt förhållningssätt är motsatsen till undervisning 
med handuppräckning, vilket är tidsödande och förlamande för många barn 
och elever, som då försvinner från lektionsflödet. Ett estetiskt perspektiv i alla 
ämnen grundar sig på att barn och elever får uttrycka sig på flera språk och 
det kräver ett förhållningssätt som innebär att läraren måste se till alla barns 
och elevers erfarenheter tas i bruk i undervisningen. 

Till de mer breddade kunskapsuppfattningarna kring framgångsrik estetisk 
verksamhet framträder även perspektiv gällande barns delaktighet, vilket upp-
fattas som en central del av ett processinriktat lärande. Utsagorna uttrycker 
uppfattningar om att en framgångsrik estetisk verksamhet alltid utgår från 
barns fantasi, erfarenheter, intentioner, intressen, behov och förutsättningar. 
Verksamheten ska anpassas efter barns handlande och planeringen av verk-
samheten och aktiviteterna ska utgå ifrån barnen. Uppfattningarna understry-
ker den mer breddade synen på barns utveckling och lärande genom att utsa-
gorna poängterar barns delaktighet i den egna lärprocessen och att barns ut-
tryck borde integreras i lärandet samt bilda underlag för planeringen av verk-
samheten. Utsagor menar att viktiga aspekter för framgångsrik estetisk 
verksamhet är att alla kan delta, både barn och vuxna, elever och lärare. En 
student belyser perspektivet såsom: 
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Jag utgick från barnens intressen, behov och förutsättningar då barnen hade en 
stor inverkan i processen. 

 
Framgångsrik estetisk verksamhet kopplas även till det lustfyllda lärandet ge-
nom att estetik är lustfyllt i sig men det uppfattas även som en lustfylld metod 
för annat. Dessa två uppfattningar om estetisk verksamhet ses som två viktiga 
men skilda aspekter av det lustfyllda lärandet. En tredje dimension av lustfyll-
het är att estetisk verksamhet uppfattas som ett lustfyllt avbrott där barn och 
lärare har roligt tillsammans. Rast utrycks som ett lustfyllt avbrott där barnen 
har kul på egen hand utan lärarens närvaro. Läraren tolkar barns handlingar 
och bestämmer när dessa lustfyllda avbrott behövs så att barnen ska orka med 
den lärarinitierade målstyrda undervisningen. En lärarstudent uttrycker det så 
här: 

Som en paus i schemat, gjorde jag en rörelsesaga [där] barnen fick röra på hela 
kroppen. 

Estetisk verksamhet och resultatinriktat lärande 
I det resultatinriktade perspektivet är det förskolläraren och läraren som pla-
nerar innehållet i verksamheten. De estetiska aktiviteterna är målstyrda både 
till innehåll och form, där barnens teoretiska kunskapsutveckling står i fokus. 
Läraren förväntar sig att de som deltar uppnår de mål och resultat som är tan-
ken med aktiviteten. Utsagorna beskriver att målet med den estetiska verk-
samheten är ”få in” kunskap och själva estetiken uppfattas som en hjälp-
gumma för lärande i annat än estetiska dimensioner. En lärarstudent beskriver 
det så här: 

Teori och praktik blandades. Jag använde estetik för att jobba med matematik 
 
Där estetisk verksamhet uppfattas som resultatinriktat nyttjar förskolläraren 
och läraren den estetiska verksamheten som metod och hjälpgumma till kun-
skapsutveckling för annan kunskap än rent inomestetisk. Den estetiska verk-
samhetens roll reduceras till att möjliggöra kunskapsutveckling i andra ämnen 
än de estetiska, såsom språk, matematik, teknik och naturkunskap. Lindgren 
(2006) menar att estetiken måste legitimera sig som avkopplande hjälpämnen, 
när estetiken i sig skulle kunna vara stommen i undervisningen och verksam-
heten i form av sinnesupplevelser och kreativt lärande. Intressant i samman-
hanget är att Lindgren och Ericsson (2012) menar att ett mer breddat estetisk 
begrepp innefattar kreativt och flexibelt tänkande mer än det praktiska göran-
det och hantverksmässiga färdigheter. För att den estetiska verksamheten ska 
bli framgångsrik för studenter med en resultatinriktad syn på lärande, är det 
förskolläraren eller läraren som planerar för målstyrda aktiviteter i syfte att 
uppnå vissa förutbestämda resultat. Det är förskolläraren eller läraren som be-
stämmer vad eleverna ska lära sig. Barn och elever uppfattas som producenter 
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som ska färdigställa en produkt och uppnå ett resultat av något slag: Resultat 
som i sin tur ska redovisas och bedömas. Studenter som har detta perspektiv 
visar ett summativt förhållningssätt till barns och elevers lärande, till skillnad 
från de studenter som har det processinriktade inlärningsperspektivet och som 
sällar sig till mer formativa tankar.  

Pramling Samuelsson, Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2011) 
menar att det finns en ovilja hos förskollärare att bedöma barn. En förklaring 
till det kan vara att estetik som innehåll sällan förekommer i förskolan. Därför 
reduceras estetisk verksamhet ofta till avkoppling och underhållning istället 
för till en verksamhet som ska utveckla estetiska kunskaper. Ytterligare en 
förklaring till förskollärares ovilja till bedömning är att intentionen i försko-
lans läroplan är att inte bedöma enskilda barn utan att det är verksamheten 
som utvärderas. Lindgren och Ericsson (2012) beskriver hur lärarutbildare 
konstruerar estetisk verksamhet i lärarutbildningen. En framställning är kva-
litetsbegreppets relativisering, vilket innebär att upplevelsen är subjektiv. Kär-
nan är att en lärare med självinsikt är väl medveten om sin bristande förmåga 
att uttrycka sig estetiskt men ändå vågar göra det. Om kvalitetsbegreppet sub-
jektifieras genom att alla kan sätta upp egna kriterier för vad som kan anses 
kvalitet, finns därmed ingen utgångspunkt för bedömning av estetik verksam-
het. 

Studenterna uttrycker att framgångsrik estetisk verksamhet både ger barn 
möjlighet att redovisa sin kunskap på ett lugnt och lustfyllt vis samt att estetisk 
verksamhet ger läraren möjlighet att mäta och bedöma barns kunskapsutveckl-
ing. Barns kunskapsutveckling synliggörs för läraren, så att säga genom este-
tiska uttrycksformer. Det kan röra sig om exempelvis vernissager, utställ-
ningar och redovisningar där barn och elever använder sig av estetiska ut-
trycksformer som metod för att presentera sin kunskapsutveckling kring det 
förutbestämda innehållet. Framgångsrik estetisk verksamhet blir på så sätt en 
metod för att dokumentera och bedöma vad och vilken kunskap barn har ut-
vecklat. En deltagare belyser perspektivet såsom: 

För estetik visar på ny övervunnen kunskap hos barnen. Lätta medel att an-
vända sig [av] för både dig och barnen. Lärprocessen blir tydlig, eget ansvar. 

 
För förskollärar- och lärarstudenter med en resultatinriktad syn på lärandet är 
det betydelsefullt att den vuxne har goda praktiska färdigheter i att använda 
sig av estetiska uttrycksformer i syfte att främja barns kunskapsutveckling. 
Studenter med det resultatinriktade perspektivet relaterar alltid till de goda 
praktiska färdigheterna och menar att en estetisk verksamhet handlar om 
själva det estetiska ”hantverket”. Studenterna lyfter fram estetisk verksamhet 
och det praktiska görandet som kärnan i den estetiska verksamheten. Studen-
ternas uppfattningar om de estetiska uttrycksformerna är att de är aktiviteter, 
görande, handling och arbetssätt. 
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Utsagorna belyser även att det är lärarens ansvar att erbjuda barn hand-
lingsmöjligheter genom att planera och tillhandahålla material och aktiviteter. 
Framgångsrik estetisk verksamhet uppfattas och används också av lärare som 
ett sätt att uppmärksamma barn på ett förbestämt lärandeobjekt. En fram-
gångsrik estetisk verksamhet uppfattas som en metod för förskollärare och lä-
rare för att få barn att lära sig och som metod för att barn ska vilja lära sig. En 
utsaga i det här perspektivet är: 

Det vidgar barnens kunskaper och [syn på] vad en bild kan uttrycka samt att 
de får ta del av varandras erfarenheter och upplevelser. 

 
Det viktigaste i detta perspektiv är att framgångsrik estetisk verksamhet alltid 
är kopplad till barns och elevers kunskapsutveckling; förskolläraren eller lä-
raren planerar målstyrda aktiviteter där de estetiska uttrycksformerna används 
i syfte att främja kunskapsutveckling. Estetiskt lärande uppfattas som en me-
tod för ett avkopplat lärande och det finns tendenser i utsagorna till att utövan-
det av estetiska uttrycksformer uppfattas som praktisk kunskap som då står i 
ett motsatsförhållande till teoretisk kunskap. Intressant att uppmärksamma är 
att studenterna inte alltid är säkra på att något egentligt lärande sker i estetisk 
verksamhet. Estetik är mer en lustfylld aktivitet som gynnar barns och elevers 
välmående. Redan på 1970-talet visade Ross (1975) att estetisk verksamhet 
och de estetiska ämnena inte ansågs matnyttiga och lärarna hade svårt att mo-
tivera de estetiska ämnenas betydelse. Resultatet i den här studien visar att den 
inställningen råder hos förskollärar- och lärarstudenter än idag. 

Vad förskollärar- och lärarstudenter anser är mindre framgångsrik 
estetisk verksamhet  
Vid analysen av studenterna svar på den öppna frågan ”Beskriv en situation i 
din förskola där din estetiska verksamhet med barnen varit mindre framgångs-
rik” framträdde även här två övergripande svarskategorier. Antingen svarade 
studenterna att de saknade didaktisk kompetens, där utsagorna fokuserades på 
barn och barns utmaningar eller barns ovilja till att delta i estetisk verksamhet. 
I det andra övergripande perspektivet beskrev studenterna att de saknade le-
darkompetens. 
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Figur 2: Modell över förskollärar- och lärarstudenters uppfattningar om mindre framgångsrik 
verksamhet. 

Brist på didaktisk kompetens 
Vid brist på didaktisk kompetens ligger fokus på barnen. Studenterna menar 
att mindre framgångsrik estetisk verksamhet handlar om att barn och elever 
inte deltar i målstyrda estetiska aktiviteter. Läraren erbjuder handlingsmöjlig-
heter till ett praktiskt görande men barnen antar inte erbjudandet av olika an-
ledningar. En lärarstudent beskriver perspektivet: 

Jag skulle måla med ett par barn, fingerfärg. Tog fram allt innan och när barnen 
kom in vägrade de och bad om pensel. Försökte visa men slutade med penslar. 

 
Sheridan, Sandberg och Williams (2015) menar att lärares ansvar är mångfa-
setterat och kräver en gedigen didaktisk kompetens och ämneskunskaper inom 
många olika delområden. Didaktisk kompetens består av specifika kunskaper 
och kompetenser som är sammanflätade och ömsesidigt beroende av varandra. 
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Enligt Sheridan, Sandberg och Williams handlar det om ett pedagogiskt ställ-
ningstagande om vad barn bör ges möjlighet till att lära, kompetens när det 
gäller att skapa villkor för lärande, gediget ämneskunnande och förmåga att 
inta barns perspektiv och möta dem i deras lärande. Wallerstedt och Pramling 
(2010) anser att läraren måste anta de inomestetiska didaktiska utmaningarna 
genom att medvetandegöra och utveckla de estetiska perspektiven i verksam-
heten så att den inte reduceras till social samvaro med estetiska inslag. 

Barn och elever som inte deltar i praktiska målstyrda estetiska aktiviteter 
beskrivs av studenter i denna studie som utmanande barn. Studenterna beskri-
ver utmanande barn från två perspektiv. Barn anpassar sig inte till målstyrda 
aktiviteter: här beskriver utsagorna dels barns ovilja till och svårigheter med 
anpassning till verksamhet och undervisning. Att barnen visar att de inte är 
motiverade till att delta i aktiviteten uppfattas som att barn inte anpassar sig 
till verksamheten genom att de inte lyder lärarens instruktioner. En student 
redogör för att: 

Barnen såg oförstående ut. Vägrade. Ville inte, bad upprepade gånger om att 
få göra något annat. 

 
Utmanande barn beskrivs även av studenterna i termer av barn i behov av 
särskilt stöd. Utsagor om barn i behov av särskilt stöd är framträdande och 
studenterna uppfattar estetisk verksamhet som extra främjande för dessa barn.  

Brist på ledarkompetens 
I det andra övergripande perspektivet om mindre framgångsrik estetisk verk-
samhet belyser uppfattningarna bristen på ledarkomptens. I detta perspektiv 
återfinns endast förskollärarstudenter. Fokus ligger på den vuxne och studen-
terna pekar på brister i ledarskapet i termer av brist på praktiska färdigheter i 
estetisk verksamhet, brister i lärarens planering och svag kunskapssyn. Utsa-
gor om kunskapssyn relateras till att verksamhet inte utgår från barn och att 
barn inte görs delaktiga i lärprocesser och verksamhet. Ytterligare svagheter 
som utsagorna belyser är bristande kunskap om lärande som process och este-
tiska lärprocesser. En förskollärarstudent belyser perspektivet såsom: 

Barnen hade ingen konstnärlig frihet. Jag tog inte reda på vad de ville innan 
jag började, de hade inget inflytande. Jag som vuxen var inte heller motiverad, 
ville hellre göra något annat. 

 
Bristerna handlar om att läraren inte uppfattar sig ha de praktiska färdigheter 
som krävs för en god estetik verksamhet. Perspektivet präglas av uppfatt-
ningar som visar på brister och svagheter i lärarens egen kompetens när det 
gäller att använda sig av estetiska uttrycksformer och estetiska tekniker och 
material i lärandesyfte. Bristerna relateras till ledarskapet och handlar om att 
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läraren saknar kunskap om det estetiska hantverket. En utsaga i det här per-
spektivet är: 

Jag hade för lite kunskap om drama/rollspel i förskolan. 
 
Deltagarna beskriver även att en bristande ledarkompetens bland annat hand-
lar om synen på kunskap. Från studenternas utsagor kring mindre framgångs-
rik estetisk verksamhet påtalas det att lärare har brister i kunskap om lärande 
som process och vikten av att utgå från barns erfarenheter och barns perspektiv 
i verksamheten. En utsaga från det här perspektivet är: 

Det visar att läraren inte utgår ifrån elevernas egna intressen, upplevelser och 
erfarenheter. Förmodligen förstår hon inte att eleverna tappar intresse och mo-
tivation för uppgiften när hon bestämmer helt och hållet hur den ska vara. Bar-
nen får inte vara delaktiga och ha inflytande [över] bilduppgiften. 

 
Ytterligare brister i lärarens ledarkompetens vid mindre framgångsrik estetisk 
verksamhet handlar om planering av verksamhet och undervisning. Organi-
sationen av estetisk verksamhet missgynnas av att läraren inte har tillräcklig 
kompetens för planera estetisk verksamhet och att läraren inte kan ge tydliga 
instruktioner för vad som ska göras och hur det ska genomföras. 

Ledarkompetens innebär enligt Sheridan, Sandberg och Williams (2015) 
en förmåga att leda verksamhet, leda de målstyrda processerna, att organisera 
barns och förskollärares samlärande. Författarna beskriver att organisations-
kompetens behövs för att organisera utvecklande lekmiljöer, planera verksam-
heten för samspel, organisera uppgifter och material som bidrar till att samar-
bete uppstår mellan barnen och att de löser problem tillsammans. Resultat i 
den här studien visar tydligt, beträffande uppfattningar om mindre framgångs-
rik estetisk verksamhet, att de studenter som har perspektivet om bristande 
ledarkompetens påvisar brister i organiserandet av den estetiska verksamheten 
och ledningen av den målstyrda estetiska aktiviteten. Studenternas förklaring 
till detta är bristen på praktiska färdigheter. Studenterna betonar att det är kun-
skaper och färdigheter om de estetiska uttrycksformerna som fattas. Det är 
avsaknaden av praktiska färdigheter som är orsaken till att den estetiska verk-
samheten blir mindre framgångsrik.  

Estetikens dilemma – både innehåll och metod 
Oavsett om studenterna beskriver framgångsrik eller mindre framgångsrik 
estetisk verksamhet så visar resultatet att studenterna har svårt att förhålla sig 
till att estetik skrivs fram i läroplaner som både innehåll och metod. Den du-
alistiska roll som estetisk verksamhet har blir ett dilemma för förskollärar- och 
lärarstudenterna. Författaren har valt att kalla denna dualistiska roll för ”este-
tikens dilemma”. 



 153 

Estetiken skrivs fram i läroplanerna som både eget innehåll i form av de 
estetiska ämnena och som estetiska lärprocesser, lärprocesser som inte bara 
förekommer inom estetiken utan även inom både kunskapande i olika ämnen 
och bildning av antropologiska värden. Metod, i egenskap av att bruka este-
tiska uttrycksformer och lärprocesser för kunskapsutveckling i andra ämnen 
än estetiska ämnen. 

I resultatet framkommer att studenterna definierar estetisk verksamhet som 
estetisk aktivitet där den praktiska handlingen står i centrum, vilket påvisar att 
det är de estetiska uttrycksformerna som studenterna definierar som estetisk 
verksamhet. I Lindgren och Ericssons (2012) studie beskriver lärarutbildarna 
ett bredare estetiskt kunskapsbegrepp. Lindgren och Ericsson menar att dis-
kursen om estetisk verksamhet inte bygger på kunskapsformer som är speci-
fika för de estetiska ämnenas uttryck utan snarare relaterar till en bredare typ 
av kunskapsbildning. De menar att en förskjutning har skett i diskursen om 
estetisk verksamhet från att tidigare ha betonat hantverksmässiga färdigheter 
i skilda estetisk uttrycksformer, till att nu mer fokusera på skriftspråkliga och 
verbala uttryck. I motsats till lärarutbildare förhåller sig förskollärar- och lä-
rarstudenterna till ett mer hantverksmässigt perspektiv på estetisk verksamhet. 
Att studenterna reducerar estetisk verksamhet till ett praktiskt görande och 
hantverksmässiga färdigheter är problematiskt i relation till läroplanerna i och 
med att estetik och dess dimensioner behandlar aspekter som relaterar till en 
bredare typ av kunskapsbildning än bara det praktiska görandet. 

Klart är att studenterna känner till att estetikbegreppet har en bredare inne-
börd och inte bara är reducerat till ett görande, till en aktivitet eller till själva 
hantverket. Utsagor i denna studie påvisar en medvetenhet om att estetik in-
nebär något ”mer”, men vad detta ”mer” innebär belyser inte studenterna. En 
tolkning av resultaten är att det är innehållsaspekten och estetikens egenvärde 
som studenterna menar är detta ”mer”, men de saknar kunskap om hur detta 
låter sig göras i verksamhet och undervisning. Insikter om den estetiska verk-
samhetens mervärde är svag i studiens utsagor i fråga om innehåll, egenvärde 
och i relation till kunskapsutveckling och bildning av antropologiska värden.  

Avslutande reflektion  
Kapitlet börjar med att fastställa att estetik är ett mångfasetterat begrepp och 
avslutas där det började med att konstatera att estetikens olika skepnader är 
svårfångade. Ambitionen med kapitlet var inte att reda ut och definiera esteti-
kens begrepp och former, utan att problematisera och diskutera estetikbegrep-
pet med utgångspunkt i den studie som kapitlet grundar sig på. 

Avgörande för vad, hur och varför estetisk verksamhet bedrivs i förskola 
och skola är den kunskapssyn och de kompetenser förskollärare och lärare har. 
I den här studien framkommer det att förskollärar- och lärarstudenter i stor 
utsträckning har olika kunskapssyn. Det är i och för sig inte överraskande ef-
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tersom förskolan och skolan kommer från olika traditioner. Dessutom har sko-
lan uppnåendemål medan förskolan har strävansmål och detta påverkar natur-
ligtvis både den kunskapssyn och de kompetenser som anses som viktiga för 
respektive profession. När det kommer till estetisk verksamhet blir lärarens 
kunskapssyn extra viktig eftersom estetiken i alla dess former bygger på en 
egen teoribildning, som det dessutom inte råder någon konsensus om (Bur-
man, 2015). Thorgersen (2006) framhåller att om förskolan och skolan ska 
kunna erbjuda en likvärdig verksamhet och undervisning och om tanken är att 
läroplanerna ska ge ledning för förskollärare och lärares verksamhet och 
undervisning, så är det viktigt att det förs en diskussion om begreppets bety-
delse och om hur arbetet rent praktiskt ska gå till med estetiska lärprocesser. 
Om tanken är att förskolan och skolan ska stå för en likvärdig verksamhet är 
det viktigt att estetikbegreppet definieras utifrån en enhetlig kunskapssyn. 
Lindgren och Ericsson (2012) beskriver en bredare syn på estetisk verksam-
het. Studenterna i denna studie definierar estetik som metod och i fråga om 
estetik som egenvärde så grundar sig studenternas uppfattningar på lustfylld-
het och estetiska upplevelser. Studenterna uppfattar estetisk verksamhet över-
vägande som en hjälpgumma för annat lärande än inom det estetiska området. 

Lindgren och Ericssons (2012) studie undersöker vilken kunskap inom det 
estetiska området som lärarutbildare framställer som relevant för lärarprofess-
ionen. Resultat i denna studie, där förskollärar- och lärarstudenters uppfatt-
ningar om estetisk verksamhet har undersökts, framkommer det en rådvillhet-
het om estetikens dualistiska roll. Den osäkerhet studenterna uppvisar kring 
”estetikens dilemma” blir avgörande för den estetiska verksamheten genom 
att den påverkar vilka kompetenser och vilken kunskapssyn som anses viktig 
att utveckla. Studien visar även att relevant kunnande om den kunskapssyn 
och den kompetens som estetiken representerar behöver bli mer omfattande 
hos förskollärar- och lärarstudenter. Sheridan, Sandberg och Williams (2015) 
fann i deras studie att förskollärarens kompetens och didaktiska kunnande är 
avgörande för förskolans kvalitet och de villkor som skapas för barns lärande 
och utveckling. 

Sheridan, Sandberg och Williams (2015) poängterar att förskollärares an-
svar är mångfasetterat och kräver en gedigen didaktisk kompetens och ämnes-
kunskaper inom många olika delområden. Resultat i studien visar tydligt att 
studenterna upplever sig sakna grundlig didaktisk kompetens inom det este-
tiska området. Resultat visar också att studenterna upplever att lärarutbild-
ningen innehåller för lite undervisning om det estetiska fältet. En implikation 
för lärarutbildningen är att ge förskollärar- och lärarstudenter fler möjligheter 
att utveckla de kompetenser och färdigheter som krävs för att kunna arbeta 
med estetisk verksamhet både som innehåll och metod. En ytterligare tänkbar 
implikation för lärarutbildningen är att även lärarutbildare behöver fördjupade 
kunskaper om estetisk verksamhet och om estetiska lärprocesser. För att ge de 
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blivande lärarna de bästa förutsättningarna för att de i sin tur ska kunna upp-
fylla intentionerna i förskolans och skolans läroplaner kring estetisk verksam-
het i sin profession. 

Studiens nytta 
Studiens syfte vara att beskriva, analysera och synliggöra förskollärarstuden-
ters och lärarstudenters uppfattningar om hur de definierar framgångsrik och 
mindre framgångsrik estetisk verksamhet. Syftet var även beskriva och syn-
liggöra vad den estetiska verksamheten innehåller, som förskollärare och lä-
rare arbetar med i förskolan och skolan, samt hur den estetiska kompetensen 
tillämpas i arbetet i förskolan respektive skolan. 

Denna studie bidrar med beskrivningar av studenters uppfattningar om 
estetisk verksamhet inom förskola och skola. Studien bidrar även med ett stu-
dentperspektiv på estetisk verksamhet och hur estetisk verksamhet och este-
tiska lärprocesser gestaltas i lärarutbildningen. Förhoppningsvis kan studien 
bidra till en vidare diskussion om de didaktiska implikationerna för förskollä-
rar- och lärarstudenters utbildning och profession. Intressant att uppmärk-
samma är att det motsatsförhållande som förekommer mellan kategorierna 
som resultaten uppvisar inte hade framkommit utan critical incident-metoden. 
Då hade det intressanta resultat som visar på motsättningen mellan processin-
riktat och resultatinriktat lärande inte framkommit. 

Fortsatt forskning 
I resultaten framkom det att studenterna inte är säkra på om det sker något 
egentligt lärande i estetisk verksamhet. Redan på 70-talet visade Ross (1975) 
i sin studie att lärare uppfattade estetisk verksamhet som mindre ”nyttig”; lä-
rarna hade svårt att motivera den estetiska verksamhetens betydelse för lä-
rande och utveckling. Resultatet från föreliggande studie visar att studenter än 
idag har den inställningen till estetisk verksamhet. Intressant fortsatt forskning 
vore att undersöka vad som saknas i lärarutbildningen som gör att studenter 
har svårt att motivera estetisk verksamhet och varför. Det vore även värdefullt 
att inrikta fortsatt forskning på att undersöka och analysera det faktiska läran-
det i estetisk verksamhet. 
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El Sistema i två svenska förskolor – 
Musikpedagogik  

ANNA EHRLIN OCH HANS-OLOF GUSTAVSSON 

 

Sammanfattning 
Det musikpedagogiska konceptet El Sistema har under de senaste åren spridits 
i Sverige, och finns idag i ett antal städer runt om i landet. Under våren 2015 
inleddes ett forskningsprojekt vid Mälardalens högskola med syfte att belysa 
hur inblandad förskolepersonal och musiklärare erfar arbetet med ett El Siste-
mainspirerat arbetssätt i förskolan i en mellansvensk stad. Följande forsk-
ningsfrågor har varit utgångspunkt i studien: Vad framhåller förskolepersona-
len och musiklärarna som mest betydelsefullt i musikverksamheten? Hur 
kommer verksamhetens inriktning mot integration till uttryck? Forskningspro-
jektet baserar sig på intervjuer med tre förskollärare, en barnskötare samt fyra 
musiklärare. Intervjuerna har analyserats genom kvalitativ analys. Förskole-
personalen beskriver den El Sistema-inspirerade verksamheten som ett red-
skap för att stödja barns språkliga och sociala utveckling samt den glädje de 
upplever att verksamheten ger. Musiklärarna ger uttryck för det El Sistema-
inspirerade arbetet som ett redskap för integration. Musikaktiviteterna fram-
ställs kunna ge både barn och föräldrar en möjlighet att ”komma in i det 
svenska samhället” och att fostras in i svensk förskole- och musikskolekultur. 
Med ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv framstår de inblandades reso-
nemang om den El Sistema-inspirerade verksamheten vara ett uttryck för as-
similation snarare än integration. Studien ger upphov till problematisering av 
de deltagande musiklärarnas och förskolepersonalens uppfattningar om integ-
ration genom El Sistema. Inkludering framstår som ett mer relevant begrepp 
för förståelsen av den studerade musikverksamheten.  
 
Nyckelord: El Sistema, förskola, musik, glädje, inkludering 
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Inledning 
Mer än ett halvt sekel av omfattande arbetskrafts-, flykting- och anhörigin-
vandring har lett till att Sverige har utvecklats till ett mångkulturellt samhälle. 
I slutet av 2014 hade 21 procent av Sveriges befolkning utländsk härkomst 
(Statistiska centralbyrån, 2015). Som en följd av den omfattande och för 
många migranter dramatiska migrationen till Europa under åren därefter, i vil-
ken Sverige har tagit ett stort mottagaransvar, har andelen av befolkningen 
med utländsk härkomst ytterligare ökat.  

Genom åren har migrationen och dess betydelse för samhället kommit att 
debatteras. Alltsedan slutet av 1990-talet har etnisk mångfald växt fram som 
en eftersträvansvärd vision i de flesta sammanhang i samhället. Etnisk mång-
fald ses med få undantag som något positivt och värdefullt, något som berikar 
och ska tas tillvara. Mångfaldens positiva effekter lyfts fram både för eko-
nomi, arbets- och samhällsliv (Lindensjö & Lundgren, 2000; de Los Reyes, 
2001, Lahdenperä & Lorentz, 2010; Gustavsson, 2014). Samtidigt har det vi-
sat sig att den etniska mångfald som migrationen har medfört har kommit att 
få en baksida. Forskning och nationella utredningar ger bilden av ett allt mer 
segregerat svenskt samhälle med bostadssegregation, strukturell diskrimine-
ring, exkludering från arbetsmarknaden, ökad ekonomisk ojämlikhet, social 
marginalisering och en uppdelning i ”vi” och ”dom” med negativa attityder 
till vissa etniska grupper (SOU 205:41; SOU 2005:56; SOU; 2012:74; Sern-
hede, 2014; Scarpa, 2015). I flera svenska städer finns stadsdelar där den 
största andelen boende, i vissa fall uppemot 90 %, består av personer med 
utländsk härkomst eller bakgrund (Scarpa, 2015). Så var fallet i den medel-
stora staden i Mellansverige vid tiden för föreliggande studie. Ett av bostads-
områdena där studien genomfördes är ett av de 53 bostadsområden i Sverige 
som den svenska polismyndigheten har klassat som ”utsatta områden”, på 
grund av hög kriminalitet med allvarlig brottslighet och låg socioekonomisk 
status med stor arbetslöshet, låga inkomster, trångboddhet, elever som inte 
klarar godkänt i alla skolämnen, social oro med stora ungdomsgrupper som 
upplever marginalisering och alienation på grund av sin etnicitet. År 2014 var 
70 % av befolkningen i det aktuella bostadsområdet helt eller delvis beroende 
av bidrag för att klara sin ekonomi (Polisen, 2015; Statistiska centralbyrån, 
http://www.scb.se/).  

Musikaktiviteter för integration i förskolan 
De senaste årens stora antal nyanlända barn och unga har kommit att innebära 
att den svenska förskolan och skolan har ställts inför stora utmaningar. Allt 
fler förskolor och skolor har blivit involverade i mottagandet och behöver ut-
veckla förhållningssätt och undervisning som möter dessa barn och ungas för-
utsättningar och behov, både när det gäller psykisk hälsa, sociala relationer, 
språkutveckling och ämneskunskaper (Bamford, 2009; Ehrlin, 2012). Såväl 
forskning som beprövad erfarenhet visar att musik kan inrymma värdefulla 
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redskap för alla dessa områden. Utöver musik som ett värde i sig så har mu-
sikverksamhet uppmärksammats i forskning och rapporter som ett redskap att 
använda för att skapa gemenskap och glädjefylld undervisning samt för att 
arbeta med barns sociala utveckling eller lärande inom andra områden som 
t.ex. språk och matematik (Gooding, 2009; Hallam, 2010; Bilalovic Kulset, 
2014).  

Den alltmer tilltagande segregationen låg till grund för att den kommunala 
musikskolan i den aktuella staden år 2012 fick i uppdrag av kommunen att 
arbeta för ökad integration i musikskolans verksamhet för elever med annat 
etniskt ursprung än Sverige genom musikaktiviteter ledda av lärare från mu-
sikskolan. Musikskolan valde El Sistema som grund för arbetet med uppdra-
get. El Sistema är en modell för kör- och orkesterverksamhet som riktar sig 
till barn och unga. Modellen introducerades i Sverige 2010 i Göteborg och 
finns idag i flera kommuner. På El Sistemas hemsida i Sverige beskrivs mo-
dellen som ”… den nya grenen i svensk kulturskola som med musik bryter 
utanförskap”. 

El Sistema-verksamheten i den aktuella staden inleddes med att två av den 
kommunala musikskolans lärare åkte till Göteborg för att inspireras av verk-
samheten där. Detta utbyte blev sedan startskottet till att musikskolan år 2012 
startade El Sistema-inspirerad verksamhet i en av kommunens förskolor. Se-
dan dess har verksamheten växt och idag har två förskolor och en grundskola 
med elever från förskoleklass till årskurs 4, alla belägna i det tidigare be-
skrivna utsatta bostadsområdet, El Sistema-inspirerat samarbete med musiks-
kolan.  

Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att belysa hur inblandad förskolepersonal och musiklä-
rare erfar arbetet med ett El Sistema-inspirerat arbetssätt i förskolan.  

Följande forskningsfrågor har varit utgångspunkt i studien:  
- Vad framhåller förskolepersonalen och musiklärarna som mest bety-

delsefullt i musikverksamheten?  
- Hur kommer verksamhetens inriktning mot integration till uttryck? 

Bakgrund och tidigare forskning 
El Sistema är en kör- och orkesterverksamheten som startade i Venezuela på 
70-talet, grundad av José Antonio Abreu (Booth, 2009).  Målsättningen är att 
stödja och hjälpa barn och unga från fattiga områden i landet att hitta en me-
ningsfull fritid och komma bort från fattigdom och utanförskap. Verksam-
heten är statligt finansierad. El Sistema i Venezuela har främst västerländsk 
klassisk orkestermusik på repertoaren och den pedagogiska idén är att den en-
skilde i en kör eller orkester kan bli inspirerad av och kan lära av andra. Or-
kestrarna organiseras så att äldre ungdomar ska utgöra förebilder för yngre. 
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Alla involverade i orkestrarna får också möjlighet att inspireras av och lära av 
professionella orkestermusiker (Booth, 2009; Booth & Tunstall, 2014). El Sis-
tema har sedan starten utgjort modell för liknande verksamheter runt om i 
världen och enligt ”El Sistema around the world”, finns i dag El Sistema in-
spirerade orkestrar i cirka 55 länder runt om i världen (El Sistema, 
http://www.elsistemausa.org/el-sistema-around-the-world.htm). 

Den första El Sistema orkestern i Sverige startade i ett samarbete mellan 
musik- och kulturskolan i Angered och Göteborgs symfoniorkester med då-
varande chefsdirigent Gustavo Dudamel (Lindgren & Bergman, 2014). I dag 
finns El Sistema verksamheter, ledda av musik- och kulturskolan, i samtliga 
stadsdelar i Göteborg och erbjuder barn och unga orkesterspel och körsång 3-
5 gånger i veckan. Varje vecka arrangeras även så kallade ”Vänsdays” som 
kan beskrivas som en musikalisk och social mötesplats dit barnens och ung-
domarnas familjer bjuds in för att umgås och musicera tillsammans. El Sis-
tema orkestrarna får också regelbundet möta musiker från Göteborgssymfoni-
kerna (Lindgren & Bergman, 2014). 

El Sistema projekt i olika länder har följts av forskning och presenteras i 
den främst som en stödjande verksamhet för barns och ungas sociala utveckl-
ing och som ett redskap i arbeten för inkludering av utsatta grupper i samhället 
(Allan, Morgan, Duffy & Loening, 2010; Majno, 2012). Modellen El Sistema 
har företrädelsevis lovordats men Baker (2014) riktar kritik mot El Sistema i 
Venezuela, som han menar inte alltid ger stöd åt de allra mest fattiga barnen 
och ungdomarna där. Baker (2016) är kritisk till att El Sistema framhålls som 
en verksamhet som förändrar social orättvisa i samhället. Han menar att denna 
musikverksamhet i stället främst fokuserar på individers utveckling och inte 
bidar till att förändra strukturella orättvisor i samhället i stort. Logan (2016) 
ger uttryck för liknande kritik och menar att El Sistema snarare döljer social 
orättvisa och strukturell ojämlikhet än motarbetar det. Dobson (2016) proble-
matiserar också El Sistema och riktar kritik mot dessa verksamheter riskerar 
att återskapar auktoritära och lärarcentrerade modeller för musikutbildning 
som hindrar barn och unga att utveckla autonomitet och kreativitet. 

I Sverige har El Sistema verksamheten i Göteborg studerats genom ett et-
nografiskt angreppssätt under åren år 2011-2013 i ett forskningsprojekt vid 
Göteborgs universitet (Lindgren & Bergman, 2014; Bergman & Lindgren, 
2014a; Bergman & Lindgren 2014b). Olika aktörer i verksamheten så som 
processledare, kommunala tjänstemän, ledare för Göteborgs symfoniorkester 
samt lärare har intervjuats och undervisningen och olika evenemang har följts 
genom deltagande observationer. Inledningsvis var syftet med forskningen att 
genom diskursanalys belysa den variation av musikpedagogiska idéer som 
verksamheten grundar sig på (Lindgren & Bergman, 2014; Bergman och 
Lindgren, 2014a). Dessa forskare lyfter fram sex infallsvinklar som de menar 
kan beskriva verksamheten. Den första infallsvinkeln kallar de El Sistema som 
skolverksamhet, där en starkt organiserad gruppverksamhet framträder med 
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begränsade möjligheter för alternativa upplägg. Utgångspunkten här är att mu-
sik kan tjäna som verktyg för social utveckling. Ur nästa infallsvinkel, El Sis-
tema som musikpedagogisk verksamhet framträder en verksamhet som har 
höga musikaliska ambitioner. Lärare och musiker från Göteborgssymfoni-
kerna tjänar som förebilder för hur det ska låta och vad studierna kan leda till. 
Utifrån infallsvinkeln El Sistema som fritidsverksamhet kan musiklärarna ses 
som aktörer som både bör ha socialarbetarens och musikerns kompetens. Här 
framträder det lekfulla som betydelsefullt för den musikpedagogiska utgångs-
punkten. El Sistema beskrivs också som identitetsskapande verksamhet i det 
att man strävar efter att skapa en stark grupptillhörighet genom att sjunga och 
spela specifika El Sistema-låtar. El Sistema beskrivs också som bildningsverk-
samhet där konstmusikaliska förtecken ses som utvecklande för både individ 
och samhälle och som ett redskap för demokrati. El Sistema kan också betrak-
tas som en fostransverksamhet som skapar förutsättningar för barn och unga 
att lära sig delta i gruppverksamheter och ta hänsyn till andra. Bergman och 
Lindgren (2014b) menar vidare att de inblandade representanterna i El Sis-
tema verksamheten legitimerar arbetet som ett redskap för interkulturell dia-
log, för individuell utveckling och som en möjlighet för barn och unga att 
förändra sin sociala ställning genom musikaliskt kunnande. Forskarna menar 
dock att de musikpedagogiska idéer som verksamheten säger sig vila på inne-
håller motsättningar (Lindgren & Bergman, 2014). Samtidigt som intervjuade 
yrkesgrupper lyfter fram verksamhetens ambition att utgöra ett forum för och 
verka för interkulturell dialog, så exotiseras föräldrar och beskrivs med hän-
visning till religion och etnicitet som normlösa (”non-normative”) (Bergman 
& Lindgren, 2014a). Bergman och Lindgren ställer sig även kritiska till och 
problematiserar synen på integration. Integration, tolkar författarna det som, 
framställs som villkorad, förbehållen de som har uthållighet och förmåga att 
lära sig att spela ett instrument. 

The discussion of the importance of setting goals and working hard to 
achieve them indicates that integration with music as a tool is conditional in 
the sense that it is reserved for those who have the capacity and potential to 
walk across the extended bridge on their own (Bergman & Lindgren, 2014 b, 
s. 54).  

 
I en studie från Umeå universitet om hur El Sistema i Sverige presenteras i 
bild och genom filmer visar Kuuse, Lindgren och Skåreus (2016) därtill att 
modellen företrädelsevis och ensidigt presenteras som en harmonisk lösning 
på sociala och utbildningspolitiska frågor.  

I en dokumentation från ett forskningsprojekt vid Malmö Universitet (Sæt-
her, 2015) problematiseras huruvida El Sistemas musikverksamhet i Venezu-
ela, baserad på ”kolonisatörernas musik” i form av västerländsk klassisk mu-
sik, kan förstås ha demokratiska förtecken eller om den snarare utgör en fost-
ran till lydnad och underkastelse. Å andra sidan kan El Sistemas musikaliska 
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bildningsideal med sin grund i klassisk musik, i en svensk kontext ses som en 
motkraft och utmanare till den populärmusik och ”rockbandsdominans” som 
beskrivs utgör den dominerande ordningen i svensk musikundervisning. Den 
empiriska delen av studien riktar fokus på nyuppstartad El Sistema-verksam-
het i två av Malmös mest invandrartäta områden. Intentionen är att El Sistema 
inte ska utgöra en ”duttverksamhet”, utan vara något som fyller hela veckan 
och därmed blir en stor del av barnens identitet. I kulturskolans perspektiv 
handlar det om att i integrationssyfte bygga en känsla av sammanhang och 
samhörighet, en strävan att med musikens hjälp komma förbi känslan av ett 
”vi och dom”, och genom starka gemensamma upplevelser förändra elevernas 
självbild. Utmaningar som musiklärarna möter handlar bland annat om att 
med en interkulturell pedagogisk medvetenhet undvika exotifiering och stig-
matisering där invandrarfamiljer utgör ”offer”, samtidigt som kulturella skill-
nader inte förnekas. En musikpedagogisk utmaning blir att finna balans när 
det gäller musikaliska ingångar, att inte ha ett totalt fokus på klassisk väster-
ländsk musik. Musiktermen legato, mjukt sammanbundet, används som me-
tafor för att beskriva hur musiklärarna i studien uppfattar relationen till den 
klassiska musiken och rollen som ”den socialarbetande musikläraren”, som 
den officiella retoriken kring El Sistema inrymmer. 

Musik och glädje 
Människors upplevelser av musik har studerats ur olika perspektiv. Forskning 
visar att musik på olika sätt berör oss känslomässigt (Sloboda, 2005a, Sloboda, 
2005b, Bonde, 2009) I en studie av 950 personers beskrivningar av starka mu-
sikupplevelser visar resultatet att 70 % av deltagarna, vilka var mellan 13 och 
91 år, uppger positiva känslor som lycka, glädje och njutning i upplevelser 
kopplade till musik (Gabrielsson 2008, s.159). 

I en studie av musikens funktion i förskolan på tre förskolor i ett mångkul-
turellt bostadsområde i en större stad i Mellansverige visar Ehrlin (2012) att 
musikverksamheten på förskolorna utgör ett redskap för social delaktighet och 
språkutveckling men därtill också har en viktig funktion för sin egen skull i 
det att den är inriktad mot att barnen ska få göra musikaliska upplevelser. 
Dessa upplevelser beskrivs främst i termer av glädje och gemenskap, något 
som också Bilalovic Kulset (2015) visar i en studie av musikaktiviteter på 
förskolor i Norge. 

Csikszentmihalyi har i flera studier studerat människors upplevelser av 
glädje och tillfredställelse inom olika områden i livet (Csikszentmihalyi, 1990, 
1997, 2003). Studierna visar att glädje och tillfredställelse är förknippat med 
upplevelsen av balans mellan krav och prestation och uppstår när man känner 
att man kan utföra det man förväntas göra, att man känner engagemang för det 
man gör och att man har kontroll över situationen man befinner sig i, upple-
velser som visat sig vara betydelsefulla i undervisningssammanhang. Rantala 
och Määttä (2012) som har följt 19 elever i en skola i Finland från åk 1 till 2 
under 2 år visar att elevernas upplevelse av glädje i lärandesituationer ligger i 
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att uppleva sig ha möjlighet att lyckas, att ha valmöjligheter, att inte stressas, 
att få utgå från egna erfarenheter, att få vara aktiv och att finna gemenskap i 
lärandesituationen och den omgivande miljön. Schoffham och Barnes (2011) 
menar, utifrån ett övergripande perspektiv, att all utveckling av skolverksam-
het, från utformning av läroplaner till lektionsplanering, bör ha som målsätt-
ning att elever och lärare ska ha möjlighet att uppleva glädje i arbetet.  

Teoretiska perspektiv 

Handlingsgemenskap 
En central teoretisk utgångspunkt för den studie som ligger till grund för detta 
kapitel är Lave och Wengers (1991) teori om handlingsgemenskaper. En han-
dlingsgemenskap - a community of practice -  definierar de som: 

…a set of relations among persons, activity, and world, over time and in rela-
tion with other tangential and overlapping communities of practice (Lave & 
Wenger, 1991, s.95).  

 
Bestämningen ger en handlingsgemenskap en bred innebörd. Avgränsat till 
studiens fokus kan en grupp barn på en förskola, en förskolegrupp med barn 
och förskolelärare, samarbetet mellan förskollärare och musiklärare, den kom-
munala musikskolan, en verksamhet som El Sistema, såväl som det svenska 
majoritetssamhället och en västerländsk klassisk musiktradition förstås utgöra 
handlingsgemenskaper, som i olika utsträckning står i förbindelse med 
varandra. 

Utgångspunkterna i Lave och Wengers (1991) teori är att vi i vårt dagliga 
liv ingår i flera handlingsgemenskaper som påverkar vår utveckling, och inom 
vilka vi själva också i olika omfattning påverkar handlingsgemenskapen. I 
deltagandet i handlingsgemenskapen sker ett lärande och en utveckling genom 
vilken individen och dennes position i den sociala praktiken förändras.  Inom 
en handlingsgemenskap kan individers lärande, utveckling och deltagande 
uppfattas som en rörelse från att vara en perifer deltagare och aktör i det yttre 
av en handlingsgemenskap till att över tid bli en allt mer central deltagare och 
aktör som allt mer blir förtrogen med och behärskar deltagandet i handlings-
gemenskapen. Grunden till denna lärandeprocess ligger i samspelet mellan 
människorna i handlingsgemenskapen. En betydelsefull del i detta är att i ut-
vecklingen från oerfaren till erfaren finns en dimension som handlar om en 
förändring av identiteten och av självbilden, relaterat till att mer och mer 
kunna identifiera sig med och se sig som del i en handlingsgemenskap 
(Wenger, 1998).  

Som musikpedagogisk utgångspunkt tar vi avstamp i att musik är en akti-
vitet där människor på olika sätt interagerar med varandra inom ramen för 
handlingsgemenskaper. Vi utgår från att musik är ett socialt fenomen och ser 
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på musik som samspel och social process (Small, 1998). I detta finns även en 
individuell dimension. Med den utgångspunkten kan vi fråga oss vilka verk-
ningar av gemensamma musikaktiviteter som kan urskiljas (Ruud, 2002).  

Integration, assimilation, inkludering  
En ytterligare teoretisk grund för studien är perspektiv på integration, och som 
en del i detta distinktionen mellan integration och assimilation. Integration är 
ett mångtydigt begrepp som används både på individnivå och samhällelig 
nivå. Nationalencyklopedin beskriver integration som en ”process som leder 
till att skilda enheter förenas” (www.nationalencyklopedin.se). Idén om integ-
ration har sin upprinnelse i de uppfattningar om anpassning som uppkommer 
i samband med 1950-, 60- och 70-talets omfattande arbetskrafts- och flyk-
tinginvandring till Sverige.   Assimilation, vilket under denna tid utgör det 
rådande synsättet inom samhällsvetenskap och invandringspolitik, baseras på 
tanken om likhet. Alla samhällsmedlemmar ska dela samma normer, värde-
ringar och förhållningssätt. Ju mer likt majoritetssamhällets kultur, normer, 
värderingar, förhållningssätt, desto större möjligheter till ett gott liv i Sverige. 
”Invandrare” förväntas ge upp sin egen kultur för att istället anamma majori-
tetssamhällets kultur och det dominerande levnadssättet. Insatser görs för att 
assimilera invandrare ”i det svenska samhället” (Lange & Westin, 1981; SOU 
1984:58; Regeringens prop. 97/98:16; Westin, 1984; Svanberg & Tydén, 
2005).  

Ett allt mer komplext, mångfacetterat, mångkulturellt svenskt samhälle le-
der under 1990-talet forskning och invandringspolitik till en vändning i synen 
på assimilation som grund för det mångkulturella svenska samhället. Dels 
framträder allt starkare en mångfaldsdiskurs. I diskursen framhålls att sam-
hället inte kan baseras på tanken om en monokulturell samhällsgemenskap. 
Dels utvecklas perspektiv på ett mångkulturellt samhällsbygge som en ömse-
sidig process. Ett tidigare primärt fokus på ”invandrarna” förändras till ett fo-
kus på hela befolkningen. I ett mångkulturellt samhälle innebär integration 
ömsesidiga processer, som även innefattar majoritetsbefolkningen. Integrat-
ion är inte en process förbehållen personer som har invandrat till Sverige (Ca-
maüer, 2005; Regeringens prop 97/98:16 ).  

Trots förändringar i den officiella integrationspolitiken, i vilken integration 
uppfattas som en ömsesidig process, uppmärksammar forskning (Gustavsson, 
2007; Integrationsverket, 2003; Kamali, 2006; Ljungberg, 2005; Lorentz, 
2007) att det fortfarande finns ett framträdande monokulturellt synsätt och 
praxis med syfte att anpassa invandrare till det svenska majoritetssamhället. 
Idén om assimilation lever kvar, men förs fram under benämningen integrat-
ion  

Ett begrepp vars betydelse ligger nära integration är inkludering. I likhet 
med integration ger det inledande prefixet ”in” riktning åt begreppets övergri-
pande betydelse, att bli en del i en gemenskap. Vad detta innebär och hur det 
är tänkt att genomföras skiljer sig emellertid åt.       
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Innebörden i inkludering har utvecklats från tanken om specialundervis-
ning i särskilda grupper eller klasser med barn som uppfattades vara i behov 
av särskilt stöd, i vissa fall i särskilda skolor, till att inrymma en betoning på 
en förskola och skola som innefattar alla barn, där ingen lämnas utanför. I 
utvecklingsrapporten Inkluderande undervisning – Vad kan man lära av forsk-
ningen? skriver de båda specialpedagogiskt inriktade forsarna Claes Nilholm 
och Kerstin Göransson att ”… själva essensen i idén om inkludering är att 
skapa en gemenskap där alla har en självklar plats.” (Nilholm & Göransson, 
2016, s. 85). 

Förutom en rumslig delaktighet utgörs en viktig del i vad som är att se som 
inkludering av den upplevelse av sitt deltagande i en gemenskap som indivi-
den har. Individen ska känna sig delaktig utifrån sina förutsättningar, både 
socialt, känslo- och kunskapsmässigt. Det är med grund i individens upple-
velse som det kan förstås om den är inkluderad. En central del i att förstå 
huruvida en verksamhet är inkluderande är att individen ger uttryck för att 
denne är inkluderad (se t.ex. Sandström, 2014; Haug, 2014; Nilsson Folke, 
2015).  

Inkluderande lärare värdesätter variation, har förmåga att möta olikheter 
och ser dessa som en tillgång.  Inkludering har beröringspunkter med kun-
skaps- och forskningsområdet ”hälsofrämjande arbete”. Inom båda områdena 
lyfts stödjande miljöer, delaktighet och empowerment fram. Inom båda områ-
dena är delaktighet centralt, att som pedagog ha som utgångspunkt och vara 
uppmärksam på och se till att alla blir delaktiga i aktiviteter och erfarenheter 
(Nilsson, 2014; Nilsson Folke, 2015). 

Med tanke på att många nyanlända barn har traumatiserande upplevelser 
bakom sig ger en utgångspunkt i individens upplevelse av inkludering ytterli-
gare perspektiv på vikten av öppenhet, lyhördhet och inkännande i pedago-
gens förhållningssätt. Det leder även in på vad som i traumabearbetningssam-
manhang betonas om betydelsen av trygghet, struktur och förutsägbarhet som 
grund för traumabearbetning (Angel & Hjern, 2004).   

Interkulturell pedagogik 
Såväl integration, inkludering och hälsofrämjande arbete är förbundet med 
grundtankar inom området interkulturell pedagogik och kan ses bidra med 
viktiga delar till ett interkulturellt pedagogiskt förhållningssätt. Med tanke på 
det mångkulturella sammanhang som den El Sistema-inspirerade verksamhet 
vi riktar empiriskt fokus på utgör, har vi i teoriramen även funnit det värdefullt 
att inbegripa perspektiv på interkulturell pedagogik.  En central grund för ett 
interkulturellt pedagogiskt förhållningssätt är en öppenhet för mångfald, att se 
olikheter i kulturella förhållningssätt och uttryck som en resurs och erkänna, 
stödja och ta tillvara ursprungskultur och flerspråkighet hos barn med utländsk 
härkomst eller med invandrarbakgrund. Inom den interkulturella pedagogiken 
betonas vikten av ett reciprokt förhållningssätt och att som personal bygga en 
inkännande, lyssnande relation till barn och föräldrar/ vårdnadshavare, och i 
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denna sträva efter medvetenhet om kulturellt relaterade referensramar (Cum-
mins, 1996; Lahdenperä, 2004). Detta medför att som pedagog inte begränsa 
till ett på förhand strikt fastslaget innehåll och sätt att arbeta, utan vara öppen 
för olika lösningar med hänsyn taget till de barn och föräldrar/ vårdnadshavare 
man som pedagog möter i det aktuella sammanhanget. Viktigt i ett interkultu-
rellt pedagogiskt förhållningssätt är därmed att inte fastna i och utgå från ett 
monokulturellt, etnocentriskt förhållningssätt med egna majoritetssamhälle-
liga normer och värderingar som för givet tagna utgångspunkter, utan med ett 
öppet förhållningssätt sträva efter medvetenhet om och kritiskt granska sina 
egna kulturellt relaterade referensramar (Lahdenperä, 1997, 2004). 

Metod och genomförande 
Det forskningsprojekt (Gustavsson & Ehrlin, 2016) som ligger till grund för 
studien, riktad mot den El Sistema-inspirerade verksamheten på två förskolor 
i den tidigare beskrivna staden, baserar sig på intervjuer med de tre förskole-
lärare och den barnskötare samt de fyra musiklärare på den kommunala mu-
sikskolan som vid tiden för studiens genomförande arbetade med verksam-
heten. Det innebär att studien grundas på ett fullständigt urval (Bryman, 2011) 
i form av intervjuer med samtliga berörda inom de olika verksamheterna. Den 
El Sistema-inspirerade verksamheten utgör en integrerad del av musikskolans 
verksamhet. Samma lärare som arbetar i verksamheten arbetar också med an-
nan undervisning i musikskolan. 

Projektet inleddes 2015 och semistrukturerade intervjuer genomfördes un-
der samma år på respondenternas arbetsplatser med utgångspunkt i en inter-
vjuguide med öppna frågor samt teman som ingångar till berättande och ref-
lektioner. I enlighet med vad Kvale (1997) beskriver om samtalsintervjuer fick 
varje intervju formen av en dialog, som kom att ta lite olika riktning i varje 
intervju. Exempel på samtalsteman var vilken målsättning och vilka ramar de 
hade med den El Sistema inspirerade verksamheten samt hur den genomför-
des. Vi var också intresserade av hur de inblandade uppfattade att barnen rea-
gerade på El Sistema träffarna, vad de sa eller vad de gjorde som gav uttryck 
för hur de uppfattade träffarna.  

Intervjuerna spelades in och transkriberades ord för ord. Fokus låg på vad 
som sas, utan noteringar om hur det sas. Intervjuerna analyserades genom kva-
litativ analys (Kvale, 1997). I en första fas urskildes teman som förekommer i 
intervjupersonernas beskrivningar och berättelser. Var och en av oss två fors-
kare läste igenom transkriptionerna ett flertal gånger och markerade passager 
relaterat till forskningsfrågorna.  Vi träffades sedan och diskuterade och re-
flekterade över vad som framkommit. I en andra fas teoretiserades detta med 
en kritisk hermeneutisk ansats (Kristensson-Uggla, 1999) i syfte att söka en 
förståelse av inblandad personals berättande som går utöver deras egna val av 
begrepp och den innebörd de själva ger i sina beskrivningar och resonemang. 
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Sammantaget kan analysprocessen förstås som abduktiv (Alvesson & Sköld-
berg, 2008). En förförståelse på övergripande teoretisk abstraktionsnivå gav i 
ett inledande skede av studien riktning åt empiriska fokus. Detta i sin tur gav 
riktning åt val av mer predicerande teoretiska perspektiv för att kunna urskilja 
och analysera delaspekter. I genomförandet har Vetenskapsrådets forsknings-
etiska principer om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande be-
aktats (Vetenskapsrådet, 2011). Deltagarna informerades om studiens syfte 
och ombads lämna skriftligt samtycke till att medverka i studien. De informe-
rades också om att de när som helst kunde avböja att vara med samt att det i 
presentationer av forskningen inte skulle kunna gå att identifiera dem som en-
skilda personer. Studien kan karakteriseras som en explorativ fallstudie (Mer-
riam, 1994), och gör därmed inte anspråk på stark generaliserbarhet till andra 
handlingsgemenskaper med motsvarande inriktning. Det finns emellertid 
aspekter som går att finna igenkänning i och därför kan vara giltiga för andra 
musikverksamheter i förskolan.  

Den El Sistema inspirerade verksamheten i den aktuella staden startade 
2012. Från att inledningsvis varit ett projekt har nu verksamheten permanen-
tats och pågår kontinuerligt. De lärare vi samtalade med beskrev att på de för-
skolor som ingår i verksamheten genomförs El Sistema-inspirerade träffar 1 
gång i veckan i förskolans lokaler. Barnen som deltar är 4-5 år. Vanligtvis 
består gruppen av cirka 15 barn, två förskolepersonal samt två musiklärare. 
Musikaktiviteterna pågår i cirka 30 minuter och har ett tydligt mönster.  Träf-
fen inleds med att barnen får gå igenom en rockring för att på så sätt träda in 
i ”El Sistema-världen”. Under tiden spelas musik. Barnen sätter sig på förut-
bestämda platser. Därefter sjunger de en gemensam El Sistema-sång, ”Hej al-
lesammans här kommer vi”. Det är samma sång vid varje träff. En liten tygapa 
som heter Babomba skickas runt och barnen får säga sitt namn. Under träffen 
återkommer dans- och rörelselekar, ofta är det den traditionella svenska lång-
dansen ”Kanelbullen”. Barnen har tillverkat små fioler i frigolit som de vid 
träffarna ”spelar” på när musiklärarna spelar på vanliga fioler. Sedan sjunger 
de ytterligare någon sång innan träffen avslutas med en återkommande avslut-
ningssång.  

I analysen av lärarnas beskrivningar, berättelser och reflektioner urskildes 
ett antal teman i deras förståelse. Dessa är integration, delaktighet, social fost-
ran, upplevelse av glädje, samt utveckling. I den abduktiva processen har ana-
lysfasen lett till teoretiskt grundade analyser och reflektioner. Ytterligare in-
nehåll i de inblandades beskrivningar, berättelser och reflektioner samt dela-
nalyser presenteras fortsättningsvis integrerat med forskningsfrågorna som 
avgränsande rubriker. 
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Vad framhåller förskolepersonalen och musiklärarna som mest 
betydelsefullt i arbetet med El Sistema? 
I likhet med tidigare forskning med fokus på musikaktiviteter på förskolor i 
mångkulturella områden (Författare, 2012; Bilalovic Kulset, 2015) visar vår 
studie att upplevelser av glädje i musicerandet har stor betydelse för den in-
blandade personalen och för barnen och beskrivs som en förutsättning för El 
Sistema arbetet. Framförallt förskolepersonalen ger uttryck för att El Sistema-
arbetet gör dem glada och ger lustfyllda upplevelser. En av förskolepersonalen 
säger: 

Man är ju uppfylld hela dagen av den där känslan. Alltså man har ju blivit på 
bra humör, man blir glad så det känns i hela kroppen hela dagen. (Förskoleper-
sonal 4) 

 
Upplevelsen av glädje understryks även av musiklärarna som också ser att det 
är viktigt att de musikaktiviteter de erbjuder faktiskt bidrar till något lustfyllt 
både för barn och personal på de aktuella förskolorna. Beskrivningarna av mu-
sikaktiviteter som glädjekälla grundar sig också i att samtliga inblandade upp-
lever att barnen ger uttryck för glädje i samband med El Sistema verksam-
heten.  

Jag har ju en hel grupp med jättelyckliga barn som verkligen lever upp när de 
ska få gå iväg då på El Sistema (…) Just när vi ska sjunga och spela då händer 
det någonting. Det är svårt att ta på. Det är som hokus pokus.  (Förskoleperso-
nal 3)  

Men alltså man ser ju på barnen att de tycker att det är kul och de är med och 
sjunger av hjärtans lust liksom och de är med när vi gör rörelser (Musiklärare 
1) 

 
Lärarnas glädje är även relaterad till den utveckling som de upplever i barn-
grupperna. Samtliga lärare ger ett antal exempel på hur barn har utvecklats 
språkligt, socialt och som individer.  

Jag tänker på speciellt på en kille som bara grät som bara sitter och gråter hela 
lektionen de två första och han kunde ingen svenska och det var någon personal 
som fick stödja honom. Och sedan bara några månader senare så är han så 
hjärtans glad och kan alla sånger och man ser verkligen att han sjunger och att 
han kan göra rörelser och allting och det då känner man bara Yes! (Musiklärare 
1) 

 
Framförallt förskolepersonalen framhåller El Sistema-inspirerade arbetet som 
ett redskap för att stödja barns språkliga och sociala utveckling. Det kan yttra 
sig i att de upplever att barnen snabbt utökar sitt ordförråd med stöd av sång-
texter men också att de gemensamma musikaktiviteterna stärker barnens själv-
förtroende att ta för sig i tal. 
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Det som man ser genom musiken är ju hur snabbt barn lär sig ord. De kanske 
inte har ordförståelse av ordet i sig när de börjar sjunga ”Ekorr´n satt i granen” 
eller ”Bä bä vita lamm”, men svenskan kommer ju mer och mer. (Förskoleper-
sonal 2) 

Vi har ju sett väldigt tydligt att barn som är väldigt tysta och tillbakadragna 
vågar släppa ut, öppna sig och börja prata. Vågar ta för sig.  (Förskolepersonal 
3) 

 
Musiklärarna, som träffar barnen 30 minuter en gång i veckan, menar att de 
inte lika tydligt kan uppfatta barnens språkutveckling men de vet om att för-
skolepersonalen gör det. De beskriver däremot att de märker att barnen på kort 
tid blir delaktiga i de musikaktiviteter de erbjuder.   

Vi ser ju det också. Barn som kommer helt nyanlända och sitter och gråter i 
gruppen och några månader senare sjunger de med och är glada och kan 
varenda sång och rörelse. De är med som vilket annat barn som helst. Så att ja 
man ser ju det. Att de snappar upp så snabbt och så. (Musiklärare 1) 

 
På vilket sätt kan El Sistema-inspirerad musikverksamhet förstås som ett red-
skap för integration?  

Musiklärarna ger tydligt uttryck för att de ser på det El Sistema-inspirerade 
arbetet som ett redskap för integration. Musikaktiviteterna framställs kunna 
ge både barn och föräldrar en möjlighet att ”komma in i det svenska sam-
hället.” Bakom det finns en tanke om att musik kan utgöra ett redskap varige-
nom barnen kan finna en meningsfull fritidsaktivitet, få gemenskap, växa som 
människor och fostras till demokratiska medborgare.  

Att de [barnen] kan. Jag kan, jag kan, jag har möjlighet att göra saker, jag kan 
sjunga, jag kan dansa, jag kan, jag vet vem jag är lite mer. Framförallt den 
biten. Och att man finns i ett sammanhang i samhället, jag tillhör, jag tillhör 
någon. Jag tillhör El Sistema. Vilket ger en självsäkerhet tror jag.  Eller jag vet 
att det ger det. (Musiklärare 3) 

 
Både förskolepersonalen och musiklärarna beskriver att de ser El Sistema som 
en bra grund för barnen att bygga vidare på när det gäller fortsatt musicerande 
i musikskolan varigenom de kan få en väg in i ”den svenska kulturen.”  

Jag tänker att det ger de här barnen möjligheter. Många av de här barnen skulle 
inte få den här möjligheten utan El Sistema att gå vidare med musiken. Att 
komma in i musikskolan på naturlig väg. Jag tror nog inte att man skulle välja 
det utan El Sistema. (Förskolepersonal 4) 

Sedan är det ju inte bara integration i samhället utan vi ser ju integration i mu-
sikskolan. Att de ska komma till oss, välja instrument, vara med i våra orkest-
rar. Att orkestrarna ska spegla samhället (…) det gör det inte idag. (Musiklä-
rare 3) 
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Samtlig personal menar att El Sistema även skapar möjlighet för föräldrarna 
att komma in i ett socialt sammanhang. Barnens framträdanden - framför allt 
på de ”vänsdays” som arrangeras en kväll varje månad, men även enstaka 
andra evenemang - ger dem en chans att möta varandra, lärare, övrig försko-
leverksamhet, musikskoleverksamhet men också nya platser som t.ex. musik-
skolans konserthall. 

Det kommer kvinnor, somaliska kvinnor som inte kan ett ord svenska, ändå tar 
man sig dit för att titta på det. Det är så häftigt första gången vi var med om 
det. (Förskolepersonal 4) 

 
Musiklärarna ser möjligheter i ett ökat utbyte med barnens föräldrar och öns-
kar att de kunde göra föräldrarna mer delaktiga i El Sistema arbetet. Den del-
aktighet från föräldrar som efterfrågas måste enligt lärarna dock fogas in i de 
ramar som är uppsatta för musikskolan som handlingsgemenskap, vilket är 
något man enligt musiklärarna hittills inte har lyckats uppnå. På vägen till att 
bli en kompetent aktör i musikskolan som handlingsgemenskap finns alltså en 
del hinder som behöver bemästras. Utöver samverkan med föräldrar lärarna 
även fram vad som kan förstås som hinder som kan förekomma i interaktionen 
med barnen. Framförallt en av musiklärarna beskriver situationer som kan 
vara problematiska. Musikläraren beskriver att hon själv i likhet med kollegor 
har erfarit att det av religiösa skäl finns musikaktiviteter som inte är helt själv-
klara för alla barn att ta del i, t.ex. att hålla någon av motsatt kön i handen. När 
det gäller just det är lärarna inte helt klara över hur de ska bemöta problema-
tiken och var gränsen ska gå för vad som kan ses som nödvändigt att kräva av 
ett barn i svensk förskola och musikskola. 

Vår analys är att samtliga lärare som deltar i studien strävar efter ett inter-
kulturellt pedagogiskt förhållningssätt, och i flera avseenden besitter en inter-
kulturell pedagogisk kompetens. Samtidigt går det att urskilja tendenser till att 
det i vissa avseenden är svårt för några av musiklärarna att inte utgå från ett 
monokulturellt, etnocentriskt förhållningssätt med majoritetssamhälleliga 
normer och värderingar som utgångspunkter. Lärarna framhåller att musikak-
tiviteter som att dansa och sjunga, medverka i eller lyssna på en konsert är ett 
redskap för social fostran. Dessa aktiviteter ger barn och föräldrar möjlighet 
att skolas in i svensk förskole- och musikskolekultur. Det kan innebära att t.ex. 
lära sig sitta i ring, lyssna på någon annan, vänta på sin tur, hålla varandra i 
händerna, uppträda för föräldrar och syskon, att som förälder lämna med-
delande om deltagande i olika evenemang och att lämna och hämta sitt barn i 
tid i samband med olika tillställningar. En av musiklärarna säger:  

Det som är bra med musiken är just det här fostrande. Det måste vara tyst när 
vi ska öva med dem. Alltså nu måste ni sitta tysta till exempel. Nu måste ni stå 
upp när vi ska spela, nu kan ni sitta ned, alltså sådana basic saker. Annars fun-
gerar det inte att spela tillsammans. Alla börjar samtidigt annars fungerar det 
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inte, alltså sådana konkreta grejer som man genom musiken övar och som man 
sedan kan använda i massa andra sammanhang. (Musiklärare 4)  

 
Vad vi kan se är att musiklärarna har en strävan att den El Sistema-inspirerade 
verksamheten ska utgöra ett redskap för att komma in i musikskolan, vilket i 
sin tur utgör ett led i att komma in i det svenska samhället. Musikskolan kan 
förstås som en handlingsgemenskap inom det svenska samhället, och att bli 
en kompetent aktör inom den El Sistema-inspirerade verksamheten är en väg 
att också bli en kompetent aktör i det svenska samhället.  

Diskussion 
I resultatet framträder ett antal handlingsgemenskaper. Generellt sett framstår 
det som att det El Sistema-inspirerade arbetet bidrar till att aktörers deltagande 
i olika former av handlingsgemenskaper går från ett perifiert mot ett alltmer 
centralt deltagande. Detta gäller både barn, föräldrar och förskolepersonal och 
musiklärare.  

Sammantaget, när det gäller studiens forskningsfråga vad förskolepersona-
len och musiklärarna framhåller som mest betydelsefullt i musikverksam-
heten, ger resultat framför allt anledning att uppmärksamma den glädje som 
genomsyrar de deltagandes berättelser. Förskolepersonalen och musiklärarna 
återkommer både till den glädje de själv känner i arbetet i El Sistema-verk-
samheten och den glädje de erfar att barnen känner och ger uttryck för. Dessa 
delade erfarenheter av glädje framstår som en viktig dimension i den El Sis-
tema-inspirerade verksamheten, och utgör en betydelsefull drivkraft i det pe-
dagogiska arbetet. Musiklärarna känner att de kan bidra med sin kompetens i 
förskolornas verksamhet och förskolepersonalen får stöd i att leda barnen i 
musikaktiviteter. I den handlingsgemenskap som det El Sistema-inspirerade 
arbetet utgör finner båda lärargrupperna en balans mellan krav och prestation 
och känner engagemang för det de gör, vilket utgör omständigheter som 
Csikszentmihalyi (1990, 1997, 2003) beskriver som förutsättningar för att 
uppleva glädje och tillfredställelse i det man gör. I likhet med tidigare forsk-
ning (Ehrlin, 2012; Bilalovic Kulset, 2014) visar studien av det El Sistema-
inspirerade arbetet att musikaktiviteter i förskolan förknippas med upplevelser 
av glädje och tillfredställelse.  

Med studiens andra forskningsfråga ”Hur kommer verksamhetens inrikt-
ning mot integration till uttryck?” i åtanke ger resultatet grund för problema-
tisering av de deltagandes uppfattningar om den El Sistema-inspirerade verk-
samhetens inriktning på integration. Med en idéhistorisk förståelse av utveckl-
ingen från assimilation till integration framstår lärarnas berättande om att mu-
sikaktiviteterna ger både barn och föräldrar en möjlighet att ”komma in i det 
svenska samhället” och att de ser på det El Sistema-inspirerade arbetet som 
ett redskap för integration i en annan dager. Tankarna leds snarare till assimi-
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lation än till integration. Med ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv (Cum-
mins, 1996; Lahdenperä, 2004) kan de inblandades resonemang om vissa 
aspekter tolkas som uttryck för monokulturalism med ”svenskhet” som förut-
sättning för handlingsgemenskapen. Detta kan i hög utsträckning relateras till 
vad som framkommer i tidigare interkulturell pedagogisk forskning med fokus 
på förskolan (Lunneblad, 2013) om att det i heterogena barngrupper går att 
urskilja tendensen att det är kring det svenska språket och förskolans tradit-
ioner och rutiner som det gemensamma skapas.  

För en fördjupad förståelse av vad de inblandade i studien uttrycker om 
integration, som går utöver deras egna val av begrepp och formuleringar, till-
sammans med en strävan efter förståelse av den glädje som all personal är så 
angelägna om att lyfta fram, har vi i den abduktiva analysprocessen funnit att 
begreppet inkludering erbjuder ingångar till värdefull ytterligare förståelse. 
Inkludering ger möjligheter att se och förstå värdefulla nyanser i den El Sis-
tema-inspirerade handlingsgemenskapen som inte har kunnat urskiljas med ett 
tolkningsperspektiv enbart baserat på integration. 

En framträdande aspekt i studien som inkludering öppnar upp för ytterli-
gare förståelse av är den glädje som förskolepersonalen och musiklärarna be-
skriver att barnen uttrycker i de El Sistema-inspirerade sammankomsterna. En 
central dimension i att förstå huruvida en handlingsgemenskap är inklude-
rande är att individen ger uttryck för att denne är inkluderad (Sandström, 2014; 
Haug, 2014; Nilsson Folke, 2015). Sett i ljuset av att en grund för att förstå en 
verksamhet som inkluderande och en individ som inkluderad utgörs av den 
upplevelse av sitt deltagande i verksamhetens gemenskap som individen har, 
framstår barnens glädje som belägg för att sammankomsterna och verksam-
heten som helhet har en inkluderande inriktning. Denna tolkning förstärks yt-
terligare av den utveckling, både socialt, språkligt och som individer, som per-
sonalen beskriver att de kan urskilja hos enskilda barn.  De inblandade mu-
siklärarna och förskolepersonalen beskriver bland annat hur de upplever att 
barnen snabbt utökar sitt ordförråd med stöd av sångtexter och att de gemen-
samma musikaktiviteterna även stärker barnens självförtroende att ta för sig i 
tal och samspelet med andra barn. 

Med särskilt fokus på inkludering relaterat till hälsofrämjande arbete, och 
vad som i traumabearbetningssammanhang betonas om betydelsen av trygg-
het, struktur och förutsägbarhet som grund för traumabearbetning (Angel & 
Hjern, 2004), framstår den likartade utformning som varje sammankomst ges 
som särskilt betydelsefull och värdefull för nyanlända barn, vilkas tidigare 
livssituation eller i samband med migrationen kan ha varit förenat med svåra 
upplevelser.     

På ett övergripande plan ger studien bilden av att handlingsgemenskapen 
– med barnskötare, förskollärare, musiklärare – som arbetar med den El Sis-
tema-inspirerade verksamheten har en inkluderande inriktning. I sina beskriv-
ningar och reflektioner ger de uttryck för öppenhet, lyhördhet och ett inkän-
nande förhållningssätt. Detta går även att urskilja i de situationer de beskriver. 
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Det inkluderande förhållnings- och arbetssättet leder tankarna vidare till ett 
interkulturellt pedagogiskt förhållningssätt. Som tidigare har redogjorts för är 
vår tolkning att samtliga som deltar i studien strävar efter ett interkulturellt 
pedagogiskt förhållningssätt, och i flera avseenden besitter en interkulturell 
pedagogisk kompetens. Samtidigt är vår tolkning att det går att urskilja ten-
denser till att det i vissa avseenden är svårt för några av musiklärarna att inte 
utgå från ett monokulturellt, etnocentriskt förhållningssätt med majoritetssam-
hälleliga normer och värderingar som utgångspunkter. Inkludering som tolk-
ningsredskap, med möjligheten till förståelse av barns uttryck av glädje, har 
gett utrymme att urskilja nyanser i detta.    

Studien kan genom att vetenskapliggöra den El Sistema-inspirerade verk-
samheten i Eskilstuna bidra till att synliggöra och vidareutveckla förståelse av 
dimensioner i den form av handlingsgemenskap som El Sistema-inriktad mu-
sikverksamhet utgör. Därtill pekar studien på områden för kompetens- och 
verksamhetsutveckling, som kan vara värdefull för utvecklingen av musik-
verksamhet i förskola och skola, inte enbart med El Sistema-inriktning utan 
även för förskolan i allmänhet och förskollärarutbildning (Ehrlin & Gustavs-
son, 2015). 

För fortsatt forskning ser vi framför allt motiv för att på djupet undersöka 
de aspekter av samspel inom och mellan handlingsgemenskaper som analyser 
hittills har gett vid handen. Vi har kunnat urskilja hur samspel inrymmer flera 
olika aspekter. Förutom samspel mellan barn och lärare inom El Sistemas mu-
sikaktiviteter finns aspekter av samarbete mellan förskolans personal och mu-
sikskolans personal, mellan lärare och föräldrar och på organisatorisk nivå 
även mellan förskola och musikskola.    
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På spaning efter ”superläraren” – om synen på 
stödinsatser i skolan i relation till visionen om 
ökad inkludering 

MARGARETA SANDSTRÖM, GUNILLA LINDQVIST OCH NINA 
KLANG 
 
 

Sammanfattning 
I styrdokumenten för skolan i Sverige poängteras att elever i behov av särskilt 
stöd i första hand ska få detta stöd i den ordinarie undervisningen, vilket kan 
tolkas som en ambition om ökad inkludering. Nya bestämmelser innebär att 
man nu gör åtskillnad mellan två typer av åtgärder, extra anpassningar och 
särskilt stöd. Extra anpassningar ska kunna göras inom ramen för den ordina-
rie undervisningen och det särskilda stödet ska i första hand ges inom den 
elevgrupp som eleven tillhör. Författarna till denna artikel har genomfört en 
studie, vars syfte är att belysa hur skolpersonal ser på de olika åtgärderna. 
Studiens resultat diskuteras i relation till visionen om inkludering. 
 
Nyckelord: Extra anpassningar och särskilt stöd, fokusgruppssamtal, inklude-
ring, skolpersonal.                                                                               

Inledning 
År 2014 infördes nya bestämmelser för arbetet med elever i behov av särskilt 
stöd i Sverige. Enligt dessa bestämmelser ska extra anpassningar göras av or-
dinarie ansvarig lärare innan utredning om behov av särskilt stöd genomförs 
(Skolverket, 2014; SFS 2010:800, 3 kap. 5a §; 2014:456). Bestämmelserna 
innebär ett nytt sätt att tänka kring särskilt stöd. Tidigare förespråkades exem-
pelvis utredning av behov av särskilt stöd som en direkt åtgärd om elever ris-
kerade att inte nå skolans mål. I och med den nya reformen anses extra an-
passningar kunna göras inom ramen för den ordinarie undervisningen och det 
särskilda stödet är i första hand tänkt att kunna ges inom den elevgrupp som 
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eleven tillhör. Det betonas att det är rektor som har ansvar för att erbjuda för-
utsättningar för lärare att anordna anpassningar, genom fördelning av skolans 
resurser. Denna nya reform diskuteras i en intervjustudie med rektorer, speci-
alpedagoger/speciallärare/elevhälsoteam och lärare (Sandström, Klang och 
Lindqvist, inskickat manuskript). Föreliggande bokkapitel baseras också på 
data från denna intervjustudie. 

En forsknings- och utvärderingsrapport om särskilt stöd i grundskolan 
(Skolverket, 2011) visade bland annat att den enskilt viktigaste faktorn för att 
elever ska nå framgång i skolan är lärarens kompetens. I linje med resultaten 
i denna rapport föreslås det i de nya riktlinjerna att lärare alltid ska anpassa 
undervisningen efter elevers olika behov. Därtill ska de nämnda extra anpass-
ningarna utföras under vanliga lektioner. Detta gäller även mindre stödinsatser 
som är tidsbegränsade (Skolverket, 2014; SFS 2010:800, 3 kap. 5a §; 
2014:456). Vid åtgärder som kräver större insats kan särskilt stöd erbjudas 
istället för de reguljära lektioner som eleven annars skulle ha deltagit i, eller 
som ett komplement till dessa (Skolverket, 2014). Trots att det sålunda finns 
riktlinjer kring hur skolpersonal kan arbeta med extra anpassningar och sär-
skilt stöd är det rimligt att anta att det råder förvirring hos skolpersonal gäl-
lande de olika stödinsatserna: Vad ska de innehålla? Hur ska de ges?     

Andra frågor som kan ställas är frågor kring lärares kompetens att genom-
föra extra anpassningar. I tidigare forskning har det studerats och beskrivits 
hur lärare utvecklat anpassningar för att underlätta lärande för elever i behov 
av särskilt stöd (Kurth & Keegan, 2014); i den studien utvärderades också hur 
verkningsfulla anpassningarna var. Studien visade bland annat att de flesta 
anpassningar gjordes i ordinarie klassrum, och att de anpassningar som ut-
vecklats av ordinarie lärare var av lägre kvalitet och tydlighet än de som ut-
vecklats av speciallärare/ specialpedagoger. Detta resultat är intressant med 
tanke på de nya reglerna för Sveriges vidkommande (Skolverket, 2014; SFS 
2010:800, 3 kap. 5a §; 2014:456), innebärande att anpassningar i högre grad 
än tidigare ska göras av ordinarie lärare. Det väcker frågor om hur förberedda 
svenska lärare är för den nya reformen som infördes 2014. 

Inkludering – specialundervisning eller reguljär undervisning? 
Traditionellt har inkluderingsbegreppet förknippats med specialpedagogik 
och specialpedagogiska åtgärder. Olika ideologiska perspektiv på hur särskilt 
stöd skall definieras och tillgodoses har dominerat det specialpedagogiska 
verksamhetsfältet. De politiska krafter som påverkat organisering av särskilt 
stöd kan yttra sig som idéer om inkludering å ena sidan och idéer om exklu-
dering å andra sidan (Pijl, Meijer, & Hegarty, 2002). Ordet inkludering har 
ofta använts i utbildningsdebatten, men det finns olika uppfattningar om hur 
begreppet ska förstås. De flesta forskare anser dock att inkludering är mer än 
placering av elever i behov av särskilt stöd i reguljära klasser (Göransson & 
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Nilholm, 2014; Mitchell, 2008). Inkludering innebär snarare att alla elevers 
akademiska och sociala behov måste tillgodoses. 

Inkludering kan också diskuteras i relation till den skiljelinje som finns 
mellan specialpedagogiskt stöd och stöd som skall tillgodose alla elever i 
klassrummet. Graham och Slee (2008) problematiserar betydelsen av inklude-
ring i relation till hur ordinära skolsystem skapar hinder för alla elever att vara 
en del av skolsystemet. Författarna ser skolpraktiker som fördelar elever till 
speciella “inkluderingsgrupper”, baserade på normativa uppfattningar om de-
ras förmågor, som problematiska. Genom skapandet av specialundervisning, 
legitimerar den reguljära skolan sina tillkortakommanden i att stödja elever i 
behov av särskilt stöd inom det reguljära skolsystemet (Barton, 1999; Thomas 
& Loxley, 2001). Att dikotomisera specialundervisning och reguljär undervis-
ning kan skapa hinder för inkludering (Graham & Slee, 2008; Graham & 
Jahnukainen, 2011).  I relation till förändringar i riktlinjer kring särskilt stöd, 
kan införandet av extra anpassningar tolkas som ett försök att minska den skil-
jelinje som finns mellan specialpedagogiska insatser och lärares stöd till ele-
ver i den ordinarie undervisningen. Därtill kan frågan ställas kring vad extra 
anpassningar som åtgärd innebär i relation till behovet av stimulans till alla 
elever som uttrycks i Skollagen (SFS 2010:800). 

Vidare är inkludering avhängig frågan om vem som skall ansvara för att 
tillgodose stöd till elever som behöver det. Fördelning av ansvar har diskute-
rats i flera studier under senare år (Lindqvist, 2013; Göransson, Lindqvist & 
Nilholm, 2015). Yrkesgrupper som arbetar i skolsystemet kan ha olika upp-
fattningar om särskilt stöd samt vem som skall ha ansvar för arbetet med det. 
Till exempel ser rektorer lärare och speciallärare individuella svårigheter och 
medicinska diagnoser som orsaker till svårigheter som elever möter i skolan 
(Lindqvist, 2013; Nilholm, Almqvist, Göransson & Lindqvist, 2013), medan 
nyutbildade speciallärare och specialpedagoger snarare ser brister i undervis-
ning och skolans organisation som orsaker till att elever hamnar i svårigheter 
(Göransson, Lindqvist & Nilholm, 2015). Abbott (1988) har studerat hur olika 
professioner kontrollerar arbetsuppgifter inom närliggande arbetsfält. Abbott 
menar att olika yrkesgrupper konkurrerar om samma arbetsuppgifter. Enligt 
Abbott handlar det om kontinuerlig förhandling mellan olika yrkesgrupper, 
som definierar problem och föreslår lösningar på problem. Historiskt har lära-
res och speciallärares ansvar för elever i svårigheter beskrivits något olika i 
läroplaner (Isaksson & Lindqvist, 2014). De nya reglerna om extra anpass-
ningar innebär ett större ansvar för lärare att hantera anpassningar i klassrum-
met (SFS 2010:800, 3 kap., § 5a, 2014:456). Det är värt att ställa frågor kring 
vad rektorer, specialpedagoger/speciallärare och lärare ser som särskilt stöd 
och vad de ser som extra anpassningar samt hur de ser på hur arbetet med 
dessa skall bedrivas. Det väcker frågor om fördelning av ansvar kring särskilt 
stöd och vilka professionella kompetenser som olika yrkesgrupper lyfter fram 
för person som skall tillgodose stöd till elever som möter svårigheter i skolan.  
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I ljuset av presentationen ovan, av det så politiskt och ideologiskt färgade 
och omdebatterade inkluderingsbegreppet, kan bestämmelserna om extra an-
passningar tolkas som en strävan från statsmakternas sida att öka inklude-
ringen i svenska skolor. Dock bör det poängteras att empirisk forskning om 
effekterna av inkluderande undervisning är blygsam (Göransson & Nilholm, 
2014). Nedan följer exempel på studier om anpassningar samt ett urval av 
forskares syn på hur inkluderande undervisning kan öka och utvecklas.  

Parsons & Vaughn (2013) valde ut särskilt effektiva lärare (effektiva inne-
bar att dessa lärare besatt en särskild metakognitiv förmåga – en särskilt god 
förmåga att reflektera över sin egen undervisning) för en studie om anpass-
ningar av undervisning. De fann att klassrumsundervisning är komplicerat, 
liksom även de metakognitiva processer som lärare behöver behärska för att 
kunna göra lyckosamma undervisningsanpassningar – kort sagt är klassrums-
undervisning komplext och oförutsägbart. I Kurths och Keegans (2014) studie 
kring lärares anpassningar av undervisning för elever i behov av särskilt stöd 
visade det sig att anpassningarna gjorda av speciallärare tycktes mer verk-
samma än de som utformats av ordinarie lärare. Tidigare studier har också 
visat att lärare med bättre kvalifikationer inom det specialpedagogiska områ-
det är mer positiva till inkludering och anser det rimligt att kunna hantera alla 
elevers undervisningsbehov i klassrumsverksamheten (Hsien, Brown & Bor-
tolli, 2009). Internationellt pekar en stor mängd forskning mot att inklude-
rande praktik i det stora hela inte ses som en lätt uppgift för ordinarie ansvariga 
lärare (se exempelvis deRoche, 2013; Hesjedal, Hetland, Iversen & Manger, 
2015; de Boer, Pijl & Minnaert, 2011; Campbell, Gilmore & Cuskelly, 2009; 
Buell, Hallam, Gamel-Mccormick & Scheer, 1999). 

Florian (2008) slår hål på myten att den undervisning som ges i specialpe-
dagogisk kontext är specifik för denna kontext; hon menar att specialpedago-
giska metoder och procedurer kan känneteckna ordinarie undervisningskon-
text, som då kan betecknas som inkluderande. Ainscow (2014), DeRoche 
(2015), Hejsedal m. fl.. (2015), Buell m. fl. (1999) har dock understrukit vik-
ten av att lärare behöver stöd för att kunna åstadkomma inkluderande under-
visning; det kan innebära att möjligheter erbjuds till samarbete mellan lärare 
eller tid för reflektion och bedömning av den egna undervisningen. Rouse 
(2008) menar att det är tre element som påverkar varandra när det gäller att 
utveckla undervisning som är inkluderande: lärare behöver inte bara tro på 
inkludering, utan de måste också ha kunskap om inkluderande praktik för att 
sedan kunna genomföra detta. Florian (2008) hänvisar till de av Rouse identi-
fierade aspekterna och ger några exempel på hur det kan gestalta sig när lärare 
ska utveckla sin förmåga att åstadkomma inkluderande verksamheter: om en 
lärare tror på inkludering som mänsklig rättighet och är villig att genomföra 
det, då ökar lärarens kunskap om inkluderande praktik.  

Med tanke på de reformer om extra anpassningar som skrivits in i svensk 
lagtext (SFS 2010:800, 3 kap. 5a §; 2014:456) och de kopplingar som kan 
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göras till ambitionerna om inkludering, blir det intressant att studera och be-
skriva hur olika yrkesgrupper i skolan talar om anpassningar och stödåtgärder, 
hur stöd ska organiseras och vilka kompetenser som är nödvändiga hos den 
person som ska utföra arbetet. Dessa frågor är i fokus i studien som redovisas 
nedan. Resultatet från studien diskuteras i relation till Skrtics (1991, 1995) 
resonemang om skolan som upprätthållande kraft av ett parallellt skolsystem 
(reguljär undervisning och segregerande specialundervisning), vilket i sin tur 
motverkar inkludering och demokratiska processer, samt Skrtics (1991) idé 
om hur skolan ändå kan komma runt denna problematik och utvecklas till att 
bli likvärdig och excellent, vilket, enligt Skrtic är tvillingmålen för den all-
männa skolan i ett demokratiskt samhälle  

Skrtic och tanken om den likvärdiga och excellenta skolan 
Skrtics (1991) huvudargument är alltså att likvärdighet och excellens i utbild-
ning är två mål för idén om statligt finansierad utbildning i en demokrati. 
Dessa mål är dock hotade av ett funktionalistiskt sätt att se på utbildning. Den 
funktionalistiska idén är manifesterad genom ett parallellt skolsystem - dvs. 
specialundervisning och reguljär undervisning i allmän skola (Skrtic, 1991). 
Funktionalism yttrar sig genom byråkratier (Skrtic, 1991). Inom utbildnings-
systemet skiljer Skrtic mellan två typer av byråkratier: maskinbyråkrati och 
professionell byråkrati. När ett funktionalistiskt perspektiv används styrs or-
ganisationer genom rationella maskinbyråkratier. Enligt Skrtic ses skolor som 
maskinbyråkratier och organiseras och styrs som sådana. I maskinbyråkratier 
är effektivitet och rationella beslut i fokus, problem löses genom standardise-
rade och formaliserade rutiner. Det andra hindret som motverkar utvecklingen 
av inkluderande skolor är professionella byråkratier (Skrtic, 1991).  

I professionella byråkratier har inte arbetarna några etablerade relationer 
till varandra, det vill säga de är inte beroende av varandra utan var och en 
genomför sitt specialiserade arbete med en klientgrupp. I professionell byrå-
krati utför professionella sitt arbete genom inlärda repertoarer. Lärares arbete 
i skolan är exempel på sådana professionella byråkratier (Skrtic, 1995). Skrtic 
menar att för att skolor skall bli mer demokratiska och inkluderande, behöver 
de dekonstrueras och sedan, rekonstrueras.  

En temporär lösning enligt Skrtic (1991) är att inta en icke-fundamental 
ställning och skapa adhokratier snarare än byråkratier. När adhokratier an-
vänds i en skolkontext är det nödvändigt att personal går ifrån standardiserade 
lösningar och lämnar sina specialiserade kunskaper och färdigheter bakom sig 
för att istället finna nya och innovativa lösningar. Kommunikation mellan per-
sonal är huvudnyckeln till framgång. Skrtic menar att demokrati är baserat på 
samarbete och problemlösning genom reflektiva samtal i en specifik gemen-
skap. Deltagare i skolgemenskapen lär sig tillsammans “med och av personer 
med olika intressen, förmågor, färdigheter och kulturella perspektiv, och tar 
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ansvar för lärande, vilket innebär att ta ansvar för sitt eget lärande och andras 
lärande” (Skrtic, 1991, s. 233 författarnas översättning). 

Studiens syfte  
Syftet med studien var att belysa hur skolpersonal talar om stödåtgärder (dvs. 
ledning och stimulans till alla elever, extra anpassningar som görs för vissa 
elever och särskilt stöd som ges till elever i behov av detta). Mer specifikt 
besvaras forskningsfrågorna: (1) Hur talar skolpersonalen om stödåtgärder 
samt organisation och genomförande av dessa? (2) Hur beskrivs de kompe-
tenser som behövs för den lärare som ska förmedla olika stödåtgärder?  I dis-
kussionen diskuteras personalgruppernas svar utifrån Skrtics (1991) resone-
mang gällande maskinbyråkrati, professionell byråkrati och adhokrati samt 
hur personalens tal om stödåtgärder kan förstås utifrån idéer om inkludering.   

Metod  
Denna studie genomfördes med hjälp av fokusgruppssamtal; det innebär att 
data samlades in genom gruppinteraktion. Detta passar bra när det gäller att 
undersöka människors åsikter och underliggande värderingar (Wibeck, 2000). 
Deltagare i fokusgruppsamtalen var tre typer av skolpersonal: (1) rektorer, (2) 
specialpedagoger/speciallärare och (3) ordinarie ansvarig lärare, från fem mel-
lansvenska kommuner. Fokusgruppssamtalen genomfördes åren 2014-2015 
av sex forskare; vid de flesta fokusgruppssamtalen deltog två forskare, varvid 
en av forskarna ledde samtalet och den andra deltog genom att lyssna och 
ställa kompletterande, klargörande frågor. För att säkerställa att samtalen ge-
nomfördes så likvärdigt som möjligt hade en manual utarbetats (bilaga 2) för 
tillvägagångssätt vid genomförandet av fokusgruppssamtalen. Totalt genom-
fördes tio fokusgruppssamtal, tre grupper med ordinarie ansvarig lärare (inall-
les 15 personer), fyra grupper med specialpedagoger/speciallärare (inalles 14 
personer) och tre grupper med rektorer (inalles 24 personer). Totalt deltog 
alltså 53 personer i fokusgruppssamtalen. Fokusgruppssamtalen analyserades 
med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, vilket innebär att alla kommentarer 
som gjordes i samtalen som kunde relateras till syftet kategoriserades (Miles, 
Huberman & Saldana, 2014; Patton, 2002). Analysen validerades av tre fors-
kare, som bekräftade tolkningen. Eftersom det är fråga om kvalitativa data var 
det inte möjligt att nå fullständig överensstämmelse.   

Informerat samtycke inhämtades från den skolpersonal som deltog i stu-
dien. De informerades om att deltagandet i studien var frivilligt och kunde 
avslutas när som helst. Studien är rapporterad på ett sådant sätt att det inte 
framgår från vilken kommun datamaterialet insamlats och så att det inte ska 
vara möjligt att identifiera individer. Det klargjordes att insamlad information 
inte skulle komma att användas av forskarna för något annat ändamål än forsk-
ning. En analys av risker/nytta visar att nyttan, både för forskning och för 
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skolpersonal, är att studien belyser ett område som är väsentligt i skolperso-
nals vardagliga professionella liv. Studien kan öka medvetenheten gällande 
stödåtgärder både hos de som deltagit i studien och hos andra som läser den.  

En fördel med metoden är att deltagarna gavs tillfälle att föra fram sina 
åsikter utan att exponeras individuellt. Som en validering gjordes en kort, 
skriftlig, individuell, anonym utvärdering av samtalen (bilaga 1). Deltagarna 
fick ange i vilken grad de hade fört fram sina åsikter i samtalen. De kunde 
välja mellan fyra alternativ: ’absolut’, ’i viss mån’, ’inte så mycket’ och ’inte 
alls’. De ombads också att specificera (om de inte hade framfört sina åsikter) 
orsaken till att de inte hade gjort det; de fick också möjlighet att skriva andra 
kommentarer. Nästan alla deltagare angav att de ’absolut’ hade framfört sina 
åsikter och synpunkter i fokusgruppssamtalen. Några få deltagare angav att de 
hade deltagit ’i viss mån’; alla dessa tillade dock att deras åsikter hade fram-
förts av andra. Alla ’övriga kommentarer’ var positiva, och angav till exempel 
att ”detta var roligt och uppfriskande. Vi talar om dessa saker alldeles för säl-
lan”, ”det finns ett behov av att klargöra detta och att diskutera hur vi ser på 
stödåtgärder” och ”detta borde ingå i lärarutbildningen”, ”ett trevligt sätt att 
diskutera angelägna ämnen på”, ”intressant att få samtala om detta viktiga 
ämne som vi alltför sällan gör i ett gemensamt forum”, ”bra att få del av 
varandras tankar/erfarenheter”. 

Studiens resultat 
Talet om stödåtgärder samt organisation och genomförande av stödåtgärder   

I fokusgruppssamtalen med ordinarie ansvariga lärare utkristalliserades 
olika grader av beredskap: det förekom att de uttryckte att de inte var beredda 
att följa de nya direktiven. Det framgår också att dessa lärare ansåg sig ta hän-
syn till elevernas behov: 
 

Det finns ju faktiskt en del elever som tycker att det är väldigt, väldigt jobbigt 
att gå i en stor klass och de vill inte det av olika skäl. Och då ska de inte få vara 
i en mindre grupp. Då puttar man ut dem i sammanhang där de faktiskt van-
trivs. 

 
Dessa lärare uttryckte också att förutsättningar saknades för att kunna följa 
direktiven om stödåtgärder. De förutsättningar som avsågs var ekonomiska:  

 
Inkluderingstanken den är så stor nu. Den passar kanske en del men den passar 
inte alla. Och jag tror att den här inkluderingstanken den handlar väldigt 
mycket om pengar.  

 
I följande citat specificeras de ekonomiska aspekterna: 
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Drömscenariot skulle vara att ha extratid i min tjänst som jag kan lägga ner på 
träning med eleverna. Istället för att skriva ner ett papper på vad eleven behö-
ver träna på och sen skicka iväg eleven till någon annan som ska genomföra 
det med eleven och denna lärare ska sedan rapportera tillbaka till mig. Istället 
för att jag då enkelt ska kunna ha de här eleverna och kolla av dem så hinner 
man inte det och eleven får inget stöd alls.  

 
Läraren uttryckte här att det vore möjligt att genomföra de nya direktiven om 
bara timtilldelningen i den enskilda lärarens tjänst medgav möjlighet till 
stödåtgärder. Det fanns andra lärare som uttryckte att de visserligen trodde på 
idén att ge ledning och stimulans till alla elever, men att de saknade kunskap 
för att kunna genomföra det:  

 
På mitt förra jobb då räckte jag inte till, och vad som hände när man ifrån 
skolhälsovården och specialpedagogikens sida sa att ’nu är det inkludering som 
gäller’ och så fick vi en powerpoint, det här och det här och det här kan ni göra, 
skriv på tavlan, struktur, böcker hem. Det var såna där quick fix-lösningar som 
jag ser det.  

 
I en av fokusgrupperna med lärare uttrycktes dock att de hade kunskap om de 
nya direktiven om stödåtgärder:  

 
Det kan också vara placering i klassrummet, hur man sitter placerad, om någon 
har svårt att koncentrera sig, om det är svårt med ljud hörselkåpor, sådana enkla 
saker. Det gäller även om det bara är anpassningar, så är det ju också alla de 
där sakerna. Jag menar det behöver ju inte vara att du har åtgärdsprogram för 
att du har ett arbetsschema eller särskilda, om du har en egen padda, det behö-
ver inte vara så att du har särskilt stöd, för att du har de anpassningarna. 

 
I denna fokusgrupp uttrycktes också att de hade möjligheter att genomföra de 
nya direktiven: 

 
Vi träffas ju i arbetslaget, en gång per vecka, 45 minuter och diskuterar elever, 
i elevhälsan, och då brukar vi ju dryfta, om man har funderingar kring någon 
elev och vi hjälps åt om de extra anpassningar som kan göras och så, så att vi 
försöker hjälpa varandra. Och med på de mötena sitter ju alltid speciallärare, 
specialpedagog, skolpsykolog. Då kommer någon därifrån, från konsultativt 
stöd utifrån och ser att ja men finns det någonting som man har missat, hur jag 
undervisar, hur är det anpassat? Ja, men självklart har man ju redan gjort an-
passningar men man känner att nä men gud nu står det still! Man kanske har 
missat något. Då kan ju de komma in utifrån också och se om det finns någon-
ting att lägga till, något som man kan tänka på. 
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I fokusgruppssamtalen med speciallärare/specialpedagoger framstod det i 
många fall som att de hade kunskap om de olika stödåtgärderna, men att de 
ansåg att lärare inte alltid uppvisar beredskap att genomföra stödåtgärder en-
ligt de nya direktiven. De beskrev på följande sätt: 

 
Det kan handla om att du behöver träffa din lärare i slutet av varje dag för att 
prata igenom hur det har gått, eller i början av varje dag, det kan vara jätte-
många saker! En del i att lärare liksom, ja (suck) ja det är det här man brukar 
säga, det här att vissa lärare har det, andra lärare har det inte. Det är liksom 
något annat, liksom att här funkar det inte med den här eleven. Vad är det som 
inte funkar? Det är liksom, det handlar om både relationer och om liksom 
kunna … och det är inget man bara, man måste, det måste man träna på tror 
jag. Man lär sig, det är inte något man bara har.  

 
I citatet ovan framförs synpunkten att ordinarie ansvariga lärare borde ha möj-
lighet att följa de nya direktiven, men att de ofta saknar den kunskap som då 
krävs. Överhuvudtaget uppehöll sig speciallärarna/specialpedagogerna 
mycket omkring ordinarie ansvarig lärares (bristfälliga) beredskap för stödåt-
gärder, samtidigt som de uttryckte den egna kompetensen härvidlag. De ut-
tryckte till exempel att de gav råd till ordinarie ansvariga lärare om hur de 
kunde genomföra extra anpassningar i klassrummet: 

 
Jag tycker att det finns en chans som specialpedagog att gå in där och prata om 
”har du prövat att sätta honom längst bak istället så att han får överblick över 
allihopa?” eller har du prövat? alltså man kommer med lite såna tips utan att 
direkt sätta sig på ”jag ser att du gör fel”  

 
De uttalade vidare att de i dessa rådgivande samtal med ordinarie ansvariga 
lärare framför allt tog ansvar för elever i behov av stöd: 

 
Min roll tror jag blir också mer att vara mer vaksam och våga ta ställning för 
dem som är mest oskyddade i skolan, det vill säga barn, att våga stå upp för 
och säga till en pedagog: jag skulle gärna vilja prata med dig för att jag såg att 
det här inträffade i klassrummet, det här skedde, tänkte du på det? 

 
De uttryckte dock även att det ibland inte är möjligt att genomföra extra an-
passningar och att det i vissa fall saknas förutsättningar för att genomföra 
lämpliga stödåtgärder i klassrummet: 

 
En del har problem med matematiken, men andra har alltså problem med att 
koncentrera sig och att de stör övriga i klassen… någon har typ Tourettes och 
någon har ADHD och någon ”pip” ”pip” sitter så här… och någon orkar inte.. 
och sen är det de som har svårt med matte.. det är en väldig blandning.. som 
man inte kan hantera på klassnivå. 
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De framförde också synpunkten att det ibland är ett problem att inte få avskilja 
elever från klassrumsundervisningen:  

 
Det är ju fler elever som ÄR svåra att ha inom ramen för den normala under-
visningen. Men vi har ingenstans att göra av dem heller.. egentligen.. så det är 
väldigt problematiskt ..faktiskt 

 
I fokusgruppssamtalen med rektorer framkom en enhällig tro på att stödåtgär-
der i klassrummet är möjliga att genomföra, men att det är personbundet – 
vissa ordinarie ansvariga lärare ”kan” och andra ”kan inte” anpassa i klass-
rummet:  

 
Jag har haft förmånen att träffa en man, en tjugoårig man som har diagnos 
ADHD/ADD som beskrev sin skolgång och där är det så uppenbart någonstans 
att i vissa klassrum med vissa lärare så fungerar det! Jag tror inte han beskriver, 
i alla fall inte några extra anpassningar eller någonting, utan det handlar kanske 
om personrelation väldigt mycket som gör att det funkar och det här tycker jag 
blir intressant. 

 
Rektorerna presenterade kreativa idéer för att utveckla kunskap om stödåtgär-
der. I många fall var det fråga om pedagogiska tips:  

 
Stimulans till alla, just att ha ett flexibelt arbetssätt inför varje arbetsområde, 
kanske inom varje ämne, utifrån vad man vet att eleverna behöver och hur kan 
man utmana, hur man kan stötta. Det är det det handlar om, att alla elever har 
ju rätt. Även om vi har ett särskilt uppdrag inför de svagaste så har vi även ett 
uppdrag inför de starkaste och alla mitt emellan naturligtvis.  

 
De pedagogiska tips som nämndes kunde gälla specifika stödmaterial, som till 
exempel flipped classroom : 

 
Det vi har jobbat med, jag tänker det är ju det här studie-, ett svenskt webbase-
rad stödmaterial det är som flipped classroom. Du kan alltså repetera lektionen, 
vi har det i SO, NO och matte och engelska, och då kan man ju som elev - alla 
har ju en egen licens så att säga, så man har en egen sida så man kan ju sitta 
hemma och titta på samma lektion tre, fyra gånger till. Sedan  kan du svara på 
frågor och så kan läraren se: ”ja, Kalle eller Mohammed, de klarar de här frå-
gorna, men inte de här”. Så kan man gå in och jobba eller så ser man ”nu har 
de klarat det! check och bock på det,” och det tycker vi har varit bra. 

 
De förslag till arbetssätt som framkastades gällde ofta att använda just fantasin 
för att finna lösningar; det kunde också gälla att använda alla kompetenser 
som finns tillgängliga, däribland föräldrar och barnen själva: 
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Man lär sig i arbetet, man måste hela tiden vara påhittig, hela tiden tänka ge-
nerellt, men framförallt, vad ska man säga, varje elev ser olika ut. Ja det är 
jättestort! hur får man motivation? vad är problemet egentligen? kanske ska 
man samarbeta? upptäcka på vilket sätt föräldrar ska in? vad är kuratorns jobb? 
vad är psykologens jobb? vad är speciallärarens? vad ska alla lärare veta? […] 
vi som har lite äldre barn kan också prata mycket med barnen.  

   
Rektorerna framhöll i flera fall att elever kunde tillfrågas och att personal 
skulle ges möjlighet att samarbeta: 

 
Jag tycker att det skulle vara obligatoriskt att man gör det oavsett ålder på barn 
[…] min upplevelse eller erfarenhet är att eleverna nästan alltid kan beskriva 
någonting om sig själva, hur man ser på de svårigheter som man eventuellt har 
och att man fångar det. Jag tror vi tappar många och sedan kanske man ser hela 
resan på högstadiet.  

Man kanske har ett samtal, vilket är väldigt sällsynt men att man pratar med 
eleven och frågar: hur tänker du? Liksom att ha, att bevaka det området liksom. 

 
Beskrivning av kompetenser som anses nödvändiga för den lärare som ska 
genomföra stödåtgärder 

Alla grupper av ordinarie ansvariga lärare, utom en, uttryckte, i den mån de 
talade om nödvändiga kompetenser för lärare som ska genomföra stödåtgär-
der, att ”någon annan” skulle genomföra stödåtgärderna:   

 
Vi ordinarie ansvarig lärare kunde anpassa i klassrummet och om inte det var 
tillräckligt eller inte gav det resultat som man hade hoppats på då kopplades 
det särskilda stödet in och då tänker ju jag som lärare som sitter på mötet, ja, 
det är då det kommer andra människor in och hjälper till. Så tänker jag mig! 

 
Speciallärarna/specialpedagogerna uttryckte att det undantagsvis fanns lärare 
som hade kunskap om stödåtgärder och förmåga att anpassa undervisningen - 
och att de såg som sin uppgift att “rädda” barnen genom att placera dem hos 
dessa lärare: “det gör vi ju också att vi rent fysiskt placerar vissa elever vid 
vissa, till vissa lärare”, ”en optimal lärare fixar, en gammal lärare, inte vet jag, 
det fixar han, relation-relation, ser den, ser den”. De benämnde i vissa fall 
dessa lärare som ”superlärare”:   

 
Och så finns det superlärare, som, ja som har haft det där i sig i tjugo års tid 
[…] utan att reflektera […] de bara gör det. Men de där superlärarnas insatser, 
de pratar vi plötsligt om […] inom arbetslaget. Och där finns en jättepotential, 
tänker jag, att utveckla ett bra arbete, men det gäller att få tid i arbetslaget, att 
föra de samtalen […] och där har vi ju det här med kollegialt lärande, alltså 
”vad gör du?” 
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Specialpedagogerna/speciallärarna uttryckte också att de hade idéer om hur 
man skulle kunna öka ordinarie ansvarig lärares kunskap om stödåtgärder:  

 
… att vi ska försöka få in att lärare kan komma till Elevhälsoteamet … att när 
vi träffas att man kanske tar upp en eller två elever och då är hela Elevhälso-
teamet med och då kan man ge tips, idéer ”prova det här till nästa vecka” och 
så ses vi igen och då, det är ju också anpassningar 

 
De framhöll att förutsättningar egentligen finns för att öka ordinarie ansvarig 
lärares kunskap om stödåtgärder: om studiedagar används till förkovran inom 
detta angelägna område istället för allehanda hugskott med planlöst innehåll: 

 
Idag har vi haft de här pålagorna under många år, eeeh, att alla ska göra lika 
och det har varit PBS och post-it lappar och tåg upp till Åre och Örebro och 
föreläsningar och sedan går det några år och så är det inte en kotte som pratar 
– då är det borta. Och sedan kommer något nytt och nya dyra föreläsare är det 
som vräker ut och alla ska ta åt sig men ingen fortbildning av dig själv, och ditt 
kunnande i pedagogik – idéer! Det är ju helt förödande därför att vi har ju olika 
behov. Jag kanske är jättebra på mina ämnen men jag skulle behöva fortbilda 
mig inom ”hur når jag ut”?  

 
De kompetenser som rektorerna beskrev hos lärare som kan genomföra lyck-
osamma stödåtgärder liknade de som specialpedagogerna/ speciallärarna be-
skriver; rektorerna använde inte begreppet superlärare, men de egenskaper de 
beskrev för tankarna till en sådan. Det var dock mycket tydligt att rektorerna, 
samtidigt med sin egen tro på stödåtgärder, påtalade en bristande förmåga hos 
vissa ordinarie ansvariga lärare: 

 
elever som är på gränsen eller de har väldigt låga resultat på tester och man ser 
att alltså socialt så har eleven utvecklats i alla fall men man som lärare känner 
så här ”ja, ska han verkligen gå här? är det här inte särskolemässigt?” och så 
vidare och så vidare. Jag blir tokig på det här att prata ”särskolemässig”! en 
lång procedur innan man hamnar där, men alltså lägga väldigt mycket tid på 
den biten att du samtidigt ska känna dig trygg att undervisa det här barnet för 
någonstans är det en okunskap: ”gör jag rätt saker? han klarar ju inte engelskan 
här, han kan ju aldrig vara med”.  

 
Rektorerna framhöll att kunskapen om stödåtgärder hos ordinarie ansvarig lä-
rare skiftar. ”Det kan vara läraren som är anpassningen i klassrummet, en del 
lärare är väldigt duktiga på det […] andra har svårare att se eleverna”. Rekto-
rerna menade därmed att lärares kunskap om stödåtgärder behövde öka: 
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… lärare på något sätt inte riktigt, alltså utnyttjar sin verktygslåda alla gånger 
så där spontant och bara gör. De sitter ju och säger att någon annan ska komma 
in, jag vet inte riktigt varför. Men det finns de lärare som är väldigt benägna 
att göra det. 

 
 

Rektorerna gav också exempel på att ordinarie ansvarig lärare hade en bered-
skap att genomföra stödåtgärder, men saknade tilltro till sin egen kunskap på 
området:  

 
Den lärare som vi hade problem med tidigare, hon visste ju med sig att den här 
eleven behöver lite framförhållning och liksom lite tidigare planering för att 
inte få sina utbrott och så där och […] jag sa till henne att ta fem minuter innan 
dagen börjar, fem minuter, och sätt dig med honom och berätta hur du har tänkt 
dig idag och då säger hon ju själv spontant att ”ja men så har jag också tänkt” 
och då tänker man ju, ”ja men varför har du inte gjort det för länge sedan”?  

 
Rektorerna gav dock också exempel på att enskilda ordinarie ansvariga lärare 
hade kunskap om och genomförde stödåtgärder: 

 
På min skola när lärare planerar ett arbetsområde så gör man även där liksom 
någonting för alla men ändå anpassningar, alltså samtidigt anpassningar för 
några så att säga, så det är egentligen anpassningar till alla. Ändå, jag vet inte 
hur jag ska uttrycka mig […] det är väldigt lite som är generellt så att man bara 
kör ut någonting, utan man tänker väldigt mycket. Man tänker på vilka elever 
har: ”vad ska jag göra? hur ska det här fungera bäst? hur det ska tas emot? och 
där kanske jag måste skruva lite mer. Det här kanske går lite fortare, han måste 
ha två. Introducera två gånger vad vi ska göra för den gruppen.” Ja, jag tror att 
åtminstone på min skola ser det ut så. 

 
Det framgick av fokusgruppssamtalen med rektorerna att det i många fall 
fanns krav på att ordinarie ansvarig lärare genomför anpassningar:  

 
Undervisning är anpassning […] det är kommunikationssätt som fungerar […] 
vad då 32 hormonstinna sextonåringar och en lärare, vad sjutton har man inte 
ledarskap och en förmåga att anpassa då är man ju körd! 

 
De gav fler exempel på åtgärder för att öka ordinarie ansvarig lärares kun-
skaper om stödåtgärder: 

 
Organisationen, logistiken, hur lärarna kan organisera i att de samarbetar. Det 
kan ju vara två lärare med var sin klass, men de kan ändå dela gruppen i olika 
grupperingar för att stötta dem eller om man är två ibland i en klass så kan man 
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också, en kan ha tre elever, en femton, ja hur man nu organiserar är också en 
faktor, tycker jag. 

 
När de exemplifierade åtgärder för att öka ordinarie ansvarig lärares kun-
skaper om stödåtgärder var det ofta fråga om förslag på samarbete: 

 
Det måste vara flexibelt, alltid! Man ska kunna titta på individen i gruppen 
men fortfarande måste man förändra grupper för att hjälpa individen. Man tar 
hjälp av gruppen/personalen och så jobbar man flexibelt. Då kan man ändra 
och göra om flera gånger. Man behöver också utvärdera ofta, se angående hur 
ser det ut nu med måluppfyllelse och sociala mål och kunskapsmål.  

 
De framhöll dock också starkt att deras främsta ansvar är skolans totala bud-
get: ”att hålla budget i balans – det är det viktigaste”. 

Diskussion  
Först diskuteras resultaten i form av idealtyper utifrån Skrtics begrepp. Däref-
ter berörs synen på ansvarsfördelning hos yrkesgrupper, förhållandet extra an-
passningar - behov av särskilt stöd. Slutligen diskuteras inkludering och den 
förväntan detta ställer på ordinarie lärare.  

I personalgruppernas diskussioner om de nya bestämmelserna kunde tre 
idealtyper urskiljas i relation till hur de talade om stödåtgärder och till hur de 
talade om vilka lärarfärdigheter som behövs för att tillgodose stödet. Med ut-
gångspunkt i Skrtics teori (1991) benämns dessa tre idealtyper maskinbyrå-
krati, professionell byråkrati respektive adhokrati. Inom idealtypen maskinby-
råkratier återfanns de flesta rektorer och specialpedagoger/speciallärare - ma-
skinbyråkrati strävar efter formaliserade och standardiserade beslut. Inom ide-
altypen professionella byråkratier återfanns mestadels ordinarie ansvariga 
lärare - inom professionella byråkratier gör arbetarna specialiserade typer av 
arbete med en specifik klientgrupp. Inom idealtypen adhokrati fanns en grupp 
av ordinarie ansvariga lärare – adhokrati karaktäriseras av att man går ifrån 
standardiserade lösningar och strävar efter kommunikation med varandra; en-
ligt Skrtic (1995) utgör detta nyckeln till framgång. Se Figur 1 nedan. 

Inom maskinbyråkrati föreslog många specialpedagoger/speciallärare och 
rektorer att extra anpassningar är fullt möjliga att genomföra. Med andra ord 
var de beredda att implementera reformen. De eftersträvade standardiserade 
lösningar. De ansåg att ordinarie lärare skulle vara ansvariga för att tillgodose 
dessa anpassningar och de talade om läraregenskaper viktiga för att genom-
föra reformen, något som med uttryck lånat från en av respondenterna kan 
beskrivas som ”superlärare”.  
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maskinbyråkrati  professionell 
byråkrati 

adhokrati 

rektorer, speciallärare, 
specialpedagoger 

lärare  lärare 

standardiserade lös-
ningar 

lösningar är definierade 
på förhand 

inga standardlösningar eller 
lösningar definierade på 
förhand – behov av kom-
munikation  

direktiven är fullt 
möjliga att genomföra 

elever behöver särskilt 
stöd och speciallärare ska 
ansvara för det  

behov av samarbete mellan 
lärare; behov av ekono-
miska förutsättningar 

Figur 1: Analys av de olika yrkesgruppernas utsagor utifrån Skrtics begrepp 
 
De ordinarie ansvariga lärarna däremot fanns under professionell byråkrati 

och under adhokrati. De ordinarie ansvariga lärare som befann sig inom ide-
altypen professionell byråkrati försvarade sin profession; de menade att det är 
svårt för lärare att ta hand om variationen av elever i klassrummet, de föreslog 
att stöd skall ges utanför klassrummet samt att det är speciallärare och speci-
alpedagoger som skall ta hand om elever. De talade om särskilt stöd.  

En grupp lärare kategoriserades under förhållningsättet adhokrati. Denna 
grupp lärare ansåg att ledning och stimulans till alla elever, extra anpassningar 
som görs för vissa elever och särskilt stöd som ges till elever i behov av detta 
är fullt möjliga att genomföra. De talade däremot inte om någon särskild grupp 
som skulle ta hand om eleverna utan pekade på behovet av kommunikation 
och samarbete mellan personalen för elever i behov av stödåtgärder.  

Slutsatsen är att medan en ny reform är föreslagen och det kan påstås att 
den har goda konsekvenser för inkludering, vill vi mena att huruvida reformen 
har konsekvenser för inkludering beror på hur skolans personal tolkar och för-
står reformen. Inkluderingssträvanden kan, om vi följer Skrtics (1991) reso-
nemang, hindras av skolans byråkratier, i vilka rektorer och specialpedagoger 
(yrkesgrupper som har centrala positioner och övergripande ansvar kring sko-
lans organisation) arbetar med standardiserade lösningar och ser bestämmel-
ser som en rutin att införa. De ordinarie ansvariga lärarna å andra sidan är fasta 
i den professionella byråkratin, där samarbete saknas inom personalen. Var 
och en följer sin egen profession och dess intresse. Några få lärare resonerar 
om extra anpassningar och särskilt stöd som något oproblematiskt, något som 
kan lösas genom ett gott samarbete, med kommunikation mellan olika yrkes-
grupper, vilket ses som naturligt. Dessa lärare arbetar på en liten skola och kan 
sägas befinna sig i ett adhokratiskt förhållningssätt. 

När det gäller de olika yrkesgrupper som ingår i studien, blir det tydligt hur 
ansvaret för elever i behov av särskilt stöd förhandlas mellan olika profess-
ioner. Det handlar om professionellas syn på särskilt stöd, men också om syn 
på vad som är orsaker till de svårigheter elever möter i skolan (Göransson, 



 193 

Lindqvist & Nilholm, 2015; Lindqvist et al., 2011; Nilholm, Almqvist, Gö-
ransson & Lindqvist, 2013). Det finns också skillnader mellan olika yrkes-
grupper kring vem de ser som ansvarig för att stödja elever i behov av särskilt 
stöd. Rektorer och specialpedagoger/speciallärare såg lärare som huvudansva-
riga för elever i behov av särskilt stöd. Flera grupper lärare upplevde däremot 
behov av speciallärare och enbart en grupp lärare såg samarbete mellan yrkes-
grupperna men även lärare emellan som viktig. Dessa motsättningar framkom-
mer tydligt i de synsätt som representeras av byråkratier i enlighet med Skrtics 
begrepp (1991). Det betyder, om vi följer Abbotts (1988) resonemang, att både 
specialpedagoger/speciallärare och lärare förväntar sig att den andre skall ta 
ansvar för elever i behov av särskilt stöd, i en ständig förhandling om ”vem 
som ska göra vad till vem” (Lindqvist, 2013).  

De nya riktlinjerna om extra anpassningar (SFS 2010:800, 3 ch., § 5a, 
2014:456) innebär att lärare får stort ansvar i att genomföra extra anpassningar 
i klassrummet. Men historiskt sett har lärares respektive speciallärares/speci-
alpedagogers ansvar vad gäller arbetet med elever i behov av särskilt stöd de-
finierats något olika i skolans styrdokument (Isaksson & Lindqvist, 2014; 
Malmqvist, 2015; SOU 1999:63; SOU 2008: 109). Det kan förklara förvir-
ringen kring den person som skall vara ansvarig för extra anpassningar och 
särskilt stöd. Denna fråga är dock viktig i relation till möjligheter för inklude-
ring. I rektorers och specialpedagogers/ speciallärares resonemang om “super-
lärare” framgår tydligt att lärares kompetens att erbjuda det stöd och den sti-
mulans som alla elever är i behov av har konsekvenser för när och hur behov 
av särskilt stöd uppstår. Finns det goda anpassningar, behövs inte särskilt stöd. 
En tydlig skiljelinje mellan specialundervisning och ordinarie undervisning 
har visat sig motverka inkludering (Graham & Slee, 2008; Graham & Jahnu-
kainen, 2011). Dessa två system är avhängiga varandra och när specialunder-
visning erbjuds, legitimeras det ordinarie systemets oförmåga att ge alla elever 
stöd (Barton, 1999; Thomas & Loxley, 2001). Därmed finns det behov av att 
diskutera vad som skall ingå i ordinarie anpassningar, extra anpassningar och 
vad som därmed kan räknas som särskilt stöd. 

 
Den övergripande bild som framkommer av resultaten i denna studie är att 

• det hos rektorer finns en tro på inkludering, och ett krav på att ordinarie 
ansvarig lärare ska genomföra stödåtgärder. Rektorerna ger också kreativa ex-
empel på inkluderande åtgärder 

• det hos specialpedagoger/speciallärare finns en ambivalens gällande 
stödåtgärder, innebärande att exkluderande lösningar i stor utsträckning före-
slås – för att kompensera elever på grund av att ordinarie ansvarig lärare inte 
förmår genomföra inkludering 

• det hos rektorer och specialpedagoger/speciallärare finns en föreställning 
om att en skicklig lärare kan klara av stödåtgärder; detta samtidigt som  
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• det hos ordinarie ansvarig lärare finns en osäkerhet gällande stödåtgärder, 
framför allt gällande deras tro på sin kunskap om inkludering och sin förmåga 
att genomföra den. 
 
I denna studie fanns tecken i samtalen på att beredskapen att genomföra led-
ning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd var sämre hos ordina-
rie ansvarig lärare än hos speciallärare/specialpedagoger samt rektorer. Fram-
för allt visade sig detta dock i rektorernas och specialpedagogernas/speciallä-
rarnas tal om lärarnas beredskap och förmåga. De sätter sig därmed över lä-
rarna och höjer sin egen förmåga och beredskap; faktum kvarstår dock att det 
är de ordinarie ansvariga lärarna som förväntas genomföra stödåtgärderna i 
fråga.  

Frågan återstår då om det ändå är rimligt att ”superlärare”, i betydelsen 
lärare som innehar en särskild metakognitiv förmåga som gör det möjligt att 
anpassa sin undervisning efter mångfalden av elever, skulle kunna åstad-
komma inkluderande verksamhet. I Parsons och Vaughns studie (Parsons & 
Vaughn, 2013) påvisades detta; författarna poängterade dock att detta kräver 
särskild förmåga. Eftersom klassrumsundervisning är komplex och oförutsäg-
bar måste läraren i fråga ha en känsla för att kunna ”ta fram” en anpassning i 
stunden – en fingertoppskänsla helt enkelt. Vissa forskare menar att denna 
kompetens framför allt återfinns hos speciallärare (Kurth & Keegan, 2014); 
andra forskare framhåller att även ordinarie ansvarig lärare med goda insikter 
i specialpedagogik är kompetenta i detta avseende (Hsien, Brown & Bortolli, 
2009; Florian, 2008; Rouse, 2008).  

Viktigt att påpeka är dock att ordinarie ansvariga lärare inte bara plötsligt 
kan ta på sig en mantel och förvandlas till ”superlärare”. Inkluderande praktik 
är inte lätt att åstadkomma för ordinarie ansvariga lärare. Många studier visar 
på detta (deRoche, 2013; Hesjedal, Hetland, Iversen & Manger, 2015; de 
Boer, Pijl & Minnaert, 2011; Campbell, Gilmore & Cuskelly, 2009; Buell, 
Hallam, Gamel-Mccormick & Scheer, 1999); de behöver stöd för att utveckla 
inkluderande undervisning. Likaså behöver de tid för reflektion över sin 
undervisning (Ainscow, 2014; DeRoche (2015), Hejsedal. fl. (2015), Buell m. 
fl. (1999).  

I vår studie var det en grupp av ordinarie ansvariga lärare som beskrev just 
en sådan arbetssituation: de samarbetade sinsemellan, och även över profess-
ionsgränser: ordinarie ansvarig lärare, speciallärare/ specialpedagoger tillsam-
mans. Denna grupp har vi redan definierat som exemplifierande idealtypen 
adhokrati, enligt Skrtics (1991, 1995) klassificeringar. Enligt Skrtic är denna 
idealtyp en övergångsform på väg mot utvecklandet av en inkluderande skola. 
Den nya reformen kan därmed ses som en tvångströja för ordinarie ansvarig 
lärare – om de inte får förutsättningar att, i rimlig takt, utveckla sin förmåga 
och kunskap om att anpassa undervisningen för alla elever, som ett led mot en 
inkluderande undervisning; för att sådan utveckling ska vara möjlig krävs där-
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med att rektorer inte endast tvingas prioritera ”budget i balans” och att speci-
allärare/specialpedagoger inte endast ”underkänner” ordinarie ansvarig lära-
res förmåga till inkluderande undervisning. Den fortbildning som ordinarie 
ansvarig lärare efterfrågar behövs, till exempel enligt de idéer som framkastas 
av Rouse (2008), innebärande att lärare behöver utveckla inte bara tro på in-
kludering, utan i nästa steg även kunskap om inkluderande praktik, för att slut-
ligen kunna genomföra sådan. 

Bortsett från det vetenskapliga bidraget är denna artikel även relevant för 
praktiskt utvecklingsarbete; den belyser hur svensk skolpersonal tolkar och 
förstår de nya bestämmelserna kring stödåtgärder. Artikeln diskuterar också 
konsekvenser av olika förståelser relaterat till inkluderingstanken. På så vis 
kan denna artikel vara utgångspunkt för ytterligare diskussioner om inklude-
ring och hållbara lösningar till behov av stödåtgärder i skolan.   

Tack 
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Bilaga 1  

Utvärdering av fokusgruppssamtal  datum: 
 

1. Jag har fört fram mina synpunkter 
a. Nej, inte alls 
b. Nej, bara delvis 
c. Ja, i viss mån 
d. Ja, absolut 

 
2. Anledningen till att jag inte har fört fram mina synpunkter helt 

och hållet: 
a. En känsla av grupptryck 
b. Rädsla att såra/genera någon 
c. Mina synpunkter kom fram ändå 
d. Annan orsak 

 
Kommentarer: 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2  

Manual för fokusgruppssamtalen 
 

• Kom i god tid, arrangera stolar och bord, helst ett runt bord. Pla-
cera inte dig själv i ena änden. Kolla utrustningen (bandspelare, 
batterier, mikrofoner, band: använd för säkerhets skull mer än 
en bandspelare). 

• Börja med att säga något personligt på en nivå som är lämpligt 
för den kommande diskussionen 

• Säg därefter: ”ni kommer att få tala väldigt fritt och jag/vi kom-
mer att säga så lite som möjligt; ni kommer att tala med varandra 
och inte med mig/oss i första hand. Om det blir tyst eller om det 
dyker upp något som är speciellt intressant kommer jag/vi att 
föra in det i diskussionen så småningom – men det är vad ni har 
att säga som är viktigt.” 

Guide till intervjun: 
1. Öppningsfrågor: faktafrågor som får alla att känna att de hör 

ihop: hur länge har ni arbetat i skolan? Vad arbetar ni specifikt 
med, och vilka åldersgrupper? 

2. Introduktionsfrågor: introducera ämnet (se ovan!), ge de del-
tagande möjlighet att tala om hur de ser på fenomenet: VAD ÄR 
SÄRSKILT STÖD? Var öppen för oväntade svar! 

3. Nyckelfrågor: VAD GÖR NI NÄR NI GER SÄRSKILT 
STÖD? HUR GÅR DET TILL OCH HUR ORGANISERAR NI 
DET SÄRSKILDA STÖDET? VAD ÄR SVÅRT/UTMA-
NINGAR I DETTA?  

4. Avslutande frågor: summera svaren på nyckelfrågorna och de 
synpunkter/idéer som dök upp i diskussionen. Fråga: vad av det 
ni nämnt är (1) stöd som ges till alla elever? (2) extra anpass-
ningar? (3) särskilt stöd?  VAD ÄR SKILLNAD MELLAN DE 
OLIKA TYPERNA AV STÖDÅTGÄRDER? Alla ges möjlig-
het att säga något om summeringen (gav den en trovärdig bild 
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av diskussionen eller ska något tilläggas, betonas eller tonas 
ned)? Det förväntas att tillägg görs här! 

5. Slutfråga: har vi missat något? Vill någon tillägga något? I 
detta skede kommer folk att le och skratta! 

6. Utvärdering: individuell skriftlig utvärdering enligt nedan  

 
Moderatorns roll: förhåll dig passiv, men lyssna aktivt! Visa värme, 
medkänsla, förståelse, engagemang, opartiskhet. Betona att du inte är 
någon expert, ta inte en ståndpunkt (risken om du ler uppmuntrande är 
att andra får intrycket att det finns en ”korrekt” åsikt), håll huvudet 
kallt om det uppstår tystnad - vänta på svar; någon kommer att säga 
något så småningom. Viktigt: när intervjun genomförs är det bra att 
skriva ner de första orden på varje replik samt namnet på den som 
talar; det underlättar utskrift av intervjun. 
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Kategoriseringsprocessen i pedagogisk praktik 
utifrån ett ekologiskt perspektiv 

TINA HELLBLOM-THIBBLIN  
 
 

Sammanfattning 
Syftet med kapitlet är att diskutera och problematisera frågor som rör 
kategoriseringsprocesser i pedagogiska praktiker med utgångspunkt från två 
ekologiska analysmodeller. Med exempel från empiriska studier där dessa 
modeller används, diskuteras begreppsanvändning i pedagogiska verksam-
heter samt de utmaningar som kan uppstå i samband med barns lärande och 
sociala utveckling. Kategorisering som grund för pedagogisk problemlösning 
och konsekvenserna av att kategorisera barns varierande förmåga och 
erfarenhet behandlas i kapitlet. Men kategorisering baserad på förutsättningar 
och behov innebär också en utmaning utifrån idén om inkludering och detta 
diskuteras. Det finns anledning att även uppmärksamma vilken roll 
kategoriseringar kan ha i den pedagogiska praktiken. De båda 
analysmodellerna bidrar till en fördjupad förståelse av villkor och 
förutsättningar för begreppsanvändningar i olika pedagogiska praktiker och 
tydliggör kategoriseringsprocessers dynamiska och interaktionistiska 
karaktär. Det handlar om en interaktivitet mellan olika komponenter i en 
kategoriseringsprocess och analysmodellerna synliggör detta. 
 
Nyckelord: ekologisk analysmodell, exkludering, grupptillhörighet, inklude-
ring, identitetsprocess, interaktioner, kategorisering, kategoriseringsprocess, 
pedagogiska övergångar. 

Inledning 
Syftet med kapitlet är att diskutera och problematisera frågor som rör 
kategoriseringsprocesser i pedagogiska praktiker med utgångspunkt 
från två ekologiska analysmodeller. I dagens samhälle är det ett känt 
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faktum att kategoriseringar används för att beskriva olikheter männi-
skor emellan. Det kan handla om etnicitet, kulturella skillnader, social 
bakgrund, religion och sexuell läggning, men även intellektuella skill-
nader i samband med lärande och utveckling. Kategorisering kan besk-
rivas som en sociokulturell och kontextberoende process (Daniels, 
2006), som innebär att man särskilt tar fasta på identifiering, bedömning 
och intervention.  

I have been concerned with the ‘work’ that the process of categorization can 
do in the sociocultural practices of identification, assessment and intervention 
(ibid, p. 8). 

 
Förmågan att bilda kategorier kan ses som en central del av människans upp-
fattningsförmåga (Deng & Sloutsky, 2015) där språk och tänkande är centrala 
fenomen (Bowker & Leight, 1999). Kategoriseringar sker på flera nivåer i 
samhället (Daniels, 2006) och kan innebära att identiteter skapas som leder till 
ett “vi och dom” tänkande. Kategorisering används därför ofta som grund för 
differentiering och individualisering.  

Beskrivningar och formuleringar för barns förutsättningar, behov och er-
farenheter i olika lärmiljöer är ett första steg i en kategoriseringsprocess som 
innebär att identifiera hinder eller symtom. Nästa steg i processen är att belysa 
hur och varför kategoriseringarna används. Det handlar även om villkor och 
förutsättningar för framväxten av viss kategorisering beroende på den aktuella 
tiden och platsen (Johannisson, 1990). Utgångspunkten är att man inte kan 
förstå hur barns problem blir kategoriserade, om man inte beaktar det konkreta 
sammanhang där detta sker. Barns ”problem” finns inte i ett tomrum utan i 
bestämda sammanhang där förhållanden på såväl mikronivå som makronivå 
medverkar till hur barnets förutsättningar och behov kategoriseras och förstås. 
Flera studier visar på betydelsen av att involvera miljöfaktorer för att förstå 
förutsättningarna för barns lärande och utveckling (Gal, Schreur & Engel-Ye-
ger, 2010; Tufvesson & Tufvesson, 2009). Med en ekologisk utgångspunkt 
ses kategoriseringar i ett sammanhang med många interaktiva element att ta 
hänsyn till. 

Vad som får betydelse i en kategoriseringsprocess utifrån ett ekologiskt 
perspektiv, kan handla om individuella faktorer och förhållanden som är kop-
plade till identitet och tillhörighet, liksom interaktioner mellan individen och 
förhållanden i miljön. Begrepp som olikhet, identitet och tillhörighet kan då 
få betydelse, liksom bedömning och åtgärder. Lärandet är en social process 
och känslan av tillhörighet är en viktig del i socialiseringsprocessen och för 
rollidentitet i gruppen (Dockett & Perry, 2009; Leggett & Ford 2015).  

Teaching and learning is a highly social process requiring quality interactions 
to emerge between children, educators and peers. How children are socialised 
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within groups greatly impacts upon individual children’s growth and develop-
ment. Children encounter many forms of groups as they interact within the 
communities they live (Leggett & Ford, 2015, p 199). 

 
I kapitlet redovisas inledningsvis aktuell forskning kring begreppsanvänd-
ningar för hinder i barns sociala samspel. Sådana hinder har diskuterats i sko-
lans värld under lång tid liksom i aktuella samhällsdebatter idag, bland annat 
i samband med neuropsykiatriska diagnoser och beteenderelaterad problema-
tik (DuPaul & Jimerson, 2014; Graham & Jahnukainen, 2011). Vad som med-
verkar till kategoriseringar i pedagogiska praktiker belyses i kapitlet och där-
med den roll kategoriseringar kan ha på såväl ett individuellt som på ett mer 
övergripande plan.  

Identifiering, bedömning och intervention redovisas i kapitlet som centrala 
områden i en kategoriseringsprocess och utifrån ett problemlösningstänkande.  

Identifiering, bedömning och pedagogiska implikationer  
Skolbarns ”problem” har formulerats olika genom åren och verktygen för dia-
gnostisering och problemidentifiering har varierat. Vad som i början av 1900-
talet betraktades som uppfostringsproblem eller moraliska ”avvikelser” sågs 
därefter alltmer som fenomen eller förhållanden relaterade till sociala faktorer 
och uppförandeproblem (Palmblad, 1994). Uppförandeproblem är inte isole-
rade individbundna svårigheter, utan framträder i interaktionen mellan barnet 
och miljön (Ogden, 2003). Idag beskrivs barns beteendeproblem ofta i termer 
av svårigheter i socialt samspel, koncentration och uppmärksamhet, något som 
även avspeglar sig i medicinska diagnoser (Jacobsson, 2004) till exempel neu-
ropsykiatriska funktionsnedsättningar (Graham, 2007; Mooij & Smeets, 
2009). I Sverige uppskattas ca 5 % av alla barn i skolåldern ha diagnosen 
ADHD (Socialstyrelsen, 2015).  

Tendensen att identifiera barnet med stöd av olika kategoriseringar kan 
leda till en form av identitetsskapande eller stämpling (Mowat, 2014). Det be-
tyder att kategoriseringsprocessen i vissa fall är parallell med en identitetspro-
cess (Hjörne & Säljö, 2014a; Renshaw, Choo, & Emerald, 2014). Begreppen 
”identitet” och ”tillhörighet” kan diskuteras som individuella effekter av ka-
tegorisering och pedagogisk problemlösning (Flum & Kaplan, 2012). Studier 
visar att sättet att tala om barn i förskola och skola kan medverka till hur barns 
olikheter uppfattas och beskrivs (Harwood & Allen 2014; Hellblom-Thibblin, 
Sandberg & Garpelin 2017; Jordan, Schwartz & McGhie-Richmond, 2009). 
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Därmed får vissa aktörer en central roll för att identifiera, bedöma och for-
mulera barns förutsättningar till lärande (Daniels, 2006).  

My suggestion is that processes of categorisation as they are often enacted 
stand in the way of practices of co-configuration or personalising. These pro-
cesses of categorisation appear to serve professional needs. (ibid, p. 8) 

 
Inom forskningen växer också intresset för diagnostisering, kategorisering och 
dokumentation (Harwood & Allen, 2014). Det finns därför anledning att sär-
skilt uppmärksamma vilken roll kategoriseringar kan ha i den pedagogiska 
praktiken.  

Samspelsproblem, emotionella ”problem” och beteenderelaterade problem 
tycks ha en tydlig koppling till exkluderande pedagogiska stödåtgärder som 
på en individuell nivå kan bidra till känslan av grupptillhörighet (Garpelin, 
2014), men även vara identitetsskapande (Leggett & Ford, 2015). Utifrån in-
kluderingstanken kan detta uppfattas som en utmaning eller ett dilemma. Syf-
tet med inkluderande skolor är bland annat att skapa förutsättningar för alla 
elevers delaktighet i skolans uppgifter och att minska stigmatisering och ut-
slagning (Mowat, 2014). En historisk tillbakablick visar att skolans åtgärder 
för att möta barns olika förutsättningar och behov ofta inneburit förflyttningar 
till särskilda undervisningsgrupper (Ahlström, 1986), särskilt i samband med 
utmanande beteenden eller bristande social kompetens (Graham & Jahnukai-
nen, 2011). I flera studier granskas relationen mellan ”problem” och åtgärder 
i en inkluderande skola (Göransson, Nilholm & Karlsson, 2011) liksom kopp-
lingen mellan ekonomiska villkor och särskilda behov (Greene 2007; Wishart 
& Jahnukainen, 2010). Utvecklingen idag är att fler barn får undervisning i 
särskilda undervisningsgrupper (Heimdahl-Mattson & Malmgren Hansen, 
2009; Magnusson, 2015) parallellt med att behoven av specialpedagogiska 
stödinsatser ökar (Graham & Jahnukainen, 2011). Även efterfrågan på dia-
gnoser i skolans värld ökar (Mooij & Smeets, 2009), bland annat som underlag 
för beslut om undervisning i särskilda grupper. 

Utifrån detta framträder en tydlig koppling mellan viss kategorisering och 
pedagogiska undervisningsstrategier. De åtgärder som väljs får även betydelse 
på en individuell nivå, när grupptillhörighet och identitetsskapande är sam-
manlänkande med pedagogiska stödinsatser. Det är viktigt att man tydliggör 
sådana interaktioner för att förstå kategoriseringsprocesser i skilda miljöer. 

Skolan problematiseras inte sällan som en kategoriseringspraktik (Hjörne 
& Säljö, 2013; Lassinanti, 2014) där polariseringar framträder mellan en mer 
medicinsk position och en mer samhällsvetenskaplig. Experter i skolan idag 
är psykologer och psykiatriker när det gäller utredningar av barns förutsätt-
ningar och behov som grund för beslut om stödinsatser (Hjörne & Säljö, 
2014b; Lutz, 2009), men även elevhälsan har en sådan uppgift. Frågan är vad 
den medicinska professionen haft och har för inflytande i pedagogisk praktik 
och om den pedagogiska professionen behöver förstärka sin betydelse i en 
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kategoriseringsprocess där bedömning av ”problem” är en utgångspunkt. Ka-
tegoriseringars roll i den pedagogiska praktiken kan, utifrån detta problemati-
seras.  

Med ett ekologiskt synsätt på barns utveckling och lärande belyses bland 
annat verksamma aktörers betydelse i en kategoriseringsprocess där identifie-
ring och bedömning är viktiga utgångspunkter. DuPaul och Jimerson (2014) 
diskuterar avsaknaden av relevant forskning som bland annat tar fasta på kon-
textens betydelse och identifieringsfasen vid kategoriseringsprocesser.  

Kategorisering och sammanhanget 
Barn är en del av en komplex verklighet där en mängd variabler kan påverka 
de möjligheter och hinder som kan uppstå. Genom att undersöka relationen 
mellan det sammanhang som kategoriseringarna ingår i och själva kategori-
erna blir det möjligt att reflektera över kontextuella förhållanden. Identitets-
skapande processer kan vara ett resultat av interaktionen mellan individen och 
sammanhanget och utgör en del i en dynamisk process (Flum & Kaplan, 2012; 
Junehui 2010). I samband med pedagogiska övergångar mellan olika skolfor-
mer finns flera interaktiva variabler att beakta, som exempelvis kontextens 
betydelse för relationsskapande (Corsaro & Molinari, 2006; Peters, 2014). 
Övergångar från förskola till skola medför såväl möjligheter som utmaningar 
(Fabian & Dunlop, 2006; Sandberg, 2012; Shevlin, Kenny &  Loxley, 2008), 
till exempel är aktiviteter som sker i förskoleklass viktiga för barnens senare 
skolsituation (Corsaro & Molinari, 2000). Rimm-Kaufman & Pianta (2000) 
utgår från ett dynamiskt ekologiskt synsätt på övergången till skolan och ser 
bland annat relationerna mellan barn och omgivningen som viktiga att upp-
märksamma, men även hur sammanhang och relationer förändras över tid. 
Bilden av barnet eller elevskapandet är då i fokus liksom de processer och de 
aktiviteter genom vilka övergångar konstrueras (Lagos, 2014). Särskild bety-
delse får socialisationsprocesser och kontextuella faktorer (Ackesjö, 2014; 
Lutz, 2009). Kunskap om dessa förhållanden kan vara värdefull för att tydlig-
göra begreppsanvändningen som en central del i kategoriseringsprocessen och 
vad som skulle kunna ses som utmaningar och dilemman. Det handlar om hur 
förhållanden i miljön kan medverka till begreppsanvändning i tiden och där-
med finns en påverkbarhet i samband med kategorisering av barns ”problem” 
att vara medveten om i samband med identifiering och problemlösningsstra-
tegier.    

Kategoriseringsprocessen och ett teoretiskt ramverk  
Det finns en komplexitet kopplad till kategoriseringar, vilket innebär att man 
inte ser dem som ”en gång för alla givna” utan föränderliga och påverkbara i 
en dynamisk process (se t.ex Nordenfeldt & Nyström, 1986). Många katego-
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riseringar har sina särskilda nischer som bestäms av tiden, platsen och rum-
met, men även av de speciella omständigheter under vilka de uppträder (Hack-
ing, 1998).  

Ett ekologiskt perspektiv erbjuder en ram för att förstå flera nivåer av på-
verkan på barns lärande och utveckling. Ett teoretiskt ramverk som baseras på 
ett ekologiskt förhållningssätt till lärande kan vara rimligt att välja för att för-
stå kategoriseringsprocesser i samband med barns förmåga och sociala inter-
aktioner i utbildningssammanhang. Den ekologiska utgångspunkten kan an-
vändas som en form av tolkningsram för att förstå kategorisering mot bak-
grund av det sammanhang där detta sker. Barns möte med olika pedagogiska 
miljöer innebär en dynamisk process där individ, process, tid och kontext sam-
spelar enligt Bronfenbrenners och Morris (2006) bioekologiska teori. I studier 
om pedagogiska övergångar används ofta en bioekologisk teoretisk utgångs-
punkt för att förstå och förklara skillnader i t.ex. barns erfarenheter av lärande 
vid pedagogiska övergångar i olika lärmiljöer (Dockett, Petriwsky & Perry, 
2011).  

The combination of interactions, change and time sets up a dynamic model in 
which the transition to school can be explored by focusing on the overlapping 
or intersecting contexts of children´s experiencee (ibid, p 5). 

 
Den bioekologiska modellen har vissa likheter med den modell Hacking 
(1998) beskriver som en ekologisk metafor eller nisch. Han resonerar om ka-
tegoriseringsprocessens principer och presenterar en teoretisk modell, som 
han kallar en ekologisk metafor eller nisch, för att analysera framväxten av 
vissa mentala sjukdomsbegrepp i slutet av 1800-talet. Modellen kan ses som 
ett verktyg för att förstå liknande processer i vår tid. I hans teoretiska modell 
saknas den individuella variabeln och istället vill han erbjuda ett teoretiskt 
ramverk i syfte att försöka förstå framväxten av övergående mentala sjukdo-
mar i ett historiskt perspektiv. Modellen innebär att man försöker fånga vad 
som driver kategoriseringsprocesser framåt genom att föra in fyra villkor som 
Hacking beskriver som: medicinsk taxonomi, observerbarhet, kulturell pola-
ritet och effekt. ”An ecological niche must be constituted by many interacting 
elements” (Hacking, 1998, s. 97). Poängen med en sådan modell är att den 
lyfter fram komplexiteten i kategoriseringsprocessen genom att den betonar 
samspelet mellan medicinska, psykologiska, kulturella och sociala element. 
För att förstå villkor och förutsättningar för viss kategorisering i pedagogiska 
verksamheter behöver vi alltså undersöka sammanhanget. Den ekologiska 
modellen tar fasta på många element i samband med kategorisering. ”The me-
taphor of an ecological niche invites us to think of life in all its rich bio-com-
plexity” (Hacking, 1998, s. 82).  

Enligt Hacking finns det en kulturell och språklig dimension att ta hänsyn 
till i en kategoriseringsprocess. Utifrån detta finns även en koppling till en 



 206 

sociokulturell ansats med rötter i Vygotyskijs (1978) syn på lärande och ut-
veckling, där lärandet antas ske inom en social och kulturell gemenskap med 
kommunikation och språkanvändning som centrala begrepp. Utvecklingen av 
lärande och kunskaper sker i en kommunikativ process där interaktioner får 
betydelse. Skolans påverkansmöjligheter kommer därmed i förgrunden. Stu-
dier visar att barns "problem" till viss del har förändrats i takt med föränd-
ringar i samhället (Johannisson, 1990), och att villkor och faktorer på såväl 
mikronivå som makronivå är av betydelse utifrån detta. Kategoriseringar som 
används för svårigheter kopplade till barns och ungas lärande är påverkbara 
av sammanhanget och därmed finns en interaktivitet att särskilt uppmärk-
samma.  

Två dynamiska analysmodeller i två empiriska studier  
I det här kapitlet analyseras två teoretiska analysmodeller som har använts i 
två studier, som här redovisas som exempel för att förstå begreppsanvändning 
i pedagogiska praktiker. En central frågeställning är: Vilken förståelse bidrar 
två specifika ekologiska analysmodeller med i samband med kategoriserings-
processer i pedagogiska verksamheter? Båda modellerna, som här benämns 
analysmodell 1 respektive analysmodell 2, lyfter fram villkor och förutsätt-
ningar för begreppsanvändning i pedagogiska verksamheter. Modellerna är 
inspirerade av Hackings ekologiska metafor. Med närheten till datamaterialet 
modifierades analysmodellerna i respektive studie. 

Analysmodell 1 innefattar följande komponenter: expert, dokumentations-
rutin, läroplan och pedagogisk åtgärd. I modellen används begreppet expert 
för att täcka in alla som medverkar vid identifiering, bedömning och val av 
åtgärder i samband med begreppsanvändning för hinder i barns lärande och 
utveckling. Som nämnts tidigare finns det en kulturell och språklig dimension 
att ta hänsyn till i kategoriseringsprocesser. Läroplanen står för samhällets röst 
genom de kunskapskrav och krav på elevers utveckling som formuleras där. 
Läroplaner liksom dokumentationsrutiner ses som språkrör för tidens uppfatt-
ningar om lärande och därmed som verktyg för språklig styrning. Pedagogiska 
stödåtgärder tar fasta på organisatoriska åtgärder.  

Analysmodellen användes i en dokumentstudie (Hellblom-Thibblin, 2004) 
om kategoriseringar av barns ”problem” i skolans värld. I den studien är 
undersökningsmaterialet skolhälsovårdsrapporter, det vill säga årsberättelser 
från skolhälsovården för läsåren 1944/45 till och med 1988/89. Undersök-
ningsdokumenten är omfattande med över 1000 sidor text. Tack vare skolhäl-
sovårdens dokumentation fanns möjligheten att få en helhetsbild över be-
greppsfältet för barns ”problem” i skolans värld, avseende de aktuella sko-
lorna i datamaterialet och hur olika faktorer och förhållanden medverkar i ka-
tegoriseringsprocesser i ett tidsperspektiv. Metoden som användes i den 
studien var historiskt komparativ och analysarbetet utgick från en innehållsa-
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nalys (Graneheim & Lundman, 2004) av textdokument med stöd av den eko-
logiska analysmodellen. På grundval av den analyserades villkor och förut-
sättningar för begreppsanvändning för barns ”problem” i skolans värld över 
tid.  

Analysmodell 2, som används för att förstå begreppsanvändning i nutid, 
utgår från följande komponenter: aktivitet, observerbarhet, effekt och styrdo-
kument. Aktiviteter analyseras i termer av huruvida de är inriktade mot läran-
deaktiviteter eller mot socialt samspel och relationer. Observerbarhet avser 
hur hinder i lärandet identifieras, till exempel med hjälp av olika tester, obser-
vationer eller dokumentationsrutiner. Även de aktörer som identifierade hin-
der uppmärksammas utifrån den komponenten. Effekter handlar om insatser 
på en mer generell nivå där inkludering och uteslutningsprocesser kan uppstå. 
Individuella effekter relateras även till identitetsskapande processer. Be-
greppsanvändning för hinder som gäller lärande och utvecklingsmässiga 
aspekter är även kopplade till aktuell läroplan. Komponenten styrdokument 
kan ses som en röst från samhället på samma sätt som motsvarande komponent 
i analysmodell 1.  

Analysmodellen har använts i en studie (Hellblom-Thibblin, Sandberg & 
Garpelin, 2017), här kallad intervjustudie, som belyser lärares erfarenheter av 
pedagogiska övergångar från förskola och förskoleklass till första klass i 
grundskolan idag. Övergångar synliggör i studien, villkor och förutsättningar 
för begreppsanvändning inom respektive verksamhet. I fokus var lärares sam-
tal om barn och övergångar. Datainsamlingen genomfördes under hösten 2011 
och våren 2012, genom fokuserade temaintervjuer (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson & Wägnerud, 2012; Kvale & Brinkman, 2009). Sex olika grupper 
ingick i studien med totalt 36 lärare som arbetade i förskola, förskoleklass och 
i första klass i grundskolan Metoden som användes var kvalitativ och en in-
terpretativ ansats (Garpelin, 1997; Mehan, 1992) valdes för att synliggöra va-
riation och förståelse av hur lärare kommunicerar kring hinder och utmaningar 
i barns möte med förskolan, förskoleklass respektive första klass i grundsko-
lan. Intervjustudien bidrar med exempel på begreppsanvändningar för barns 
”problem” i dag.  

Alla dessa komponenter som analysmodellerna omfattar är viktiga för att 
förstå villkor och förutsättningar för begreppsanvändning i skilda pedagogiska 
miljöer och därmed i samband med kategoriseringsprocesser.  

Kategoriseringsprocesser i pedagogiska praktiker - igår och idag 
Med utgångspunkt från två empiriska studier tydliggörs, som tidigare nämnts, 
hur kategoriseringsprocesser kan förstås utifrån två ekologiska analysmo-
deller. Begreppsanvändningar för brister i socialt samspel väljs som exempel 
för att synliggöra vad respektive analysmodell kan bidra med. En anledning 
till det valet är att den sortens hinder för barns lärande och utveckling är sär-
skilt framträdande både i dokumentstudien och i intervjustudien, men även i 
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dagens samhälle i stort. Begreppsanvändningar för bristande socialt samspel 
innefattar även beteendeproblematik. Komponenterna som gäller analysmo-
dell 1 är: expert, dokumentationsrutin, läroplan och pedagogisk stödåtgärd. De 
komponenter som står i fokus för analysmodell 2 i intervjustudien är följande: 
aktivitet, observerbarhet, effekt och styrdokument. De två studierna presente-
ras inledningsvis med en redovisning av den aktuella begreppsanvändningen 
i tiden och därefter hur kategoriseringsprocesser kan förstås med stöd av ana-
lysmodellerna.  

Kategoriseringar i 1960-talets skola  
Undersökningsmaterialet i dokumentstudien omfattar skolhälsovårdsrappor-
ter från 1940-talet till 1990-talet. Ett resultat av den studien är att problembe-
skrivningarna i datamaterialet uppvisar en variation över tid. Undersöknings-
materialet har därför delats in i fyra tidsperioder. Hänvisningar till dokument-
studien i det här kapitlet avser dock endast en av de fyra tidsperioderna. Re-
dovisning av analysen omfattar den period som gäller för 1960-talet, då 
problembeskrivningar för barns och ungas sociala samspelsproblem var sär-
skilt framträdande. Perioden som är vald utgör ett exempel på hur analysverk-
tyget i studien har använts.  

Under 1960-talet skedde förändringar när det gäller vad som uppfattades 
som barns ”problem”. Sociala och beteenderelaterade problem blev nya pro-
blemfält för icke önskvärda beteenden, förhållningssätt och bristande förmåga 
att möta skolans krav. De nya begreppen som användes för socialt samspel var 
aggressivitet, bråkighet, beteendestörning, anpassningssvårighet, disciplin-
problem, hyperaktivitet, koncentrationsbrist och negativism. Ett exempel på 
begreppsanvändning i dokumentet: 

En stor del av konsultationerna på skolläkarnas mottagningar utgöres av elever 
med nervösa rubbningar, ofta förenade med beteenderubbningar i hem och 
skola (Rapport läsåret 1962/63, s.3).   

 
I och med de nya begreppen för social fostran och även för personlighetsfost-
ran markerades en förskjutning från barnets problem till barnet i miljön. Tids-
perioden visade även en förskjutning från tidigare fokus på inlärningsmöjlig-
heter och kunskapsinhämtning till att istället uppmärksamma sociala, emot-
ionella och moraliska problem. Beteenderubbningar beskrevs ofta som an-
passningsproblem, disciplinproblem eller uppfostringsproblem. Det innebar 
att samspelet mellan eleven och förhållandena i miljön hade betydelse för den 
sortens besvär och därigenom blev även omgivningen involverad. Orsakerna 
till de svårigheter som gällde sociala kategoriseringar som “problembarn” 
och ”obsklassbarn” antogs vara en följd av det moderna samhällets utform-
ning, det vill säga miljöns betydelse betonades.  
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Experter och dokumentationsrutiner  
De aktörer som har medverkat i kategoriseringsprocessen i skolan kallas här 
experter. I kraft av sin profession kan de knytas till bestämda problembeskriv-
ningar. Verksamma experter under den här perioden var skolläkare, skolskö-
terska, skolpsykolog och skolkurator. I slutet av 1950-talet kom skolpsykolo-
gen in i den svenska skolans verksamhet. Den ökade differentieringen av 
undervisningen som skedde under 1960-talet med fler alternativa undervis-
ningsgrupper ledde till en efterfrågan på urvalsinstrument och testrutiner. 
Detta gav skolpsykologerna ett stort ansvar. Skolpsykologerna medverkade i 
observation och dokumentation av bland annat sociala samspelsproblem i sko-
lan. Under 1960-talet tillkom ytterligare en ny aktör i skolans verksamhet, 
nämligen skolkuratorn. Den problembild som rörde moraliska och sociala pro-
blem kan kopplas till den professionen. Lärarna var visserligen den yrkes-
grupp som mötte alla olika barn i skolan, men de var inte framträdande aktörer 
i dokumentstudien. Med de nya experternas intåg i skolans värld kom upple-
velser, känslor och social kompetens att kategoriseras och dokumenteras. 

Sköterskornas beteendestatistik är ett exempel på observation av barnet. 
Normöverträdelser och avvikande beteenden noterades främst i samband med 
skolpsykologiska utredningar och särskild beteendestatistik. Det innebar att 
den sortens problem i huvudsak var beroende av en viss typ av dokumentat-
ionsrutiner. Skolsköterskorna hade dessutom uppgiften att vara skolkurator, 
vilket innebar att ”hjälpa rektor med disciplinfallen” (Rapport, 1963/64, s. 3). 
De nya dokumentationskraven innebar ett ökat behov av medicinsk bedöm-
ning av elever i samband med pedagogiska stödåtgärder som inte primärt rik-
tades till barn med inlärningssvårigheter. Med olika dokumentationsrutiner 
observerades alltså bestämda problem och som i flera fall var beroende av en 
specifik rutin.  I och med att den statistiska rapporteringen av diagnoser 
för ”särskild undervisning” förutsatte sjukintyg fick skolläkaren en central roll 
för den typen av åtgärd. 

Analysen visar att vissa experter och bestämda dokumentationsrutiner kan 
ha påverkat begreppsanvändningen i skolhälsovårdens dokument under denna 
period. Olika experter kunde alltså knytas till en viss sorts problembeskrivning 
eller kategorisering. Det sammanhang som kategoriseringarna verkade i hade 
därmed betydelse i kategoriseringsprocessen. 

Stöd och styrning i den gemensamma grundskolan 
I 1960-talets svenska skola, som studien begränsar, byggdes specialundervis-
ningen ut. Barn med anpassningssvårigheter, beteendeproblematik och sam-
spelssvårigheter överfördes ofta från traditionella klasser till särskilda under-
visningsgrupper som observationsklass eller observationsklinik. Det finns an-
ledning att anta att barn med anpassningssvårigheter både påverkades av för-
hållanden i skolmiljön och själva kunde påverka dem. Det handlar om ett 
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samspel mellan barnet och förhållanden i miljön.  Den medicinska verksam-
hetens roll för barns svårigheter i skolan behandlas särskilt i den svenska 
grundskolans första läroplan, Lgr62 (Skolöverstyrelsen, 1962). I den står att 
skolhälsovårdens medverkan är av ”stor betydelse i fråga om elever, som har 
svårigheter att följa undervisningen eller anpassa sig i skolan” (Lgr 62, s. 81). 
Enligt läroplanen behövs medicinsk, psykologisk och pedagogisk kompetens 
för att hantera ”skolsvårigheter”. ”Den medicinska-psykologiska aspekten på 
dessa problem bidrar att bringa klarhet i orsakssammanhangen och därmed till 
att de åtgärder som vidtas kan ge verklig hjälp” (Lgr62, s 82). Skolsvårigheter 
skulle belysas från olika perspektiv för att kunna mötas på ett framgångsrikt 
sätt och utredningar fick därmed stor betydelse. 

Utredningen beträffande elever med skolsvårigheter kräver, att problemen be-
lyses från olika synpunkter, under medverkan av läraren och- där sådana finns 
- av specialister av olika slag, t.ex. skolpsykolog eller kurator (ibid. s. 82). 

 
Skolhälsovården hade dessutom en särskilt uppgift för att bedöma behov av 
stödinsatser: ”Vid utredning angående eventuell placering i specialklass eller 
för särskild specialundervisning skall eleven undersökas av skolläkaren” 
(Lgr62, s. 81). I och med att ”särskild undervisning” förutsatte läkarintyg kom 
diagnosen i centrum, vilket innebar att diagnostisering och dokumentation av 
elevers olikheter ökade.  

Analysen visar en viss överensstämmelse mellan å ena sidan läroplanens 
begreppsanvändning för elever i svårigheter, å andra sidan begreppsanvänd-
ningen i skolhälsovårdens dokument som bland annat innebar ökad uppmärk-
samhet på sociala samspelsproblem och psykiska besvär som grund för sär-
skilda pedagogiska insatser. Även tillgången till pedagogiska stödåtgärder 
hade betydelse för vilka kategoriseringar som lyftes fram.  

Hinder i socialt samspel i förskola, förskoleklass och första klass i 
grundskolan 
Redovisningen utgår från lärares samtal om barn och pedagogiska övergångar. 
Analysen av tre pedagogiska övergångar visar att begreppsanvändningar för 
hinder i socialt samspel framträder i samband med konkreta sammanhang, 
händelser och situationer. Begreppsanvändning för sociala samspelssvårig-
heter i förskola, förskoleklass och första klass i grundskolan varierade och ut-
gick från beskrivningar av barnets lärande och socialisering. Problembeskriv-
ningarna handlade om interaktioner mellan barn, vuxna och aktiviteter. 

Hinder i förskolan relaterades ofta till relationer och grupprocesser. De hin-
der som lärarna tog upp handlade både om individuella kännetecken och om 
relationer. Lärarna i förskolan framhöll att det var viktigt att utveckla förut-
sättningar för sociala relationer och socialt samspel. Därmed blev hinder för 
en sådan utveckling något som man ville motverka och särskilt bevaka. Även 
lärarna i förskoleklassen förde fram bristande socialt samspel, som hinder för 
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barns lärande. En lärare menade: ” att kunna läsa leksignalerna är den sociala 
kompetensen som pedagoger måste vara med och stötta”. Ett ökat antal sociala 
kategoriseringar användes, som exempelvis utåtriktade barn, barn med speci-
ella behov, utagerande barn och bråkiga barn. Ett exempel från lärare i försko-
leklass: 

En del kan bli utåtriktade och skall spela clown. Det är ganska vanligt tycker 
jag eller tuff, blir bråkig, så det gäller ju att komma på hur man skal stötta och 
hjälpa just det barnet. 

 
I första klass i grundskolan framträdde en tydlig förskjutning mot att fler ka-
tegoriseringar av barn i svårigheter användes. De svårigheter som fördes fram 
var främst relaterade till socialt samspel och att inte nå kunskapsmål. Analysen 
visar att lärarna i förskolan, förskoleklass och första klass i grundskolan be-
skrev barns olika förutsättningar utifrån sammanhanget och aktiviteter. 

Aktivitet och observerbarhet 
Aktiviteterna i förskolan utgick i första hand från barnens intressen och lust. 
Bristande motivation för aktiviteter som inte upplevdes som roliga ansågs 
kunna leda till sociala samspelssvårigheter. Kraven kunde alltså i sig innebära 
att svårigheter uppstod, till exempel genom att barnet motsatte sig de regler 
som gällde vissa aktiviteter. Lust hade utifrån detta en central plats i försko-
lans aktiviteter och leken var markör för de hinder som lärarna uppmärksam-
made. ”Barn som saknar kunskap om lekkoden och inte kan ta sig in i leken 
får kamratsvårigheter och det uppstår även ofta konflikter på grund av detta”, 
utryckte lärare i förskolan. Hinder för barns lärande och utveckling i försko-
leklassen handlade om grupprocesser och att vara socialt kapabel, men även 
om individualisering. En tendens var att aktiviteter och delaktighet riktade in 
sig mot ”skolmässiga” kunskaper som att kunna läsa, skriva och räkna. Ett 
exempel från en lärare i förskoleklass: 

Är man osäker i sig själv och inte knäckt läskoden kan det leda till en känsla 
av misslyckande och bristande självkänslan om man plötsligt blir betraktad 
som någon som inte kan som de andra.  

 
Identitetsskapande processer blir synliga i sådana sammanhang. En förskjut-
ning framträder från gruppen till individen i den planerade homogena gruppen 
i förskoleklassen. Vid övergången till första klass i grundskolan förändrades 
möjligheten att själv få bestämma vad som skulle göras. De som hade svårig-
heter att koncentrera sig beskrevs av lärarna som ett återkommande hinder i 
lärandesituationen, men att intresse och lust kunde vara ett sätt att möta den 
problematiken. ”När hon är intresserad av något då kan hon koncentrera sig 
hur länge som helst”, som en lärare uttryckte det. Hinder i skolan utgick från 
barnens sociala och kunskapsmässiga utveckling.  
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Analyskomponenten ”observerbarhet” innebar att lyfta fram identifiering 
och bedömning i samband med sociala samspelsproblem. Komponenten in-
volverar även aktörerna som medverkar i den processen. Analysen visar att 
det nästan uteslutande var lärarna i alla tre verksamheterna som identifierade, 
bedömde och åtgärdade hinder i barnens sociala utveckling och lärande. De 
verktyg som lärarna använde för identifiering och bedömning i förskolan var 
observation, samtal och ”den pedagogiska blicken” som innebar att man skulle 
upptäcka barn i riskzonen, det vill säga de som senare kunde behöva stöd. 
Lärarnas bedömningar i förskoleklassen utgick från krav på barnens skolakti-
viteter. Därmed kom fokus inte bara att riktas mot sociala samspelsprocesser 
utan även mot prestationer och förmågor. Övergången till första klass i skolan 
innebar att bedöma barns individuella förutsättningar utifrån aktuella kun-
skapsmål. De svårigheter som lyftes fram handlade mycket om ”spännvid-
den”, det vill säga att barn har olika förutsättningar. Bedömningsprocessen 
tilltog och var direkt kopplad till mätbara värden som utgick från elevernas 
förmåga att klara kunskapsmål som främst bedömdes genom prov och tester. 

Analysen visar att aktiviteter synliggjorde vad som skulle ses som sociala 
samspelsproblem och det var framför allt lärarna i de olika verksamheterna 
som identifierade och bedömde barns samspel och lärande aktiviteter. Aktörer 
inom elevhälsan var inte framträdande i samband med kategoriseringsproces-
sen. 

Läroplanen och pedagogiska implikationer  
Ytterligare komponenter som analysen utgick från var ” styrdokument och ef-
fekt.” Den aktuella läroplanen i förskolan betonar lek, men också social inter-
aktion som viktiga områden att utveckla. Barnen ska "söka och utveckla kun-
skap genom lek och social interaktion" (Skolverket, 2010 s. 6). Bristande för-
måga att interagera sågs som en central uppgift för lärare i förskolan att arbeta 
med. Från gemensamma generella strävansmål i förskoleklassen skedde en 
successiv övergång till att i första klass mer betona enskilda elevers uppnå-
endemål vad gäller förmågor och kunskaper. Lärarna i skolans verksamhet 
problematiserade barns olika förutsättningar utifrån de kunskapskrav som den 
aktuella läroplanen förde fram. Identitetspåverkan sågs som en konsekvens av 
de nya kraven som formuleras i den. Det är tydligt att läroplanen kom att vara 
styrande, framför allt i förskolan och i första klass.  

Pedagogiska insatser handlade i förskolan främst om inkluderande strate-
gier, till exempel var beröm och tålamod framgångsrika strategier. Lärarna i 
förskoleklassen diskuterade ”nivågruppering” som en pedagogisk strategi när 
barnen visade svårigheter i samband med vissa aktiviteter. ”Nivåtänkande” i 
samband med barns behov och erfarenheter problematiserades av flera lärare 
i första klass utifrån idén om en inkluderande skola. Aspekter kring individu-
alisering, socialisering och barnens kunskapsutveckling fördes fram och pro-
blematiserades främst av lärarna i första klass vilket visar på en komplexitet i 
samband med pedagogiska stödåtgärder i den inkluderande skolan idag. 
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Analysen visar att läroplanen gav viss styrning när det handlade om vad 
som var viktigt för att främja barns lärande och utveckling. Det innebar sam-
tidigt att de problem som skulle motverkas blev tydliga. Pedagogiska effekter 
av sociala samspelsproblem innebar såväl exkluderande strategier på en orga-
nisatorisk nivå som reaktioner, upplevelser och identitetsskapande processer 
på en individuell nivå. I första klass i skolan aktualiserades fler problem pa-
rallellt med att komplexiteten ökade i samband med pedagogisk problemlös-
ning. 

Att spegla de båda ekologiska analysmodellerna mot varandra  
Kontextens betydelse för att förstå begreppsanvändning för barns lärande och 
utveckling har tydliggjorts genom de båda analysmodellerna som användes i 
de aktuella empiriska studierna. De båda modellerna ställs här mot varandra 
för att lyfta fram kontextens betydelse i kategoriseringsprocesser som invol-
verar två skilda ”kategoriseringsarenor” utifrån två olika perspektiv.  

Vissa experter, bestämda dokumentationsrutiner och läroplanens allmänna 
målsättning samt tillgången till pedagogiska stödåtgärder bidrog till begrepps-
användningen i skolhälsovårdens dokument med exempel från 1960-talets 
skola i en svensk medelstor ort. Kontextuella förhållanden hade därmed bety-
delse i kategoriseringsprocessen. Med analysmodellen i dokumentstudien 
(analysmodell 1) tydliggörs därmed villkor och förutsättningar för begrepps-
användning för sociala samspelsprocesser på en mer generell nivå.  

Sociala samspelsproblem är tydligt relaterade till vissa experter inom skol-
hälsovården och till dokumentationsrutiner som beteendestatistik och utred-
ningar. Pedagogiska stödåtgärder för den sortens problem möttes ofta med ex-
kluderande åtgärder och för sådana särskiljande åtgärder krävdes läkarintyg, 
vilket även läroplanen betonade. Detta visar på interaktioner mellan de olika 
komponenterna i analysverktyget. 

De hinder som lärare i förskola, förskoleklass och första klass i grundsko-
lan lyfte fram som centrala i barns möte med deras respektive verksamhet var 
ett resultat av interaktioner mellan barn, vuxna, krav och förväntningar, det 
vill säga villkor och förutsättningar i närmiljön. Med analysmodellen i inter-
vjustudien (analysmodell 2) får aktiviteter, rutiner för observation och identi-
fiering samt läroplanens målsättning och effekter av viss begreppsanvändning 
betydelse för vad lärarna beskrev som hinder i socialt samspel vid övergångar 
från förskola, förskoleklass till första klass i grundskolan. Med den modellen 
belyses i första hand villkor och förutsättningar på mikronivå utifrån lärarnas 
perspektiv till skillnad från vad analysmodellen i dokumentstudien har möj-
lighet att lyfta fram. Analysen visar att sociala samspelsprocesser har en cen-
tral roll i identitetsskapande och gruppgemenskaper i samband med de olika 
pedagogiska övergångarna. Det är tydligt att det med den analysmodellen 
framträder individuella effekter av begreppsanvändningar för brister i socialt 
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samspel. Analysmodellen i dokumentstudien visar inte detta utan tar istället 
fasta på organisatoriska effekter av begreppsanvändning och kategorisering.   

Båda analysmodellerna uppmärksammar generella och specifika aspekter 
som rör kategoriseringsprocesser dels utifrån ett skolhälsovårdsperspektiv, 
dels utifrån ett pedagogiskt perspektiv. De två modellerna bidrar till en för-
djupad förståelse av kategoriseringsprocesser utifrån olika perspektiv med fo-
kus på barns lärande och utveckling. Kategoriseringars roll i pedagogisk verk-
samhet har på så sätt belysts i kapitlet. 

Diskussion  
Syftet med kapitlet är att diskutera och problematisera frågeställningar relate-
rade till kategoriseringsprocesser i pedagogiska praktiker med utgångspunkt 
från två ekologiska analysverktyg. De frågeställningar som lyfts fram har ut-
gått från en skolkontext i 1960-talets svenska skola och en skolkontext med 
fokus på övergångar i pedagogiska praktiker idag. Aktuell forskning belyser 
på olika sätt de komponenter som de båda analysmodellerna omfattar, men 
inte primärt hur dessa komponenter interagerar med varandra. Den interakti-
viteten har synliggjorts i det här kapitlet med stöd av de beskrivna modellerna.  

I 1960-talets skola handlade skolbarnens sociala fostran bland annat om 
samarbete, anpassning och beteende. Idag diskuteras i media och inom aktuell 
forskning sociala samspelsproblem i pedagogiska sammanhang och särskilt 
neuropsykiatriska diagnoser som exempelvis diagnosen ADHD (se t.ex. Gra-
ham, 2008) eller mer allmänna samspelsproblem (jfr DuPaul & Jimerson, 
2014; Hjörne & Säljö, 2014b). Den sortens interaktiva ”problem” involverar 
förhållanden i miljön runt barnet och detta synliggör de båda modellerna. I 
dokumentstudien är relationen mellan sociala samspelsproblem och särskil-
jande insatser tydlig, liksom i dagens skola (jfr Greene 2007). Frågan är, uti-
från detta, vad som faktiskt utvecklats över tid när det handlar om pedagogiska 
problemlösningsstrategier för interaktiva problembeskrivningar. 

I den svenska skolan under 1960-talet fick teamarbete kring barns svårig-
heter i skolan stor betydelse i och med att fler yrkesprofessioner kom in i sko-
lans värld. De två analysmodellerna bidrar till att synliggöra olika profession-
ers medverkan i en kategoriseringsprocess (jfr Hellblom-Thibblin, 2004; 
Hjörne & Säljö, 2013). Avsaknad av ett pedagogiskt perspektiv i samband 
med kategoriseringsprocesser framträder i dokumentstudien, där fokus mer 
ligger på sortering och medicinsk bedömning i motsats till intervjustudien där 
inkluderingstanken är framträdande och lärarnas röster har en starkare posit-
ion. Skolhälsovårdens perspektiv aktualiserar utmaningen att bedömningar 
från ett psykologiskt och medicinskt perspektiv ska mötas pedagogiskt. Detta 
synliggör den polarisering vi kan se idag mellan å ena sidan en medicinsk 
bedömning och å andra sidan en pedagogisk, där förhållandet mellan dessa 
varierat över tid.  
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Analysmodellen i intervjustudien lyfter fram relationsskapande processer 
och interaktionsprocesser som viktiga för barns utveckling och lärande. Aktu-
ella studier kring pedagogiska övergångar (se t.ex. Ackesjö, 2014; Peters, 
2014; Shevlin et al. 2008) redovisar liknande resultat. Tillhörighet i gruppge-
menskapen uppmärksammades av lärarna i samband med pedagogiska över-
gångar och känslan av tillhörighet är också en viktig del i socialiseringspro-
cessen och för rollidentitet i gruppen (jfr. Dockett & Perry, 2009; Esmonde, 
2009; Leggett & Ford 2015). Det är tydligt att just sociala samspelsaktiviteter 
var särskilt viktiga att främja i förskolan och i den aktuella läroplanen betonas 
den aspekten. De olika komponenterna i intervjustudien synliggör skillnader i 
samband med de tre pedagogiska övergångarna, till exempel lyfts aspekter 
kring identitetsskapande särskilt fram av lärarna i förskoleklassen. Lärarna i 
första klass i grundskolan problematiserar socialiseringsprocesser och indivi-
dualisering utifrån inkluderingstanken. Den problematiken är inte synlig i do-
kumentstudien.  

De nya dokumentationskraven inom skolhälsovården under 1960-talet in-
nebar ett ökat behov av medicinsk bedömning av elevers behov av pedago-
giska stödåtgärder. Detta kan jämföras med att specialpedagogiska stödinsat-
ser ökar i skolan idag (jfr Graham & Jahnukainen 2010; Magnusson, 2015). 
Särskilda undervisningsgrupper under 1960-talet gällde i första hand beteen-
derelaterade problem och anpassningsproblem. Intervjustudien visar däremot 
inte sådana kopplingar, även om nivågrupperingar togs upp av lärarna i för-
skoleklassen. I dokumentstudien framträder en tydligare relation mellan soci-
ala samspelsproblem och särskiljande pedagogiska problemlösningar. Inom 
aktuell forskning idag (se t.ex. Magnusson, 2015; Wishart & Jahnukainen, 
2010) problematiseras just kopplingen mellan samspelsproblem och särskil-
jande pedagogiska lösningar  

Det är tydligt att interaktioner mellan problemidentifiering, bedömning och 
pedagogiska lösningar är centrala moment i kategoriseringsprocesser.  Kate-
goriseringar som grund för pedagogiska stödinsatser och konsekvenser av be-
dömning av barns vardagsfungerande framstår utifrån analysmodellerna och 
aktuell forskning som särskilt angeläget att lyfta fram och problematisera. I 
kapitlet har diskuterats kategorisering och problemidentifiering som viktiga 
områden i en kategoriseringsprocess där verksamma aktörers roller får bety-
delse för pedagogiska problemlösningar. Konsekvenser av att kategorisera 
barns varierande förmåga har lyfts fram och problematiserats utifrån idén om 
inkludering. Ökad mångfald i förskola och skola idag kan innebära en utma-
ning att kunna möta variationen barn, vilket flera studier problematiserar (se 
t.ex. Rimm-Kaufman, Pianta & Cox, 2000). Kategoriseringsprocesser kan 
ligga till grund för hur barns olikheter möts och förstås i förskola och skola. 
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Metodologiska aspekter 
Analysmodellerna används inte i det här kapitlet primärt för att göra innehålls-
liga jämförelser utan mer utifrån vad de båda modellerna har möjlighet att 
belysa i valt datamaterial.  

En fråga som analysmodellerna väcker är om de verksamma aktörerna på 
två olika ”arenor” får särskild betydelse beroende på val av analysmodell. In-
tervjustudien ger mer ett inifrån-perspektiv där lärarna är de primära aktörerna 
som beskriver sina verksamheter. I dokumentstudien framträder lärarnas rös-
ter främst genom information och dokumentation till skolhälsovården, som 
sedan omtolkar den i sina rapporter. Det handlar om ett skolhälsovårdsper-
spektiv som möter ett pedagogiskt och vad de två utgångspunkterna därmed 
uppmärksammar. 

Det är viktigt är att vara medveten om att modellerna har ”tankebegräns-
ningar”. I ett framtida projekt kan de behöva revideras. De ska inte betraktas 
som ett avgränsat och ”stängt” system. Analysmodellerna har utvecklats uti-
från resultat som framkommit i de båda studierna. Det innebär att modellerna 
erbjuder ett sätt att strukturera tänkande och analys samt att klargöra vissa 
aspekter i samband med kategoriseringar i pedagogiska praktiker.  

Slutsatser 
Den centrala frågeställningen i kapitlet är: Vilken förståelse bidrar två speci-
fika ekologiska analysmodeller med i samband med kategoriseringsprocesser 
i pedagogiska verksamheter?  

De båda analysmodellerna tillför en insikt om en komplexitet att ta hänsyn 
till i samband med kategoriseringar av barns olikheter som innebär att förhål-
landen i miljön medverkar i kategoriseringsprocesser. Det handlar om en in-
teraktivitet och påverkan på såväl det individuella planet som på det samhäl-
leliga. Skolhälsovårdens perspektiv möter genom kategoriseringsprocesser 
det pedagogiska perspektivet och detta synliggörs genom analysmodellerna.  

Analysmodell 1 i dokumentstudien bidrar med en förståelse av hur faktorer 
och förhållanden på en mer organisatorisk nivå eller samhällsnivå samspelar 
med varandra, till exempel läroplanens styrning av begreppsanvändning och 
dokumentation. Vad som enligt den modellen sågs som ”problem” i 1960-
talets svenska skola styrdes av experter, läroplanen och de rutiner som tilläm-
pats för dokumentation och pedagogiska stödåtgärder. Analysmodellen bidrar 
dessutom till en insikt om hur dessa komponenter interagerar med varandra.  

En slutsats utifrån analysmodell 2 i intervjustudien är att hinder i barns och 
elevers sociala utveckling i första hand framträder i samband med situationer 
och händelser i barnets närmiljö utifrån komponenterna: observerbarhet, akti-
vitet, styrdokument och effekter. Den analysmodellen belyser en mer pedago-
gisk praktiknära verksamhet, medan analysmodellen i dokumentstudien lyfter 
fram förhållanden på en mer generell nivå.  
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De båda modellerna bidrar till ökade insikter om vilken roll de olika kom-
ponenterna spelar i en kategoriseringsprocess och hur dessa kan förstås. Ana-
lysmodell 1 i dokumentstudien visar att den medicinska verksamheten hade 
en central uppgift vid bedömning av samspelsproblem som grund för pedago-
giska insatser. Utifrån den modellen är bedömning, kategorisering och doku-
mentation centrala områden i kategoriseringsprocessen. Med analysmodell 2 
i intervjustudien är utgångspunkten mer en behovsinventering för att lösa pro-
blem inom klassens ram, men även individuella effekter av kategoriseringar 
belyses, till exempel identitetspåverkan och grupptillhörighet. Analysmo-
dellen i den studien redovisar en särskild närhet till datamaterialet både i tid 
och rum och därmed framkommer en annan dimension på vad som förs fram 
utifrån den med ett särskilt fokus på lärares handlingar och dessas konsekven-
ser för begreppsanvändningen. En insikt detta ger är att den analysmodellen 
därmed har möjlighet att bidra med vardagsnära händelser och berättelser om 
barn i olika pedagogiska miljöer, medan analysmodellen i dokumentstudien 
påverkas av den information som efterfrågas, framförallt genom särskilda 
dokumentationsrutiner. Den kunskap som lärare i barnets vardag har kan där-
igenom förbises. 

Tydligt är att samspelsproblem, såväl i 1960-talet skola som i dagens, ut-
manar den pedagogiska verksamhetens problemlösningsstrategier och att det 
tycks finnas behov av nya verktyg för hantering av den sortens ”problem” i 
den inkluderande skolan. 

Analysmodellerna i de båda studierna visar att läroplanen får betydelse ge-
nom att det i den formuleras vad som ska utvecklas hos barnen, och detta bi-
drar sedan till vad som uppfattas och bedöms som problem i tiden. Utifrån 
detta framträder rent allmänt, en språklig påverkan som synliggör kategorise-
ringarnas interaktivitet. Här framkommer även en sociokulturell utgångspunkt 
genom den betydelse som språklig påverkan har i kategoriseringsprocessen 
(jfr. Vygotskij, 1978). Kunskap om lärarens roll i den behöver dock ytterligare 
fördjupas.  

De båda ekologiska analysmodellerna har bidragit till en förståelse av ka-
tegoriseringsprocessers dynamiska och komplexa karaktär där olika aktörer 
och perspektiv interagerar med varandra.  
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Transkription som del av kvalitativ analys 
perspektiv - ett utforskande 

MIA HEIKKILÄ  
 
 

Sammanfattning 
Transkriptioner används av många forskare som använder kvalitativa meto-
der. Ofta förpassas transkriptionen till ett konstaterande att transkriptioner har 
gjorts, och den meningen placeras ofta i metodavsnittet under rubriken ge-
nomförande. Syftet med det här kapitlet är att granska och utforska transkript-
ionen och dess betydelse i kvalitativa studier med utgångspunkt i tidigare 
forskning och med hjälp av att diskutera två autentiska exempel. Forsknings-
frågan i kapitlet är: Hur kan transkriptioner förstås som en praktik i kvalitativ 
forskning? För den diskussionen, kommer två typer av transkriptioner – tran-
skription av intervju och transkription av videomaterial att diskuteras och ana-
lyseras. Kapitlets slutsats är att forskare i stor utsträckning behöver förhålla 
sig reflexivt till transkriptionsprocessen och se transkriptionen som nära sam-
man-länkad med forskningsfrågan och de teoretiska perspektiv som studien 
bygger på. 
 
Nyckelord: transkription, reflexivitet, forskningsmetod, transkriptionspro-

cess, kvalitativ forskning, analysmetod 

Inledning 
Jaha, så sitter man där då med ett antal ljudinspelningar med lite för lågt ljud, 
någon inspelning där ventilationen är igång lite för högt, där intervjupersonen 
har hosta eller där barngruppen i rummet bredvid hörs mycket mer på bandet 
än det var i verkligheten. Eller så har man ett toppenbra material, ljudet är 
perfekt och man själv lyckas till och med ställa helt relevanta frågor. Det kan 
också vara ett videoinspelat material där barnen faktiskt är tillräckligt bra i 
bild, där leken är tillräckligt förståelig och man konstaterar att ja, den här se-
kvensen kan hjälpa mig besvara forskningsfrågorna. Men sekunden senare kan 
det kanske också vara, lite oskärpa på videoinspelningen, att filmningen är lite 
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för långt bort eller att det är inspelat i aningens fel vinkel. Men det kan ju 
givetvis också vara, klockrena inspelningar där intervjupersonen och intervju-
aren hörs väl eller en videoinspelning där barnen är nära, där ljudet hörs bra 
och där skärpan är rätt inställd och det känns som om en hel avhandling kan 
skrivas på bara detta tvåminutersklipp. Det här kapitlet ska utforska hur dessa 
material kan bearbetas så att studien uppfyller sina syften. 

Och dessa material ska då transkriberas, är det sagt och tänkt, som en del i 
analysen. Det är ju bara att sätt sig ner och börja. Men, hur väljs transkript-
ionssätt? Hur väljer forskare vad av allt videomaterial som transkriberas? Hur 
göra med intervjuerna – ska dessa transkriberas ordagrant, sammanfattande 
eller med alla harklingar, skratt och suckar? Vad behöver studien?  

I det här kapitlet är syftet att granska och utforska transkriptionen och dess 
betydelse i kvalitativa studier med utgångspunkt i tidigare forskning och med 
hjälp av att diskutera två autentiska exempel. Hur kan transkriptionen förstås, 
och hur den behöver behandlas är vidare aspekter som kapitlet lyfter fram 
inom ramen för syftet. För att fördjupa den diskussionen, kommer, som nämn-
des, två typer av transkriptioner – transkription av intervju och transkription 
av videomaterial att diskuteras och analyseras. Avsikten är då att närmare stu-
dera dessa transkriptionstyper och analysera på vilka sätt analyser av dessa 
transkriptioner är möjliga och hur de skiljer sig åt som ett sätt att uppnå syftet 
med kapitlet.  

Idén till kapitlet kom efter att jag själv gjort väldigt många kvalitativa, se-
mistrukturerade intervjuer, och nästan slentrianmässigt transkriberat dessa, el-
ler sänt dem till en transkriptör, utan att ägna själva transkriptionsprocessen 
någon vidare tanke. Av någon anledning började jag reflektera mer över detta 
handlande och ville, precis som kapitelnamnet antyder, utforska transkript-
ionen. Vad har tidigare sagts av andra forskare om transkriptionen och dess 
plats i kvalitativa studier? 

I ett inledande skede av arbetet med det här kapitlet hade jag en rad olika 
uppslag för ingångar i temat transkription.   

Tänkbara uppslag var inledningsvis i kapitelarbetet att granska olika slags 
transkriptioner och också hur det påverkar transkriptionen om samma person 
samlar in och genomför transkriptionen. Denna fråga kom att bli central att 
utforska i kapitlet. En fråga som blir central är vilka slags analyser som går att 
göra med olika transkriptioner. Det är svårt att svara på, och kommer att fort-
sätta vara svårt att svara på. Det som den tidigare forskningen tydligt pekar ut 
som centralt för all transkriptionspraktik är reflexivitet kring hur och vilka 
transkriptioner som görs, hör ihop med vilka analyser som kan göras av vilka 
slags transkriptioner. Till det hör också frågan om vad som händer om man 
inte transkriberar hela materialet, utan enbart delar? Det hör nära samman med 
frågan om att skapa reliabilitet genom hela sin studie och sina analyser, och 
det går också tillbaka till frågan om reflexive transkriptionspraktik. 
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Syfte med kapitlet 
Syftet med kapitlet, som redan nämndes, är att granska och utforska transkript-
ionen och dess betydelse i kvalitativa studier med utgångspunkt i tidigare 
forskning och med hjälp av att diskutera två autentiska exempel.  
 
Forskningsfrågan är: Hur kan transkriptioner förstås som en praktik i kvalita-
tiv forskning? 
 
Hur kan transkriptionen förstås, och hur den behöver behandlas är därmed vi-
dare aspekter som kapitlet lyfter fram inom ramen för syftet. För att fördjupa 
den diskussionen, kommer, som nämndes, två typer av transkriptioner – tran-
skription av intervju och transkription av videomaterial att diskuteras och ana-
lyseras. Avsikten är då att närmare studera dessa transkriptionstyper och ana-
lysera dessa. Målet med kapitlet är att bidra till en mer medveten och reflexiv 
hållning i transkriptionsprocessen och tydliggöra transkriptionens plats i kva-
litativa analyser. 

Perspektiv på transkription i tidigare forskning 
Det här kapitlet tar avstamp i läsning av Bucholtz (2000) som i sin artikel ”The 
politics of transcription” med breda penseldrag diskuterar transkriptioner och 
olika slags transkriptioner. Hon menar att transkriptionen har fått för lite upp-
märksamhet i proportion till vilken stor roll den har i ett analysarbete. Hon 
menar att transkriptionen ”respond to the contextual conditions of the 
transcription process itself, including the transcriber’s own expectations and 
beliefs” och pekar genom det på hur transkriptionens kontext är central för 
själva transkriptionen. (Här är Duranti och Goodwins (1992) bok ”Rethinking 
context” ett exempel på resonemang kring kontextens betydelse i sociala sam-
manhang). Bucholtz (2000) poängterar att det inte finns någon neutral tran-
skription, utan att den alltid uppkommer i ett sammanhang, i ett forskningsin-
tresse och att den därmed också alltid är politisk. Som forskare är det lätt hänt 
att transkriptionen betraktas neutral eftersom det bara är ett ”kopierande” som 
sker, från talad eller kommunicerat språk, till skrivet. Det är ett misstag som 
görs, utifrån Bucholtz (2000) resonemang – varje beslut i en analysprocess 
påverkar resultatet. Transkriptionen bär alltid bevis på att val har gjorts med 
avseende på tolkningar av det som ska transkriberas, menar Bucholtz (2000). 
Transkriptionen är alltid en tolkning, en översättning – inte en ”kopia”. 

Green, Franquiz och Dixon (1997) menar att transkription i första hand är 
just en tolkningsprocess, som Bucholtz (2000) pekar på. Green, Franquiz och 
Dixon (1997) lyfter fram frågeställningar som exempelvis ”Utifrån vems per-
spektiv och målsättningar väljs sektioner att transkribera?”. De menar att en 
transkription representerar både forskaren och deltagaren på specifika sätt. 
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Transkriptioner är något de kallar ”partial representations” det vill säga del-
visa representationer (Green et al. 1997, s. 173). Dessa representationer gör 
också vissa meningsskapanden möjliga att tolka och lyfta fram mer medan 
andra lämnas därhän, och att det sker utifrån val och beslut. Green, Franquiz 
och Dixon (1997) lyfter också fram hur linjärt framskrivna transkript riskerar 
att framställa verkligheten mer logisk och rimlig än den egentligen är. (Ett 
exempel på ett linjärt transkript kan vara när talturer framställs som exakt efter 
varandra och inte överlappande eller i avbrutna meningar, så som det i verk-
ligheten tenderar att vara i ett samtal). Det här förhållningssättet, att avsiktligt 
eller utifrån obetänksamhet, framställa verkligheten på ett mer ”städat” sätt 
förstärker forskarens tolkningsföreträde på verkligheten. I värsta fall kan det 
påverka studiens analyser negativt, och försämra graden av validitet och reli-
abilitet. Det kan då handla om att materialet som analysen grundar sig på ver-
kar mer logiskt och sammanhängande vilket gör att analysen blir ”lättare” att 
göra eller att resultatet framstår som mer intressant.  

Transkription är oundvikligen ett kreativt arbete, som beror på författaren, 
men som har politiska effekter som vi inte alltid kan förutse (Bucholtz 2000). 
Davidson (2009) menar också att transkription kan ses som en praktik som är 
att betrakta som central för kvalitativ forskning. Davidsons förhållningssätt 
ligger således långt från idén om en neutral transkription. I en forskningsöver-
sikt sammanställd av Davidson (2009) visar hon på hur transkription är en 
förbisedd del av kvalitativ forskning som riskerar att påverka reliabilitet och 
validitet negativt. Detta berör även Oliver, Serovich & Mason (2005) och me-
nar att dilemmat med att se transkriptioner som något som görs ”bakom sce-
nen” är att de inte ses som en betydelsefull del av kvalitativa analyser. Witcher 
(2010) påpekar hur transkriptionsprocessen är en process av förhandling på 
många olika plan. Förhandlingen kan beröra små och stora beslut som fattas i 
relation till analysen men som är beslut som behöver fattas redan under tran-
skriptionsarbetet.  

Transkription som integrerad del av en analys 
Lapadat och Lindsay (1999) skriver att transkription är så en integrerad del av 
en kvalitativ forskningsprocess och att den därför riskerar att glömmas bort. 
 
Både metod, material och analys beskrivs ofta med stor noggrannhet men när 
det kommer till mindre, men betydelsebärande delar av dessa, beskrivs dessa 
knappt (Lapadat & Lindsay, 1999). Transkriptionen är ett sådant exempel.  
Både Goodwin (1981), Jefferson (1996) och Bucholtz (2000) frågar sig om vi 
transkriberar rätt saker i relation till vårt forskningsintresse. Goodwin (1981) 
menar till och med att en del av Conversion Analysis (CA)-transkriptioner är 
gjorda ”unnecessarily burdensome” eftersom intresset inte alltid korresponde-
rar med nivån på transkriptionen. Idag kan det ibland finnas en (över)tro på 
att mängden transkription och hög detaljnivå är likställt med hög kvalitet, utan 
att hänsyn tagits till forskningsfrågorna och syftet med analysen (jfr även 
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Norrby, 2004). Som Kvale och Brinkmann (2014) skriver behöver det också 
finnas en medvetenhet kring hur mycket som skrivs ut och vad som skrivs ut 
av materialet, och att det ska stå i relation till syfte och forskningsfrågor. Att 
allt skrivs ut är inte det samma som att man uppnår hög reliabilitet och vali-
ditet. Snarare är det systematiken i metodkonstruktion och tillgängligheten till 
materialet och de val som görs som ska stå för det. Inte mängden och detalj-
nivån på transkriptionen.   

Transkriptionen och alla val som gjorts i samband med den glöms bort, för 
att den ofta slarvigt betraktas som en ”neutral” del av analysen (jfr Green et 
al., 1997). Lapadat och Lindsay (1999) betonar vikten av att se de val man gör 
i sin transkription som direkt kopplade till teoretiska antaganden i ett forsk-
ningsprojekt. Dessa behöver därför vara kompatibla, det vill säga de teoretiska 
antaganden som finns i ett projekt behöver stå i relation till de val man gör 
gällande transkription, av den anledningen att studiens eller projektets validi-
tet och reliabilitet ska uppnås. De säger också att om teorier och teoriernas 
relation till den faktiska forskningsprocessen lämnas implicita är det svårt att 
granska studien och att tolka resultaten som analysen visar (Lapadat & Lind-
say, 1999). Därför behöver transkriptionen ses som en del av forskningsme-
toden. 

Utskriften 
Kvale och Brinkmann (2014) skriver om att skriva ut intervjuer, och menar att 
inte är någon ”enkel kontorssyssla” (s. 217) utan är just så som också Green, 
Franquiz och Dixon (1997) påpekar, en tolkande process där ”skillnaderna 
mellan muntligt tal och skriven text ger upphov till en rad praktiska och prin-
cipiella frågor” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 217).   

Bucholtz (2000) lyfter fram två olika slags transkriptioner, den naturali-
serade transkriptionen (”naturalized transcritpion”) och den denaturaliserade 
transkriptionen (”denaturalized transcription”). I den förstnämnda är tran-
skriptionen anpassad till den skrivna texten, till den skrivna diskursen som 
hon benämner det. Hon menar också att den naturaliserade transkriptionen 
döljer transkriptionsprocessen mer, medan den sistnämnda, den denaturali-
serade transkriptionen, länkar till en talad diskurs, det vill säga att talspråket 
behålls i transkriptionen. Risken och faran med en denaturaliserad transkript-
ion är däremot att den fäster för stor uppmärksamhet vid talspråket vilket kan 
få till följd att innehållet i det som sägs förblir dolt. 

Hur ska man då beskriva och validera den analysen som man gör medan 
man transkriberar, något som ofta enbart ses som en bearbetningsfas i forsk-
ningsprocessen? Ett sätt att hantera det är som flera skriver, att aktivt se tran-
skriptionsarbetet som en del av analysprocessen och gå in i transkriptionsar-
betet med den föresatsen att analysen görs här. Det kräver då att forskare som 
gör så också noga beskriver och reflekterar kring val som gjorts och beslut 
som fattats i transkriptionsarbetet. 
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Transkriptören 
Kvale och Brinkmann (2014) problematiserar transkriptörens roll i de fall det 
inte är intervjuaren eller filmaren själv som gör transkriptionen. Här är det av 
vikt att se syftet med studien som vägvisare även gällande vem som gör tran-
skriptionen. Kvale och Brinkmann (2014) menar att forskare som lägger fokus 
på kommunikationsformer och språklig stil kan göra transkriptionerna själva 
för att ”säkra de många detaljer som är relevanta för deras specifika analys” 
(s. 221). Där kan man även göra så, att en transkriptör skriver ut intervjun 
enligt instruktion på vilken detaljnivå som behöver gälla, men att man i efter-
hand som forskare lyssnar igenom intervjun tillsammans med att läsa tran-
skriptionen samtidigt. Syftet med att göra så, skulle då vara att uppnå en 
kvalitetssäkring även av analyserna eftersom felaktigheter i transkriptionen 
kan få konsekvenser genom att analyserna kan riskera att bli fel, och fel resul-
tat uppnås. Men Kvale och Brinkmann (2014) pekar också på att de som gör 
sina egna transkriptioner lär sig mycket om sitt material och kan få nya insikter 
om processen. Det kan dock samtidigt göra att analysprocessen blir otydlig, 
eftersom man samtidigt som man transkriberar tenderar att analysera.  

Bucholtz (2000) skriver att den ansvarsfulla transkriptionspraktiken kräver 
att ”transkriptören” har kännedom om dennes roll när det gäller att skapa för-
utsättningar för analyser och också att transkriptionen också skapar möjliga 
analyser och kanske utesluter andra (jfr även Easton, McComish & Greenberg, 
2000, Gibson, Webb & vom Lehn, 2014, MacLean, Meyer & Estable, 2004). 
Och att de val som görs vid transkriptionstillfället länkar transkriptionen till 
kontexten i vilken den görs. Till detta hör också att den som intervjuats tas in 
i beslut om vilken slags transkription som görs. Här kan finnas viktiga etiska 
överväganden som kan behöva göras. De val man gör i olika slags transkript-
ioner menar Bucholtz (2000) ska alltid skrivas ut och reflekteras kring, inte 
bara en gång utan varje gång transkriptioner är en del av analysen. 

Bucholtz (2000) efterlyser en reflexiv transkriptionspraktik där man både 
ser möjligheterna men också begränsningarna av transkriptionen. 

Transkription av olika slags material 
Ochs (1979) lyfter i sin text om transkriptioner fram perspektiv på transkript-
ion som också visar hur olika slags samtal och hur olika slags deltagare behö-
ver uppmärksammas på specificerade sätt i transkriptionsprocessen. Hon lyf-
ter fram samtal med barn där man, om man framställer dessa transkriptioner 
linjärt och inte utifrån exakt hur barnen sa, utan sammanfogar tveksamheter 
till hela repliker också förändrar villkoren för analys och möjliga resultat. Hon 
förstärker detta genom att säga: ”utterances are not the syntactic entities that 
sentences are” (Ochs, 1979, s. 67) det vill säga att ett yttrande inte är en syn-
taktisk enhet på samma sätt som meningar är, vilket kan tolkas som att yttran-
den är mycket mer än bara syntaktiska enheter och bär mer information och 
mening än man vid förstone kan se. Det är centralt att ha ett sådant perspektiv 
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på transkriptioner, att de texter som de bildar inte är meningar på samma sätt 
som den skrivna berättelsen eller den skrivna facktexten, utan att de är över-
sättningar av en representation av samtiden (jfr Lapadat & Lindsay, 1999). 
Det som aktualiseras genom Ochs (1979) text är att den maktposition som 
forskaren innehar kan förstärkas eller neutraliseras beroende på vilket per-
spektiv på sin transkription man tar. Synen på forskningsdeltagarna och etiska 
frågeställningar är direkt kopplade till hur transkriptionen materialiseras. 
Att olika material och teoretiska antaganden behöver olika transkriptionssätt 
är också en av anledningarna till att det inte är rimligt att tänka sig en kon-
vention eller ett regelverk för transkription (Mishler, 1991, Edwards & Lam-
pert, 1993, Ochs, 1979, Poland, 1995). Poland (1995) lyfter också fram beho-
vet av att granska transkriptioners kvalitet. För den skull är det inte heller rim-
ligt att tänka sig att varje enskild forskare som använder transkriptioner, vilket 
skulle motsvara i stort sett varje kvalitativ forskare, skulle skapa helt nya re-
gelverk. Däremot kan varje enskild forskare reflexivt betrakta sina transkript-
ionskonventioner, medvetna eller omedvetna (jfr Lapadat & Lindsay, 1999). 
Samtal mellan barn kräver rimligen andra representationssätt än en intervju 
mellan en forskare och en förskolechef. Detta självklart givet att syftet med 
de olika studierna är olika, eller att trianguleringen som de olika materialen 
bidrar till har olika delsyften. 

Mero-Jaffe (2011) pekar också på möjligheten att få reflektioner på tran-
skriptionen av deltagarna i studien. Detta är dock inte alltid möjligt gällande 
exempelvis förskolebarn när dessa studeras eller intervjuas vilket då aktuali-
serar frågor som rör reliabilitet och validitet gällande analyser av barn. 

Transkriptioner på olika detaljnivå 
Cook (1990) lyfter fram bland annat hur transkriptioner kan vara både över-
drivet detaljrika och alldeles för sammanfattande. McLellan, MacQueen och 
Neidig (2015) kallar samma fenomen för ”inappropriate or inadequate prepa-
ration”, det vill säga att olämplig och inadekvat behandling av transkription 
kan påverka analysen negativt. Detta beror naturligtvis helt och hållet på de 
frågor och det teoretiska ramverk som transkriptionen är en del av (jfr Myers 
& Lampropulou, 2016). En slutsats som går att dra utifrån det är att detaljrika 
transkriptioner som görs på mikronivå kan, beroende på forskningsfrågan, be-
höva kontextualiseras väldigt tydligt för att analysen ska bli relevant, i fall 
slutsatser kommer att dras på makronivå. Om ett syfte med en studie är att dra 
slutsatser på makronivå med hjälp av intervjuer med personer som känner till 
fenomenet som studeras, kan transkriptionen inte behöva vara på överdriven 
detaljnivå, men ändå inte för sammanfattande så att ändå kontexten kan förstås 
utifrån transkriptionen och inte utifrån forskarens beskrivningar av samman-
hanget som i vissa fall är mindre valida och reliabla. Exempelvis gjorde jag 
själv en intervjustudie med ett stort antal personer om hur kommuner ska få 
fler män att arbeta i förskolan. I den studien var det inte intervjupersonernas 
suckar, eller skratt eller exakta ord som var centrala utan hur de beskrev sitt 
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arbete och det arbete som gjordes på kommunen. Det ledde till att transkript-
ionerna inte behövde göras exakt enligt alla deltagares prosodiska inslag, utan 
en persons taltur kunde transkriberas i ett utan avbrott för att någon yttrande 
ett ”Mmm” eller ett skratt mitt i talturen.   

Här aktualiseras hur transkriptionen är en del av att skapa en tillförlitlig 
och trovärdig studie.  Eller som Edwards (1993, s. 28) uttrycker: ”Different 
methods of transcription highlight different types of information, which may 
be more or less relevant depending on theorethical orientation and purpose 
underlying the reserach”. Att ha detta i åtanke vid skapande av transkriptions-
design är centralt för vilka analyser som är möjliga att göra av materialet.  
Hennink och Weber (2013) visar i sin studie hur olika transkriptörer visar 
olika noggrannhet och att också material spelar roll. Detta pekar också Tessier 
(2012) på och menar att materialtriangulering skulle kunna vara extra viktig 
när det gäller transkriptioner. 

Det skrivna språket som objektivt? 
I en del sammanhang kan det skrivna språkets makt över all annan media vara 
för oproblematiserad. Fler och fler använder det skrivna språket som analys-
material i kvalitativa studier av förskola och skola, vilket också gjort att de 
metodologiska implikationerna för det har blivit mer diversifierade (Lapadat 
& Lindsay, 1999).  

Språket kan få stå oemotsagt på grund av att det finns spår i kvalitativ 
forskning från mera positivistiska, kvantitativa utgångspunkter. I sådan forsk-
ning ses den språkliga återgivningen som  ”det objektiva” som i många fall 
ses som likställt med sanningen. I kvalitativ forskning torde ”sanningen” var 
ointressant eftersom den omöjligen låter sig fångas. I studiet av människor 
finns alla delar av mänsklighet – människans motstridighet och ologiska hand-
lingar samtidigt som människan också är en logisk och relevant varelse. Det 
kan i dessa sammanhang inte finnas någon sanning, utan bilder som på olika 
sätt kan låta sig analyseras och till viss grad förstås. Därför bli transkriptionen, 
så som ett flertal forskare menar, en representation av något som redan är re-
presenterat. Transkriptionen är därför nödvändigt att betrakta som en tolkning 
av en liten del av verkligheten, som ofta genomgått flera steg av människors 
raster innan den skrivits ner som forskningsresultat och där en del har förlorats 
medan forskningsprocessen pågått.    

Eller som Lapadat och Lindsay (1999) menar, att forskare behöver se att 
transkriptioner är konstruerade texter som bär beslut, perspektiv, röster, posit-
ioner av både sig själva som forskare men kanske framför allt av dem som 
beforskats. 

Transkription som representation av delar av samtiden 
Svårigheten med transkriptioner är att de cirklar kring stora frågor, så som hur 
en del av verkligheten ska representeras (Lapadat & Lindsay, 1999). Ham-
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mersley (2010) lyfter fram vikten av att reflektera kring huruvida det är tran-
skriptionen som konstruerar empirin eller om transkriptionen får vara den re-
presentation av verkligheten som den är. Att transkriptionen inte är verklig-
heten, utan just en representation av den, där vissa delar innesluts och andra 
utesluts.  

Kvale och Brinkmanns (2014) formulering om hur utskriften utgör en 
översättning lyfter fram viktiga aspekter. ”En intervju är en levande social in-
teraktion där tidsförloppen, tonfallet och kroppsuttrycken är omedelbart till-
gängliga för dem som deltar i samtalet ansikte mot ansikte, men inte för den 
som läser utskriften” (s. 218). Det samma är möjligt att säga om vad som hän-
der i annan interaktion som studeras och sedan transkriberas. En social inter-
aktion i en förskola, i ett klassrum eller på en rast på en skolgård innebär att 
samma aspekter som Kvale och Brinkmann (2014) lyfter fram återkommer. 
Att sedan transkribera denna ofta sköra, sociala interaktion och språkliggöra 
den är att se som den översättningsakt som här beskrivs. Och i att se det som 
en översättningsakt, eller en översättningspraktik, betyder också att se tran-
skriptionen i än högre utsträckning som representationer, inte som verklig-
heten i sig. Det får då också konsekvenser för analysen av representationen 
och vilka sanningsanspråk man kan ha på sina analyser, i de fall transkription-
erna är det enda empiriska material man har.  

Teoretiskt perspektiv på transkriptioner 
Utifrån den tidigare forskning som här presenterats är det en del perspektiv 
som faller ut som möjliga teoretiska förhållningssätt på transkriptioner. Det 
handlar bland annat om att transkriptionen är en representation i flera led, där 
beslut, val, inriktningar och teorier finns invävda. Det innebär att transform-
ationen av ett material från en verklighet till transkription kan ses som en form 
av översättning.  

En rad poeter och författare har ägnat sig åt att skriva och tänka kring över-
sättning som fenomen. Författarna och poeterna Athena Farrokhzad och Svet-
lana Cârstean skriver i sin gemensamma diktsamling Trado (2016), att över-
sättaren är enligt författarna en förrädare, utifrån en hermeneutisk tradition om 
översättare; traduire traittori (Kvale & Brinkmann, 2104). Kvale och Brink-
mann (2014) lyfter också fram kopplingen mellan intervjun och utskriften som 
en översättning, och hur att översätta är att förräda. Här kan man se forskaren 
som en översättare, och kanske kan man gå så långt som att se transkriptionen 
som ett förräderi mot verkligheten, deltagarna, sammanhanget?   

Att representera en verklighet innebär ju att i någon form översätta en verk-
lighet till en annan, och också att översätta den i flera led. Kvale och Brink-
mann (2014) beskriver utskriften som en översättning av en berättarform till 
en annan. Men Farrokhzad och Cârstean (2016) menar samtidigt att översätt-
ning är en lojalitetsakt mot berättelsen som måste berättas. De fortsätter:  
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I någon grad innehåller också alla översättningar en potentiell text, ett nytt ori-
ginal, mellan sina rader. Det som återstår är att frambringa denna text. Att göra 
verklighet av den. (s. 9) 

 
De skriver att det finns ett beroende mellan ursprunget, här intervjupersonen, 
och skribenten, forskaren som gör att översättningen aldrig är neutral. Bero-
endet gör översättningen eller transkriptionen icke-neutral, men beroendet och 
ingåendet i ett slags mentalt förbund med den man intervjuar om den berättelse 
som är i fokus för intervjun, gör också transkriptionen möjlig.  

Begreppen representation och översättning kan därigenom fungera som 
sätt att förstå och ringa in transkriptionens kärna. Det som den empiriska dis-
kussion som följer kan ha i fokus är då hur transkriptionen är en representation 
och översättning av en realtidshändelse, och hur representationen och över-
sättningen då alltid förblir en del av den händelsen och alltid ska ses som en 
sådan del och inte en helhet. 

Empirisk diskussion 
I det här avsnittet kommer en diskussion att föras kring två olika slags tran-
skriptionsmaterial. Jag lyfter in två typer av material som jag själv arbetat med 
– ett intervjumaterial från en pågående studie om hur man kan förstå hur kom-
muner som vill öka andelen män som arbetar i förskolan gör, och det andra 
materialet är hämtat från min doktorsavhandling (författare) där studiens fo-
kuserade på att förstå barns lärande och meningsskapande ur ett multimodalt 
perspektiv och se hur andra kommunikationssätt än bara språket spelar in hur 
barnen tolkar och förstår sitt lärandesammanhang.  

Den empiriska diskussionen kan bidra med att levandegöra transkriptionen 
som representation som diskuterats tidigare i texten och också fungera som ett 
sätt att spegla resonemangen som förts tidigare i ett empiriskt material. Det 
som blir svårt att i efterhand rekonstruera är hur transkriptionerna exakt gjor-
des och också vilka beslut som låg till grund för de transkriptioner som här 
presenteras. 

Materialet innehåller bilder av ett barn som deltog i min avhandlingsstudie. 
Barnet och barnets vårdnadshavare har godkänt deltagande i studien och att 
bilderna visas i det här kapitlet har bedömts att inte skadar eller kränker bar-
nets identitet. 

Inledningsvis presenteras intervjumaterialet och den transkriptionen, och 
hur det kan förstås, och därefter följer interaktionsmaterialet och hur den tran-
skriptionen kan förstås. 

Transkription av samtal 
Här nedan presenteras ett utdrag ur en intervjutranskription av en semistruk-
turerad intervju mellan mig själv och två personer som arbetar med förskole-
frågor i en svensk kommun. Jag har själv genomfört intervjun i oktober 2015, 
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men det är inte jag som gjort transkriptionen utan den är gjord av en profess-
ionell transkriptör som har ett företag inriktat mot att göra olika slags tran-
skriptioner. I hennes prissättning ingår att välja grad av detaljnivå. Jag har valt 
den nivå som inte tar in harklingar, skratt och längd på pauser, mot bakgrund 
av att studiens syfte in var att diskutera eller analysera språkliga val eller ny-
anser, utan att syftet var att få fatt i vad som sägs under intervjun snarare än 
hur det sägs. I dessa transkriptioner ingår inte heller överlappande tal, förutom 
att = enkelt anges som överlappning, utan intervjun framställs som ett mycket 
linjärt samtal, något som jag vet att det inte var eftersom jag själv ledde inter-
vjun. 

Inför intervjun fick intervjudeltagarna samtliga sju grundfrågor för inter-
vjun. Under tiden vi samtalar ställer jag flertal följdfrågor för att antingen följa 
upp sidospår som jag bedömer kan vara av värde, eller så ställs följdfrågor för 
att få tillbaka intervjudeltagarna till intervjuns fokusområde.  

Efter transkriptionen gjorts får intervjudeltagarna ta del av transkriptionen 
och göra ändringar i den, men i det här fallet görs inga ändringar. I andra in-
tervjuer som ingår i samma studie gjordes ett par ändringar, men de handlade 
om namn på personer eller platser, det vill säga aspekter av innehållet som 
hade en mer informativ karaktär. 

Det här utdraget är inte valt av någon väldigt speciell orsak utan den kan 
här fungera som en representation av det material som analyserna i den här 
studien består av. En del av resultatet finns inom kort publicerat (Heikkilä, i 
tryck). 

Olof: Vad som händer, ja det känns ju som vi har jättemycket på gång, faktiskt, 
jättemycket projekt just med rubriken män till förskolan, gör allt för att visa att 
vi finns, jag tror det är det som är det viktigaste vi har kommit fram till, att vi 
tycker det är så viktigt att vi finns och vi marknadsför oss och berättar om yrket 
och att dom ser att det finns killar inom förskolan. Jag tror det är oerhört stor 
betydelse. Så det är mycket olika saker som vi håller på med, har gjort, fram 
till nu, väldigt aktivt, som vi säger. Vi har en bra grupp= 

Mia: Och grupper, är det nätverket då? 

Olof: Det är vårat nätverk, det är killarna inom förskolan och vi är ju 20 stycken 
killar i Luleå och vi är fyra fem som är väldigt aktiva och det känns, visst är 
jag den mest aktiva så klart men jag försöker fördela så vi får med oss, för det 
ju sårbart om det händer nånting med mig att det faller på grund av det. Men 
vi har jättemycket på gång, vi har varit ute i gymnasieskolan, träffat BF killar 
som läser till barnskötare, vi har varit på högstadieskolor träff har jag varit och 
informerat om yrket och LTU, bra kontakt, håller på jättemycket med dom. 

Mia: Vad gör ni med dom då? 

Olof: Vi har på gång, dom har bestämt på universitetet att alla killar som läser 
till förskollärare ska få komma ut någon gång till mig eller en till kille som är 



 232 

handledare, nån av deras VFU tiden ska dom få vara med oss, det ska dom se 
till att det ska vara så, dom ska få vara hos oss. 

 
Eftersom detta är en kort del av en längre intervjutranskription kan just det här 
textutdraget inte på detaljnivå analyseras. Analysen av samtliga intervju-
transkriptioner kan dock beskrivas. 

Analyserna av materialet har genomförts i flera olika steg. Inledningsvis 
har allt material (intervjutranskriptionerna främst, men även annat insamlat 
material) noggrant lästs igenom en eller flera gånger med analysbegrepp i fo-
kus. Vid genomläsningen har markeringar gjorts i materialet gällande sådant 
som beskrivit det pågående arbetet genom de valda analysbegreppen aktör-
skap, handlingsberedskap eller ett innehåll i organisationens/kommunens ar-
bete. Även sådant som varit särskiljande från övrigt, sådant som på något sätt 
stuckit ut i materialet, eller som varit en beskrivning av ett förlopp eller en 
insats, en synpunkt eller ett perspektiv, har markerats och i ett senare skede av 
analysen återkommits till. Markeringarna kan sägas ha handlat om sådant som 
på olika sätt, varierat, sammanhängande eller lösryckt berättat något om kom-
munernas komplexa aktörskap och handlingsberedskap i temat fler män till 
förskolan.  

Genomläsningarna har lett till att delar av materialet har granskats ytterli-
gare för att hitta mönster mellan de delar som markerats. Vad är likt? Vad är 
olikt? Hur hänger delarna ihop? Hur kan de förstås? Det arbetet har gjort att 
både spretiga och tydliga mönster framkommit och vissa aspekter har fram-
trätt tydligare än andra. Dessa tentativa mönster har sedan kontrollästs mot 
materialet igen. Därefter har de mönster som framträtt kategoriserats och be-
skrivs i texten som delar av kommunernas arbete och syn på arbete.  

Analysarbetet har varit ett explorativt arbete där materialet stått i fokus till-
sammans med analysbegreppen och forskningsfrågorna i en innehållsanalys. 
När de olika materialen insamlats var det på förhand omöjligt att säga vad 
materialet skulle visa för typ av resultat eller vilken riktning analysen skulle 
ta, något som är typiskt för följeforskningsstudier (jfr Callerstig, 2014, Call-
lerstig, Lindholm, Sjöberg & Svensson 2011).  

 
Analysarbetet kan sammanfattas enligt följande:   
• Genomläsning av alla transkriptioner, genomlyssning av delar av inter-

vjuer  
• Sådant som fångat intresse utifrån att det bekräftat eller gått emot ett tidi-

gare känt fenomen har markerats 
• Strukturera upp utsagor, systematisera, ge nya verklighetsbilder eller se 

nya mönster har varit i fokus – sammanställa en deskriptiv analys; inte 
värdera eller hierarkisera 

• Forskningsfrågorna har hela tiden varit i fokus för analysen 
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Sammanfattande analys av exemplet 
Det som detta exempel visar är hur transkriptionerna tas för givna. De är inte 
problematiserade som en del av den kvalitativa analysen, utan betraktas med 
ett konstaterande. Inte minst de fyra sista punkterna är ett konstaterande av 
transkriptionen. Inte ett reflexivt förhållningssätt. I detta exempel har också 
språket en stor makt att definiera vad som är relevant. I just dessa transkript-
ioner är det rimligt eftersom fokus var på att göra en innehållslig analys av 
vad som sades och inte hur det sades. 

Transkription av interaktion 
Att utöka transkriptioners innehåll från att ha fokus på talet och språkliggö-
randet av en aktivitet till att inkludera även fler kommunikationsformer är en 
av de självklara utgångspunkterna med multimodal interaktionsanalys. Multi-
modal innebär ju flerformad eller mångformad och då kan rimligtvis inte en-
bart en form för kommunikation transkriberas (se även Cowan & Kress, i 
tryck). För att tydliggöra hur multimodal kommunikation realiseras valde jag 
att transkriptionerna skulle innehålla tre kroppsligt förankrade kommunikat-
ionsformer, som tidigare nämnts. Samtliga transkriptioner som ingick i av-
handlingen gjorde jag själv och sammantaget blev en timme film cirka 1000 
sidor transkriptionstext. I transkriptionsprocessen blev det tydligt hur också 
både rummets utformning och förekomsten av föremål också är del i forman-
det av kommunikationsformerna, vilket gjorde att de inkluderades i transkrip-
ten.  

Det stundtals mödosamma transkriptionsarbetet innebar att kommunikat-
ionsformerna identifierades utifrån hur de kom till uttryck. De kommunikat-
ionsformer som kunde beskrivas och transkriberas utifrån synintryck var ges-
ter/kroppsrörelse och blickföring. I transkriptionsarbetet behövdes inget ljud 
för att transkribera dessa uttryck. Rummens utformning och användningen av 
föremål var också baserade på visuella intryck - det som syns och går att se på 
inspelningen.  

För att beskriva tal och därmed i viss mån förstå innehållet i en sekvens 
behövdes ljudkällan. Den här mediala variationen användes flitigt under tran-
skriptionsarbetet, som ett sätt att i arbetsprocessen hålla informationsmängden 
i transkriptionsarbetet på en hanterbar nivå. Utnyttjandet av den mediala vari-
ationen blev också ett sätt att behålla transkriptionsfokus på en kommunikat-
ionsform i taget. Detta gjorde att transkriptionsarbetet tidvis varit väldigt tyst, 
trots att jag hela tiden använde videoinspelningar.  

Förutsättningen för den här typen av arbetssätt är att inspelningarna är di-
gitala. Digitala inspelningar gör det enkelt att växla mellan ljud och bild under 
arbetets gång. Transkriptionsarbetet har inneburit ett växlande mellan Quick 
Time Pro 6.0 (för uppspelning av videoinspelningarna) och Microsoft Word 
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2001 (för utformandet av transkriptionerna). Programmet Photoshop Ele-
ments har i mindre utsträckning använts för att bearbeta bilderna som publi-
cerades i avhandlingen och som var del av transkriptionerna. 

Resonemangen kring studiens syfte avgjorde detaljnivå och ambitionsnivå 
på transkriptionsarbetet (jfr Jewitt, 2003a; Kress, et al. 2001; Linell, 1998; 
Norris, 2002; Sahlström, 1999). Detaljnivå på sekundbasis bedömdes som 
nödvändigt eftersom avsikten var att studera deltagande och deltagande går 
att anta är något som växlar med väldigt korta intervall. Kress m.fl. (2001, 
2005) och Jewitt (2003a/2005a) visar exempel på detaljnivå i transkriptioner 
och som var vägledande i arbetet. Eftersom syftet var att söka deltagande-
mönster visade också videoinspelningarna att barnens användning av kommu-
nikationsformer varierar i hög grad. Det blev därför nödvändigt att transkri-
bera så detaljerat som möjligt.  

Transkriptionerna i den här studien är uppbyggda i tabellform, innehål-
lande fyra kolumner. Omfattningen varierar beroende på sekvensernas längd 
och antal yttranden. Utformningen av transkriptionerna var en avvägning mel-
lan översiktlighet och analytiskt behov (jfr bl.a. Heath & Luff, 1993; Green & 
Dixon, 1994; Sahlström, 1999; Cameron, 2001/2002; Kress et al., 2001; Ivars-
son, 2003; Jewitt 2003b; Melander, 2004; Martin, 2004; Bezemer & Mavers, 
2011; Cowan, 2014).  

Transkriptionerna inleddes alltid från tidskoden 0.00, för att markera bör-
jan på den analyserade sekvensen, även om sekvensen var en del av en på-
gående händelsekedja i ”verkligheten”. Tabellen nedan är ett exempel på hur 
transkriptionerna utformades. 

I de tre mittersta kolumnerna beskrivs kommunikationsformerna tal, ges-
ter/kroppsrörelse och blickriktning i text. Ibland tillförs även en bild i tran-
skriptionen, för att förtydliga eller lyfta fram något specifikt från inspelningen. 
Det blev ett sätt att tillmötesgå det nyansbortfall som transkriptionen av gester 
och blickar leder till då de språkliggörs. 

Det finns en etisk aspekt i användandet av bilder i analyser som publiceras. 
Jag har bedömt att analyserna är av sådan art att de inte värderar barnen, ut-
lämnar dem på ett respektlöst sätt eller att barnens identiteter görs viktiga för 
studiens resultat. Eftersom studiens teoretiska utgångspunkter innebär att 
kommunikationsformer är socialt förankrade och utgör tolkningar av semio-
tiska resurser i sociala sammanhang, ses de inte knutna till en viss identitet 
eller ett visst barn (jfr Gustafson, 2006). Bilderna är därför inkluderade i ana-
lyserna. 

Kommunikationsformerna som finns i transkriptionstabellen förändras 
över tid och relateras därför i transkriptionen till en tidskod. Förutom tidsko-
den benämns de tre kolumnerna, utifrån sitt innehåll tal, gester/kroppsrörelse 
och blickriktning. De allra minsta rörelserna, blinkningarna och förflyttning-
arna representeras inte i transkriptionerna, utan representationen är inriktad på 
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Tabell 1: Exempel på transkription.  
TID 
 
 
0.03 

TAL 
 
 
J: Ja ska 
ha den 
ändå 

GESTER/ 
KROPPSRÖRELSE 
  
Jannika visar fortfarande 
upp föremålet i handen och 
tar tag i lådans kant med 
andra handen. Bahar verkar 
bygga på sitt. 
 

BLICK 
 
 
Jannika och Emma tittar på föremå-
let. Bahar tittar på sitt byggande 

0.06  Jannika sätter sig från väg-
gen och sänker händerna 

Jannika tittar på grejen i sin hand som 
hon lägger ner på sin platta. Strax ef-
ter tittar Emma också ner. 
 

 

0.07  Jannika sätter föremålet ner 
mot sin legoplatta 

Emma och Jannika tittar ner mot plat-
tan. 

0.09 B:öhööö
öhh 

Emma slutar slå på sitt knä 
för att hon kliar sig under 
ögat. 
 

 

 
att beskriva sådana förändringar som är tydligt synliga i inspelningarna. Jag 
har dock försökt att inte bedöma i allt för stor grad vilka uttryck som skulle 
vara av betydelse eller inte, utan att ta med och beskriva så stor del av de 
kroppsliga uttrycken som möjligt. I exemplet finns linjer mellan varje tabell-
cell. Detta finns inte inkluderat i transkriptutdragen som presenteras i resultat-
kapitlen. Linjer inkluderas här som för att förtydliga arbetsprocessen, då stöd-
linjer funnits i transkriptionsmodellen. Varje sekund, eller kommunikativt ytt-
rande, finns i celler för sig. 

Under transkriptionsarbetet har jag inte använt någon specifik transkript-
ionskonvention för att transkribera talet. Det som hade legat närmast till hands 
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kunde ha varit att använda transkriptionskonventioner som används i konver-
sationsanalytiska studier (jfr t.ex. Ochs, 1979; Goodwin, 1981; Linell, 1998). 
Eftersom en konvention kring något uppstår utifrån ett teoretiskt synsätt och 
perspektiv var detta inte aktuellt, eftersom socialsemiotiskt multimodalt per-
spektiv i sina teoretiska utgångspunkter delvis skiljer sig från konversat-
ionsanalytiska utgångspunkter (jfr Wooffitt, 2005). Även om utförandet och 
empiriska material många gånger är förvillande lika är utgångspunkterna och 
kunskapsintresset delvis olika. 

I varje transkript förekommer dock en systematik som markerar olika 
aspekter av tal. Stora bokstäver markerar hög talröst, utropstecken och fråge-
tecken används för att markera utrop eller fråga, ny rad i samma yttrande mar-
kerar ny ansats och om talet är svagt, ifall någon hostar eller skrattar har detta 
skrivits ut och kursiverats inom parentes. De andra kommunikationsformerna 
fick en språklig ”översättning” och på så sätt ny medial skepnad. De transkri-
berades så, att ett försök till avskalad beskrivning av vad som syns i inspel-
ningen. Avsikten var att utforma transkriptionerna så att utformningen bidrar 
till läsvänlighet, utan att göra avkall på exakthet och precision. Av den anled-
ningen har skriftspråkskonventioner tagits in i transkriptionsarbetet. Varken 
pauser och pauslängder eller prosodiska variationer analyseras i någon större 
utsträckning. 

En del ord står tydligare än andra som markörer för och som en påminnelse 
om att transkriptionen av tal handlar om talspråk. Exempel på det är att jag 
använder ord som ja (jag), de (det) och dom (de) i transkriptionen. I situationer 
i inspelningarna som jag inte kan höra vad som sägs skriver jag ut i kolumnen 
för tal som ohörbart.  

I följande avsnitt beskrivs en analys av en del av ett material utifrån denna 
transkription och är en bearbetad text från författare (2006). 

Sekvensen ”Skrivande” 
Jannika sitter på sin plats vid ett av borden i klassrummet. Vid samma bord 
sitter också Ines och i bordet bredvid sitter Emma. Jannika är i fokus för ana-
lysen. Hon är ensam i bild i inspelningen. Jannika har en trådlös mikrofon fäst 
på sin tröja under inspelningen. Ines, Emma och David hörs i inspelningen via 
den trådlösa mikrofonen som Jannika har fäst på sin tröja, eftersom de sitter 
vid borden runt omkring Jannika och arbetar med motsvarande uppgift. Alla 
barnen sitter dock åtskilda från varandra, placerade runt om i rummet. Läraren 
Gunilla sitter några bord framför Jannika. Barnen arbetar med individuella 
uppgifter kring bokstäver och uppgifterna som barnen arbetar med finns upp-
kopierade på arbetsblad.  

Det är på förmiddagen strax efter förmiddagsrasten. Under den här sekven-
sen arbetar enbart ettorna i klassrummet – tvåorna är i ett annat rum och arbe-
tar med annat. Barnen sitter på ett sådant sätt att de inte tydligt kan titta i 
varandras arbeten. 
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Bild 1. Jannika skriver. 
 
I den här sekvensen är det skrivandet som är i fokus och de fysiska föremålen 
penna och papper är centrala för hur och att aktiviteten genomförs (jfr Kenner, 
2003). 

     
Bild 2 och 3. Pennburk med pennor och Jannikas arbetsblad 
 
Uppgiften och aktiviteten är centrerad kring skrivande. Barnen förväntas 
skriva i sina arbetsblad medan de sitter på sina platser, och sedan ska de visa 
vad de har skrivit och arbetat med för läraren. Blyertspenna, färgpennor och 
papper är de föremål som förekommer mest i sekvensen.  
Den här sekvensen är den enda sekvensen som analyseras där enbart ett barn 
är i fokus. I sekvensen analyseras blickar tillsammans med gester som de mest 
förekommande kommunikationsformerna. Gester inkluderar skrivande och är 
i fokus för hela aktiviteten som det huvudsakliga sättet att genomföra uppgif-
ten. Tal förekommer i begränsad utsträckning. 

Ytterligare ett exempel kan visa hur kroppsrörelse analyseras som ett sätt 
att markera deltagande. Här analyseras Jannikas fokus orienterat mot indivi-
duellt lärande. Kroppspositionen är dock en annan än i det tidigare exemplet 
som också exemplifierade individuellt lärande.  

Analysen av situationen överensstämmer med tidigare analyser i avhand-
lingen, men kroppspositionen är en annan i det här utdraget. Här är kroppens 
riktning analyserad som en orientering mot individuellt lärande genom att 
kroppens riktning är mot den individuella uppgiften. Kroppen är dock riktad 
på ett annat sätt än tidigare genom att Jannika nu tittar lite från sidan på sitt 
arbete och genom att hon lägger handen under hakan. Den funktion som krop-
pen antar som kommunikationsform är den samma, men formen för funkt-
ionen är en variant av den som tidigare använts. 
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Tabell 1: Utdrag ur Skrivande, 2.42 – 3.01 
TID TAL GESTER/ 

KROPPSRÖRELSE 
BLICK 
 

2.42   Jannika tittar ner på 
pappret 

  Hon böjer sig ner mot pappret  
2.44 Tschähä

mm… 
  

 
 
Böjer sig ner över pappret och skriver  

 

2.46 O pe ku 
ärr ess   
 

 

 

2.50 ess 

 

 

3.00  Rätar upp kroppen  

3.01   Tittar upp mot Emma 

 
Analysen av den här sekvensen kan sägas exemplifiera hur lärande på olika 
sätt antar samma sociala funktion men där olika kroppsligt uttryck eller 
kroppslig former uttrycker deltagandet på olika sätt. Funktionen kan åstad-
kommas på en rad olika sätt genom att använda kommunikationsformer på 
varierade sätt. På motsvarande sätt kan olika kommunikationsformer också 
åstadkomma en och samma funktion beroende på när i ett sammanhang de 
framträder eller används. Sekvensanalysen visar också att även om barn sitter 
med ett visst avstånd ifrån varandra, som är fallet i den analyserade aktiviteten, 
används ändå olika deltagarpositioner i situationen. 
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Sammanfattande analys av exemplet 
I detta exempel finns flera kommunikationsformer inkluderade i analysen ef-
tersom frågan i denna studie också var hur barn kommunicerar i vissa skolsi-
tuationer. Både vad och hur berördes i analysen vilket också ställer krav på 
transkriptionen. I studien betraktades och hanterades transkriptionen som en 
stor och viktig del av analysen eftersom det inte självklart fanns tidigare lik-
nande teoretisk grundad forskning att efterlikna eller ta exempel ifrån. Detta 
gör att denna transkriptionsprocess var reliabel och ständigt utgående från 
forskningsfrågan och det teoretiska perspektivet.  

Slutsatser  
Syftet med kapitlet har varit att granska och utforska transkriptionen och dess 
betydelse i kvalitativa studier med utgångspunkt i tidigare forskning och med 
hjälp av att diskutera två autentiska exempel. Forskningsfrågan berörde hur 
transkriptionen kan förstås som en praktik. Det har diskuterats bland annat 
genom att utforska två typer av material – transkription av intervju och tran-
skription av videomaterial. Syftet med det har då varit att närmare studera 
dessa transkriptionstyper och illustrera vilka analyser av sådana transkript-
ioner är möjliga och hur de möjliga analyserna skiljer sig åt. Målet med ka-
pitlet är att bidra till en mer medveten och reflexiv hållning gentemot tran-
skriptionsprocessen och dess plats i kvalitativa analyser. 

Kapitlet tog avstamp i Bucholtz (2000) som lyfter fram för transkriptionens 
betydelse i kvalitativa studier och hur transkriptionen ofta tas för given i kva-
litativa studier. Det som flera tidigare studier också lyfter fram är att tran-
skriptionen ofta betraktas som neutral i analysarbetet. I kapitlet har flera ex-
empel lyfts fram som visar att transkriptionen är ett resultat av flera olika val 
och beslut som alla borde grunda sig i det forskningsfrågor och teoretiska per-
spektiv som finns i studien. Kvale och Brinkmann (2014), för att nämna nå-
gon, pekar på hur också själva utskriften av det empiriska materialet får bety-
delse för vilka slutsatser som kan dras. Här är det är det också av betydelse 
hur transkriptionen representeras.  

En av slutsatserna i kapitlet är att transkriptionen är en representation och 
illustration av en del av den verklighet som studeras och att den också bör 
betraktas som sådan, inte som en helhetsbild av ett sammanhang. En annan 
tendens som också visat sig i de tidigare studierna är att vem transkriptören 
är, det vill säga vem som gör transkriptionen, inte verkar ha en avgörande roll 
utan snarare hur transkriptionen görs och vad som infogas där. Det viktigaste 
är snarare att de transkriptionskonventioner som används står i paritet till teo-
retiska perspektiv och forskningsfrågorna.  

Flera tidigare studier som beskrivs i kapitlet pekar på att olika detaljnivå 
och så är en del av det val som görs inför transkription. Transkriptionen kan 
göras, så som visas i studien, väldigt detaljerade eller den kan också vara av 
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med sammanfattande karaktär. Vilken detaljnivå som väljs beror återigen på 
karaktären på de forskningsfrågor som ska besvaras.  

Bucholtz (2000) efterlyser något hon kallar reflexiv transkriptionspraktik 
där man både ser möjligheterna men också begränsningarna av transkript-
ionen. Slutsatserna i det här kapitlet går i linje med det. Hur en transkription 
ska göras, med vilken detaljnivå eller vem som ska göra transkriptionen är en 
fråga för den som är ansvarig för analysen och för studien i stort. Det går inte 
att ha en specificerad manual kring dessa frågor utan det är något som behöver 
förankras i det sammanhang som studien görs i. 
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