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Kapitel 1 Inledning  

Gunilla Sandberg och Anders Garpelin 
 

 

 

Introduktion 

Denna antologi tar sin utgångspunkt i omfattande forskning om tidiga 

pedagogiska övergångar som har genomförts vid Mälardalens högskola 

[MDH] med start år 2008. Forskningen har huvudsakligen ägt rum inom 

ramen av ett större forskningsprojekt ”Gränsland, broar och passageriter”, 

finansierat av Vetenskapsrådet, flera regionalt finansierade projekt samt ett 

internationellt forskningsprojekt, Pedagogies of Educational Transitions 

[POET].  

Forskarna som medverkar i antologin tillhör forskningsmiljön Barn och 

Unga i Skola och Samhälle [BUSS] vid Mälardalens högskola. Inom ramen 

för BUSS samarbetar det barnpedagogiska kollegiet och det 

specialpedagogiska kollegiet med både forskningsseminarier och 

doktorandseminarier såväl som genom gemensamma forskningsprojekt. 

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 

förväntningar. Medverkande forskare i denna bok representerar en stor 

variation gällande bakgrund, utbildning och erfarenhet. Samtliga har 

förskollärar- eller lärarutbildning och flertalet är speciallärare eller 

specialpedagoger. Samverkan nationellt och internationellt är central för 

forskarna inom BUSS. En stark ambition gäller också en väl utvecklad 

samproduktion med lokala och regionala aktörer. 

I fokus för forskningen som presenteras är pedagogiska övergångar mellan 

och förskoleklass samt mellan förskoleklass och årskurs 1 i grundskolan. Det 

finns också ett kapitel (10) som berör barns övergångar ur ett retroperspektiv 

där även andra övergångar berörs. Studierna har riktats mot olika aspekter av 

övergångar, till exempel kontinuitet för lärande, delaktighet, 
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specialpedagogiska insatser. Genomgående för studierna är att intresset till 

stor del har riktats mot att spegla barns, lärares och föräldrars perspektiv.  

De olika delstudierna som presenteras och diskuteras i antologin ingår i en 

praktiknära forskningstradition. Forskningen utgår ifrån en interpretativ, 

tolkande ansats med datainsamlingsmetoder som är vanliga inom etnografisk 

forskning: deltagande observationer, intervjuer, fokusgruppsintervjuer.  

 

I antologins andra kapitel, Samlade utgångspunkter för forskningsprojektet 

”Gränsland, broar och passageriter”, presenteras utgångspunkterna för den 

forskning som presenteras i kommande kapitel. Forskningen har möjliggjorts 

genom det av vetenskapsrådet beviljade fleråriga forskningsprojektet, 

”Gränsland, broar och passageriter. Att förstå barns vägar till lärande från 

förskola till skola”. Internationellt kunde forskarna genom detta projekt 

samverka och utveckla forskning om pedagogiska övergångar tillsammans 

med forskare från fyra andra universitet inom ramen för det EU-finansierade 

forskningsprojektet POET.  Den praktiknära forskningen inleddes genom att i 

samproduktion med lokala och regionala aktörer arbeta för en fördjupad 

förståelse av barns tidiga pedagogiska övergångar från förskola till skola. I 

kapitlet redovisas bakgrund, teori, metod, design och empiriskt material. 

Kapitel 3, Hinder och Utmaningar - Tre kategorier lärare samtalar om 

olika barns möten med nya miljöer vid pedagogiska övergångar, presenterar 

och diskuterar resultat från en studie om barns tidiga pedagogiska övergångar. 

Syftet i studien var att fördjupa kunskapen om hur barn med olika 

förutsättningar kan uppfattas och förstås vid pedagogiska övergångar, särskilt 

avseende hinder och utmaningar. Data insamlades genom fokuserade 

gruppintervjuer med lärare från förskola, förskoleklass och första klass i 

grundskolan. En kvalitativ ansats valdes och det teoretiska ramverket i studien 

var influerat av ett ekologiskt synsätt på barns lärande och utveckling. Lärarna 

såg hinder och utmaningar som är ett resultat av interaktioner mellan barnets 

egenskaper och miljöförhållanden. Resultatet visar även att den ekologiska 

utgångspunkten var användbar för att synliggöra faktorer och förhållanden 

som medverkade till hinder och utmaningar på olika sätt. 

I det fjärde kapitlet, Föräldrar berättar om sina barns tid i förskola och 

förskoleklass samt övergången däremellan: Ett projekt inom Gränsland, 

broar och passageriter, presenteras ett delprojekt med syfte att öka 

kunskaperna om barns tid i förskola och förskoleklass samt övergången 

däremellan genom föräldraintervjuer. Tjugosju föräldrar deltog. I samband 

med projektet utvecklades en bioekologisk matris och innehållsanalys. Dessa 

användes i analyser av föräldraintervjuer och framtagande av livsberättelser. 

I kapitlet ges en övergripande beskrivning av delprojektet Föräldrar berättar 

om sina barns tid i förskola och förskoleklass samt övergången däremellan. 

I kapitel 5, Olika barns perspektiv på övergången till årskurs 1, presenteras 

och diskuteras några resultat från en etnografisk fallstudie med ett särskilt 

fokus på barnens perspektiv. Resultaten grundas på intervjuer med 23 barn 
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före och efter skolstart och på observerade undervisningssituationer i 

förskoleklass och årskurs 1. Forskning bland barn kräver speciella etiska 

överväganden, till exempel hur man undviker frågor som påverkar barns 

ställning som sårbara. Resultaten visar att det finns stora skillnader mellan 

olika barns perspektiv på övergången till årskurs 1, i förhållande till både 

sociala och akademiska aspekter.  När det gäller sociala relationer uttrycker 

några barn osäkerhet och rädsla inför den nya miljön medan andra visar att de 

får större möjligheteter till sociala kontakter. På samma sätt uttrycks helt olika 

erfarenheter av läs- och skrivundervisningen i årskurs 1, från upplevelsen av 

positiva utmaningar till ren förvirring. Resultaten understryker värdet av att ta 

del av och uppmärksamma vad som uttrycks explicit och implicit av olika 

barn.  

Det sjätte kapitlet, Övergången från förskola till förskoleklass, en 

förändring av delaktighet i tiden och rummet, försöker svara på frågor om 

kontinuiteter och diskontinuiteter, med avseende på barns erfarenheter och 

pedagogers organisation av lärande för barn som gör övergången mellan 

förskola och förskoleklass. För att kunna svara på frågor om hur kontinuitet 

beträffande övergången till förskoleklass kan se ut har såväl förskolor som 

förskoleklasser studerats i etnografiskt inspirerade studier. Observationer och 

intervjuer har genomförts under sammanlagt två år i två förskoleavdelningar 

och två förskoleklasser. Verksamhetsteoretiska analyser har gjorts av dels de 

verktyg som använts i de olika verksamheterna, dels vad som betraktats som 

meningsbärande för deltagande pedagoger. När de två verksamheterna 

jämförs framträder framför allt diskontinuiteter vad gäller barnens delaktighet 

och hur deras erfarenheter och kunskaper tas till vara. 

Kapitel 7, Lärares perspektiv på läs- och skrivundervisning i årskurs 1, 

speglar lärares perspektiv på hur man kan främja alla elevers läs- och 

skrivlärande i grundskolans årskurs 1. Kvalitativa intervjuer genomfördes 

med 18 lärare som arbetar som klasslärare för årskurs 1-3. Lärarnas perspektiv 

på läsning och skrivning kan beskrivas som pluralistisk, i den mening att varje 

lärare hänvisar till flera strategier och metoder för att främja lärande och 

utveckling relaterade till läsning och skrivning. Variationen av barn tycks ge 

mening åt lärarnas arbete, även om det också är förknippat med utmaningar, 

så till exempel erfarenheten av att vara ensam i klassrummet och inte räcka till 

för att stödja alla barn med olika förmågor, erfarenheter och behov. Enligt det 

som beskrivs av lärarna i studien kan det specialpedagogiska stödet beskrivas 

som åtgärdande snarare än förebyggande, då resurserna huvudsakligen riktas 

mot äldre elever. 

Bokens åttonde kapitel, Pedagogiska övergångar med fokus på 

identitetsskapande processer och grupptillhörighet ur lärares perspektiv, 

presenterar och diskuterar resultatet av en studie vars syfte var att fördjupa 

kunskapen om hur barn med olika förutsättningar och erfarenheter kunde 

uppfattas och förstås vid pedagogiska övergångar, särskilt avseende hinder 

och utmaningar. Studiens empiriska data utgick från fokuserade 
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gruppintervjuer med lärare från förskola, förskoleklass och första klass i 

grundskolan. En kvalitativ ansats valdes. Det teoretiska ramverk som 

användes bygger på ett ekologiskt synsätt på lärande och utveckling. Studien 

visade på innehållsliga förändringar i samband med de olika övergångarna. 

Gruppgemenskap betonades i förskolan medan det lades större vikt vid 

individuell förmåga vid de övriga övergångarna. I resultatet framträder 

identitetsskapande och grupptillhörighet som parallella processer och detta 

diskuteras i kapitlet som en komplexitet i en inkluderande skola.  

I det nionde kapitlet, Barns övergångar från förskola till förskoleklass och 

fritidshem: En fallstudie om generella och extra övergångsaktiviteter, 

beskrivs en fallstudie med syfte att undersöka övergångar från förskola till 

förskoleklass och fritidshem samt aktiviteter som avser att göra dessa 

övergångar välfungerande. Dokument samlades in och observationer 

genomfördes. Även intervjuer och fokusgruppsamtal genomfördes med 

personal och ledning i förskola, förskoleklass och fritidshem. Resultatet 

visade att olika aktiviteter användes och ansågs betydelsefulla; de beskrevs 

kunna bidra till att övergången blev trygg för barn och deras föräldrar, samt 

att viktig information om barns sociala och akademiska utveckling, intressen 

och stödbehov fördes över från förskola till förskoleklass och fritidshem. 

Aktiviteterna (N=22) tematiserades som generella övergångsaktiviteter och 

extra övergångsaktiviteter samt vidare som proximala eller distala sett ur ett 

barns perspektiv. Resultaten visade även på utmaningar samt 

förbättringsbehov; ett resultat i studien pekade på att barn i behov av extra 

stöd inte erbjöds många extra övergångsaktiviteter och ett annat resultat var 

att barn inte föreföll delta i planeringar av övergångsaktiviteter. Resultaten 

från studien kan inte generaliseras, endast ses som ett belysande exempel.  

Det tionde kapitlet, Livsberättelser - om några elevers erfarenheter av 

skolan och specialpedagogiska insatser för lärande, bygger på livsberättelser. 

Det utgår från samtal med tre kvinnor och tre män om deras upplevelser av 

tidigare skolgång och stöd i skolan. Samtalen har förts mellan forskaren, tillika 

lärare och specialpedagog och tidigare barn/elever. Studien syftar till att följa 

upp erfarenheter från skolgång och ta vara på reflektioner över barndom, 

ungdomstid och vuxenliv. De som bidragit med livsberättelser har tidigt fått 

del av specialpedagogiska insatser i förskola – förskoleklass och (eller) skola. 

Resultatet från livsberättelserna visar att eleverna har positiva minnen av 

skolan. De har fått anpassat stöd vid övergångar. När pedagogiken brustit, inte 

fyllt en funktion för lärande eller kunskapen för gott bemötande saknats, har 

detta drabbat eleverna hårt. 

Bokens kapitel 11, Barns röster och metodologiska avvägningar i 

forskning om pedagogiska övergångar, avser att presentera metodologiska 

avvägningar som rör forskning om barns perspektiv och pedagogiska 

övergångar i skolstarten. Barns perspektiv och deltagande i forskning har 

under senare år blivit aktuellt i samband med studier av pedagogiska 

övergångar, särskilt skolstarten. Först behandlas innebörder av barns 
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delaktighet, aktörskap, social rättvisa samt etiska dilemman. Resonemangen 

används sedan för att analysera och diskutera barns perspektiv i relation till 

forskning om pedagogiska övergångar med utgångspunkt i fyra olika 

empiriska studier av skolstart. Sociala, kulturella och relationella aspekter 

påverkar och påverkas av övergångsprocesser. Etiska utmaningar är främst 

kopplade till säkerställandet av barns informerade samtycke. Metoder som 

förankrats väl och bygger på variation samt barns aktuella frågor bidrar inte 

bara till ett vidgat kunskapsinnehåll ur barns perspektiv, de möjliggör även till 

barns meningsskapande kring övergångsprocesser och aktörskap i den 

aktuella situationen. En följd blir att forskare bör medvetandegöra sin syn på 

barn och tydliggöra innebörden av deltagandet i relation till möjliga 

förbättrande konsekvenser. Kapitel 12 summerar och avslutar antologin.  
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Kapitel 2 Samlade utgångspunkter för 
forskningsprojektet ”Gränsland, broar och 
passageriter” 

Anders Garpelin 
 

 

 

I detta kapitel presenteras utgångspunkterna för den forskning som presenteras i 

kommande kapitel. Forskningen har möjliggjorts genom det av vetenskapsrådet 

beviljade fleråriga forskningsprojektet, ”Gränsland, broar och passageriter. Att 

förstå barns vägar till lärande från förskola till skola”. Internationellt kunde 

forskarna genom detta projekt samverka och utveckla forskning om pedagogiska 

övergångar tillsammans med forskare från fyra andra universitet inom ramen för det 

EU-finansierade forskningsprojektet POET. Den praktiknära forskningen inleddes 

genom att i samproduktion med lokala och regionala aktörer arbeta för en fördjupad 

förståelse av barns tidiga pedagogiska övergångar från förskola till skola. I kapitlet 

redovisas bakgrund, teori, metod, design och empiriskt material. 

 

Nyckelord: forskningsprojekt, internationell samverkan, praktiknära 

forskning, tidiga pedagogiska övergångar 

Inledning 

I Sverige har det under en längre tid funnits och finns alltjämt en oro för att 

svenska barn inte presterar så goda resultat vid de internationella 

kunskapsmätningar som genomförs inom ramen för PISA och TIMSS. En 

fråga som från och till ställts gäller huruvida de begränsade resultaten skulle 

kunna bero på att svenska barn inte börjar skolan förrän vid sju års ålder och 

om vi kunde förvänta oss att resultaten blev bättre om även Sverige hade en 

tidigare skolstart.  

Som ett resultat av den svenska diskussionen om tidigare skolstart 

beslutades om införande av en ny skolform, förskoleklassen, som en 

kompromiss (Skolverket 2006, 2008). Från 1998 skulle samtliga barn som 

under kalenderåret fyllde sex år erbjudas att starta i förskoleklass. Den nya 
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skolformen hade karaktären av en "mellaninstitution", där pedagogiska 

metoder och traditioner från förskolan och skolan skulle kombineras. Som en 

bro mellan de bägge skolformerna skulle den underlätta skolstarten.  

Resultaten i de internationella kunskapsmätningarna har inte förbättrats 

utan snarare försämrats under den tid förskoleklassen existerat även om en 

viss förbättring skedde vid den sista PISA-mätningen. En åtgärd som vidtagits 

för att stärka svenska barns förutsättningar gäller den reviderade versionen av 

läroplanen för den svenska förskolan (Skolverket, 2010). I denna har 

läroplanens fokus på lek, sociala interaktionsprocesser och personlig 

utveckling i förskolan kompletterats med fokus på talförmåga och 

läskunnighet. En motsvarande utveckling skedde senare för förskoleklassens 

del genom revidering av grundskolans läroplan (Skolverket, 2016). En åtgärd 

för grundskolan var införandet av nationella prov för alla barn i årskurs 3 från 

2009. En annan åtgärd som planerades var att på försök införa flexibel 

skolgång (SOU 2010: 67). Den planerade reformen återkallades dock.  

Barnen i det svenska skolväsendet kännetecknas av mångfald med 

avseende på kön, social och kulturell bakgrund, begåvning och 

funktionshinder. Med hänvisning till den inkluderande utbildning som lyfts 

fram i svenska policyhandlingar (SFS 2010: 800) är kunskap om barns olika 

läranderesor från förskola till skola och genom skoltiden centrala för att kunna 

fatta beslut om barns utbildning.  

 

Vetenskapsrådet (VR) beviljade år 2011, d.v.s. tretton år efter 

förskoleklassens införande, projektbidrag till en studie med detta tema: 

Gränsland, broar och passageriter. Att förstå barns vägar till lärande från 

förskola till skola (Garpelin, 2011). Resultat från denna studie presenteras i 

denna antologi. Tiden för projektet var satt till 2012-2015 (möjligheten att 

utnyttja medlen förlängdes senare till utgången av 2017). 

Syftet med VR-projektet har varit att fördjupa förståelsen av vad vägen till 

lärande från förskola till skola innebär för barn med olika förutsättningar och 

erfarenheter, och vilken inverkan olika pedagogiska miljöer och övergångar 

har på barns lärande och deltagande över tid.  

 

Projektet har utgått från följande forskningsfrågor: 

1. Vad karaktäriserar den pedagogiska verksamheten i förskolans sista år, 

året i förskoleklass och skolans första år med referens till lärande och 

deltagande? 

2. Vad kännetecknar övergångarna mellan förskola, förskoleklass och skola, 

från lärares, barns och föräldrars perspektiv? 

3. Vad karaktäriserar samverkansrelationerna mellan lärare i förskola, 

förskoleklass och skola, med avseende på hur de stöder barn med olika 

förutsättningar och erfarenheter i övergångarna? 

4. Vad kännetecknar olika barns vägar till lärande från förskolans sista år 

tills de avslutar skolans första år? 
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Forskargruppen bakom VR-projektet hade redan innan projektet mångårig 

erfarenhet av att studera övergångar inom det svenska utbildningssystemet 

(t.ex. Garpelin 1997, 2003, 2004). Åren strax före projektstarten 

kännetecknades studierna av en inriktning på övergångar inom om mellan 

olika former av tidig pedagogisk verksamhet (Ekström, Garpelin & Kallberg, 

2008; Garpelin, 2010b; Garpelin & Kallberg, 2008; Garpelin, Kallberg, 

Ekström & Sandberg, 2010; Garpelin & Sandberg, 2010; Garpelin, Sandberg, 

Andersson & Hellblom-Thibblin, 2009). Några av dessa studier som kortfattat 

presenteras nedan har fyllt rollen av pilotstudier för VR-projektet.  

I en studie av övergångar inom förskolan (Garpelin & Kallberg, 2008) fann 

forskargruppen hur dessa övergångar inte bara kan utgöra kritiska händelser 

för barnen. De kan även fungera som kritiska händelser för förskolan som 

institution, i det pedagogiska arbetet och när lärare träffar barn med olika 

förmågor och erfarenheter i den förberedda pedagogiska miljön.  

I en annan studie (Garpelin et al., 2009) var den avgörande frågan varför 

vissa barn inte når de uppnåendemål med avseende på skriv-, läs och 

matematikutveckling som finns framskrivna för årskurs tre trots de massiva 

resurser som investeras. Analysen resulterade i att några problem om skolstart 

och förskoleklassen formulerades (Garpelin & Sandberg, 2010):  

 

- För att förskoleklassen ska fungera som en "bro" mellan förskolans och 

skolans värld har utvecklingen gått mot att övergången ska utvecklas till 

att bli så "smidig" som möjligt, något som uppfattades ha bidragit till en 

ökad osäkerhet för både barn och lärare även om ambitionen varit den 

motsatta.  

- Mot bakgrund av att förskoleklassen saknar uppnåendemål och 

verksamheten inte varit obligatorisk, kännetecknas den av frivillighet med 

avseende på val av aktiviteter men delvis även gällande delaktighet i 

planerade aktiviteter. Matthew-effekten (Stanovich, 2000), klyftan mellan 

snabba och långsamma elever riskerade därigenom att ofrånkomligt öka 

under förskoleklassåret.  

- Den svaga skrivningen i styrdokumenten, det oklara uppdraget, frånvaron 

av planeringstid, avsaknaden av kompetensutveckling och det dubbla 

uppdraget (att även fungera som fritidshemspersonal) gjorde att det fanns 

brister när det gällde att se på uppdraget utifrån ett helhetsperspektiv på 

barns vägar till lärande. 

 

Som med tidigare studier av gruppen visar båda dessa studier hur det är 

möjligt att få en djupare förståelse av förutsättningar för lärande kopplat till 

övergångar mellan och inom olika skolformer genom etnografiska fältstudier 

och kvalitativa forskningsintervjuer. VR-projektet skulle kunna bidra med att 

en ytterligare fördjupad förståelse uppnås genom jämförande och 

longitudinella studier av vägar till lärande för barn med olika förutsättningar 
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och erfarenheter, särskilt med fokus på hur övergångar mellan olika 

skolformer kan fungera som kritiska händelser för barns lärande och 

deltagande över tid.  

Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras den genomgång av tidigare forskning som 

motiverade ansökan om projektet. Forskning som tillkommit efter 

projektansökan framgår av de olika kapitel som följer i denna antologi. En 

komplett litteraturförteckning återfinns längst bak i antologin. 

 

Övergångar inom ramen för barns och ungas utbildning är organiserade på 

olika sätt runt om i världen. Barn passerar genom ett antal markerade 

övergångar, organiserade utifrån åldersgrupp, stadier eller typer av skolor 

(European Commission 2009, 2012). Ålder är dock genomgående en grund 

för övergångar mellan olika skolformer. 

De övergångar barn och unga går igenom under sina år i 

utbildningssystemet kan anses vara något som alla måste passera, något som 

utgör naturliga steg i utvecklingen. De kan också betraktas som kritiska 

händelser med risker för individens välbefinnande.  

Uttrycket "övergång" i ett pedagogiskt sammanhang förstås allmänt som 

en process att flytta från ett stadium i utbildningssystemet till en annan. 

Begreppet övergång kan även relatera till att gå från en position eller en fas 

till en annan eller till enskilda händelser som börjar prata eller gå, men 

begreppet kan också förstås utifrån ett bredare sociokulturellt sammanhang 

som till exempel kan gälla att bygga roller eller identiteter i ett samhälle 

(Fabian, 2007; Garpelin, 2003; Rogoff, 2003). Effekten av hur övergången 

från en skolform eller utbildningsinstitution till en annan upplevs med 

avseende på välbefinnande och förutsättningar för lärande finns väl 

dokumenterat. Flera studier betonar hur dessa övergångar är viktiga händelser 

i ett barns och ungas liv, både ur ett perspektiv här och nu och ur ett längre 

perspektiv. Dagens barn är mer vana vid förändringar och övergångar än vad 

som gällde förr. Samtidigt gäller att alla barns erfarenheter är unika. För de 

barn som på något sätt är mer sårbara än andra kan övergångarna mellan olika 

aktiviteter eller skolformer medföra en särskild stress (Broström 2006, 

Bulkeley & Fabian, 2006; Docket & Perry, 2005; Fabian & Dunlop, 2006; 

Garpelin, 2003). 

Från 1970-talet utbredde sig ett synsätt på övergångar som skulle gälla i 

många år. Det handlade om att inte längre förskola och grundskola skulle 

kännetecknas av markerade övergångar mellan åldersbaserade stadier. Syftet 

var att få smidiga övergångar eller till och med ett övergångsfritt koncept 

utvecklades (Garpelin, 2003). Med den nationella läroplanen Lpo 94 

(Skolverket, 2006) övergavs också formellt den traditionella indelningen av 
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grundskolan i tre stadier. Med tiden har det dock i förskolan skett en återgång 

till mer markerade övergångar genom indelning i grupper av mindre barn upp 

till tre år och grupper av barn mellan tre och fem år (Ekström, 2007). De nya 

svenska lärarutbildningarna (Prop. 2009/10: 89) syftar till att utbilda lärare för 

olika stadier i skolan och därigenom förstärka de markerade övergångarna 

genom lärarutbildningen. I den nuvarande läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 

2016) har indelningen av grundskolan i treårsperioder återinförts utan att kalla 

det stadier.  

 

Sedan 1998 har kommunerna i Sverige varit skyldiga att ge barn en plats i 

förskoleklassen från höstterminen det år barnet blir sex år. Majoriteten av alla 

sexåringar (96%) deltar i denna frivilliga skolform. Verksamheten ses som en 

del av skolan och som ett första steg i att uppfylla läroplanens mål. 

Förskoleklassens verksamhet reglerades från starten av läroplanen Lpo 94 

(Skolverket, 2006) och senare genom den nuvarande läroplanen Lgr 11 

(Skolverket, 2017). Fram till den nuvarande läroplanens revidering 

omnämndes förskoleklassen endast i den allmänna delen.  

Efter revideringen 2016 (Skolverket, 2016) finns ett skilt avsnitt om 

förskoleklassen med precisering av centralt innehåll för verksamheten men 

utan att ange särskilda kunskapskrav. Såväl i den tidigare upplagan av 

läroplanen (Skolverket, 2011) som i den nuvarande finns det således en stor 

skillnad jämfört med grundskolan, vilken för skilda ämne har haft preciserade 

uppnåendemål respektive har särskilda kunskapskrav. Reformen 1998 

skapade en skolform som skulle bygga på en sammansmältning av 

förskolepedagogik och skolans pedagogik och därigenom uppmuntra till 

lärande och utveckling och lägga grunden till kontinuerlig utbildning 

(Skolverket, 2008). Det fanns också praktiska och ekonomiska faktorer bakom 

beslutet (Vetenskapsrådet, 2008).  

I andra länder går barn vanligen i grundskolan vid sex års ålder. På många 

sätt kan dock den svenska förskoleklassen jämföras med året innan skolstart 

eller i vissa länder det första skolåret när det gäller aktiviteter som präglas av 

lek och kreativitet (Broström & Wagner, 2003; Dockett & Perry, 2005; Miller 

& Almon, 2009; O'Kane & Hayes, 2006).  

Några studier lyfter fram en alltmer påtaglig tendens till förändring av 

verksamheten för sexåringar i olika skolsystem, där ett tidigare fokus på 

omsorg, lek och fritt val av aktiviteter ersätts av betoning av ämneskunskaper 

och undervisning (Einarsdottir, 2006; Peréz Prieto, Sahlström & Melander, 

2003; Skolverket, 2001). Andra studier visar att den pedagogiska 

verksamheten under dessa åldrar kan präglas av att en samexistens av vad som 

kallas de bägge extremerna, fri lek och formaliserad läs- och skrivinlärning 

(Eriksen Hagtvet, 2003).  

En studie bedriven av forskargruppen (Garpelin et al., 2009) indikerar att 

även om skolans traditioner i många aspekter påverkar arbetet i 

förskoleklassen så försvarat förskollärarna i förskoleklassen det 
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förskolepedagogiska förhållningssättet. Av studien framgår att lekens roll är 

central i förskoleklassen. 

 

I likhet med andra (Broström & Wagner, 2003; Dunlop & Fabian, 2007; 

Stephen, 2006) visar vår granskning av internationell forskning gällande 

övergångar i tidig pedagogisk verksamhet (Ekström, Garpelin & Kallberg, 

2008) att denna forskning är nära kopplat till beredskap att klara skolstarten. 

Det handlar mycket om hur man kan göra övergången från ett informellt 

system (familjen/förskolan) till ett mer formellt system (skolan) så smidig som 

möjligt. Vi fann också att forskarnas perspektiv med tiden förändrats från att 

studera hur skolan som institution förbereder övergången till att även spegla 

erfarenheterna från föräldrar, barn och lärare. De flesta studier är utformade 

för att lyfta fram mer än ett perspektiv. 

En majoritet av de studier som granskats handlar om övergången till skolan 

(t ex Early, Pianta, Taylor & Cox, 2001; Margetts, 2002). Även om det finns 

relativt få studier där forskare har varit intresserade av barns uppfattningar, 

erfarenheter och förväntningar, undersöker vissa forskare detta område 

(Broström, 2006; Dockett & Perry, 2005, 2007; Einarsdottir, 2007). Corsaro 

och Molinari (2000) kombinerar olika perspektiv och i en studie från Italien 

försöker de förstå barns erfarenheter i övergången från förskolan till skolan. 

Genom att använda såväl observationer sam intervjuer med barn och föräldrar 

studerar de studerar de aktiviteter i samband med övergångar kopplat till 

vänskap gällande förhållanden i såväl Italien som i USA (Corsaro, Molinari, 

Gold Hadley & Sugioka 2003). Forskargruppen (Corsaro et al., 2003) lägger 

tonvikten på kollektiva processer där barn blir vänner, socialiserar med 

varandra och utvecklas genom att ta aktiv del i och bidra till kulturellt 

skapande och förändring. De har utvecklat begreppet ”priming events” 

(Corsaro et al., 2000), aktiviteter kopplade till pågående eller förväntade 

möjliga förändringar i deras liv. Lärare/förskollärare och barn skapar 

tillsammans ett sammanhang där övergångar blir meningsfulla som en 

kollektiv produktion av nya identiteter. 

Många forskare (Adams, 1990; Eriksen Hagtvet, 2003; Højen & Lundberg, 

1999; Stanovich, 2000) uttrycker vikten av hur man organiserar lärmiljöer 

baserade på lek och kreativitet för att stärka barns förutsättningar att läsa innan 

den formella läsundervisningen börjar, något som är särskilt viktigt för dem 

som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter. När barn börjar den första 

formella läs- och skrivundervisningen, vanligen första skolåret, brukar de som 

möter svårigheter undvika läs- och skrivaktiviteter, vilket medför att de redan 

efter några månader är inne i en negativ spiral, något Stanovich (2000) betonar 

i sina studier. Stanovich visar hur skillnader i läsning och förmågor i samband 

med läsning mellan barn ökar mer och mer över tiden, något han kallar 

Matthew-effekten. Broström (2006) betonar vikten av vad han kallar 

”transitory activities”, aktiviteter som hjälper barn att bygga mentala broar 

från lek till formell utbildning. Peters (2010) betonar betydelsen av de broar 
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som finns mellan olika utbildningsinstitutioner och att förutsättningar skapas 

för samverkan mellan de berörda institutionernas lärare genom utvecklande 

av ett ”borderland”, ett gränsland, ett "gemensamt utrymme för förståelse" (s. 

9). Hon formulerar hur barnens lärande i samband med övergångar från 

förskolan till skolan kan förstås med begreppet ”learning journeys”. 

 

Sammanfattningsvis har studierna av övergångar från förskola till skola 

dominerats av ett fokus på hur institutionerna organiserar övergångar för att 

vara så smidiga som möjligt och på så sätt underlätta skolstarten och skapa 

förutsättningar för skolframgång. Nyare forskning har delvis anpassats så att 

även deltagarnas erfarenheter kopplade till övergången beaktas. Det finns få 

studier av övergångar som kritiska händelser med hänvisning till lärande och 

deltagande såväl som få longitudinella eller komparativa studier.  

På så sätt motiverades vikten av den nu avslutade den studien med fokus 

på övergången från förskolan till skolan med beaktande av den roll 

förskoleklassen spelar. Eftersom studien är longitudinell och komparativ med 

avseende på olika barns vägar till lärande utifrån olika aktörers perspektiv kan 

dess resultat vara intressanta såväl för svenska som internationella forskare 

och beslutsfattare.  

Teori, metod och design 

För att fördjupa förståelsen av vad vägen till lärande från förskola till skola 

innebär för barn med olika förutsättningar och erfarenheter, och vilken 

inverkan olika pedagogiska miljöer och övergångar har på barns lärande och 

deltagande över tid, d.v.s. det syfte som gäller för den studie som redovisas i 

denna antologi (Garpelin, 2011), tillämpas en interpretativ forskningsansats 

(Denzin, 1997; Erickson, 1986; Garpelin, 1997; Mehan, 1992) med rötter i 

hermeneutik och fenomenologi (Dilthey, 1976; Giorgi, 1985; Ricoeur, 1981; 

Turner & Bruner, 1986; Ödman, 2007).  

Med ansatsen följer (Garpelin 1997, 2003), att forskningen ses som en 

undersökningsprocess där den mening människor uppfattas ge uttryck för står 

i fokus. Utifrån den egna förförståelsen är utgångspunkten ett upplevt problem 

vilket formuleras som ett forskningsproblem. Data samlas in med olika 

metoder för att kunna få fram den mening människor i den aktuella 

livsvärldsmiljön ger uttryck för gällande det studerade problemet. I samband 

med att data samlas in tolkar och reflekterar forskaren över det som uttrycks 

explicit såväl som det som uttrycks implicit. Den mening människor ger eller 

har gett det aktuella problemet i motsvarande livsvärldsmiljöer, i samma och 

i andra livsskeden vägs in. Annan kontextuell kunskap av olika karaktär, 

kunskap som antas ha betydelse för att förstå problemet såväl som egna och 

andras idéer som dels funnits där sedan tidigare inhämtas eller utvecklas under 

studiens gång. I undersökningsprocessen ställs nya frågor vid analysen av det 
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dittills insamlade datamaterialet. Preliminära tolkningar görs, vars hållbarhet 

testas mot andra delar av materialet, varvid även ett medvetet valt 

tolkningsperspektiv tillämpas. Strategierna för fältarbetet kan därmed 

omprövas successivt, där arbetsmetoder inte på förhand är givna. Fältarbetet 

avslutas då det, mot bakgrund av det insamlade material och de preliminära 

analyserna, upplevs att förutsättningarna är goda för att kunna få en fördjupad 

förståelse av det problem som utforskas. Målet med processen kan sägas vara, 

att utifrån ett valt tolkningsperspektiv vid en tidpunkt nå en tolkning som man 

finner hållbar utifrån det syfte som gällt studien av det undersökta fenomenet 

för hela materialet. Om arbetet därmed kan anses färdigt kan dock diskuteras. 

I princip kan processen återupptas, när man uppfattar att det finns 

förutsättningar för att få en ytterligare fördjupad förståelse av det problem man 

undersöker. Forskningsprocessen skulle med detta kunna ses som vilande i 

avvaktan på att den återupptas. Ansatsen kan på flera sätt göra anspråk på att 

innefatta såväl ett komparativt som ett longitudinellt perspektiv. 

 

Kopplat till den interpretativa ansatsen följer tillämpningen av olika 

tolkningsperspektiv. För projektet gäller fyra tolkningsperspektiv: 

Aktivitetsteorimodellen (Engeström, 1987): Ett övergripande perspektiv 

för projektet är att sociala praktiker och kulturella artefakter är inbördes 

kopplade till varandra och att båda är lika nödvändiga för att förstå mänskligt 

beteende i olika praktiker, eftersom de konstituerar varandra. Vår 

utgångspunkt är sålunda att handlingar kännetecknas av en känslighet för 

situerade förhållanden och att kunskap och produktion av kunskap är bunden 

till specifika praktiker situerade i specifika kontexter, ”communities of 

practice” (Lave & Wenger, 2005). "Communities of practice" i denna mening 

ses som bestående av en uppsättning interpersonella relationer som involverar 

aktiviteter och deltagares levda erfarenheter över tid, deras livsresor. Alla 

individer interagerar inom många sådana ”communities of practice”, vilka 

också är relaterade till varandra. Aktivitetsteorimodellen tillämpas som 

tolkningsperspektiv vid analysen av utbildningsmiljöerna i förskola, 

förskoleklass och skolans första år som ”communities of practice”, varvid 

modellen möjliggör en analys där både fysiska och symboliska verktyg 

tillämpas. 

Den bio-ekologiska modellen (Bronfenbrenner & Morris, 2006) utgår från 

den ekologiska teorin (Bronfenbrenner, 1979), där interaktionen mellan 

individ och omgivande miljö delas upp i olika nivåer eller system och 

kopplingar dem emellan. Sett till tidiga pedagogiska övergångar består den 

innersta nivån av mikrosystemet med hem, förskola, förskoleklass och 

grundskoleklass. I den bio-ekologiska modellen ges begreppet proximala 

processer stort utrymme. Det ekologiska systemet präglas av dynamik och 

barns lärande och utveckling påverkas både av omgivningsfaktorer och av inre 

dispositioner. De är på så sätt både medskapare och produkter av sin 

omgivning. En pedagogisk övergång mellan två skolformer innebär en 
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övergång från ett mikrosystem till ett annat, en förändring som kan medföra 

konsekvenser för barnets utveckling. Förändringen gäller någon eller flera av 

tre komponenter i mikrosystemet: aktiviteter, relationer och/eller roller. 

Aktiviteter utmärks av att de pågår under en tid och har en mening och ett 

syfte. Relation uppstår när en person i ett mikrosystem uppmärksammar eller 

deltar i en aktivitet med en annan. En uppsättning av aktiviteter och relationer 

som förväntas av en person och av dem som interagerar med personen kan 

beskrivas som en roll som intas. De tre komponenterna överlappar därmed till 

viss del varandra. 

Passagesritsteorin: Van Gennep (1960) fann hur kulturellt bundna 

ceremonier var kopplade till olika livskriser i samband med övergångar mellan 

olika faser i individernas liv. Han identifierade hur den handling som innebär 

att passera genom en dörr till ett hus (eller från ett rum till ett annat) hade en 

särskild betydelse i många kulturer, en handling som gavs en symbolisk 

betydelse för övergångar från en fas till en annan i en människas liv. Att 

passera tröskeln (latin: limen) på en dörr sågs som en metafor för 

övergångsprocessen, en passagerit, och omfattade tre faser: separationsfasen 

(preliminal), övergångsfasen (liminal) och införlivandefasen (postliminal). 

När Turner (1969, 1982) studerade den liminella fasen, övergångsfasen (på 

tröskeln mellan två positioner), fann han att människor som tillsammans 

genomgår denna fas som kollektiv kunde erfara något han kallade ”a sense of 

communitas” och att dessa människor därvid kunde sägas vara ”liminoid” mot 

bakgrund av sina gemensamma erfarenheter av att genomgå liminalfasen 

tillsammans med andra och därmed dela samma upplevelser och känslor med 

dem. Teorin om passageriter har använts som tolkningsperspektiv i tidigare 

studier som genomförts av forskargruppen.  

Ett relationellt tolkningsperspektiv (Garpelin 1997, 2010b) (inspiration 

från: Asplund, 1987; van Gennep, 1960); Goffman 1959, 1961, 1967; Laing, 

1971; Mead, 1934; Schutz, 1967). Även om vi upplever världen kring oss 

individuellt så uppfattar vi att det existerar en given verklighet som vi delar 

med varandra. Verkligheten existerar före individen, men för var och en av 

oss gäller det att tolka och ge en mening åt denna verklighet. Att skapa en 

mening är som en pågående process där vi påverkar och påverkas av varandra. 

Att kommunicera med andra innebär att ta varandras roller i samspel, där vi 

gradvis lär oss mer och mer om oss själva såväl som om andra. Medvetandet 

och jaget är genom rollövertagandeprocessen sociala produkter vars bildande 

föregås av att vi interagerar med andra. Som individer ser vi på oss själva 

utifrån ett socialt perspektiv, som tar sin utgångspunkt i position, roll och 

gruppmedlemskap, och ett personligt perspektiv, som tar sin utgångspunkt hur 

vi uppfattar oss själva oberoende av hur sammanhanget runt omkring oss 

varierar. Människan försöker bevara sitt eget inre liv genom att reglera sina 

medmänniskors inre liv. När hon agerar i sociala situationer försöker hon vid 

varje tillfälle driva sitt projekt. Hon handlar intentionellt och har ett mål med 

sina handlingar som inbegriper det förflutna, nuet och framtiden. Hur 
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individen klarat en typ av utmaningar tidigare i livet påverkar förmågan att 

handskas med motsvarande utmaningar senare. Gemensamma erfarenheter 

som gruppmedlem underlättar inte bara förutsättningarna för att tolka 

motpartens rollövertagande. Att ha ett gemensamt förflutet kan leda till att 

"dunkla" omständigheter samvarierar med parternas sätt att ta varandras roller. 

Som medlem i en grupp tar individen i beaktande existerande ömsesidiga 

uppfattningar om hur alla uppfattar varandra och de olika relationerna mellan 

medlemmarna, gemensamma händelser man med jämna mellanrum refererar 

till men som alla tolkas individuellt, samt hur gruppmedlemmarna i mötet med 

andra grupper interagerar med varandra som team när de framträder på scenen 

inför andra eller agerar publik och iakttar andras framträdanden.  

 

Genom att använda en interpretativ ansats följer ett val av metoder för att 

samla in och analysera data som vanligtvis används i kvalitativ forskning i 

allmänhet och etnografisk forskning i synnerhet (Atkinson & Delamont, 2005; 

Denzin & Lincoln, 2005; Erickson 1986; Hammersley & Atkinson, 2007; 

Jorgensen, 2004); Kvalitativa forskningsintervjuer (Kvale & Brinkman, 2014; 

Seidman, 2006) och dokumentstudier (Hammersley & Atkinson, 2007). 

Insamlade data kommer att organiseras, analyseras och tolkas genom att 

först läsa och/eller lyssna på transkriptioner respektive inspelningar. Dessa 

data kommer sedan att organiseras utifrån deras betydelse med avseende på 

forskningsproblem, syfte och frågeställningar. Tolkningar görs av den mening 

informanterna uttrycker explicit såväl som implicit, genom att anlägga först 

en naiv tolkning och sedan ett medvetet valt tolkningsperspektiv. Kopplat till 

de studerade fenomenen formas därvid situerade meningsstrukturer. Detta 

följs av bildandet av en mer generell struktur, varvid även andra 

tolkningsperspektiv appliceras för att ytterligare komplettera och fördjupa 

förståelsen av de studerade fenomenen. Följaktligen är de tolkningsperspektiv 

som föreslås i Tabell 1 inte att betraktas som fasta. De kan kompletteras av 

andra vilket framgår nedan. 

I arbete med etnografiska datainsamlingsmetoder kommer forskaren nära 

deltagarna och kommer på olika sätt lätt att kunna påverka deras liv. Därför är 

det av stor betydelse att omsorgsfullt göra etiska överväganden. De viktigaste 

kraven på forskning som formulerats av Vetenskapsrådet gällande 

forskningsetik inom humaniora och samhällsvetenskap för studier som 

motsvarar forskningsprojektets studie har tillämpats (Vetenskapsrådet, 2017). 

Deltagarna som ingår i studien (föräldrar, barn och lärare) har informerats om 

syftet med studien, att deltagandet är frivilligt och att de kunnat stoppa sitt 

deltagande när de så önskat. Etisk känslig information om individer har 

skyddats och deras personuppgifter eller annan information som kunnat röja 

personernas identitet behandlas konfidentiellt. Detta gäller också för lagring 

av samlade empiriska data. De empiriska data kommer inte att användas annat 

än för forskningsändamål.  
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Tabell 1: Plan och genomförande, forskningsprojektet Gränsland, broar och 

passageriter. Att förstå barns vägar till lärande från förskola till skola, period 

2012-2018 med finansiering av vetenskapsrådet under fyra år. 

 
Forskningsfrågor  Datainsamlingsme

tod 

Teorier och 

begrepp för 

analys och 

tolkning 

Tidsperiod 

enligt plan 

(i praktiken) 

1. Vad karaktäriserar den 

pedagogiska verksamheten i 

förskolans sista år, året i 

förskoleklass och skolans första 

år med referens till lärande och 

deltagande? 

 

 

 

Fokuserade 

gruppintervjuer med 

lärare (6 intervjuer per 

grupp, 6 grupper med 

6-8 lärare per grupp, I 

varje grupp 2-3 från 

varje grupp (FÖ, F-

klass, Åk 1)  

 

Kvalitativa intervjuer 

medlärare (3 x 16), 

rektorer/ 

förskolechefer (16) 

samt 

livshistorieinspirerade 

intervjuer med 

föräldrar (27) 

 

Etnografiskt 

fältarbete i åtta olika 

grupper: sista 

terminen i förskolan 

och hösten i 

förskoleklass 

alternativt våren i 

förskoleklass och 

första terminen i 

skolan 

 

  

Activity theory 

model 

(Engeström, 

1987)  

 

Bio-

Ecologigical 

Model 

Bronfenbrenner 

& Morris 

(2006) 

 

Theory of rites 

of passage (van 

Gennep, 1960; 

Turner, 1969, 

1982) 

 

Relational 

perspective 

(Garpelin, 

1997, 2010) 

 

Begreppen: 

borderland, 

bridges, 

priming events 

 

 

2012-2013 

(2012-2018)  

2. Vad kännetecknar övergångar- 

na mellan förskola, förskoleklass 

och skola, från lärares, barns och 

föräldrars perspektiv? 

 

        

2012-2015 

(2012-2018) 

 

3. Vad karaktäriserar 

samverkansrelationerna mellan 

lärare i förskola, förskoleklass 

och skola, med avseende på hur 

de stöder barn med olika 

förutsättningar och erfarenheter 

i övergångarna? 

 

 

2012-2013 

(2012-2018) 

 

4. Vad kännetecknar olika barns 

läranderesor från förskolans 

sista år tills de avslutar skolans 

första år? 

  

2013-2015 

(2016-2018) 

 

Preliminära och slutliga resultat som publicerats av dels av medlemmarna i 

projektgruppen, dels av projektmedlemmarna tillsammans med 

forskarkollegor inom ramen för det EU-finansierade POET-projektet om 

forskarutbyte: 

- vid internationella forskningskonferenser 

- vid nationella konferenser 

- i refereegranskade internationella forskningstidskrifter 

- i refereegranskade internationella forskningsantologier  

- i refereegranskade nationella forskningsantologier 

- populärvetenskapliga bidrag i tidningar och tidskrifter 

  

2013-2015 

(2012-2018) 
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Det finns speciella etiska problem i samband med informerat samtycke, 

skydd och interaktioner i studier som involverar yngre barn (Einarsdottir, 

2007), till exempel frågor som behovet av att stärka barnen och minimera 

effektskillnaderna genom att inkludera metoder och tekniker som grundar sig 

på barns intressen och färdigheter och som också säkerställer att barn kan 

stödja varandra. Det är också viktigt att se till att forskningen utförs i miljöer 

där barn känner sig säkra.  

Eftersom det kan vara svårt för barn att förstå och förutsäga betydelsen av 

informerat samtycke så är det viktigt att behandla samtycke som en pågående 

process som ständigt omförhandlas (Dockett, Einarsdottir, & Perry, 2009). 

Föräldrar ger ett formellt godkännande, men barnen måste alltid ha rätt att 

bestämma huruvida man ska delta eller inte, något som kan uttryckas genom 

kroppsspråk eller undvikande beteenden. Viktigt är att forskaren är medveten 

och uppmärksam om detta. 

 

Forskningsprojektet Gränsland, broar och passageriter. Att förstå barns 

vägar till lärande från förskola till skola (Garpelin, 2011) har med stöd av 

Vetenskapsrådet genomförts under perioden 2012-2017 (ursprunglig 

finansiering fyra år). Dessförinnan genomförde forskargruppen två projekt 

som fungerade som pilotprojekt för VR-projektet, dels utvärderingsprojektet 

Läsa-Skriva-Räkna (Garpelin, Sandberg, Andersson & Hellblom-Thibblin, 

2009) med finansiering från Västerås stad, dels studien Hur skapar vi 

förutsättningar för att alla elever skall nå skolans mål? (Garpelin, 2010a) med 

finansiering från Samhällskontraktet, ett samverkansorgan mellan Eskilstuna 

kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola. 

För perioden 2013-2016 var projektledaren även huvudkoordinator för det 

EU-finansierade forskningsprojektet Pedagogies of Educational Transitions, 

POET (Garpelin, 2012), beviljat inom ramen för Marie Curie Actions 

International Research Staff Exchange Scheme. Forskargruppen vid 

Mälardalens högskola var genom detta medlemmar i ett internationellt 

forskarutbyte mellan fem lärosäten (övriga: Charles Sturt University, 

Australien; University of Iceland, Island; University of Strathclyde, Skottland; 

University of Waikato, Nya Zeeland). POET-projektet byggde på att det fanns 

pågående nationella projekt om övergångar mellan förskola och skola som 

bedrevs vid de medverkande lärosätena. Gränsland, broar och passageriter. 

Att förstå barns vägar till lärande från förskola till skola utgjorde ett av dessa 

projekt. 

Det empiriska materialet 

Forskargruppen bakom Gränsland, broar och passageriter. Att förstå barns 

vägar till lärande från förskola till skola (Garpelin, 2011) har i sina analyser 

utgått ifrån ett gediget forskningsmaterial.  
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Datainsamlingen har huvudsakligen skett genom fokuserade 

gruppintervjuer, individuella kvalitativa intervjuer och etnografiska 

fallstudier. 

De fokuserade gruppintervjuerna valdes för att skapa förutsättningar för ett 

möte mellan lärare som verkade i tre skolformer: förskola, förskoleklass och 

grundskola (tidiga åren). I fokus stod vad som karakteriserar den pedagogiska 

verksamheten i respektive skolform och övergångarna mellan dessa 

skolformer, särskilt med avseende på barn med olika förutsättningar och 

erfarenheter. Gruppintervjuerna skedde under tre terminer i två kommuner, 

där tre av forskarna i projektet utgjorde samtalsledare. De totalt sex grupperna 

som bestod av sex till åtta deltagare lärare träffades fem gånger under tre 

terminer. Samtliga grupper bestod av lärare från de tre skolformerna. Mellan 

de olika träffarna fick deltagarna uppgifter att arbeta med som sedan utgjorde 

utgångspunkt för nästa träff.  

Individuella kvalitativa intervjuer har genomfördes i två kommuner med 

totalt 48 lärare som arbetade i förskola, förskoleklass respektive grundskolans 

årskurs ett. Lärarintervjuerna har syftat till att skapa en djupare förståelse av 

vad som kännetecknar barns övergångar mellan förskola, förskoleklass och 

skola sett från ett lärarperspektiv, vad som karaktäriserar den pedagogiska 

verksamheten i förskolans sista år, året i förskoleklass och skolans första år 

och samverkan mellan skolformerna samt vad de menar kännetecknar barns 

vägar till lärande under tiden för dessa övergångar. Individuella intervjuer har 

därutöver skett med lärare, barn och andra aktörer i anslutning till de 

fallstudier som bedrevs i tre kommuner. Under våren 2018 kommer dessutom 

sexton skolledare i två av kommunerna att intervjuas. För att få en djupare 

förståelse av övergångarna mellan skolformerna kopplat till olika barns vägar 

till lärande genomfördes även kvalitativa intervjuer med 27 föräldrar till barn 

som dels hade färska erfarenheter av övergången från förskola till 

förskoleklass, dels inom kort skulle genomgå en övergång till skolan (22 

mödrar, 5 fäder) 

De etnografiska fallstudierna genomfördes med deltagande observation, 

intervjuer med lärare, barn/elever och andra berörda samt insamling av 

dokument. Studierna genomfördes i tre kommuner. De åtta fallen gäller att 

följa grupper av barn från sista terminen i förskolan till höstterminen i 

förskoleklass alternativt från vårtermin i förskoleklass till första terminen i 

årskurs ett. Dessa fallstudier syftar till att få en förstahandsinformation av den 

pedagogiska verksamheten i förskolans sista år, året i förskoleklass och 

skolans första år, för att kunna få en fördjupad förståelse. I fokus står 

övergångarna mellan förskola, förskoleklass och skola med referens till 

lärande och deltagande och förutsättningar för olika barns vägar till lärande. 
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Kapitel 3 Hinder och Utmaningar - Olika 
barns möten med nya miljöer vid pedagogiska 
övergångar  

Tina Hellblom-Thibblin 
 

 

 

I detta kapitel presenteras och diskuteras resultat från den studie om barns tidiga 

pedagogiska övergångar som ligger till grund för kapitlet. Syftet i den studien var att 

fördjupa kunskapen om hur barn med olika förutsättningar kan uppfattas och förstås 

vid pedagogiska övergångar, särskilt avseende hinder och utmaningar. Data 

insamlades genom fokuserade gruppintervjuer med lärare från förskola, förskoleklass 

och första klass i grundskolan. En kvalitativ ansats valdes och det teoretiska ramverket 

i studien var influerat av ett ekologiskt synsätt på barns lärande och utveckling. 

Lärarna såg hinder och utmaningar som är ett resultat av interaktioner mellan barnets 

egenskaper och miljöförhållanden. Resultatet visar även att den ekologiska 

utgångspunkten var användbar för att synliggöra faktorer och förhållanden som 

medverkade till hinder och utmaningar på olika sätt. 

 

Nyckelord: ekologisk analysmodell, ekologiskt perspektiv, exkludering, 

inkludering, läranderesa, pedagogiska övergångar 

Inledning 

Barn börjar skolan med en mångfald av färdigheter, familjebakgrunder, 

sociokulturella förutsättningar och tidiga barndomsupplevelser (Margetts, 

2002). Övergångarna från förskolan till första klass medför nya utmaningar 

och förutsättningar för samspel och relationsskapande (Rimm-Kaufman, 

Pianta & Cox, 2000). Aktiviteter som utövas i förskolan är viktiga för barns 

senare skolupplevelser (Corsaro & Molinari, 2000; Fabian & Dunlop, 2006). 

Övergången från förskola till skola innebär därför såväl hinder beträffande 

lärande som utmaningar gällande möjligheter att få utveckla sin individualitet 

och samtidigt vara en i gruppen (Fabian & Dunlop, 2006; Sandberg, 2012). 
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Den stora variationen i barns utveckling och erfarenheter gör varje barns 

övergång till skolan unik. 

The immense variety in children’s development and experiences makes each 
child's transition to school unique. Children commence school with a diversity of 
skills, family and cultural backgrounds; and early childhood experience (Margetts, 
2002, p.105). 

 

Utbyten av pedagogiska erfarenheter mellan aktörer som i sina yrkesliv träffar 

barn kan bidra till en djupare förståelse av hur barn med sina förutsättningar 

och behov identifieras och bemöts under sina läranderesor och övergångar 

(Boyle & Petriwskyj, 2014). Forskning visar emellertid en brist på 

pedagogiska arenor för sådana pedagogiska samtal (Peter, 2010). I samband 

med övergångar behöver samspelet mellan enskilda personer och 

sammanhanget övervägas (Corsaro & Molinari, 2008). Dessutom är det 

viktigt att ta hänsyn till barns individuella förmågor och erfarenheter. Det är 

därför relevant att försöka förstå hur lärare uppfattar och möter olika barn vid 

pedagogiska övergångar. Barns möten med pedagogiska miljöer innebär en 

dynamisk process där individen, processen och sammanhanget samspelar på 

olika sätt (Bronfenbrenner & Morris, 2006). En ekologisk modell utgår från 

barns utveckling och lärande som en konsekvens av interaktioner mellan 

faktorer och förhållanden på olika nivåer, från mikro- till makronivå 

(Bronfenbrenner, 1999; Bronfenbrenner & Morris, 2006). Såväl individuella 

egenskaper som miljöfaktorer blir då viktiga för barns möjligheter till lärande. 

Med ett ekologiskt förhållningssätt uppmärksammas således samverkan 

mellan individuella egenskaper och miljöförhållanden. Kunskap om 

utmaningar och hinder som gäller barns lärande och utveckling i olika miljöer 

kan bidra med värdefulla insikter i lärandeaktiviteter och sociala samspel 

(Ainscow & Miles, 2008). Med stöd av den empiriska studie (Hellblom-

Thibblin, Sandberg & Garpelin, 2017) som ligger till grund för detta kapitel 

är syftet att fördjupa förståelsen av de förändringar som pedagogiska 

övergångar kan innebära, särskilt avseende utmaningar och hinder. Följande 

huvudfråga är då central: Vilka förändringar innebär tidiga pedagogiska 

övergångar för barns lärande och utveckling, särskilt avseende hinder och 

utmaningar? 

Bakgrund 

I det följande redovisas aktuell forskning kring några områden som angår 

pedagogiska övergångar och barn med olika förutsättningar, behov och 

erfarenheter. 
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Inkludering och barns olikheter 

Idén om en inkluderande skola och synen på barns olikheter väcker frågor om 

de kategoriseringar som görs i utbildningssammanhang idag. Olika 

benämningar eller kategoriseringar används för att beskriva skillnaderna 

mellan barn, till exempel när man diskuterar enskilda barns varierande 

kulturella, etniska och språkliga ursprung, samt deras lärande och 

beteendemässiga svårigheter (Hjörne & Säljö, 2014; Margetts, 2002; 

Nusbaum, 2013; Petriwskyj, 2010). Detta kan leda till en diskussion om vad 

som ska identifieras som grund för särskilda utbildningsinsatser. Forskning 

har visat att det trots inkludering är svårt att undvika att kategorisera barns 

förmågor, särskilt de med ett utmanande beteende (Graham & Harwood, 

2011). Barns beteenden, förmågor och motivation är dessutom relaterade till 

krav, attityder och förväntningar i skilda pedagogiska miljöer. 

Sätten att beskriva barn varierar, några anknyter till samspelet mellan 

individ och miljö, andra anger barnet som själva problemet (se t.ex. Börjesson 

& Palmblad, 2003). Oavsett synsätt är det viktigt att lärare är medvetna om 

barns behov i skilda pedagogiska miljöer. Det kan till exempel handla om ett 

visst funktionshinder, aspekter i barnets bakgrund, lärandemöjligheter eller en 

mindre gynnad socioekonomisk situation. Barns möten med nya miljöer 

skiljer sig oundvikligen på grund av deras skiftande förmågor och 

erfarenheter. Kunskap om innebörden av barns förutsättningar och behov är 

viktig för att utveckla didaktiska strategier i samband med pedagogiska 

övergångar (Dockett & Perry 2009; Peters, 2014). Det ökade antalet barn i 

förskolan och skolan ställer skolorna inför en rad utmaningar som ytterst 

handlar om att skapa miljöer där alla barn kan mötas (Rimm-Kaufman, Pianta 

& Cox, 2000). 

Studier visar att skolor i sig kan medverka till såväl inkluderings- som 

exkluderingsprocesser (Nusbaum, 2013; Razer, Friedman & Warshofsky, 

2013). Enligt Ainscow och Miles (2008) innebär inkludering bland annat att 

studera de bakomliggande idéerna i den inkluderande skolans praxis. 

Inkluderingstanken problematiseras i praktiken ofta utifrån barns olikheter 

och individualiseringssträvanden. Inkludering bygger på förståelse av och 

åtgärder för förebyggande av social isolering. Detta är något som Slee (2013) 

ser som en utmaning. Han problematiserar hur inkludering fungerar i 

praktiken och menar att större fokus måste läggas på hur barn, som behöver 

särskilt stöd, kan ges möjlighet till delaktighet och medverkan i 

klassaktiviteter. Slee efterlyser genomförandet av lärgemenskaper som 

inrymmer alla barn i den inkluderande skolan. Målsättningen för denna skola 

att erbjuda likvärdig utbildning till alla barn (Unesco 1994, 2007) kan med 

andra ord innebära både utmaningar och dilemman (Ainscow & Miles, 2008; 

Clark, Dyson & Millward, 1998; Ferguson, 2008; Petriwskyj, 2010). Sålunda 

framstår det som angeläget att diskutera och reflektera över vad lärare 

identifierar som hinder för barns lärande och då särskilt vid pedagogiska 
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övergångar. Det finns därför skäl att uppmärksamma och belysa hur barn 

förstås och möts i olika pedagogiska miljöer. 

Barns tidiga pedagogiska övergångar 

Det finns ett ökande intresse att försöka förstå vad det innebär att börja i skolan 

och förskolan (Dockett & Perry, 2009; Sandberg, 2012; Shevlin, Kenny & 

Loxley, 2008). Flera frågor är relevanta i sammanhanget, till exempel hur 

skolan kan möta barn med olika förutsättningar. För vissa barn kan det vara 

svårt att börja i skolan och till och med leda till ångestkänslor (Dockett, Perry 

& Kearney, 2011). Begreppet övergång kan förstås som ”a phenomenon 

“involving a range of interactions and processes over time, experienced in 

different ways by different people in different contexts” (Dockett, Petriwskyj 

& Perry, 2014, p. 3). Pedagogiska övergångar från hemmiljö till förskolemiljö 

och sedan till formell skola är viktiga händelser i ett barns läranderesa 

(Ainscow & Miles, 2008; Garpelin, 2014). Att börja i första klass i skolan är 

också en betydelsefull pedagogisk övergång för barn och som kan få 

konsekvenser för framtida övergångar i skolan (Dockett et al., 2011; 

Einarsdóttir, 2006; Sandberg, 2012). Att börja skolan är en dynamisk 

interaktiv process mellan alla inblandade (Peter, 2014). I skolan samlas många 

barn och varje barn har sin individuella bakgrund. I en studie av Sandberg 

(2012) där barns vägar in i skolan studeras, problematiseras också dilemmat 

att möta barns individuella behov utan stigmatiserande effekter i den 

inkluderande skolan. När barn börjar skolan skapas nya relationer mellan barn, 

familjer och lärare. För barn i behov av stöd kan det också innebära särskilt 

stora förändringar att inkluderas i nya sammanhang.  

Övergångsprocessen till skolan påverkas av många faktorer, bland annat 

beredskapen hos barnet, familjen, skolan och samhället (Dockett, et al., 2011). 

Övergången kan vara en stress- och sårbarhetsfaktor för barn och familjer, 

men den kan också användas som en möjlighet till förändring (Fabian, 2007). 

Olika begrepp är centrala i samband med övergångar, till exempel 

övergångsaktiviteter såsom ”priming events” (Corsaro & Molinari, 2000) och 

”passageriter” (Garpelin, 2014). Begreppet ”priming events” avser aktiviteter 

som kollektiva händelser i samband med övergångar. Även ”passageriter” kan 

förstås som kollektiva, kopplade till olika stadier i samband med övergångar 

(Garpelin, 2003).  

Pedagogiska övergångar mellan förskola och skola uppmärksammar 

relationer (Corsaro & Molinari, 2008) eller processer. Lago (2014) betraktar 

identitet, kultur, status och roll som delar av dessa processer, medan Noel 

(2010) ser förhållandet mellan förskola och grundskola som viktigt för att 

förstå övergångar till skolan. Thomas och Dykes (2011) efterlyser nya 

praktiska och relevanta förslag för att främja framgångsrika övergångar för 

alla elever. Fokus läggs även på identitetsskapande processer och dessa har i 
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studier om lärande bland annat beskrivits som potentiella problem för sårbara 

barn (Renshaw, Choo & Emerald, 2014).  

Kunskap om variationen i barns behov är viktig för att kunna utveckla 

framgångsrika pedagogiska strategier vid övergångar (Dockett & Perry, 2004; 

Peters, 2014). Barn med speciella ”utbildningsbehov” nämns i samband med 

behov av särskilda pedagogiska strategier, vilket kan innebära såväl 

exkluderande som inkluderande insatser (Haug, 2014; Moen, 2008). I 

skolmiljöer möts barn med olika sociokulturella bakgrunder och erfarenheter 

av lärande och socialt samspel. Lärares kunskap om individuella 

förutsättningar för lärande är därför grundläggande för att kunna stödja 

framgångsrika övergångar till skolan (Petriwskyj et al., 2014). Sätten på vilka 

barn med olika förutsättningar tas emot och de möjligheter som skapas för 

deras deltagande i olika grupper är således betydelsefulla för att de ska 

utveckla en känsla av tillhörighet (jfr. Ackesjö, 2014). 

Kontexten och sociala relationer vid pedagogiska övergångar 

Den kontext barnet vistas i är intressant att uppmärksamma i relation till hur 

lärare samtalar och problematiserar kring barns olika förutsättningar och 

behov. Enligt aktuell forskning får sättet att tala om barn betydelse för hur de 

möts (Harwood & Allen, 2014; Hellblom-Thibblin, Klang & Åman, 2012). 

Lärares inställningar, värderingar och förhållanden i skolmiljön kan på olika 

sätt kan bidra till hur barn och ungdomar uppfattas i skilda lärmiljöer 

(Harwood & Allen, 2014). Hur övergångar mellan skolformer organiseras 

lyfts fram i flera studier, särskilt med avseende på lärares förståelse av 

övergångar (Ackesjö, 2014; Garpelin et al., 2010; Lago, 2014). Vikten av en 

väletablerad plan för övergången från förskola till grundskola har också 

betonats i flera studier (Margetts, 2002; Rimm-Kaufman et al., 2000). Ett 

program för övergången till skolan kan innehålla planerade aktiviteter där ett 

antal personer samarbetar för att bidra till en lyckad övergång. Framgångsrika 

övergångar handlar bland annat om att bygga trygga, respektfulla och 

ömsesidiga relationer. Ett resultat av sådana relationer är att barnen ser sig 

själva som värdefulla medlemmar i skolgemenskapen. Dockett och Perry 

(2004) understryker kommunikationens betydelse för att utveckla positiva 

relationer bland alla inblandade i pedagogiska övergångar och för att främja 

möjligheter till framgångsrika övergångar. 

Aktiviteter som utövas i förskolan kan påverka barns senare 

skolupplevelser (Corsaro & Molinari, 2000). De roller som barn anammar och 

de sociala relationer de utvecklar är av betydelse när man försöker förstå de 

olika sätt på vilka skolmiljöer kan främja barns möjligheter till lärande vid 

övergångar (Corsaro & Molinari, 2006). Enligt Bulkeley och Fabian (2006) är 

känslor av grupptillhörighet och socialt och emotionellt välbefinnande viktiga 

faktorer i barnens tidiga övergångar. Negativa förväntningar på en ny 

övergång kan innebära att se övergången som skrämmande eller som något 
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svårt och dramatiskt (Ackesjö, 2014). Sådana förväntningar kan komma från 

många källor, inklusive från lärare. Enligt Fabian och Dunlop (2006) kan 

barns erfarenheter av skolan påverka framtida attityder till lärande och 

utbildningsresultat. 

Utifrån detta framstår det som betydelsefullt att fundera över i vilket 

sammanhang relationer skapas och vad som kan påverka samspelet mellan 

individer (Corsaro & Molinari, 2006). Undervisning och lärande förutsätter en 

social process som kräver ett kvalitativt samspel mellan barn, lärare och 

kamrater (Legget & Ford, 2015). Hur barn socialiseras i en grupp har därför 

betydelse för hur barnet växer och utvecklas. 

En ekologisk tolkningsram vid pedagogiska övergångar 

Lärares samtal om barns möten med nya miljöer vid pedagogiska övergångar 

är utgångspunkten i en tidigare nämnd studie, här kallad referensstudien. I 

detta kapitel diskuteras resultatet i den utifrån syftet att fördjupa förståelsen 

av de förändringar som pedagogiska övergångar kan innebära, särskilt 

avseende utmaningar och hinder.  

I referensstudien användes en kvalitativ ansats och det teoretiska ramverket 

var influerat av ett ekologiskt perspektiv. Ett sådant perspektiv erbjuder en 

ram för att förstå flera nivåer av påverkan på barns lärande och utveckling. Ett 

teoretiskt ramverk som baseras på ett ekologiskt förhållningssätt till lärande 

är därför rimligt att välja för att fördjupa förståelsen av hinder och utmaningar 

i samband med barns förmåga och sociala interaktioner i 

utbildningssammanhang. Den ekologiska utgångspunkten riktar 

uppmärksamheten mot samspelet mellan personliga egenskaper och miljöns 

förutsättningar. Perspektivet kan bidra till en djupare förståelse av hur barn 

med sina individuella ryggsäckar uppfattas och förstås i mötet med olika 

skolformer.  

Analysmodellen i referensstudien är inte bunden till ett visst teoretiskt 

tänkande även om den bär spår av interaktionistiska synsätt där samspel med 

andra har en central roll (se t.ex. Mead, 1976). 

Komponenterna i analysmodellen var: bedömning, aktivitet, effekt och 

styrdokument. Valet av analysverktyg var inspirerat av Hellblom-Thibblins 

(2004) användning av ekologisk teori. ”Bedömning” refererar till sätten på 

vilka hindren identifieras av lärare vid bedömningar, diskussioner, 

observationer och prov. ”Aktiviteter” analyseras utifrån olika vinklar. För 

aktiviteter som är mer relationsorienterade uppmärksammas social interaktion 

och lek. För aktiviteter med ett mer uppgiftsorienterat fokus, såsom läsning 

eller matematik, ligger analysens fokus på de intellektuella aspekterna av 

dessa uppgifter. Komponenten ”Effekt” avser konsekvenserna av vissa hinder 

på en mer organisatorisk nivå, där inkluderande och exkluderande processer 

är i fokus för olika åtgärder, men kan även inbegripa identitetsskapande 
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processer på en mer individuell och social nivå. Komponenten 

”Styrdokument” ses som ett bidrag från ett samhällsperspektiv på makronivå. 

Analysmodellen kan bidra till att synliggöra hur förändringar vid pedagogiska 

övergångar uppfattas och förstås vid olika övergångar, särskilt med fokus på 

innehållsliga aspekter. 

En empirisk studie som ett exempel 

Referensstudien, som diskuteras i det här kapitlet, har bedrivits inom ramen 

för ett större forskningsprojekt som undersökt barns läranderesor från förskola 

till skola (Garpelin, 2011). Det empiriska materialet som ligger till grund för 

kapitlet är en del av det projektet. De data som utgjort underlag för studien 

insamlades under åren 2011och 2012. Insamlingen av data genomfördes 

genom fokuserade gruppintervjuer (Esaiasson et al., 2012; Kvale et al. 2009) 

med lärare från tre olika skolformer: förskola, förskoleklass och första klass i 

grundskolan. Sex grupper av lärare ingick i studien och varje grupp bestod av 

sex till åtta deltagare med representanter från varje stadium. Totalt 

medverkade 48 lärare i studien. Varje grupp träffades fem gånger, från hösten 

2011 till våren 2012. Totalt hölls 27 gruppintervjuer och var och en av dem 

varade två timmar. Antalet gruppintervjuer reducerades något på grund av 

individuellt bortfall. Samtalsledare vid dessa tematiska intervjuer var tre 

universitetsforskare. Diskussionerna i grupperna baserades på förbestämda 

teman (se bilaga 1). Intervjuerna transkriberades för att sedan bearbetas och 

analyseras med hjälp av innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 

Deltagarna informerades om att de hade rätt att avbryta sin medverkan i 

studien när som helst, att deras medverkan skulle hållas anonym och att det 

insamlade materialet var konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2011). 

Övergångar till förskola, förskoleklass och första klass i 
grundskolan ur lärares perspektiv 

I det följande presenteras och diskuteras resultatet från referensstudien. Fokus 

läggs på de förändringar som var och en av dessa övergångar innefattar, 

utifrån lärares erfarenheter. Vidare belyses hinder och utmaningar för barns 

lärande och utveckling. Hänvisningar till lärarna i de olika skolformerna görs 

genom beteckningar som följs av nummer enligt följande: fs 1 (förskola), fsk 

1 (förskoleklass) och grs 1 (grundskolan). Inledningsvis ges en kortare 

beskrivning av de förändringar som framkom vid de tre övergångarna. 

Därefter diskuteras hur dessa förändringar kan förstås med stöd av den 

ekologiska tolkningsramen och aktuell forskning. Avslutningsvis redovisas 

några slutsatser och reflektioner utifrån syftet med kapitlet. Det är viktigt att 
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vara medveten om att resultatet grundar sig på lärares erfarenheter av barns 

möten med pedagogiska övergångar och inte utifrån barns upplevelser. 

Social utveckling i gruppgemenskapen 

I förskolan låg fokus på att ge barn goda erfarenheter av att engagera sig i 

aktiviteter, därför var tyngdpunkten på engagemang i aktiviteten snarare än 

aktivitetens svårighetsgrad.  

Vid övergången från hemmet till förskolan upplevde barnet en ny 

gruppgemenskap, både med andra barn och med vuxna. Barnet bemöttes med 

förväntningar och krav på att fungera i en grupp. En lärare i förskolan (fs1) 

beskrev situationen på följande sätt: ”Många barn vill ha en omedelbar 

reaktion från vuxna, men de måste ofta vänta en minut”. Hinder kopplades till 

lärande- och socialiseringsprocesser, aktiviteter och socialt samspel. Dessa 

hinder uppstod i olika situationer, till exempel när ett barn uppvisade ett 

utåtagerande beteende, när det förekom kulturella konflikter mellan barnen, 

vid brist på kommunikation mellan barnen eller vid missförstånd på grund av 

språkförbistring. Det verkade finnas ett samband mellan att låta barnet 

påverka valet av aktivitet och barnets motivationsnivå, till exempel genom att 

läraren, genom samtal, lät barnet självt få välja att avstå från en aktivitet. 

Genom att låta barn i förskolan leka tillsammans och inte tvinga dem att delta 

i arrangerade aktiviteter, fick de möjlighet att delta i ömsesidigt lärande och 

att uppleva naturliga sociala interaktioner och konflikter. Här följer ett 

exempel från en lärare i förskolan, där det handlar om en situation med två 

pojkar. 

Sedan hade jag två pojkar, båda typiska bråkmakare, men de hade roligt 
tillsammans när de lekte på isen. De ägnade timmar åt att leka tillsammans utan 
att slåss, retas eller tjafsa med varandra ... Det var fantastiskt. (fs2) 

 

Utmaningar som lärarna nämnde handlade om att i första hand skapa miljöer 

som bidrar till trygga och sociala barn samt att främja barns möjligheter till 

kreativitet och nyfikenhet. ”Det handlar om att möta barnen där de är”, som 

en lärare (fs3) uttryckte det. Andra aspekter på utmaningar gav en lärare (fs4) 

som såg barns drivkraft som något att ta vara på i de dagliga aktiviteterna. 

Utifrån lärarnas röster var sociala interaktioner av yttersta vikt i förskolan för 

att ge barn möjligheter att skapa relationer. Leken hade då en central roll. 

Individuell utveckling i ny gruppgemenskap 

Övergången till förskoleklassen betecknade något nytt och var kollektiv, det 

vill säga alla barn gjorde övergången samtidigt. Det fanns ingen åldersskillnad 

mellan barnen och de formades till en ny grupp under en relativt kort 

tidsperiod, innan nästa övergång. Förändringen vid övergången innebar att 
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barnen blev medlemmar i en ny gemenskap, men skillnaden från förskolan var 

att de inte skulle passa in i en redan befintlig grupp. Barnet jämförde sig också 

med andra barn i gruppen på ett sätt som troligen inte förkommit i förskolan, 

vilket kunde påverka självuppfattningen. En lärare i förskoleklassen (fsk1) 

gav ett exempel. ”Om du inte förstår läskoden, kan det leda till en känsla av 

misslyckande och brist på självkänsla om man plötsligt ses som någon som 

inte kan när alla andra kan”. Ytterligare ett exempel från en 

förskoleklasslärare: 

Det är så här med vissa barn som har varit grundtrygga, som kanske har lite 
inlärningsproblem, svårt med talet och sådana saker, att de backar ju för då får 
man så många flera att jämföra sig med de som är i samma åldersgrupp och det är 
tufft att upptäcka det själv. Det är ingen som kanske säger det, eller man märker 
själv att man inte kan riktigt som alla andra och då kan man visa det på många 
olika sätt. (fsk2) 

 

Ett annat exempel från en lärare i förskoleklassen (fsk3) belyser förändringar 

som barn kunde uppleva vid övergången till förskoleklassen, där läraren 

utryckte övergången på följande sätt: ”Jag tänker att det är det som blir 

krocken också, från att inte ha behövt, så måste man plötsligt delta”. Som 

nämnts skedde en fokusförskjutning i övergången till förskoleklassen där 

barnens förmågor betonades på ett nytt sätt. På samma sätt som i förskolan var 

det viktigt att uppmärksamma hinder i sociala relationer och kommunikation. 

Sociala interaktioner, som en del av barnens lärandeprocess, krävde särskild 

uppmärksamhet. Hinder i förskoleklassen var förknippade med både 

individuella egenskaper och förhållanden i miljön. Här ett exempel från en 

förskoleklasslärare 

Jag tror att det kanske är litet stress överhuvudtaget, och det innefattar ju väldigt 
mycket, att de blir stressade och det... ja dels tror jag de har prestationsångest att 
de inte hinner med och inte klarar av, de hinner aldrig få göra färdigt, de kanske 
inte hinner... de får inte den hjälp de behöver, de är på olika nivåer och det skulle 
behövas... det är ju jättemånga som liksom... man inte har chans att ge dem det de 
behöver. (fsk4) 

 

Ett återkommande problem, som lärare nämnde i samtal om barns svårigheter 

att lära sig vissa aktiviteter, var att “barn inte kan hålla jämna steg med övriga 

i förskoleklassen och att de inte har tillräckligt med tid för att utföra sina 

uppgifter” (fsk5). Detta tyder på en förändrad attityd till de aktiviteter som 

barnen engagerades i och som kan ses som ett möjligt hinder för barnens 

fortsatta läranderesa. Utmaningar, som lärare i förskoleklassen lyfte fram, 

handlade om att se barnen som positiva förebilder och att de därför kunde 

”dra” varandra framåt. Övergången till förskoleklassen kunde också upplevas 

spännande och lockande. 
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Kunskapsutveckling, social och individuell utveckling 

Övergången till första klass innebar att en annan dimension framträdde i 

samband med bedömningar av barnets individuella förmågor. De hinder som 

lyftes fram kopplades till barns förutsättningar för lärande och socialt samspel. 

Fokus låg mer än tidigare på att utvärdera hur väl eleverna lyckades nå de i 

kursplanerna uppsatta målen i fråga om färdigheter och kunskaper. 

Tidsfaktorn betonades också i större utsträckning. Barnen utsattes för fler 

utmaningar, såsom att utföra vissa uppgifter inom en viss tidsperiod. En lärare 

i grundskolans första klass gav följande exempel: 

Alltså det är ju många barn.... Det finns ju alltid i varje klass barn som har svårt 
med koncentrationen, eller barn som har svårt att veta... att följa ett schema, som 
det tar väldigt lång tid för att komma in i rutinerna och där man kan känna att man 
inte räcker till att hinna med och hjälpa dem, och där de inte hinner med sitt 
skolarbete för att de klarar inte av de här ramarna och när man står med en hel 
klass med 20-25 barn, alltså man hinner inte hjälpa alla. Bara starta upp alla tar ju 
väldigt lång tid. (grs1) 

 

Barnets rollidentitet förändrades till att vara elev i första klass. Som en del av 

denna förändring fanns ytterligare förväntningar på barnen, t.ex. att kunna ta 

ansvar och komma i tid till lektionerna, sitta still under lektionen, lyssna på 

och förstå instruktioner som ges, men också på hur de samarbetar med andra. 

Uppmärksamheten riktades, ännu mer än i förskoleklassen, mot individuella 

hinder, vilket gjorde att den utvidgade spännvidden mellan barnen hamnade i 

förgrunden. Bedömningsprocessen växte och var direkt kopplad till mätbara 

värden som grundade sig på elevernas förmåga att uppnå de kunskapsmål som 

bedömdes med hjälp av tester. Därmed fick läroplanen en tydligt 

kontrollerande funktion och villkor för aktiviteter, mål och bedömningar blev 

tydliga indikatorer på vad som kunde uppfattas som hinder. Ett exempel från 

en lärare i första klass (grs2). ”Barnen ska ju kunna så himla mycket. 

Kursplanerna begränsar upplevelserna. Det saknas tid för viktiga saker som 

lek”. Lärare uttryckte att barns olika förutsättningar utgjorde ett dilemma. 

Spännvidden problematiserades utifrån kraven på att lärande är lika för alla. 

Detta diskuterades även som en pedagogisk utmaning att möta. 

Att fördjupa förståelsen av förändringar vid övergångar 
med fokus på hinder och utmaningar 

Med utgångspunkt i komponenterna i den ekologiska modellen som användes 

i referensstudien fördjupas förståelsen av resultatet. Särskilt diskuteras i 

kapitlet vilka hinder och utmaningar som fick betydelse för barns lärande vid 

pedagogiska övergångar utifrån lärares perspektiv. De komponenter som 

behandlas i det följande är: bedömning, aktivitet, effekt och styrdokument. 
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Bedömning med stöd av observation, samtal och test 

Enligt lärarna i förskolan var det möjligt att observera processer. Sociala 

funktioner var observerbara beteenden vid olika aktiviteter och vad som även 

framträdde var kollektiva förväntningar på individen i gruppen. De hinder som 

förekom i förskolan, såsom social interaktion, identifierades och utvärderades 

på basis av gjorda observationer och samtal. Det pedagogiska ögat - som en 

lärare nämnde - användes för att observera och identifiera barn i riskzonen 

eller barn som kunde behöva stöd.  

I förskoleklassen inträdde en förändring, från förskolans särskilda fokus på 

social utveckling till att inkludera aspekter av individualisering. Barnens 

förutsättningar utvärderades med hjälp av prov som en del av förberedelserna 

inför övergången till grundskolans första klass. I förskoleklassen blev 

individens kapacitet en viktig faktor för vad som uppfattades som hinder. 

Prestationsångest nämndes av flera lärare. Lärarnas attityder i förskoleklassen 

förändrades i viss utsträckning till att också omfatta pedagogisk 

individualisering.  

Bedömningsförfarandet ökade i första klass i grundskolan och var direkt 

relaterat till mätbara resultat utifrån elevens förmåga att uppnå 

kunskapsmålen. De hinder som betonades handlade om barnens olika 

förutsättningar för lärande och var kopplade till svårigheter att uppfylla de nya 

förväntningarna som fanns hos lärarna i första klass. Identifiering av elevens 

kapacitet utgick från behovet av att kunna finna lämpligt pedagogiskt stöd, 

som i vissa fall innebar grupperingar efter förmåga. Ett dilemma framträdde 

därmed kring lärares syn på hur olika barn bör bemötas. Ytterst handlade det 

om synen på olikheter och de följder som då kunde bli aktuella. 

Individualisering kontra inkludering problematiserades av lärarna som ett 

dilemma. 

Aktiviteter som relationer och uppgifter 

I förskolans lärande var social interaktion med andra en central målsättning. 

Språksvårigheter kunde orsaka hinder för barnets samspel inom gruppen. 

Aktiviteter innebar möjligheter för barnet att utvecklas och lära sig liksom för 

lärare att identifiera vissa hinder. Utgångspunkten för aktiviteterna var 

barnens intressen. Hinder kunde vara en konsekvens av aktiviteter och 

uppgifter som inte uppfattades som roliga, med följden att barnet valde att inte 

delta. Spänningsfältet mellan individualiseringsidéer och gruppgemenskap 

framträdde.  

I förskoleklassen skedde ett skifte mot uppgiftsorienterade aktiviteter. Det 

fanns förväntningar ur lärarens perspektiv på barnets förmåga att kunna utföra 

vissa skolliknande aktiviteter. Det handlade om att ”kunna prestera” i 

samband med aktiviteterna och i jämförelse med kamraterna. Verksamheten i 

förskoleklassen visade på ett skifte mot mer skolförberedande aktiviteter, till 
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exempel utveckling av färdigheter inom läskunnighet och matematik. 

Liknande aktiviteter förekom i förskolan, men i förskoleklassen blev dessa en 

del av förberedelserna inför nästa övergång.  

En stor del av de hinder som lärare i första klass i grundskolan diskuterade 

kunde förknippas med uppgiftsorienterade aktiviteter, såsom ”de tar för lång 

tid på sig” och ”de har ständigt oavslutat arbete” (grs3). Utifrån lärarnas 

samtal framkom att de olika aktiviteterna blev mer tidsberoende och kunde 

leda till att barnen tappade sin strävan, uthållighet och motivation att lära sig. 

Lärarna nämnde även att detta dilemma var förknippat med barns olika 

förutsättningar och behov. Spannet problematiserades utifrån det faktum att 

lärandekrav är samma för alla. Som en konsekvens av detta kunde vissa barn 

misslyckas med att nå skolans mål. Eventuella skillnader i barnens motivation 

tydliggjorde krav på lärares kunskaper och förmåga att förstå och angripa 

problemet. En lärare i grundskolan (grs4) beskrev denna problematik ”som en 

pedagogisk utmaning”. Lärarens förmåga att hantera utmaningarna med de 

uppsatta lärandemålen kunde vara avgörande för barnets fortsatta läranderesa. 

Styrdokument – läroplan 

I förskolan fick barnen ofta själva välja aktiviteter som de kunde avbryta när 

de ville. Det var en form av ’frihet’ som inte på samma sätt fanns i 

förskoleklassen. I förskolan var det främsta syftet att engagera barnen i en 

gemenskap. Den aktuella läroplanen i förskolan (Skolverket, 2016) betonar 

lek, men även social interaktion som nyckelområden. Enligt den var barnens 

uppgift att ”söka och utveckla kunskap genom lek och social interaktion” 

(ibid, s. 6). Detta innebar att en eventuell oförmåga att interagera socialt sågs 

som en viktig uppgift för lärare att hantera.  

Lärare som arbetade i förskoleklassen anknöt inte direkt till läroplanen 

(Skolverket 2011) i sitt dagliga arbete. Ett exempel från en lärare i 

förskoleklass (fsk5): ”Jag tänkte så här när den nya läroplanen kom. Det är 

fint skrivet på framsidan, men förskoleklassen nämns knappt”. Denna 

kommentar speglar den förståelse som lärare från förskoleklassen uttryckte, 

nämligen att läroplanen är otydligt formulerad när det gäller förskoleklassen, 

vilket kunde vara en anledning till att den inte nämndes särskilt ofta i 

intervjuerna.  

I grundskolans första klass fick den nya läroplanen (Skolverket, 2011) 

ökad betydelse. De nämnda aktiviteterna visade ett tydligt samband med de 

kunskapsmål som läroplanen framhåller som viktiga för barns lärande och 

utveckling. En lärare i grundskolan uttryckte sig på följande sätt: 

Sedan började vi prata om den nya läroplanen ... vi förstod att vi inte arbetar 
särskilt mycket med sociala studier. Så vi ville gå in i det ganska snabbt för att se 
hur vi behöver ändra vårt angreppssätt. Sedan diskuterade vi det och tittade på vad 
vi redan gör, vad det står, vad vi behöver göra och hur vi tar oss dit. (grs5) 
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Citatet visar att läroplanen ingick som ett vägledande verktyg för de aktiviteter 

som lärare i första klass planerade och för de kunskapsmål som gällde. 

Läroplanens målsättning att alla barn ska mötas utifrån sina förutsättningar 

sågs samtidigt som ett dilemma. 

Effekter av individuella förutsättningar och behov 

Två motstridiga strategier framträdde i förskolelärarnas berättelser avseende 

pedagogiska effekter av barns behov och kapacitet: barnens egen vilja baserad 

på lust och intresse och ambitionen att lära barnen att följa gruppens regler. 

Redan hos lärare i förskoleklassen framträdde ett behov av att uppmärksamma 

barn efter kapacitet och prestation. De pedagogiska konsekvenserna kunde då 

innefatta både exkluderande och inkluderande åtgärder. Som grund för 

bedömningar för särskilda pedagogiska insatser skedde ett skifte från 

förskolans uppfattning om barns skillnader som tillgångar, till grundskolans 

uppfattning om barns olika förutsättningar för lärande som en utmaning. I 

grundskolan var inkluderande och exkluderande processer kopplade till 

individualisering och socialisering, men även till barns kunskapsutveckling. 

Dessa processer visar att barns mångfald leder till såväl utmaningar som 

hinder. På ett mer individuellt plan kan effekterna innebära en känsla av 

utanförskap. 

Diskussion 

Kapitlet tar sin utgångspunkt i en empirisk studie om lärares samtal om 

pedagogiska övergångar. Syftet med kapitlet var att fördjupa förståelsen av de 

förändringar som pedagogiska övergångar kan innebära, särskilt avseende 

utmaningar och hinder. Huvudfrågan var vilka förändringar som pedagogiska 

övergångar kan innebära för barns lärande och utveckling, särskilt med 

avseende på hinder och utmaningar. Utifrån det som redovisats och diskuterats 

i kapitlet är det tydligt att barns förutsättningar får betydelse för lärandet i 

samband med tidiga pedagogiska övergångar.  

Övergången till förskolan innebar att barns sociala samspel identifierades 

och betraktades som centralt för barnets utveckling och lärande, samtidigt som 

det kunde bli en potentiell problematik och som därför behövde observeras. 

Lärarna i förskolan beskrev bristfälliga sociala relationer som hinder för barns 

lärande. Sociala relationer och relationsskapande processer lyfts fram i flera 

studier om övergångar (t.ex. Shevlin et al., 2008). Föreliggande studie visar 

att övergången till förskolan innebär att barnen går in i en gruppgemenskap 

där interaktionsprocesser blir viktiga, något som Corsaro och Molinari (2000) 

belyser i sin studie. Enligt Rimm-Kaufman et al. (2000) innebär övergången 

till förskola nya situationer och nya relationsskapande aktiviteter. När barnen 
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började i förskolan mötte de en redan etablerad gemenskap som de skulle bli 

en del av (jfr Ackesjö, 2014; Bjervås, 2011; Dockett & Perry, 2009). För vissa 

barn kunde det ta lite tid att utveckla en känsla av att tillhöra denna 

gemenskap. De hinder som var framträdande i förskolan var huvudsakligen 

kopplade till aktiviteter och den aktuella läroplanen. Därför är planeringen av 

övergångar gällande aktiviteter i förhållande till läroplan också viktig (se t.ex. 

Rimm-Kaufman et al., 2000). 

Övergången från förskolan till förskoleklassen synliggjorde barns olika 

förutsättningar att kunna följa mer skolliknande aktiviteter, förutsättningar 

som fick konsekvenser för identitetsuppfattning och känslan av tillhörighet. 

Barns medvetenhet om att inte kunna prestera som övriga i klassen berör såväl 

identitetsskapande processer som grupptillhörighet. Känslan av tillhörighet är 

en viktig del i socialiseringsprocessen och har också betydelse för barns 

identitetsuppfattning. Det handlar bland annat om att förvärva en rollidentitet 

inom gruppen (jfr Leggett och Ford, 2015). I första klass i grundskolan blev 

bilden än mer komplex, där såväl kunskapsutveckling som social utveckling 

kunde få konsekvenser i form av mer exkluderande eller inkluderande 

insatser. Lärarna problematiserade också spännvidden mellan barnen som ett 

dilemma. Detta kan anknytas till Slee (2013) som anser att större fokus måste 

läggas på hur barn som behöver särskilt stöd kan ges möjlighet till delaktighet 

och medverkan i klassaktiviteter. Enligt aktuell forskning (Dockett & Perry, 

2009; Peters, 2014) behövs kunskap om variationen i barns behov för att 

utveckla framgångsrika strategier vid pedagogiska övergångar. Lärares 

kunskap om individuella förutsättningar för lärande är därför av stor betydelse 

för att kunna stödja framgångsrika övergångar till skolan (jfr Petriwskyj et al., 

2014). Dessutom visar studier att skolor i sig kan medverka till såväl 

inkluderings- som exkluderingsprocesser (Razer, Friedman & Warshofsky, 

2013; Nusbaum, 2013).  

Hur barns olikheter kan bemötas i pedagogiska miljöer har diskuterats av 

flera forskare (Harwood & Allen, 2014; Hellblom-Thibblin, 2004) liksom 

även i detta kapitel. Innehållsliga förändringar vid de olika övergångarna har 

bidragit till att tydliggöra förutsättningar för barns positiva utveckling och 

lärande. Lärares diskussioner kring sitt arbete har i flera studier 

uppmärksammats som viktiga för att förvärva kunskap om innehållet i och 

betydelsen av övergångar och därmed få den djupgående bild som behövs för 

att förstå barns roll i dessa (se t.ex. Lago, 2014; Markström, 2005; Simonsson 

& Thorell, 2010). I kapitlet har sådana innehållsliga aspekter lyfts fram och 

diskuterats med utgångspunkt i referensstudien. 

Slutsatser 

Resultatet visar ett skifte över tid, från fokus på lek och social utveckling i 

förskolan, där barns varierande förutsättningar och behov sågs som något 
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oproblematiskt, till uppfattningen senare i processen, där förutsättningarna 

och behoven mer betraktades som en utmaning än en tillgång. Det framträdde 

även en förskjutning i synen på barnet i förskolan från att vara en i gruppen, 

där just grupp-processer var det centrala, till att successivt alltmer betona 

individen och individuella förmågor. Denna förskjutning medförde samtidigt 

att målsättningen för och kravet på barnet förändrades och därmed också vad 

som skulle uppmärksammas eller uppfattas som hinder eller utmaningar. 

Barns möten med förskola, förskoleklass och första klass i grundskolan 

innebar, utifrån lärarnas perspektiv, därför skilda förutsättningar för deras 

utveckling och lärande. Resultatet visar att sociala samspelsprocesser och mer 

uppgiftsorienterade aktiviteter synliggör förändringar som på flera sätt är 

kopplade till barns olika förutsättningar och behov av stöd och anpassningar i 

miljön vilket tydliggör hinder i samband med de olika övergångarna.  

Baserat på den ekologiska modell som användes i analysen av resultatet av 

referensstudien, är det tydligt att de fyra komponenterna i analysverktyget - 

aktivitet, bedömning, effekt och styrdokument - medverkat till en förståelse 

av vad som skulle kunna skapa hinder eller utgöra utmaningar för barns 

lärande och utveckling vid tidiga pedagogiska övergångar. Alla komponenter 

i modellen har var för sig bidragit till att synliggöra innehållsliga aspekter i 

samband med barns möte med nya miljöer vid pedagogiska övergångar och 

har lett till fördjupad kunskap inom detta forskningsområde. De förändringar 

som övergångarna innebar för olika barn visar på en växelverkan mellan 

hinder å ena sidan och utmaningar å den andra. Samtidigt framkommer ett 

samspel mellan aktiviteter, aktuella bedömningsverktyg, styrdokument och 

kontextuella omständigheter. De tre övergångarna medförde förändringar för 

barnet och utgjorde dynamiska processer där faktorer och förhållanden på 

olika nivåer samspelade med varandra. Den ekologiska modellen synliggör 

därigenom en komplexitet att ta hänsyn till i samband med pedagogiska 

övergångar.  

Vad lärare uppfattar som hinder och utmaningar i samband med barns 

pedagogiska övergångar kan bidra med värdefull kunskap för att bygga en 

inkluderande pedagogisk praxis med målsättningen att tillfredsställa barns 

olika behov. 
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Bilaga 1: Aktuella teman vid samtal med lärare i undersökningsgruppen 

 
 
Träff 1 
Tema 1: Hur hanterar ni barns olika förutsättningar? 
Inkluderings- och exkluderingsprocesser  
 
Träff 2 
Tema 2: Vad kännetecknar era respektive pedagogiska miljöer 
 
Träff 3 
Tema 3: Hur vill vi använda miljön för att möta barns olika förutsättningar 
 
Träff 4 
Tema 4: Övergångar – erfarenheter 
 
Träff 5 
Tema 5: Hur påverkar styrdokumenten och skolans mål i verksamheten 
 
Träff 6 
Tema 6: Hur skapar vi förutsättningar för att alla ska nå skolans mål 
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Kapitel 4 Föräldrar berättar om sina barns tid i 
förskola och förskoleklass samt övergången 
däremellan: Ett projekt inom Gränsland, broar 
och passageriter  

Johanna Lundqvist 

Margareta Sandström 

Annika Axelsson 

Sammanfattning 

Föräldrar berättar om sina barns tid i förskola och förskoleklass samt 

övergången däremellan är namnet på ett projekt inom Gränsland, broar och 

passageriter: Att förstå barns vägar till lärande från förskola till skola. Syftet 

med projektet var att öka kunskaperna om barns tid i förskola och 

förskoleklass samt övergången däremellan genom föräldraintervjuer. 

Tjugosju föräldrar deltog. I samband med projektet utvecklades en 

bioekologisk matris och innehållsanalys. Dessa användes i analyser av 

föräldraintervjuer och framtagande av livsberättelser. Resultaten 

presenterades i internationell konferens och bokkapitel, och ytterligare 

resultat avses presenteras i forskningsartiklar1. I det här kapitlet ges en 

övergripande beskrivning av projektet Föräldrar berättar om sina barns tid i 

förskola och förskoleklass samt övergången däremellan.  

 

Nyckelord: bioekologisk utvecklingsmodell, innehållsanalys och matris; 

förskola; förskoleklass; livsberättelser; föräldrars perspektiv; övergångar.    

                                
1 I samband med att Gränsland, broar och passageriter: Att förstå barns vägar till lärande från 
förskola till skola slutrapporterades var artiklar i projektet (Föräldrar berättar om sina barns tid 
i förskola och förskoleklass samt övergången däremellan) föremål för extern granskning i 
internationell tidskrift.  
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Inledning 

Projektet om föräldrars perspektiv i forskningsprojektet Gränsland, broar 

och passageriter: Att förstå barns vägar till lärande från förskola till skola 

påbörjades våren 2016. Avsikten var att besvara delar av följande 

forskningsfråga genom att samla in föräldraberättelser: Vad karaktäriserar 

övergången mellan förskola, förskoleklass och skola från föräldrars 

perspektiv? 

Axelsson, Lundqvist och Sandström arbetade i projektet. De samlade in 

föräldraberättelser (studiens data), transkriberade data, utformade 

analysverktyg, analyserade berättelserna och skrev fram projektets resultat 

och publikationer (Axelsson, Lundqvist, & Sandström, 2017; Lundqvist & 

Sandström, submitted; Sandström, Lundqvist, & Axelsson, submitted). 

Lundqvist och Sandström har även genomfört en fallstudie om generella och 

extra övergångsaktiviteter inom Gränsland, broar och passageriter: Att förstå 

barns vägar till lärande från förskola till skola.  

I kapitlet presenteras projektets teoretiska ramverk, deltagare, 

(preliminära) resultat, analysverktyg och (planerade) publikationer. Den 

bioekologiska analysprocessens ges ett särskilt utrymme i kapitlet där 

möjligheter och begränsningar som hämtas från projektets studier lyfts fram 

och fördjupas. Kapitlet avslutas med diskussioner om hur relationen mellan 

bioekologisk teori och livsberättelser kan förstås. Kunskaper, implikationer 

och förslag till vidare forskning diskuteras också. 

Projektets teoretiska ramverk och centrala begrepp 

Projektet hade Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsmodell 

(Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner & Morris, 1998) som ett teoretiskt 

ramverk och använde sig av dess centrala idéer och begrepp i analyser, 

presentationer och publikationer.  

Ett bioekologiskt synsätt på barns utveckling 

I samband med att projektet påbörjades inleddes ett samtal om möjliga 

teorier och ramverk, det vill säga ett samtal om vilka ”glasögon” som skulle 

kunna bäras under projektet och dess analysarbete. Relativt snart beslutades 

att använda den välkända bioekologiska utvecklingsmodellen 

(Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner & Morris, 1998). Valet motiverades 

bland annat med att (a) föräldrarnas berättelser hade barnet i centrum likt 

den bioekologiska utvecklingsmodellen och att (b) berättelserna föreföll 

innehålla flera olika faktorer som direkt eller indirekt uppfattades påverka 

barns utveckling.  
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Den bioekologiska utvecklingsmodellen utvecklades av Bronfenbrenner 

(1979) samt Bronfenbrenner och Morris (1998) under 1900-talets tre sista 

decennier. Den handlar om vad som påverkar barns utveckling. Till att börja 

med kallades teorin för en ekologisk utvecklingsmodell. Denna första 

version av teorin inriktade sig på att förklara vad som i omgivningen 

påverkar barns utveckling. Den innehåller de välkända begreppen mikro-, 

meso-, exo- och makrosystem. Några exempel på mikrosystem är hem, 

förskola och förskoleklass, och några exempel på mesosystem är hem-

skolasamverkan samt övergångsaktiviteter mellan  förskola och 

förskoleklass. Exosystemet och makrosystemet handlar om mer distanserade 

influenser på barns utveckling, till exempel föräldrars arbetstider och barns 

rättigheter i nationella lagar samt internationella konventioner och 

deklarationer. När teorin sedan utvecklades till en bioekologisk 

utvecklingsmodell lades två system till samt ett centralt begrepp som kan 

relateras till mikrosystem. Dessa två system benämndes biosystem 

respektive kronosystem, och det centrala begreppet benämndes proximala 

processer. Biosystem lades till med anledning av att barns utveckling inte 

enbart påverkas av omgivningen, utan också av barnet själv. Det kan handla 

om barnets engagemang, inre motivation, förmågor och funktionsgrad. 

Kronosystemet lades till med anledning av att barns utveckling inte enbart 

påverkas av barnet själv och omgivningen, utan också av den tid som går. 

Proximala processer är det som driver utvecklingen framåt och som kan ske i 

mikrosystem, till exempel att undervisas, lyssna på en saga hemma eller leka 

med en kamrat. Proximala processer är en förutsättning för utveckling och 

något som kännetecknar det bioekologiska synsättet på barns utveckling. 

Alla dessa system samspelar och influerar barns utveckling (Bronfenbrenner, 

1979; Bronfenbrenner & Morris, 1998). Projektet utgår därmed från att barns 

utveckling influeras av proximala processer, barnet själv som person, 

kontexten och tiden som går. Teorin kallas därför även för Process-Person-

Context-Time modellen (PPCT-model). I projektet förstås en förskola och en 

förskoleklass som mikrosystem. 

Begreppet övergångar  

I projektet gjordes en vid tolkning av begreppet övergångar eftersom 

övergångar som begrepp i relation till lärande och utbildning har en vid 

innebörd. Begreppet kan förklaras med flera olika ord och uttryck: 

Förflyttning mellan lärmiljöer, anpassningar till nya lärmiljöer (United 

Nations Children’s Fund [UNICEF], 2012), kritiska händelser (Ekström, 

Garpelin, & Kallberg, 2008), milstolpar (Wildenger Welchons & McIntyre, 

2015) eller med uttrycken kontinuiteter och diskontinuiteter (Ackesjö, 2014).  

I det här projektet definierades övergångar som mesosystem samt som 

(1) separationer från lärmiljöer, (2) förflyttningar mellan lärmiljöer och (3) 

införlivande i lärmiljöer (Garpelin, 2014; van Gennep, 1960). De tre stegen 
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utgör passageritsteorin. Det betyder att övergångar handlade om vad som 

hände före ett byte av lärmiljö, om flytten i sig från en lärmiljö till en annan 

(till exempel från en förskoleavdelning till en förskoleklass), om 

inskolningsperioden och starten i den nya lärmiljön samt möten med 

mottagande lärare.  

Projektets deltagare, metodansats, datainsamlingsmetod 
och analysstrategier 

Projektets deltagare presenteras i tabell 1. Det totala antalet deltagande 

föräldrar var 27, och av dessa var betydligt fler mammor än pappor 

(mammor n=22; pappor n=5). De allra flesta av dem berättade om en 

dotter/en son (dotter n=14; son n=14), medan en mamma berättade om två 

döttrar som var tvillingar. Föräldrarna i projektet bodde i mellersta och östra 

Sverige och kom från sju olika kommuner. Samtliga intervjuer genomfördes 

på våren 2016. Innan intervjuerna inleddes informerades föräldrarna om 

projektets syfte och tilltänka publikationer, samt om att deltagande var 

frivilligt och möjligt att avbrytas när som helst. I projektets respektive 

(kommande) publikationer beskrivs hur föräldrar kontaktades och valdes ut. 

De 27 föräldrarna (samt barn och lärmiljöer som beskrevs av dem) deltog 

inte i någon annan del av Gränsland, broar och passageriter: Att förstå barns 

vägar till lärande från förskola till skola. 

I projektet inspirerades vi av en metodansats som kallas för 

livsberättelser (Bertaux, 1981; Goodson & Sikes, 2001; Jepson Wigg, 2015; 

Perez Prieto, 2006). Livsberättelser är berättelser som konstrueras av 

forskare utifrån längre retrospektiva och tillbakablickande intervjuer. 

Retrospektiva intervjuer handlar om människors livserfarenheter och 

reflektioner över dessa. De livsberättelser som konstrueras utifrån dessa kan 

förstås som koncentreringar och sammanfattningar av livserfarenheter och 

reflektioner. Ofta har retrospektiva intervjuer ett eller flera valda fokus. I det 

här projektet var fokus föräldrars syn på barns tid i förskola och 

förskoleklass samt övergången däremellan. 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 om det” (s. 238). 

Intresset är sällan avgränsat till en särskild händelse eller kort episod i en 

människas liv. Jepson Wigg (2015) skriver att denna “metodansats passar 

bra att använda när forskaren är intresserad av människors erfarenheter ur ett 

längre perspektiv” (s. 238).  

Det finns både styrkor och svagheter med livsberättelseansats i 

forskning (Bryman, 2011). En styrka är att vikt läggs vid individers egna 

uppfattningar, synsätt och erfarenheter som i annan forskning kan komma i  
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skymundan. En annan styrka är att inledande frågeställningar är öppna i sin 

karaktär vilket gör det möjligt för berättare att själva välja ut vad som ska 

berättas. En svaghet med ansatsen är att materialet kan uppfattas för 

omfattande och spretigt, och en annan att resultat inte kan generaliseras. 

De retrospektiva intervjuerna analyserades med hjälp av en 

bioekologisk innehållsanalys och matris (Axelsson, Lundqvist, & 

Sandström, 2017; Lundqvist & Sandström, submitted; Lundqvist, 

Sandström, & Axelsson, 2016; Sandström, Lundqvist, & Axelsson, 

submitted). Den bioekologiska innehållsanalysen och matrisen utvecklades 

under projektets gång. 
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Tabell 1. Antalet respondenter, mammor eller pappor, söner eller döttrar och 

antalet transkriberade sidor per intervju 

 

Respondent Mamma/ 

Pappa 

Dotter/son Antalet  

transkriberade  

sidor  

 

1 

 

Mamma 

 

Dotter 

 

14 sidor 

2 Mamma Son 15 sidor 

3 Mamma Son 10 sidor 

4 Mamma Dotter 10 sidor 

5 Mamma Dotter 14 sidor 

6 Mamma Son 11 sidor 

7 Mamma Dotter 10 sidor 

8 Mamma Son 12 sidor 

9 Mamma Son 14 sidor 

10 Mamma Dotter 12 sidor 

11 Mamma Son 18 sidor 

12  Mamma Dotter 14 sidor 

13  Pappa Son 10 sidor 

14  Pappa Son 11 sidor 

15  Pappa  Dotter  13 sidor 

16  Mamma  Son  16 sidor 

17  Mamma  Son  15 sidor 

18  Pappa  Son  14 sidor 

19  Mamma  Son 12 sidor 

20  Mamma Döttrar 12 sidor 

21  Mamma Dotter 10 sidor 

22  Mamma Dotter 15 sidor 

23  Pappa  Dotter 15 sidor 

24 Mamma Son 17 sidor 

25 Mamma Dotter 11 sidor 

26 Mamma Son 23 sidor 

27 Mamma Dotter 

 

16 sidor 

 

Not. Föräldrar, (N=27). Mammor, (n=22). Pappor, (n=5). Söner, (n=14). 

Döttrar, (n=14). Totalt antal sidor i A4, Times New Roman och 12 pkt, 

(N=364). Genomsnittligt antal sidor i A4, Times New Roman och 12 pkt, 

(m=14). 
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Publikationer 

Projektets studier och resultat presenterades/avser att presenteras i följande 

tre vetenskapliga publikationer: 

 

1. Axelsson, A., Lundqvist, J., & Sandström, M. (2017). Tre 

mammor berättar om sina barns tid i förskola och förskoleklass 

samt övergången däremellan. I A. Garpelin & A. Sandberg (red.), 

Barn och unga i skola och samhälle (s. 28-51). MSES: 

Mälardalen Studies in Educational Sciences. 

  

2. Sandström, M., Lundqvist, J., & Axelsson, A. (submitted). 

Parents’ Ideal Type Approaches to Children’s Early Education 

Pathways: Life-stories from the Swedish context.  

 

3. Lundqvist, J., & Sandström, M. (submitted). A bioecological 

content analysis: An analysis technique rooted in the PPCT-

model for human development. 

 
Studie nummer 2 presenterades vid följande internationella konferens: 

 

4. Sandström, M., Lundqvist, J., & Axelsson, A. (2017). Parents’ 

Ideal Type Approaches to Children’s Preschool Pathways. 

European Educational Research Association EERA ECER 

(2017). August 22-25. Copenhagen, Denmark. 

Beskrivningar av projektets tre studier och resultat  

Under de tre kommande rubrikerna beskrivs projektets studier, 

forskningsfrågor, analyser och resultat. Studiernas respektive centrala 

referenser finns i slutet av kapitlet. Sammanfattning som hämtats från 

publikation redovisas också, liksom någon eller några aspekter som 

diskuterats i relation till dessa resultat. I denna beskrivning presenteras 

däremot inte studiernas olika introduktioner och motiv till gjorda val. 

Studie 1: Tre mammor berättar om sina barns tid i förskola och 

förskoleklass samt övergången däremellan  

Tre mammor berättar om sina barns tid i förskola och förskoleklass samt 

övergången däremellan (Axelsson, Lundqvist, & Sandström, 2017), är titel 

på den första av projektets publikationer. Publikationen är ett bokkapitel på 

svenska som först granskades internt på Mälardalens högskola via kollegiala 

refereegranskningar och därefter genom externa refereegranskningar av 
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forskare från andra lärosäten. Bokkapitlet publicerades i Mälardalens Studies 

in Educational Science (MSES) när projektet Gränsland var inne på sitt sista 

år. I bokkapitlet sammanfattas studien på följande sätt: 

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 
innehållsanalys 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. (Axelsson, Lundqvist, & Sandström, 2017, s. 28) 

 

Studie nummer 1 är en livsberättelseinspirerad mindre studie i vilken tre 

mammors berättelser om sina barns tid i förskola och förskoleklass samt 

övergången däremellan beskrevs och analyserades. I studien användes ett 

bioekologiskt synsätt på barns utveckling, en vid förståelse av övergångar 

samt en bioekologisk innehållsanalys och matris. Tre livsberättelser 

konstruerades och de kan var och en förklaras och förstås som förkortade 

versioner av de respektive retrospektiva intervjuerna.  

De frågeställningar som besvarades i studien (Axelsson, Lundqvist, & 

Sandström, 2017) var följande:  

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? (s. 33) 

 

Studie nummer 1 visade att barns tid i förskola och förskoleklass samt 

övergång däremellan kan se olika ut och pågå olika länge. Ett av barnen 

hade en utökad tid om ett år i förskolan och hade därmed en framflyttad start 

i förskoleklass, för att nämna ett exempel. Övergångar mellan förskola och 

förskoleklass kunde vara kritiska vändpunkter/händelser eftersom de 

medförde byten av lärmiljöer och förändringar i relationer för barn och deras 

mammor. Studien visade också att mammor kan känna oro. I den här studien 

kunde oron handla om sådana saker som att förskoleklassens gård inte 

kändes tillräckligt trygg, eller om att deras barn inte fick allt det stöd och all 

den stimulans som de behövde (och hade rätt till) för att kunna delta och lära 

sig i samlingar, undervisning, rutiner, lekar och kamratgemenskaper. Ett av  
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barnen hade en funktionsnedsättning och ett av barnen beskrevs med uttryck 

som kan sammankopplas med särskild begåvning. Mammorna berättade att 

det var viktigt att barnen fick det stöd och den stimulans som barnen 

behövde i förskola, förskoleklass och övergångar däremellan för att barnen 

skulle kunna må bra och utvecklas i enlighet med sin potential, det vill säga 

för att kunna bli allt det som de kunde och ville bli. Oron kunde också 

handla om att barn i förskoleklass började umgås med äldre barn och att 

detta inte alltid sågs som positivt. En av mammorna berättade att hennes son 

gick från förskolebarn till tonåring i förskoleklassen: Under sin tid i 

förskoleklass började han prata om ”cigaretter |…| och sex”. Mamman sa 

vidare: ”Det känns som att vi har fått en tonåring och jag var inte beredd på 

det. Benjamin [fiktivt namn] fyller sju år i höst”. Dessutom visade studien att 

mammor kan välja att engagera sig och därmed vara aktiva i förskolors och 

förskoleklassers arbete med att försöka förebygga och reda ut problem som 

uppstått i förskola och förskoleklass. De tre mammorna i den här studien 

ville sina barns bästa och verkade aktivt för att deras barn skulle få en mjuk 

övergång samt en trygg och meningsfull tid i förskola och förskoleklass. De 

deltog i flertalet möten på sina barns förskolor och i förskoleklasser, 

värdesatte övergångsaktiviteter (till exempel besök i den nya lärmiljön och 

möten mellan personal i förskola och förskoleklass), bad om hjälp av 

professionella såsom specialpedagoger och habiliteringspersonal när 

problem dök upp, och såg även till att dessa professionella stöttade barnets 

lärare och övrig personal i förskola och skola. De engagerade sig vidare i 

sina barns lärande och utveckling på så sätt att de försökte kompensera för 

brister som de uppfattade i förskola och förskoleklass. Det kunde handla om 

att ge intellektuella utmaningar hemma eftersom de saknades i 

förskoleklassen, enligt en mamma.  

I studie 1 diskuterades bland annat den viktiga roll som föräldrar – i det 

här fallet tre mammor – tycks ha för barns tidiga lärande och utbildning. 

Axelsson, Lundqvist och Sandström (2017) menar 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” (s. 46). De skriver vidare att föräldrarna kan 

sina barn och att ”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” (s. 46).  

Några centrala referenser och exempel på tidigare forskning som 

användes i studien finns presenterade under rubriken Ett urval referenser 

från studie 1.   
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Studie 2: Parents’ Ideal Type Approaches to Children’s Early 

Education Pathways: Life-stories from the Swedish context  

Parents’ Ideal Type Approaches to Children’s Early Education Pathways: 

Life-stories from the Swedish context (Sandström, Lundqvist, & Axelsson, 

submitted), är namnet på en planerad publikation i projektet. Den är 

inskickad för refereegranskning och eventuell publicering i internationell 

tidskrift. Studien är en större studie; totalt deltog 27 föräldrar i 

datainsamlingen, som gjordes med hjälp av retrospektiva intervjuer med 

föräldrar till barn i förskoleklass (några i skola). De frågeställningar som 

besvarades var följande (vår översättning):  

Vilka är barnens egenskaper och förmågor enligt föräldrarna? Vilka är 
föräldrarnas erfarenheter när det gäller deras barns lärandemiljöer, samspelet 
mellan hemmet och lärandemiljön, och barnens övergång från förskola till 
förskoleklass? Är det möjligt att urskilja olika idealtypiska förhållningssätt 
hos föräldrar beträffande barnens tidiga vägar till lärande och skola, vilka i så 
fall?  

 

I studien användes ett bioekologiskt synsätt på barns utveckling samt en 

bioekologisk innehållsanalys och matris för storskaliga livsberättelsestudier.  

I det här kapitlet presenteras några av de preliminära resultaten från 

studien som berör barnens beskrivna behov och förmågor samt föräldrars 

idealtyper (Sandström, Lundqvist, & Axelsson, submitted). I studien visade 

det sig att barnen kunde indelas i tre grupper, baserat på deras behov och 

förmågor: barn med typisk utveckling; barn i behov av stöd (avser här extra 

anpassningar och/eller särskilt stöd) eller särskilt begåvade barn. Det var 

mycket vanligare att barns stödbehov sträckte sig över en lång tid än att det 

var tillfälligt. Det visade sig vara möjligt att urskilja olika idealtypiska 

förhållningssätt hos föräldrar beträffande barnens tidiga vägar till lärande. 

En idealtyp av föräldrar var de som var engagerade och bekymrade; en 

majoritet av föräldrarna till barn i behov av stöd tillhörde denna idealtyp 

men andra föräldrar till barn med typisk utveckling och särskild begåvning 

fanns också representerade. En annan idealtyp var de engagerade men 

obekymrade. Det fanns också en idealtyp av föräldrar som inte föreföll vara 

vare sig engagerade eller bekymrade; denna idealtyp var stabil från förskola 

till förskoleklass och återfanns bland föräldrar till barn med typisk 

utveckling. 

Studiens preliminära resultat presenterades vid en internationell 

konferens – European Educational Research Association EERA ECER – i 

Köpenhamn, Danmark under Gränslandprojektets sista år. Presentationens 

namn var Parents’ Ideal Type Approaches to Children’s Preschool Pathways.  

Några centrala referenser och exempel på tidigare forskning som 

användes i studien finns presenterade under rubriken Ett urval referenser 

från studie 2.   
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Studie 3: A bioecological content analysis: An analysis 

technique rooted in the PPCT-model for human development 

 

I samband med projektets början påbörjades samtal om hur analysarbetet av 

de 27 föräldrarnas berättelser skulle kunna gå till. Analysarbetet behövde 

följa en tydlig arbetsgång eftersom vi (AA, JL och MS) skulle genomföra 

analyser på egen hand samt diskutera och validera ett urval av varandras 

analyser. Det ansågs inte rimligt att alla tre skulle analysera samtliga 

föräldraberättelser gemensamt. Två skäl till det var det mycket omfattande 

datamaterialet och studiens tidsram: Det omfattade hela 364 transkriberade 

A4 sidor (Times New Roman, 12 pkt) och skulle avslutas under hösten år 

2017. Samtal om analysarbetet, som påbörjades i samband med projektets 

början, fortsatte under hela projektet och resulterade i att analysprocesser 

och en tillhörande matris arbetades fram. I dessa samtal började vi tala om 

analysprocesserna som bioekologiska innehållsanalyser och att kalla den 

tillhörande matrisen för en bioekologisk matris.  

A bioecological content analysis: An analysis technique rooted in the 

PPCT-model for human development (Lundqvist & Sandström, submitted), 

är det preliminära namnet på den tredje av projektets planerade 

publikationer. Den är metodologiskt inriktad och granskas externt under 

Gränslands sista år.  

Studie nummer 3, som nog bättre benämns som en presentation, 

innehåller en beskrivning av analystekniken som grundas på 

Bronfenbrenners bioekologiska teori. I presentationen görs först en 

detaljerad beskrivning av hur data kan kodas in i en matris (som konstruerats 

av författarna) och analyseras – enligt Bronfenbrenners teori. I 

presentationen exemplifieras också hur analystekniken kan användas, på ett 

mindre komplicerat sätt i mindre studier (småskaliga studier) som bygger på 

retrospektiva intervjuer och som framställs som livsberättelser, och på ett 

annat mer komplicerat sätt i studier med fler deltagare än några få 

(storskaliga studier) som berättat om sina/sina barns liv och reflektioner över 

dessa.  

Studie nummer 3 knyter an till metodavsnitten i studie 1 och 2, och 

förfinar de analysprocesser som genomförts i dessa studier. Förfiningen 

innebar att analysprocesserna för små respektive storskaliga 

livsberättelsestudier förtydligades: de bröts ner i olika steg och en 

begreppsapparat utvecklades också.  

Några centrala referenser och exempel på tidigare forskning som 

användes i studie 3 finns presenterade under rubriken Ett urval referenser 

från studie 3.   
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Bioekologisk innehållsanalys och matris i en småskalig 
livsberättelsestudie 

Den bioekologiska analysen och matrisen användes i den småskaliga studien 

om de tre mammorna (Axelsson, Lundqvist, & Sandström, 2017). I den 

studien användes den ifyllda matrisen i konstruktionen av tre livsberättelser 

och i jämförelser mellan dessa.  

Analysprocessen om de tre mammorna inleddes med att de tre 

intervjuerna transkriberades och lästes igenom flertalet gånger. Under 

läsningen kodades data (innehållet) i transkriberingarna (intervjuerna) som 

tillhörande antingen biosystem, mikrosystem, proximala processer, 

mesosystem, exosystem, makrosystem eller kronosystem.  

Kodade data fördes sedan in i matrisen. Tanken var att matrisen (tabell 

2) skulle hjälpa att komma ihåg den bioekologiska utvecklingsmodellens 

olika system och fungera som ett dokumentations- och reflektionsunderlag 

under analysarbetet. Matrisen innehöll därmed kodade data från intervjuerna 

(till exempel biosystemdata såsom barns beskrivna egenskaper och 

förmågor) samt reflektioner, det vill säga forskares frågor och funderingar.  

Den ifyllda matrisen lästes sedan igenom flera gånger och 

konstruktionen av de tre livsberättelserna påbörjades därefter. Det var viktigt 

att livsberättelsen innehöll aspekter som kunde relateras till alla system och 

delar i den bioekologiska modellen och PPCT-modellen och att de också 

innehöll åtminstone något textutdrag från transkriberingarna. 

Livsberättelserna avidentifierades och några få detaljer ändrades i 

berättelserna för att säkerställa avidentifiering.  

Sedan jämfördes de med varandra i syfte att urskilja gemensamma, 

särskiljande och specifika drag mellan berättelserna. Slutligen skrevs ett 

bokkapitel om resultatet (Axelsson, Lundqvist, & Sandström, 2017). Det 

innehåller bland annat de tre livsberättelserna och resultatet av jämförelsen 

dem emellan.   

Den bioekologiska analysprocessens möjligheter och 
begränsningar samt nytta  

I samband med projektets studie 1, 2 och 3, särskilt i samband med studie 3 

(Lundqvist & Sandström, submitted), diskuterades möjligheter och 

förtjänster med bioekologiska innehållsanalyser och dess tillhörande matris. 

Några exempel på upplevda förtjänster, som upplevdes av oss (JL, MS och 

AA) och som även skrivs fram i (planerade) publikationer, är följande: att 

analysmetoden och dess matris kan hjälpa till när man behöver få en 

överblick över ett omfattande datamaterial samt att analysmetoden och dess 

matris kan förhindra att någon av de olika systemen (från biosystem till 
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kronosystem) glöms bort när en bioekologisk utvecklingsmodell eller PPCT-

modell används som ett teoretiskt, konceptuellt eller analytiskt ramverk.  

I samband med studierna, särskilt i samband med studie 3, diskuterades 

även analysprocessens begränsningar. Ett exempel är att bioekologisk 

innehållsanalys (när den används i storskaliga studier) medför att 

livsberättelser inte skrivs fram utifrån människors berättelser och att 

berättelser fragmentiseras när de förs in i matrisen. Det kan anses 

bekymmersamt eftersom berättelser i sin helhet har en viktig plats i 

livsberättelseforskning. Mer forskning om den bioekologiska 

innehållsanalysen och matrisen behövs. Kunskaperna om analysmetodens 

förtjänster och begränsningar och dess matris kan fördjupas om forskare som 

använder den delar sina reflektioner och förslag på förbättringsbehov. 

En bioekologisk innehållsanalys och matris kan användas av forskare, 

doktorander och studenter som samlar in människors berättelser om 

exempelvis utveckling och utbildning.  

Det är möjligt att bioekologisk innehållsanalys och matris kan vara till 

nytta i andra typer av projekt och studier som inte innefattar retrospektiva 

intervjuer och människors berättelser om sina egna och andras liv. Några 

exempel på det kan vara i projekt och studier som innefattar observationer, 

fokusgruppsamtal eller fallstudier.  
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Tabell 2. En matris med rötter i den bioekologiska utvecklingsmodellen 

(Axelsson, Lundqvist, & Sandström, 2017, s. 36; 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 

 

… … 

 

Not. Reflektioner avser de frågor och funderingar som väcks hos forskare under det 
att matrisen fylls i och dess innehåll analyseras.  

  



 61 

Bioekologisk teori och livsberättelser 

I projektet inspirerades vi, som tidigare beskrevs, av en metodansats som 

kallas för livsberättelser (Bertaux, 1981; Goodson & Sikes, 2001; Jepson 

Wigg, 2015; Perez Prieto, 2006). Livsberättelser är berättelser som 

konstrueras av forskare utifrån längre retrospektiva intervjuer. Projektet 

använde även, vilket också tidigare beskrevs, en bioekologisk 

utvecklingsmodell och teori om mänsklig utveckling som teoretiskt, 

konceptuellt och analytiskt ramverk (Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner 

& Morris, 1998). Den bioekologiska innehållsanalysen och den tillhörande 

matrisen som utvecklades i projektet har sina rötter i ett bioekologiskt 

synsätt på barns utveckling. Empirin från projektet används inte för att 

vidareutveckla eller problematisera tolkningsramen. 

Det finns flera anledningar till att vi i detta projekt valt att integrera 

metodansats livsberättelser med bioekologisk utvecklingsmodell/teori trots 

att det inte förefaller vara vanligt. En första anledning är kompatibilitet som 

kan påvisas på olika sätt: Den bioekologiska utvecklingsmodellen handlar 

om barn och sådant som anses kunna påverka barns utveckling. Det gör även 

föräldrars berättelser om sina och sina barns liv. Modellen intresserar sig för 

sammanhang (proximala processer och kontexter) som människor ingår i och 

påverkas av, samhälleliga strukturer (makrosystem) och förändringar över 

tid (kronosystemet). Det gör även livsberättelser. Jepson Wigg (2000) 

skriver följande: ”En klassisk livsberättelseansats innebär att forskaren 

ställer den personliga livsberättelsen mot yttre fakta” (s. 241).  

En andra anledning till att integrera livsberättelser med bioekologisk 

utvecklingsmodell är berikning, det vill säga att teorin och metodansatsen 

kompletterar varandra. Det bioekologiska synsättet erbjuder en 

förklaringsmodell för utveckling med tillhörande system och etablerade 

begrepp som kan underlätta undersökningar, beskrivningar och analyser av 

livsberättelser såsom föräldraberättelser. Föräldraberättelser erbjuder i sin tur 

exempel på sådant som föräldrar menar kan påverka barns utveckling. 

Föräldrars berättelser kan därmed konkretisera och åskådliggöra ett 

bioekologiskt synsätt på barns utveckling. Det betyder att olikheter dem 

emellan ses som berikande och inte som ett problem att lösa. Den 

bioekologiska teorin behandlar alltså, till skillnad från 

livsberättelseforskning, belagda fakta om orsakssamband (till exempel att A 

i ett system orsakar B i ett annat system). Livsberättelseforskning handlar å 

sin sida om uppfattade och upplevda orsakssamband (Jepson Wigg, 2015), 

till exempel att A upplevs orsaka B. En integrering av teorin och 

metodansatsen för därmed samman tidigare påvisade samband med 

människors upplevelser och beskrivningar av sådana samband. Teorins 

giltighet, i likhet med föräldraberättelsers trovärdighet, kan därmed, som vi 

ser det, stärkas.  
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Fördjupade kunskaper, implikationer och förslag till 
vidare forskning 

Projektet har inneburit att fördjupade kunskaper om barns tid i förskola och 

förskoleklass samt om övergångar däremellan utvecklats. Det lämnar därmed 

viktiga implikationer till blivande och yrkesverksamma förskollärare, 

barnskötare, lärare, speciallärare, specialpedagoger, lärarutbildare, 

förskolechefer, rektorer och andra berörda. Dessa implikationer kan fungera 

som ett viktigt underlag i diskussioner om förskola, förskoleklass och 

övergångar i samband med planering, utvärderingar, utbildning, fortbildning 

och skolutvecklingsarbete. Två implikationer från delprojektet är följande:  

Det är viktigt att förskollärare och annan personal som arbetar inom förskola 

och/eller förskoleklassverksamhet har i åtanke att tiden i förskola och 

förskoleklass samt övergång däremellan kan väcka oro både hos föräldrar till 

barn som har svårt att lära och hos föräldrar vars barn kan mycket och har 

lätt för att lära. Det är viktigt att förskollärare och annan personal som 

arbetar inom förskola och/eller förskoleklassverksamhet tar sig tid att lyssna 

på föräldrar och reflekterar över deras berättelser om sina barn, sina barns tid 

i förskola och förskoleklass samt övergångar däremellan. Axelsson, 

Lundqvist och Sandström (2017) beskrev följande förtjänster med att lyssna 

på föräldraberättelser:  

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. (s. 49) 

 

Ytterligare implikationer är följande:  

En studie innehållande få retrospektiva intervjuer och livsberättelser 

kan, liksom en som bygger på flertalet retrospektiva intervjuer, belysa 

viktiga aspekter på barns lärandevägar från förskola till förskoleklass.  
Föräldrars stöd och engagemang kan anses vara en positiv kraft i barns 

utveckling och utbildning, och bör tas till vara. En förälder i projektet visar 

det genom att engagera sig själv och närstående släktingar i sitt barns sociala 

utveckling på så sätt att problem förebyggs och får en lösning. Föräldrarna 

till ett annat barn i projektet kompenserar utebliven intellektuell utmaning i 

förskola och förskoleklass med utmaningar och träning i hemmet. En tredje 

förälder tar ett stort ansvar för att klargöra omfattningen av sitt barns 

stödbehov för personalen som möter barnet.  

Barn som kan mycket och lär lätt behöver ges utmaningar i förskola och 

förskoleklass för att de (och deras föräldrar) ska kunna må bra och nå längre  
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i sin utveckling, och för att de inte ska söka stimulans  och spänning i 

sammanhang som riskerar att ha en negativ inverkan på dem.  

Övergången mellan förskola och förskoleklass kan förstås som kritiska 

vändpunkter då den innebär byte av lärmiljöer och förändringar i relationer 

för barn och föräldrar. 

Tiden i förskoleklass kan vara problematisk för barn i behov av extra 

anpassningar och/eller särskilt stöd samt för barn som kan mycket och lär 

lätt. För de barn som representeras i detta projekt föreföll skolformen 

förskoleklass inte alltid vara en välfungerande och oproblematisk bro mellan 

förskola och klass ett. 

Projektets studier (Axelsson, Lundqvist, & Sandström, 2017; Lundqvist 

& Sandström, submitted; Sandström, Lundqvist, & Axelsson, submitted) 

innehåller även förslag till vidare forskning. Dessa forskningsområden är  

bland annat följande: Yngre barn som kan mycket och lär lätt i förskola och 

förskoleklass. Kvalitet i förskoleklasslärmiljöer. Stödinsatser till barn i 

behov av extra stöd.  

Resultaten från de empiriska studierna i projektet behöver 

nödvändigtvis inte vara gällande för föräldrar och barn i andra kontexter. 

Framtida forskning kan pröva de resultat som framkommit i projektet. 

Centrala referenser och tidigare forskning i de tre 
studierna 

Under de tre kommande rubrikerna räknas de centrala referenserna upp, det 

vill säga den tidigare forskning som studierna tog sitt avstamp i och 

relaterades till. 

Exempel på referenser från studie 1 

Följande referenser och exempel på tidigare forskning användes i studien. 

 

Ackesjö, H. (2014). Barns övergångar till och från förskoleklass: gränser, 

identiteter och (dis-)kontinuiteter. Diss. (sammanfattning) Kalmar : 

Linnéuniversitetet, 2014. Växjö. 

Ackesjö, H., & Persson, S. (2010). Skolförberedelse i förskoleklass. Att vara 

lärare-i-relation i gränslandet. Pedagogisk forskning, 15(2-3), 142-

163. 

Ahtola, A., Björn, P. M., Turunen, T., Poikonen, P-L., Kontoniemi, M., 

Lerkkanen, M-K., & Nurmi, J-E. (2016). The Concordance between 

Teachers  ́and Parents´ perceptions of school transition practices: A 

solid base for the future. Scandinavian Journal of Educational 

Research, 60(2), 168-181.  
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Alatalo, T., Meier, J., & Frank, E. (2014). Överlämningar från förskola till 

förskoleklass. Forskning Om Undervisning och Lärande, (13), 30-52.  

Ekström, K., Garpelin, A., & Kallberg, P. (2008). Övergångar under 

förskoleåren som kritiska händelser för barnet, föräldrarna och 

verksamheten – en forskningsöversikt. Tidskrift för lärarutbildning 

och forskning, 15(1), 45-61. 

Garpelin, A. (2014). Transition to school: A rite of passage in life. I B. 

Perry, S. Dockett & A. Petriwskyj (red.), Transitions to School - 

International Research, Policy and Practice (s. 117-128). 

(International Perspectives on Early Childhood Education and 

Development 9.) Dordrecht: Springer. 

Lago, L. (2014). ”Mellanklass kan man kalla det”: Om tid och 

meningsskapande vid övergången från förskoleklass till årskurs ett. 

Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2014. Linköping. 

Lundqvist, J. (2016). Educational pathways and transitions in the early 

school years: special educational needs, support provisions and 

inclusive education. Diss. (sammanfattning) Stockholm: Stockholms 

universitet, 2016. Stockholm.  

Lundqvist, J., Allodi Westling, M., & Siljehag, E. (2015). Inclusive 

education, support provisions and early childhood educational 

pathways in the context of Sweden: A longitudinal study. 

International Journal of Special Education, 30(3), 3-16.  

Lundqvist, J., Sandström, M., & Axelsson, A. (2016). En bioekologisk 

innehållsanalys och matris. Opublicerat material.  

McIntyre, L. L., Eckert, T. L., Fiese, B. H., DiGennaro, F. D., & Wildenger, 

L. K. (2007). Transition to Kindergarten: Family Experiences and 

Involvement. Early Childhood Education Journal, 35(1), 83-88.  

McIntyre, L. L., Eckert, T. L., Fiese, B. H., DiGennaro Reed, F. D., & 

Wildenger, L. K. (2010). Family Concerns Surrounding Kindergarten 

Transition: A Comparison of Students in Special and General 

Education. Early Childhood Education Journal, 38(4), 259-263.  

Mönks, F. J. & Ypenburg, I. H. (2009). Att se och möta begåvade barn: En 

vägledning för lärare och föräldrar. (1. utg.) Stockholm: Natur & 

kultur.  

Persson, R. S. (2010). Experiences of Intellectually Gifted Students in an 

Egalitarian and Inclusive Educational System: A Survey Study. 

Journal for the Education of the Gifted, 33(4), 536-569.  

Sandström, M., Lundqvist, J., & Axelsson, A. (sumitted). Parents’ Ideal 

Type Approaches to Children’s Early Education Pathways: Life-

Stories from the Swedish Context. 

Silverman, L.K. (2016). Särskilt begåvade barn. (1. utg.) Stockholm: Natur 

& kultur. 

Stålnacke, J. (2014). Särskilt begåvade barn i skolan. I Att arbeta med 

särskilt begåvade elever. Skolverket. 
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United Nations Children’s Fund, UNICEF. (2012). School Readiness. A 
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Wildenger Welchons, L. W., & McIntyre, L. L. (2015). The Transition to 

Kindergarten for Children with and without Disabilities: An 

Investigation of Parent and Teacher Concerns and Involvement. 
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Exempel på referenser från studie 2 

Följande referenser och exempel på tidigare forskning användes i studien. 
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forskning, 15(1), 45-61. 

Garpelin, A. (2014). Transition to school: A rite of passage in life. I B. 
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Kapitel 5 Olika barns perspektiv på 
övergången till årskurs 1  

Gunilla Sandberg 
 

 

 

Vad vet vi om hur barn erfar och upplever skolstart, det vill säga övergången mellan 

de två skolformerna förskoleklass och grundskolans årskurs 1? I detta kapitel 

presenteras och diskuteras några resultat från en större etnografisk fallstudie med ett 

särskilt fokus på barnens perspektiv. Resultaten grundas på intervjuer med 23 barn 

före och efter skolstart och på observerade undervisningssituationer i förskoleklass 

och årskurs 1. Forskning bland barn kräver speciella etiska överväganden, till exempel 

hur man undviker frågor som påverkar barns ställning som sårbara i något avseende. 

Resultaten visar att det finns stora skillnader mellan olika barns perspektiv på 

övergången till årskurs 1, både i förhållande till sociala och akademiska aspekter. 

Resultaten understryker värdet av att ta del av och uppmärksamma vad som uttrycks 

explicit och implicit av olika barn. Att ta del av och hänsyn till barns olika röster och 

uttryck är väsentligt för forskning och utbildning som strävar efter lärmiljöer där alla 

barn lär och känner sig delaktiga. 

 

Nyckelord: barns perspektiv, (bio)ekologisk teori, etnografiska metoder, 

pedagogisk övergång, skolstart 

Bakgrund 

I det här kapitlet ges en bild av hur olika barn uttrycker och berättar om sina 

erfarenheter av den pedagogiska övergången mellan förskoleklass och årskurs 

1 med ett särskilt fokus på den första tiden i årskurs 1. Begreppet olika barn 

vill markera att det handlar om barn med olika förutsättningar, erfarenheter 

och behov som kommer samman i en förskoleklass. Det handlar således inte 

om att urskilja och beskriva enskilda eller kategorier av barn utan om att 

uppmärksamma de olikheter som framträder i det barnen uttrycker. Kapitlet, 

med syfte att lyfta fram och diskutera olika barns perspektiv på övergången 

till årskurs 1 bygger på intervjuer och observationer som genomförts inom ett 

större projekt. Som betonas av Westling Allodi (2002) ligger det ett stort värde 
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i att varje enskilt barn uppmärksammas och erkänns i såväl i forsknings- som 

i undervisningssammanhang. Olika barns representation och röst ger 

möjligheter till en djupare förståelse av lärmiljöer och pedagogiska 

övergångar dem emellan. 

Den pedagogiska övergången mellan förskoleklass och årskurs1 

I detta kapitel förstås begreppet övergång som en process när man flyttar 

från ett sammanhang till ett annat; i det här fallet två olika skolformer, 

förskoleklass och årskurs 1 i grundskolan. Forskning visar att övergångar, som 

de mellan olika skolformer eller stadier, är viktiga händelser i livet som kan 

vara av individuell eller kollektiv natur. Erfarenheterna av dessa övergångar 

är av stor vikt för den enskilde och påverkar också kommande övergångar 

(Fabian, 2007; Garpelin, 2003; Rogoff, 2003). 

Sedan 1940-talet börjar svenska barn vanligtvis i den obligatoriska skolan 

vid 7 års ålder. Under lång tid lades stor vikt vid att undersöka om barn var 

skolmogna eller inte samt att på olika sätt kompensera bristande skolmognad, 

till exempel genom skolmognadsklasser för de barn som inte ansågs redo. Så 

småningom har detta synsätt ersatts med att det numera ses som skolans ansvar 

att möta barnen där de befinner sig och stödja deras lärande och utveckling 

utifrån deras förutsättningar (Sandberg, 2011). Sedan 1998 är Sveriges 

kommuner skyldiga att erbjuda alla sexåringar plats i förskoleklass, vilket är 

en frivillig skolform mellan förskolan och grundskolan. De två delar av 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, som 

berör normer och värden samt övergripande mål är tillämpliga för 

förskoleklassen, men inte den tredje delen med kursplaner och kunskapskrav. 

Sedan 2016 finns ett tillägg i läroplanen som anger riktlinjer och mål för 

arbetet i förskoleklass (Skolverket, 2016). 

Barns perspektiv 

För barn som börjar sin läranderesa genom skolan är både sociala och 

akademiska aspekter av stor betydelse. Petriwskyj (2010) kopplar dessa två 

aspekter till begreppet inkludering, där social inkludering handlar om att 

tillhöra och värderas som en person och den akademiska aspekten handlar om 

att stödjas för att lyckas med lärande i det som brukar kallas skolkunskaper 

(Petriwskyj, 2010, s. 195). Båda dessa aspekter är viktiga att uppmärksamma 

för att identifiera faktorer som kan hindra eller främja barns deltagande, 

lärande och utveckling i skolan. Goda sociala relationer och en känsla av 

tillhörighet identifieras ofta som avgörande och en förutsättning för att 

lärandet ska äga rum (Adderley et al., 2015; Peters, 2010). Forskning visar 

också hur interaktionen mellan de sociala och akademiska faktorerna fungerar 

i den andra riktningen, det vill säga hur framgång eller misslyckande i det 

akademiska lärandet påverkar socialt och emotionellt välbefinnande 
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(Gustafsson et al., 2010; Hagtvet, Frost & Refsahl, 2016; Halonen, Aunola, 

Ahonen & Nurmi, 2006). 

Att inta barnens perspektiv som utgångspunkt i en forskningsstudie innebär 

att lyssna på deras röster. Det är ett tillvägagångssätt som framhålls i FN: s 

konvention om barnets rättigheter där barn anses vara fulla medlemmar i 

samhället med rätt att delta i beslut som påverkar dem "i enlighet med deras 

ålder och mognad" (Förenta nationerna, 1998, artikel 12). Värdet av att studier 

som fokuserar på barn också inkluderar barns egna perspektiv framhävs av 

många forskare (t.ex. Dockett & Perry, 2007; Kiiveri & Määtä, 2011, Messiou 

& Ainscow, 2015; ; Messiou & Hope, 2015;Tetler & Baltzer, 2011). Som 

uttryckt av Dockett och Perry (2005), "the children are experts on their own 

lives" (s. 4). 

Under början av 2000-talet utvecklades denna forskning som fokuserar på 

barn och elevers perspektiv (t.ex. Corsaro & Molinari, 2005; Dockett & Perry, 

2005, 2007; Peters, 2010; Tangen, 2008). Ett exempel är Dockett och Perrys 

(2005) studie från Australien om hur barn upplever sitt första år i skolan. 

Enligt forskarna kunde barnen som deltog i studien väl uttrycka sig om sina 

egna roller i skolan och hur de uppfattade att de själva hade förändrats under 

året. Jämförbara resultat redovisas i en studie från Finland (Kiiveri & Määtä, 

2011) som undersöker barns åsikter om att lära sig läsa. Forskarna kom fram 

till att barn kunde uttrycka sina åsikter och känslor: “School entrants have 

already adopted a considerable amount of information about their learning and 

remembering that can be expressed verbally” (s. 766). Studier som dem ovan 

beskriver ofta barnen som kompetenta att uttrycka sig om sina erfarenheter 

och tankar. Corsaro och Molinari (2005) har genomfört etnografiska studier 

om den pedagogiska övergången mellan förskola och skola i Italien respektive 

USA. Slutsatserna från studierna visar en sammansatt bild av barnens 

erfarenheter. För vissa av barnen förefaller skolstarten medföra oro och stress, 

medan andra uttrycker att de känner sig kompetenta och stimulerade av de nya 

utmaningarna. Det framkommer också ett uttryck av ambivalens hos vissa av 

barnen, på så sätt att glädje och stolthet inför de nya utmaningarna blandas 

med saknad och sorg över att lek och frihet begränsas. Något som framhålls 

av Peters (2014) är att ett barn som accepterar och värdesätter sin nya roll som 

elev i skolan lättare navigerar förändringar och utmaningar i samband med 

övergången.  

Det finns anledning att fundera över om alla olika barn representeras i 

studierna. Som Tangen (2009) påpekar saknas ofta rösterna från barn och 

elever med funktionsnedsättningar. Det finns emellertid forskning som 

särskilt uppmärksammar barn med funktionsnedsättning som går i en vanlig 

klass (t.ex. Nilholm & Alm, 2010; Tetler & Baltzer, 2011). I dessa studier 

uttrycker barnen att de upplever lärmiljön ganska positivt, men det finns 

tecken på att skolvardagens sociala dimension kan vara kritisk för barn som 

befinner sig i en utsatt position, till exempel på grund av en 

funktionsnedsättning. Det framkommer tydligt i många intervjustudier med 
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barn att bra relationer och en känsla av tillhörighet i lärmiljön är av stor 

betydelse. Intervjuer med barn visar att vänskap och goda relationer medför 

en känsla av trygghet när de får möta gå över till en ny lärmiljö tillsammans 

med andra barn med vilka de har en realtion (Dockett & Perry, 2004; Garpelin, 

2003; Peters, 2010; Sandberg, Hellblom-Thibblin & Garpelin, 2014). 

Ytterligare viktig aspekt av vänskap under övergången är huruvida barn har 

möjlighet att skapa nya vänner när de etablerar sig i den nya miljön. 

En (bio)ekologisk förståelse av pedagogiska övergångar 

För att fördjupa förståelsen av barns olika perspektiv på övergången till 

årskurs 1 har såväl Bronfenbrenners ekologiska modell (Bronfenbrenner, 

1979 + 1999) som den senare utvecklade bioekologiska teorin 

(Bronfenbrenner & Morris, 2006) kommit till användning. Med tillämpningen 

av den ekologiska modellen representerar barnens förskoleklass och årskurs 1 

två olika mikrosystem, det vill säga de system som nära omger barnet. En 

övergång mellan två mikrosystem kännetecknas av förändringar i roller, 

interpersonella relationer och aktiviteter. Den bioekologiska teori som växte 

fram ur den ekologiska modellen speglar det komplexa och ömsesidiga 

sambandet mellan individ och miljö, med fyra olika aspekter: person, process, 

sammanhang och tid. Aspekten person i detta kapitel hänvisar till barnen med 

deras olika individuella förutsättningar, erfarenheter och behov. Samspelet 

mellan egenskaperna hos en person och det Bronfenbrenner kallar proximala 

processer (relationer, kommunikation och interaktion) som pågår över tid har 

betydande inverkan på barns lärande och utveckling. För barn i årskurs 1 är 

en av de viktigaste faktorerna att skapa relationer med de andra barnen i 

klassen och lärarna. En annan är kraven och förväntningarna på att lära sig att 

läsa, skriva och räkna som blir uttalade i och med skolstarten. Följaktligen är 

de proximala processer som uppmärksammas i denna studie de dimensioner 

av lärmiljön som är kopplade till sociala och akademiska aspekter. 

Metod 

Den empiriska studie som ligger till grund för detta kapitel är genomförd inom 

ramen för ett forskningsprojekt som undersöker barns läranderesor från 

förskola till skola (Garpelin, 2011). Projektet innefattar fallstudier i förskolor 

och skolor, individuella intervjuer och gruppintervjuer med barn, 

vårdnadshavare och lärare (se beskrivning av projektet i kapitel 1). I 

föreliggande kapitel presenteras och diskuteras resultat från ett av fallen i 

projektet med ett särskilt fokus på olika barns perspektiv. 

Det empiriska materialet är insamlat i en praktik där olika barn kommer 

samman och undervisas och hör på så sätt hemma inom den etnografiska 

traditionen (Hammersley, 2006; Walford, 2008). De studerade lärmiljöerna 
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kan beskrivas som två olika mikrosystem, med Bronfenbrenners (1979) 

terminologi. Det analyserade datamaterialet härrör sig från deltagande 

observationer främst i undervisningssituationer samt från intervjuer med barn. 

Datainsamlingen sträckte sig från vårterminen i förskoleklass till och med 

årskurs 1.  

Att försöka fånga barns röster är inte något entydigt. Det kan ha olika 

betydelse och innehålla såväl forskningsstrategier för att få tillgång till vad 

barnen uttrycker som fenomenet barns röster, det vill säga att fånga barns 

erfarenheter och uppfattningar. Dessutom innefattas etiska överväganden som 

berör förhållandet mellan barnet och forskaren (Tangen, 2008). 

Barnen som ingår i det här specifika fallet började i förskoleklassen i 

augusti under det år de fyllde sex år. Skolan i studien är en kommunal 

grundskola centralt belägen i en medelstor svensk stad. Den kännetecknas av 

stor mångfald bland eleverna, sett till parametrar som etnicitet, social klass, 

kulturell bakgrund och funktion. Under vårterminen i förskoleklass 

observerades barnen vid sex tillfällen och intervjuer genomfördes med 17 av 

barnen. Efter året i förskoleklass delades de 23 barnen upp i fyra mindre 

grupper inför skolstart. Dessa små grupper placerades sedan i fyra redan 

etablerade blandade åldersgrupper av barn i årskurs 1 till 3 (7-9 år gamla). 

Under sommaren flyttade fem av barnen från området, och det resultat som 

presenteras och diskuteras här handlar således om de återstående 18 barnen 

som började i årskurs 1 på den aktuella skolan. Intervjuerna i årskurs 1 

representerar 16 barn. Både intervjuerna i förskoleklass och årskurs 1 

genomfördes i samband med pågående undervisning och strukturerades på 

likartat sätt men anpassades till de aktiviteter som pågick i klassrummet. Ett 

kort samtal om aktiviteterna i klassrummet var en naturlig utgångspunkt för 

intervjuerna, här exemplifierat med de frågeområden som användes vid 

intervjuerna i årskurs 1: 1) en dag i klass 1, 2) aktiviteter och arbete med 

koppling till läsning, skrivning och matematik 3) vad de tycker om att göra 

när de kan välja aktivitet, 4) vänner som de leker eller arbetar tillsammans 

med, 5) ett speciellt minne från tiden i årskurs 1 och 6) något de vill ändra på 

i skolan. Observationerna genomfördes i årskurs 1 genomfördes under 12 

skoldagar, huvudsakligen i klassrummet (från augusti till maj), med ett särskilt 

fokus på aktiviteter relaterade till skriftspråk och matematik. Forskaren intog 

rollen som observatör i klassrummet, och deltog i verksamheten i begränsad 

omfattning, till exempel genom att svara på frågor från barnen. 

Observationerna dokumenterades med hjälp av fältanteckningar strukturerade 

som en trippellogg (beskrivning, reflektion, teoretiska kopplingar). I citaten 

presenteras barnen med hänvisning till nummer på intervjun (1-16). 

Förutom från etnografiska influenser har studien också inspirerats av den 

hermeneutiska traditionen, såsom den beskrivs av Ödman (2007). Enligt 

etnografiska och hermeneutiska traditioner ses bearbetning och analys av det 

insamlade materialet som en pågående process som startas redan under själva 

fältarbetet. Denna process kan metaforiskt beskrivas som en pendling mellan 
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del och helhet, där varje del bidrar till den helhetsbild som så småningom 

framträder. Det empiriska materialet har kontinuerligt analyserats på följande 

sätt: Det första steget var att läsa transkriptioner från intervjuerna med barnen 

och fältnotiserna från observationerna i klassrummen, med ett mer exakt fokus 

på barnens uttryck och särskilt på de skillnader som framträder mellan olika 

barn. Transkripten har lästs flera gånger, sorterats och kodats. Jag har också 

återkommit till inspelningarna av intervjuerna och de ursprungliga 

handskrivna fältnotiserna för att kontrollera och få en djupare förståelse av det 

barnen uttrycker, implicit och explicit. Ett sätt att göra detta är att jämföra vad 

barn säger i intervjun med vad som syns i observationerna, till exempel om 

relationer med andra barn i klassen. Den ekologiska och bioekologiska teorin 

har använts för att erhålla en djupare tolkning och förståelse av olika barns 

uttryck och upplevelser. 

Vid ett fältarbete med etnografiska metoder är det av yttersta vikt att noga 

överväga etiska aspekter, särskilt när forskningen omfattar barn (Einarsdottir, 

2007). De etiska råd och riktlinjer som formulerats av Vetenskapliga rådet för 

humaniora och samhällsstudier (www.codex.vr.se) har noga beaktats i denna 

studie. Informerat samtycke innebär att deltagarna informeras om studieens 

syfte samt om eventuella konsekvenser av deltagande. Eftersom studien 

omfattar barn yngre än 15 år har både barnen och deras föräldrar informerats 

om och medgett samtycke till deltagande i studien (jfr Harcourt & Conroy, 

2005). Informerat samtycke avseende barn behöver hanteras med särskilda 

överväganden. I denna studie ombads föräldrarna att informera och tala med 

sina barn hemma innan de formellt gav tillåtelse för deltagande. Jag 

informerade sedan barnen gemensamt och bad dem om tillstånd att delta som 

observatör i klassrummet. Före varje intervju tillfrågades sedan varje barn 

individuellt om de ville delta. Av de kvarvarande 18 barnen finns ett barn som 

inte deltagit i någon av intervjuerna. Förutom de formella tillvägagångssätten 

att hantera informerat samtycke kräver forskning med barn en slags 

fingertoppskänsla för det som uttrycks av barnen. Som forskare kan du behöva 

avbryta en intervju eller ta ett steg tillbaka i en observation om ett barn 

uttrycker att hen på något sätt känner sig obekväm med situationen. 

Resultat 

Vad uttrycks då av de olika barnen i intervjuer och observationer som speglar 

deras perspektiv på övergången mellan förskoleklass och årskurs 1? Vid de 

intervjuer och observationer som genomfördes i förskoleklass uttrycker 

barnen mestadels att de känner sig trygga och att de tycker att det är roligt att 

delta i de aktiviteter som erbjuds. De ser förskoleklassen som förberedelse 

inför den ”riktiga” skolan. Förväntningarna som uttrycks inför att börja i 

årskurs 1 är av övervägande positiv natur men det finns också inslag av oro 

inför det nya. Förskoleklassen förefaller fungera på ett överbryggande sätt i 
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den bemärkelsen att barnen har fått bekanta sig med skolmiljön och vissa av 

dess rutiner. Samtidigt kan övergången till årskurs 1 beskrivas som en andra 

skolstart, sett till att den medför förändringar för barnen när det gäller 

aktiviteter, relationer eller roller (Bronfenbrenner, 1979). 

Aktiviteter 

Övergången mellan de två mesonivåerna förskoleklass och årskurs 1 medför 

att aktiviteterna för barnen förändras mot ett ökat fokus på läsning, skrivning 

och matematik. Det framträder också en förändrad organisationen av arbetet i 

klassrummet och kraven på att utföra förelagda uppgifter skärps. De 

didaktiska lärmiljöerna i de fyra klassrummen som barnen möter när de börjar 

i årskurs 1 bygger på en relativt samstämmig pedagogisk filosofi och liknande 

undervisningsstrategier, även om de arbetet leds av fyra olika lärare. Enligt 

lärarna har de inspirerats i sitt arbete av bland andra Montessori och Vygotsky, 

som betonar barns rätt att arbeta självständigt efter sin förmåga och i egen takt. 

Den didaktiska grundidé som styr arbetet i klassrummet är att barnen ska 

arbeta i egen takt med uppgifter som ligger inom deras närmaste 

utvecklingszon. Arbetet är sålunda organiserat med hjälp av individuella 

scheman som inkluderar uppgifter som eleverna ska arbeta med på egen hand 

och i samarbete med sina klasskamrater. Enligt lärarna stimulerar 

organisationen med blandade åldrar den intellektuella utvecklingen hos 

barnen. En annan fördel som lärarna lyfter fram är att det sociala klimatet blir 

mer stabilt när äldre elever fungerar som förebilder och stöd till de yngre 

eleverna. Detta sätt att forma en didaktisk lärmiljö beaktar, enligt lärarna, 

mångfalden bland eleverna och minimerar jämförelsen mellan barnen och 

därmed känslan av misslyckande för elever som möter hinder i sin 

lärandeprocess. 

Barnen intervjuades både i slutet av vårterminen i förskoleklass och sedan 

efter första terminen i årskurs 1. Från den första intervjun till den andra 

framkommer en tydlig förändring av hur barnen beskriver de aktiviteter de 

deltar i. I grova ordalag kan man säga att lek ersätts av lärande och skolarbete. 

I skolan handlar det om att lära sig skriva, läsa och räkna. Bland barnen 

används begreppet lära: "Nu har jag lärt mig mer som matematik och saker. 

Och så lärde jag mig skriva. Idag skrev jag om vår skolfest ". (12)  

Att lära sig skolrelaterade saker som skrivstil och matematik har utan 

tvekan stor betydelse för barnen, ibland förenat med stolthet: "Umm, ska jag 

berätta vad vi är jobbar med? Vi arbetar med addition, subtraktion, 

multiplikation och division.” (11) Den här typen av stolthet framskymtar även 

bland barn som tycker att de nya skolrelaterade kraven är en utmaning. 

Barn (16): Jo, det är lite svårare. /…/ det är svårare saker, uppgifter att göra. 

GS: Vad tycker du om det? 
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Barn (16): Det är ganska roligt. Du blir glad när du har gjort en hel del. Det gör 
dig ganska glad när, när du är klar med den här boken. 

GS: Vilka saker är det som du tycker är svårt, men som gör dig glad när de är 
klara? 

Barn (16): Det är bokstäver. Jag tycker att det här arbetet är svårt, men det är roligt 
när jag har gjort några av dem. 

 

Enligt vad som uttrycks förefaller undervisningen i de studerade klassrummen 

passa några av barnen mycket bra. Dessa barn arbetar självständigt och går 

fort framåt. I intervjuerna talar de på ett sätt som tyder på metakognition och 

förståelse för vad arbetet i klassrummet syftar till att uppnå: "Jag tycker att det 

är bra. [...] Med mitt arbetsschema kan jag själv bestämma vad jag ska göra. 

Det kan finnas berättelser, läsuppgifter, olika arbetsböcker eller spel."(5)  

En annan elev i samma klassrum säger emellertid att det är förvirrande och 

stressande att arbeta efter det individuella arbetsschemat. Efter en termin i 

årskurs1 kan hen inte förklara vad arbetsschemat i svenska innebär och vad de 

förväntas göra och lära: 

GS: Kan du berätta om ditt arbetsschema, vad är det? 

Barn (8): Jag vet inte. 

GS: Om läraren säger att det är dags för att du ska arbeta med ditt arbetsschema, 
vad gör du då? 

Barn (8): Jobbar med typ läxor. 

 

Från observationerna i klassrummet blev det tydligt att barnet i intervjun i 

likhet med några andra av de 18 barnen spenderade mycket av tiden i 

klassrummet med att planlöst gå runt eller med att till exempel vässa pennor. 

För detta barn föreföll inte aktiviteterna i klassrummet uppfattas som vare sig 

begripliga eller meningsfulla. 

Relationer 

En av de frågor som togs upp i intervjuerna var hur barnen tänkte om 

uppdelningen av dem som gjordes inför skolstart och det faktum att de 

placerades i befintliga skolklasser med elever från andra och tredje årskursen. 

Vid en första analys av intervjuerna med barnen i studien kan det tyckas som 

att detta är något de flesta barn tycker är bra, Det finns flera uttalanden som 

har ungefär samma innebörd som följande citat: "Det har varit bra att vi har 

fått många nya vänner (6)." Samtidigt är det få av barnen som namnge några 

av barnen i de andra årskurserna när de talar om vilka de brukar leka och vara 
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tillsammans med. Det förefaller som att det är kamraterna från förskoleklassen 

som de känner trygghet med och främst vill leka med. Citatet nedan 

sammanfattar på ett ganska illustrativt sätt den ambivalens som är synlig i flera 

av barnens berättelser. 

Ja, självklart (är det bra att få nya klasskamrater). De hjälper oss. Jag skulle inte 
vilja att det bara fanns ettor. Eller kanske skulle jag vilja det. Eller kanske så här: 
att vi var en grupp med bara ettor och att vi kunde gå tillbaka och inte bli delade. 
För då tror jag att det skulle kännas bra med bara barn i ettan, för jag känner dem. 
Jag har varit med dem under ett helt år (13). 

 

Barnen säger att de kan få nya vänner och hjälp med arbetet i den nya klassen, 

men i det som uttrycks i såväl intervjuer som observationer framträder också 

saknad av kamraterna från förskoleklassen och att det är svårt att få vänner 

bland de äldre barnen. I den ursprungliga förskoleklassen var det åtta flickor. 

Två av dem flyttade från området och skolan under sommaren. Detta innebar 

att det var få flickor i varje grupp som började årskurs 1, något som inte var 

helt oproblematiskt för dem. Som ett exempel säger en av dem att hon har fått 

nya vänner men fortsätter sedan: "Men Lisa och jag, vi var tillsammans i 

förskoleklassen. Vi är de enda tjejerna i vår klass. Det är bara vi två som är 

tjejer. " (7) 

Barnen talar i intervjuerna om att de kan få hjälp från barnen i årskurs 2 

och 3 om de behöver. Samtidigt är det ytterst få situationer från 

observationerna i klassrummen som ger exempel på hur de äldre barnen 

hjälper och stöder de yngre. När barnen får frågan om hur och av vem de får 

hjälp när något är svårt i skolarbetet eller något händer på skolgården är det 

läraren eller andra vuxna som de huvudsakligen hänvisar till. 

Det uttrycks likartade uppfattningar bland barnen om det sociala klimatet 

och om relationerna i klassen, men det framkommer också stora skillnader i 

barnens berättelser om sin skolvardag. Ett av dem uttrycker det så här: 

Mitt bästa minne från klass 1 är förmodligen när vi började och jag kände mig 
hemma i gruppen, så jag kände mig trygg och det var trevligt att vara i klassen. 
Det kändes bra att jag kunde börja i en fin klass och få en bra lärare. (10) 

 

Detta citat representerar en grupp barn som fort tycktes känna sig bekväma i 

sin nya klass och som hittade nya vänner att arbeta och leka med. Trots att de 

saknar några av sina gamla kamrater tycktes de möta den nya sociala 

ordningen med acceptans eller till och med entusiasm. Andra barn verkade 

uppleva klimatet i klassrummet på ett annorlunda sätt och det finns en grupp 

barn som talade om att de känner sig obekväma med eller till och med rädda 

för de äldre barnen. Ett återkommande tema i alla intervjuerna var huruvida 

det fanns något som barnen ville ändra på i skolan och det var en ganska stor 

del av barnen som ville ändra på att barnen i årskurs 2 och 3 retade och slog 

dem. 
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Citaten nedan speglar hur det sociala klimatet kan uppfattas av två olika 

barn som tillsammans med fyra av sina jämnåriga går i en av de fyra 

åldersblandade klasserna. Ett av dem beskriver tiden i årskurs 1 så här: "Det 

är bra. Jag har många nya vänner och jag har alltid någon att leka med "(4), 

och sedan talade hen om namnen på sina nya vänner. Ett annat barn gav en 

mycket annorlunda bild, som indikerar sårbarhet och social oro under den 

första tiden i årskurs 1. 

Det är inte så bra att vara i klass 1, det finns många i klass 3 som vill retas och slå 
mig. Jag vet inte varför. De ljuger för läraren och säger till henne att det är mitt 
fel. De ljuger och de slutar aldrig // ... // Jag känner mig arg och lite rädd. (1) 

Roller 

Något som tydligt kan identifieras vid övergången till årskurs 1 är att barnen 

kliver in i en ny roll, skolelevens. Rollen som elev uppfattas olika av barnen 

men även hos samma barn kan en sammansatt känsla av både ansträngning 

och tillfredsställelse framträda. Man är nu elev i skolan, med nya 

förväntningar och krav som man gärna vill uppfylla. En milstolpe har 

passerats, och det ger nya utmaningar. För de flesta av barnen verkar de nya 

utmaningarna vara positiva, och något som de verkligen längtat efter. Det 

finns också barn som gör motstånd mot kraven på att lära sig läsa och skriva. 

De upplever skolarbetet som tråkigt och irriterande och de längtar tillbaka till 

sin förskoleklass: "I ettan måste du göra mycket jobb, skriva och sådant. I 

förskoleklassen behövde du inte skriva någonting; du kunde bara leka när du 

ville.”(16) Det är inte vanligt att barnen uttryckligen säger sig inte vilja gå i 

årskurs 1, men det finns barn som på ett mer implicit sätt visar att de 

förmodligen saknar det fria och mer lekfulla aktiviteter i förskoleklassen trots 

att de har accepterat den nya identiteten och rollen som skolelev. 

Med utgångspunkt i den studie som ligger till grund för detta kapitel är det 

inte möjligt att dra några slutsatser om och i så fall på vilket sätt sociala och 

akademiska aspekter påverkar varandra, men resultaten indikerar ändå att det 

kan finnas ett ömsesidigt samband. Det går till exempel att se hur ett av barnen 

som i intervjuerna talade om otrygghet eller till och med rädsla för de äldre 

klasskamrater visar oro under lektionerna, något som naturligtvis påverkar 

hens möjligheter till lärande. Ett annat exempel är ett barn som kämpade och 

misslyckades med att på egen hand knäcka den alfabetiska koden i 

klassrummet och hur det över tid, enligt observationerna, tycktes påverka 

självbild och välbefinnande. Enligt Bronfenbrenner (1999) beror det enskilda 

barnets utveckling på proximala processer, som antingen kan verka främjande 

eller hindrande. Den ömsesidiga interaktionen mellan de enskilda 

egenskaperna och kontexten över tid har ett stort inflytande på hur barn 

upplever den nya lärmiljön i årskurs 1. För att sammanfatta visar resultaten att 
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de proximala processerna verkar främjande för vissa barn och hindrande för 

andra. 

Avslutande reflektion 

Syftet med denna artikel är att presentera och diskutera olika barns perspektiv 

på övergången till årskurs 1, sett till sociala och akademiska aspekter. Med 

utgångspunkt i ett större forskningsprojekt med ett antal intervju- och 

fallstudier har ett av fallen valts och en fördjupad analys av barns perspektiv 

på övergången till årskurs 1 med utgångspunkt i Bronfenbrenners 

(bio)ekologiska teori har genomförts. Resultaten visar att barn reflekterar över 

och mycket väl kan återge hur de upplever och uppfattar övergången till 

årskurs 1 och den första tiden i skolan. Slutsatserna från intervjuerna med 

barnen och observationerna i klassrummet är att det finns flera olika röster 

inom en grupp om 18 barn. För dessa barn med sina olika förutsättningar, 

erfarenheter och behov verkar de proximala processerna i olika riktningar. 

Att fånga barns perspektiv 

Det är på många sätt en utmaning att tolka och förstå barns uttalanden och 

kroppsliga uttryck. Många olika faktorer påverkar vad som framträder i en 

intervju, bland annat kontakten mellan intervjuaren och den person som 

intervjuas. En annan faktor handlar om maktbalansen och förväntningar som 

finns implicit i intervjusituationen. Denna påverkan gäller alla intervjuer, men 

enligt min erfarenhet, är de ännu mer framträdande när det handlar om barn 

(jfr Einarsdottír, 2007). I intervjusituationen visar till exempel vissa av barnen 

att de är angelägna om att vara till lags och ge korrekta svar; det vill säga, svar 

som jag, som vuxen är nöjd med. Därför är kanske inte skolan med dess 

mycket tydlig maktbalansen mellan barn och vuxna inte den bästa platsen för 

att intervjua barn. Även om intervjuerna med barnen i studien troligen 

påverkades av yttre faktorer är det ändå min uppfattning att deras berättelser 

om livet i årskurs ett gav empiriska data som inte kan erhållas på något annat 

sätt. På så sätt delar jag ståndpunkt med många andra forskare (t.ex. Dockett 

& Perry, 2005; Kiiveri & Määtä, 2011), att barn har rätt att bli lyssnade till 

och att deras perspektiv ger ett värdefullt bidrag till forskningen och inte minst 

till att utveckla skolor som är för alla. 

I forskning som innefattar barn finns all anledning att uppmärksamma och 

noga överväga etiska frågor om konsekvenser av undersökningen för det 

enskilda barnet. En sådan fråga som diskuteras av flera forskare (t.ex. Dockett, 

Einarsdottir & Perry, 2009) är spänningen som kan uppstå mellan forskarens 

intressen och barnens rätt till sin egen privata sfär. Det kan finnas anledning 

att hålla ett visst avstånd och inte söka tillträde till barns alla arenor. Även om 

fokus för denna studie är riktad mot en generell och strukturerad del av 
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skollivet, fanns det tillfällen när det uppstod en spänning mellan mitt intresse 

och barnets rätt till privatliv. Till exempel kan frågorna om kamrater eller lära 

sig läsa uppfattas som påträngande. Det finns också en risk att frågorna kan 

påminna barnet om hens tillkortakommanden eller misslyckanden. En 

ytterligare utmaning när det gäller att fånga barns perspektiv är att de är olika. 

Hur kan vi säkerställa att alla olika barnröster hörs? I den aktuella studien 

genomfördes deltagande observationer i klassrummet som innefattade alla 

barnen i klassen och den övervägande delen av dem deltog i intervjuerna. 

Samtidigt var det några barn som, trots att de hade tillstånd från föräldrarna 

att delta, inte ville bli intervjuade och som också undvek andra former av 

individuell kontakt. 

Barns perspektiv på övergången till årskurs 1 

Enligt Bronfenbrenner (1979) sker en ekologisk övergång när "en persons 

ställning i den ekologiska miljön förändras som en följd av förändring av roll 

eller inställning eller båda" (s. 45). För barnen som det här kapitlet handlar om 

skedde en sådan övergång när de började årskurs 1. Den svenska 

organisationen med tre skolformer: förskola, förskoleklass och grundskola 

innebär att övergången till årskurs 1 är den andra inom en tidsrymd på drygt 

ett år drygt ett år. Det kan beskrivas som en andra skolstart eftersom barnen 

som redan tillbringat ett år i skolan ändå står inför stora förändringar när det 

gäller aktiviteter, roller och relationer i och med inträdet i årskurs 1. 

När barnen börjar årskurs 1 i grundskolan omfattas de av kursplaner och 

kunskapskrav som finns beskrivna i läroplanen, Lgr11 (Skolverket, 2016). 

Detta präglar till mångt och mycket undervisningen och aktiviteterna i årskurs 

1 och speglas tydligt i barnens berättelser om livet i skolan De talar om 

läsning, skrivning och matematik. I det barnen uttrycker framkommer olika 

sätt att förhålla sig till skolarbetet. För vissa verkar det vara något mycket 

efterlängtat, nu får de äntligen jobba ”på riktigt”. Andra uttrycker att kraven 

blir tyngre samtidigt som friheten begränsas, men detta är något som man får 

acceptera. Det är en del av att växa och bli skolelev. Det synliggörs också 

uttryck för starkt motstånd mot skolans krav och struktur hos några av barnen 

i studien. För en del av dessa barn, som värjer sig mot skolans krav och 

förväntningar om att lära sig läsa och skriva är skolstarten förmodligen början 

på en tid av motgångar och misslyckanden. Den sammansatta och komplexa 

bild som framträder av olika barns upplevelser av sitt första år i skolan ligger 

i linje med tidigare studier (t.ex. Corsaro & Molinari, 2005). 

En av de saker som rapporteras från flera studier om barns perspektiv på 

livet i skolan är att relationer och känslan av tillhörighet är mycket viktiga för 

dem (Dockett & Perry, 2004; Peters, 2010). På skolan i studien kom 23 barn 

samman i en förskoleklass och delades sedan upp i fyra mindre grupper före 

inträdet i årskurs 1. Som framgår av de resultat som presenteras ovan går det 

enkelt och smidigt för några av barnen att hitta vänner och etablera relationer. 
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De känner sig trygga och får nya vänner bland de äldre klasskamraterna. De 

flesta av barnen uppger emellertid att de saknar sina gamla vänner från sin 

förskoleklass som de brukade vara och leka med. För några få av barnen synes 

den nya gruppkonstellationen medföra social utsatthet och de får utstå både 

verbala och fysiska attacker från sina äldre klasskamrater (jfr Garpelin, 2003). 

Huf och Raggl (2015) drar utifrån två etnografiska projekt om social ordning 

i åldersblandade klasser i tidiga skolår slutsatsen att barnens interagerande till 

stor del struktureras av att de tillhör en särskild åldersgrupp. Att blanda åldrar 

bidrar, enligt författarna, inte till att bejaka olikhet utan snarare till att äldre 

barns sociala kontroll över de yngre ökar. Som visas i det här kapitlet har de 

äldre barnens sociala kontroll en del negativa inslag som får de yngre att känna 

sig obekväma och oroliga.  

Arbetet i de studerade klassrummen bygger på en didaktisk grundidé om 

att barnen ska kunna arbeta individuellt och aktivt där de befinner sig i sin 

egen lärprocess. Stödet från läraren ges huvudsakligen individuellt och direkt 

till den enskilde eleven och de äldre och mer kompetenta eleverna förväntas 

ge de yngre stöd och vägledning. Som framgår av resultatet ger detta sätt att 

utforma undervisningen barnen möjlighet att arbeta på sin egen nivå och gå 

vidare i sin egen takt. Å andra sidan är det uppenbart att betoningen på 

individens eget arbete och lärande innebär en risk för vissa av barnen som inte 

får tillräckligt stöd för att bearbeta och förstå det didaktiska innehållet. Några 

av dem uttrycker stress och förvirring och den metakognitiva dimensionen av 

lärande överskuggas av att göra. De proximala processer som pågår i 

klassrummet förefaller på så sätt inte främja lärande och utveckling för alla 

olika barn.  

En slutsats som kan dras är att olika barn upplever och drar nytta av 

liknande lärmiljöer på helt olika sätt, även om de får sin undervisning i samma 

klassrum. Lärarna i studien uttrycker en ambition att skapa inkluderande 

lärmiljöer där varje barn ska ges möjlighet att lära sig och utvecklas efter sina 

egna förutsättningar. Med utgångspunkt i vad barnen uttrycker kan man dra 

slutsatsen att den första tiden i årskurs 1 innebär lärande och delaktighet för 

vissa av barnen medan för andra barn framträder en mer komplex och mörkare 

bild.  

Enligt Petriwskyj (2010), som i sina studier kopplar samman pedagogiska 

övergångar med inkluderande lärmiljöer, finns en djupare nivå av inkludering 

som går utöver politiska agendor och differentierade undervisningsmetoder. 

En av de faktorer som betraktas vara en viktig dimension av inkludering är 

barns perspektiv (Nilholm & Alm, 2010; Tetler & Baltzer, 2011). Att utarbeta 

undervisningsstrategier på ett allmänt plan och bejaka olikhet är viktiga delar 

av en inkluderande lärmiljö, men som indikeras av resultaten som presenterats 

ovan, leder detta inte automatiskt till delaktighet och lärande för alla barn. 

Som lärare måste man vara beredd att differentiera undervisningen med 

utgångspunkt i just de barn som står framför en, även om detta kan utmana 

pedagogisk filosofi eller beprövad erfarenhet. Det är i samspelet mellan det 
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enskilda barnet och det sammanhang som lärmiljön erbjuder som möjligheter 

eller hinder för lärande och social delaktighet uppstår (jfr Bronfenbrenner & 

Morris, 2006). För barn innebär en pedagogisk övergång oundvikligen ett 

möte med en okänd lärmiljö med nya utmaningar och möjligheter. Som så 

målande beskrivs av Dunlop (2007) upplevs inte övergången likadant av alla 

barn 

For some children the winds of change blow fair, for others the passage can be 
stormy, for others still they drift into the new, and for some they set off on a huge 
adventure, as explorers in search of something new (Dunlop, 2007, p. 156). 

 

En av de allra viktigaste komponenterna i arbetet med att skapa lärmiljöer som 

kännetecknas av lärande och delaktighet och positiva pedagogiska övergångar 

för alla olika barn är att lyssna på och ta hänsyn till barns olika röster och 

perspektiv. 
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Kapitel 6 Övergången från förskola till 
förskoleklass, en förändring av delaktighet i 
tiden och rummet  

Kenneth Ekström 
 

 

 

Det här kapitlet ska försöka svara på frågor om kontinuiteter och diskontinuiteter med 

avseende på barns erfarenheter, och pedagogers organisation av lärande för barn som 

gör övergången mellan förskola och förskoleklass. För att kunna svara på frågor om 

hur kontinuitet beträffande övergången till förskoleklass kan se ut har såväl förskolor 

som förskoleklass studerats i etnografiskt inspirerade studier där såväl observationer 

som intervjuer producerats under en tidsrymd av sammanlagt två år i två 

förskoleavdelningar och två förskoleklasser. Verksamhetsteoretiska analyser av de 

verktyg som används i de olika verksamheterna och vad som betraktas som 

meningsbärande för deltagande pedagoger har gjorts. När de två verksamheterna 

jämförs framträder det framför allt diskontinuiteter vad gäller barnens delaktighet och 

hur deras erfarenheter och kunskaper tas till vara. 

 

Nyckelord: barnsyn, förskola, förskoleklass, kunskapssyn, verksamhetsteori 

Bakgrund till förskoleklassens inrättande 

Under 1990-talet fördes en politisk diskussion där svensk skolstart jämfördes 

med andra länders och frågan restes om det verkligen kunde vara så att 

svenska elever mognade senare än utländska. Diskussionen resulterade i 

beslutet att ge föräldrar rätt att flexibel skolstart från 1991 (Regeringen, 1991). 

Det innebar att föräldrar kunde välja att låta barnen börja skolan redan vid sex 

års ålder. Från 1998 infördes förskoleklassen som en ny frivillig skolform för 

alla sexåringar (Regeringen, 1997). Ett av syftena som angavs var att man ville 

ha en ökad integration mellan förskolans traditioner och skolans. När 

skolverket genomförde sin första utvärdering av den nya verksamheten 

(Skolverket, 2001) var slutsatsen att detta syfte inte infriats. Det föreföll 

snarare vara så att förskoleklassen skolifierats (Skolverket, 2001). Liknande 
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slutsatser kom Karlsson m.fl. fram till när de utifrån analyser av daglig 

verksamhet i förskola, förskoleklass och skola kom till slutsatsen att 

förskoleklassen faktiskt kan betraktas som barnens första skolår (Karlsson, 

Melander, Pérez Prieto, & Sahlström, 2006). Skolifieringen skedde trots att 

det fanns en tydlig intention att verksamheten i förskoleklass skulle bedrivas 

utifrån förskolans syn på kunskap och lärande (Karlsson et al., 2006). 

Förskoleklassen skulle till och med bidra till förändring av skolans pedagogik. 

I propositionen uttalades att lek omsorg, skapande och barnets eget 

utforskande borde få genomslag i den övriga skola (Regeringen, 1997) 

Argumenten för varför och hur samverkan ska ske mellan förskola och 

skola har varierat över tid. Det vanligaste förekommande argumentet, som 

gäller alla former av övergångar, har varit att man för barnen ska skapa 

smidiga övergångar och därmed sammanhang. helhet och trygghet. 

Samverkan ska alltså syftar till att skapa kontinuitet för barnen. Ett starkt 

argument för samverkan mellan verksamheterna har också varit att förbereda 

barn för skolan. I en proposition uttrycker till exempel regeringen att skolan 

ska samarbeta med förskolan och då särskilt inrikta sig på den 

skolförberedande verksamheten (Regeringen, 1993). Skolförberedelse har i de 

allra flesta fall avsett att förbereda barnen för de kommande akademiska 

kraven som skolan ställer (Ekström, Garpelin, & Kallberg, 2008). I läroplanen 

för förskolan ges förskolan ett brett ansvar för att stödja barnens allsidiga 

utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv och att stödja barnen i 

övergången till förskoleklass och fritidshem. 

Förskolan kännetecknas av en tradition av att arbeta 
holistiskt och undersökande 

Förskolan brukar beskrivas som en verksamhet som sätter barnet och dess 

utveckling i främsta rummet vilket historiskt sett inneburit att förskolans 

verksamhet grundats i olika utvecklingspsykologiska teorier. (Ekström, 2007; 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Barndomen anses ofta ha 

ett värde i sig självt. Vad barnen lär sig brukar inte delas upp i olika 

ämneskategorier utan ses som något integrerat. Det leder till att verksamheten 

i förskolan av tradition varit orienterad mot tematiska arbetsformer. 

Utgångspunkten för hur pedagoger planerar och arbetar är vilka erfarenheter 

barnen har med sig och vad de visar intresse för. (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, 2014). Detta reflekteras också i den läroplan som finns för 

förskolan där det slås fast att verksamheten ska utgå från barnens 

erfarenhetsvärld och intressen, och att vägen för att uppnå en ökad kunskap 

hos barnen är via ett temainriktat arbetssätt som låter barnens lärande bli 

mångsidigt och sammanhängande. (Skolverket, 2010).  
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I studier av förskolans verksamhet definieras en bra verksamhet som en 

verksamhet där barnens perspektiv och frågor samt vilja att undersöka ges hög 

prioritet men där också pedagogerna har en klar tanke om vad man vill med 

det planerade innehållet (Sheridan, Pramling Samuelsson, Johansson, 

Doverborg, & Claesdotter, 2010; Sundberg et al., 2015). Samspelets betydelse 

har ända sedan sent 60-tal betonats (SOU1972:26-27, 1972). Det förefaller 

som om samspelet mellan barn och vuxna är en nyckelfaktor för kvaliteten i 

förskolor (E. Johansson, 2011; Sheridan et al., 2010). Med ett bra samspel 

avses då bland annat att intentioner uttrycks med visande av ömsesidig 

förståelse och att barns synpunkter tas på allvar i en kommunikativ process 

som leder till meningsskapande.  

Även om såväl intentionerna från stat och kommun samt det 

forskningsmässiga stödet för vad som utgör en kvalitativt sett god miljö för 

barn, och vilken barnsyn som är önskvärd, i stort sett är samstämmiga, så 

varierar kvaliteten stort mellan olika förskolor. I Johanssons studie, där hon 

kategoriserar verksamheten som tillhörande tre olika atmosfärer, den 

samspelande, den instabila och den kontrollerande (E. Johansson, 2011) är det 

goda samspelet klart underrepresenterat och en studie som studerar fostran i 

förskolan (Rantala, 2016) kommer fram till att 70 % av kommunikationen i 

fostranssituationer består av rena tillsägelser. I en ännu ej publicerad studie 

kommer författarna fram till att det i ungefär en femtedel av förskolorna sker 

en bra naturvetenskaplig undervisning om man med det avser en undervisning 

där såväl barnens frågor och intresse som pedagogernas förmåga att bibehålla 

objektet är kriterier för kvalitet (Sundberg m.fl. 2018 accepterad).  

Förskolans verksamhet har under de senaste decennierna dock förskjutits i 

riktning mot ett från samhället ökat krav på mer preciserade lärandemål för 

förskolans verksamhet. Det har blivit ett förstärkt fokus på bland annat tidig 

språkutveckling, matematik och naturvetenskap (Pramling Samuelsson & 

Tallberg Broman, 2013). Omsorgen och dess betydelse för barns lärande och 

utveckling förefaller i viss mån trängas undan i förskolan (Löfdahl & Folke-

Fichtelius, 2015; Löfgren, 2015, 2016) Nya krav och ändrade praktiker med 

fler bedömningar av barn och verksamhet orsakar etiska och värdegrundade 

dilemman (E. M. Johansson, 2016). Sammanfattningsvis kan alltså förskolan 

sägas kännetecknas av att arbeta utifrån en holistisk syn på lärande som utgår 

från barnens egna erfarenheter men att förskjutningar skett de senaste 

decennierna i riktning mot att bli en mer ämnesorienterad praktik. 
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Förskoleklassen; en verksamhet i kläm mellan två 
traditioner 

Såväl barn som vuxna beskriver förskoleklass i termer av att vara något som 

inte är en riktig skola utan snarare som en mellanklass eller något som finns i 

väntan på den riktiga skolan (Lago, 2014; Sandberg, 2012). Förskoleklassen 

kan enligt forskning betraktas som ett gränsland som befinner sig mellan två 

kunskapstraditioner (Ackesjö, 2014) där barnen snarare förbereds om skolan 

i stället för för skolan (Ackesjö, 2014; Sandberg, 2012). Förskoleklassen och 

dess verksamhet visar i olika studier prov på ambivalens. Hur integrationen 

lyckas och hur pedagogiken gestaltas beror bland annat på hur verksamheten 

organiserats (Kärrby, 2011). Ju högre grad av samverkan mellan lärare på 

skolan och förskollärare i förskoleklass desto mer av båda 

verksamhetsformernas pedagogiska innehåll återfanns i de studerade 

förskoleklasserna.  

Skolinspektionen granskade tjugo stycken förskoleklasser vid tjugo olika 

skolor och den granskningen visar att undervisningen kännetecknades av 

varierande arbetsformer som gav utrymme för såväl barnens egna lekar som 

för lekar initierade av pedagogen (Skolinspektionen, 2015). De lärarstyrda 

arbetspassen dominerades oftast av helgruppsundervisning och undervisning 

i mindre grupper som inte i så stor utsträckning individualiserades. Det 

innebar bland annat att barnen till stor del gavs likadana uppgifter som 

förväntades utföras på samma sätt av alla barn under samma tid. Detta trots 

att det var stora skillnader i barnens förkunskaper när de kom till 

förskoleklassen. Så visar till exempel Sandberg (2012) att det i hennes 

material fanns barn som på egen hand kunde läsa kapitelböcker samtidigt som 

andra bara hade en begränsad uppfattning om skrivteckens betydelse. 

Granskningen visar också exempel på att barn som redan lärt sig att läsa i flera 

fall fick göra samma grundläggande uppgifter för att lära sig alfabetet som de 

barn som hade begränsade erfarenheter. De som redan kunde läsa och skriva 

och snabbt blev färdiga fick ofta välja att göra vad de ville när de gjort 

uppgiften klar, vilket då oftast blev lek. (Skolinspektionen, 2015). I alla 

studerade förskoleklasser inleddes dagen med en samling som såg relativt 

likartad ut till innehåll, där behandlades till exempel dagens datum och 

namnsdag. Det innehåll som dominerade under samlingar och aktiviteter var 

knutna till skolämnena matematik och tidig läs och skrivinlärning 

(Skolinspektionen, 2015). Skolinspektionen var också kritiska mot hur 

samarbetet kring progression vad gäller barns lärande och erfarenheter 

fungerar mellan förskoleklass och skola och menar att det bör utvecklas. 

Intressant nog så nämner man inte progressionen mellan förskola och 

förskoleklass som torde utgöra det stora steget för barnen.  

Den kritik som riktats mot verksamheten i förskoleklass resulterade i att 

förskoleklassen 2016 fick ett eget tillägg till läroplanen för förskoleklassen, 

grundskolan och fritidshemmet (Skolverket, 2017) där verksamhetens 
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innehåll preciseras. Det övergripande syftet är att stimulera elevernas allsidiga 

utveckling och lärande. I tillägget markeras att undervisningen ska ta sin 

utgångspunkt i elevernas intressen, erfarenheter och behov. Det betonas också 

att undervisningen ska bidra till kontinuitet och progression.  

Skolförberedelse 

Hur förskolor arbetar med förberedelse inför skolan och vilken kvalitet de har, 

har stor betydelse. Persson (2012) menar att det i forskning skett en 

förskjutning från att uppfatta lärandet som bara en fråga om att utveckla 

kognitiva kompetenser till att vara något sinnligt och socialt som försiggår i 

ett socialt sammanhang. Kunskapsuppdraget i förskolan har sedan slutet av 

1990-talet förstärkts vilket har påverkat hur verksamheten i förskolan 

organiseras. Persson (Persson, 2012) redovisade i en rapport som bygger på 

en stor forskningsöversikt att den viktigaste faktorn för barns utveckling, 

lärande och hälsa är de pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och 

barn. I forskningsöversikten framstår det tydligt att vad som ger positiva 

effekter på barns lärande och utveckling är att det finns en barnsyn där barn 

ses som aktiva, engagerade och medskapande och att de ges tillfälle att vara 

detta. Med hänvisning till Siraj Blatchford hävdar Persson att ”den mest 

gynnsamma verksamheten går ut på att utveckla ett hållbart delat tänkande 

genom interaktion mellan barn och andra” (Persson, 2012, p. 12).  

Som vi sett ovan så betonas betydelsen av kontinuitet. Hur ser då 

kontinuiteten ut för barnen och hur arbetar man med den i de olika 

verksamheterna? För att kunna säga något om kontinuiteten måste såväl den 

pedagogiska miljö som barnen befinner sig i som den de kommer till 

beskrivas. En viktig fråga att besvara är således vad som kännetecknar de olika 

verksamheterna och den pedagogiska miljön som den uttrycks i pedagogernas 

arbete med lärande. Arbetet och hur det gestaltas i en verksamhet är nära 

förbundet med vilka konstruktioner av barn och av kunskap som är 

dominerande. I verksamheter med god kontinuitet borde man kunna anta att 

synen på barn och kunskap inte skiljer sig allt för mycket åt. Frågan man då 

ställer sig är hur barnsyn och kunskapssyn konstrueras i verksamheterna. 

Intressant är också hur samarbetet mellan skola och förskola organiseras och 

vad man samarbetar kring. 

Syftet och frågeställningar 

Syftet med detta kapitel är att undersöka kontinuiteter och diskontinuiteter 

med avseende på barns erfarenheter och pedagogers organisation av lärande 

för barn som gör övergången mellan förskola och förskoleklass. 

Frågeställningarna som undersöks är: Vad kännetecknar de olika 
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verksamheternas pedagogiska miljöer? Vilka konstruktioner av barn och 

kunskap framträder i den pedagogiska gestaltningen. Hur organiseras 

samarbete mellan skolformerna? 

Studiens ansats 

Studiens ansats är interpretativ med rötter i hermeneutik och fenomenologi 

(Erickson, 1986). De data som producerats består av fältanteckningar, 

fotografier och videoinspelningar från 19 stycken besök vid förskolor och 9 

stycken besök vid förskoleklass. Intervjuer har också genomfört med anställd 

personal i båda verksamhetsformerna. Urvalet av vad som är intressant att 

undersöka har utgått från en definition av vad som kan anses höra till 

pedagogers arbete med övergångar. Definitionen vidgar begreppet övergångar 

till att omfatta aktiviteter där barn förbereder sig för det som komma skall. 

Något som Corsaro benämner som till priming events (Corsaro & Molinari, 

2000). En betydelsefull aspekt med priming events är att barnen med sitt 

deltagande i lek och aktiviteter föregriper hur det eventuellt skall komma att 

bli. Corsaro fokuserar på relationen mellan handlingar i skolkulturerna och 

sociala representationer hos barn och föräldrar samt hur dessa handlingar och 

sociala representationer påverkar övergången till skolan. Det insamlade 

materialet har sedan bearbetats och analyserats.  

Teoretiska övervägningar 

Då handlande är centralt men också aktörers förståelse av vad handlingarna 

betyder har verksamhetsteori (Engeström, 1987, 2001; Engeström & Sannino, 

2010) använts i analyserna. Verksamhetsteori öppnar för och tillåter studier 

och analyser av olika former av mediering av aktiviteter som kan anses vara 

priming events, med såväl fysiska som mentala verktyg och även analyser av 

verksamheten förskolan som en social gemenskap. Verksamheten som alltså 

utgår från handlingar och hur de medieras bygger vidare på de teorier som 

Vygotsky formulerade. Han menade att allt mänskligt handlande är medierat 

och att mediering sker med användandet av verktyg. Dessa kan vara fysiska 

redskap och teoretiska modeller eller olika sätt att organisera en handling. 

Vygotsky själv såg språket som det viktigaste verktyget i mänskliga 

aktiviteter. Den som utför en handling, subjektet, använder verktygen för att 

uppnå ett syfte objektet. Objektet kan sägas vara det som ger en verksamhet 

dess mening (Kaptelinin, 2005). Moderna verksamheter är gemenskaper som 

består av olika yrkeskategorier som delar objekt. Dessa gemenskaper har olika 

grader och former av arbetsdelning och utvecklar interna regler som styr 

handlandet.  
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Urval och datainsamling 

Då avsikten var att följa barn från förskola via förskoleklass och in i 

grundskolans första år ville söktes kontakt med förskolor som hade organiserat 

verksamheten med särskilda grupper för 4-5 åringar. Det var också önskvärt 

att det i de eftersökta grupperna skulle vara en majoritet av barn som skulle 

börja förskoleklass nästa år. Efter att ha studerat aktuella kommuners 

hemsidor kontaktades rektorer i de områden som hade förskolor som 

motsvarade kriterierna. Förskolor som uppfyllde kriterierna kontaktades 

därefter och erbjöds få information vid ett personalmöte om studien samt vilka 

etiska krav, villkor och rättigheter som ett deltagande skulle innebära.  

Två förskolor var intresserade och där undertecknade personalen skriftliga 

medgivanden samt åtog sig att informera föräldrar och att till dessa distribuera 

blanketter för medgivande av barnens deltagande. Jag inledde studien vid de 

aktuella förskolorna under första delen av vårterminen för att kunna följa 

barnen under den sista terminen innan de skulle börja förskoleklass. Under 

den perioden gjorde jag regelbundna besök vid förskolorna. Besöken var 

förlagda under olika tider av dagen och varade i genomsnitt i tre timmar. Vid 

besöken fördes fältboksanteckningar. Fotografier togs av miljöer, av 

information som fanns exponerat på olika väggar och av barnen i de aktiviteter 

som de var engagerade i. Ett mindre urval av aktiviteter, såväl barnens egna 

val som aktiviteter organiserade av de anställda videofilmades. Jag fick också 

tillgång till olika former av dokument. Dessa handlade om överenskommelse 

med förskoleklass och skola om rutiner för överskolning till näraliggande 

skola, underlag för föräldrasamtal och föräldrainformation men också 

pedagogisk dokumentation och planeringar. Vid båda förskolorna hade man 

näraliggande grundskolor men som en konsekvens av det fria skolvalet skulle 

förskolornas femåringar starta skolan på tre alternativt fyra olika skolor, tre 

kommunala och en privatägd. Majoriteten av barnen skulle börja vid någon 

kommunal skola.  

Under senare delen av våren togs kontakt med de lärare i förskoleklass som 

skulle ta emot barnen. De gav positiv respons för deltagande i tre 

förskoleklasser. De förskollärare och fritidspedagoger som var anställda där 

informerades på ett likartat sätt som tidigare skett vid förskolorna. Forskaren 

var närvarande under de första dagarna av inskolning till fritids/förskoleklass 

och överlämnade personligen blanketter för medgivande till föräldrarna samt 

informerade dem om studien. En familj valde att undanta sitt barn från 

deltagande vilket fick till konsekvens att filmning och fotografering undveks 

i situationer där barnet var närvarande. Datainsamlingen gick till på i sort sett 

samma sätt i förskoleklasserna. En skillnad var att samlingar och andra 

lärarstyrda aktiviteter spelades in med hjälp av diktafon. Såväl förskolorna 

som förskoleklasserna är för få tilför att tillåta generaliseringar. De kan ses 

som några exempel av verksamheter som utgör verkligheter varifrån barn får 
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erfarenheter men de kan inte sägas representera den mångfald som är 

förekommande. 

Studiens genomförande 

Studien är genomförd med datainsamlings- och databearbetningsmetoder som 

är vanliga inom etnografisk forskning: deltagande observation, enkäter, 

intervjuer och dokumentstudier. Jag förde samtal med personal vid 

förskolorna och kom överens om när de tyckte att det var lämpligt att vara 

närvarande. Mestadels fanns jag på förskolorna under förmiddagstid och 

vistades vid varje observationstillfälle där i ungefär tre timmar. Det blev 

sammanlagt 19 besök i förskolorna och 9 besök i förskoleklass. På plats 

gjordes fältanteckningar, ljudinspelningar och i vissa fall som till exempel vid 

samlingar videoinspelningar. Ett stort antal fotografier togs också, främst som 

ett komplement till fältanteckningar och ljudinspelningar. Dokument som 

kunde vara relevanta samlades också in. Det var till exempel dokument som 

speglade överenskommelse om hur överlämning till skolan skulle ske, mallar 

för information till föräldrar, scheman och pedagogiska dokumentationer.  

Etiska dilemman 

När man genomför studier som involverar barn menar Einarsdóttir (2007) att 

det är viktigt att säkerställa att studien utförs i för barnen säkra miljöer. Själv 

har hon löst det problemet genom att använda sig av i huvudsakligen kända 

personer (lärare) för att samla in data. Jag har i min studie samlat det mesta av 

data på egen hand, vilket gjorde det oerhört viktigt att inleda studien med en 

period där jag träffade barnen för att ge dem en chans att lära känna mig innan 

jag påbörjade den egentliga studien. Jag presenterade mig i alla grupper 

inledningsvis och förde ett samtal med barnen om vad de tror att forskning är. 

Jag deltog sedan under några dagar i barnens aktiviteter. Hur mycket en 

forskare än försöker skapa trygghet så minskar inte det faktum att det är en 

ojämn maktbalans mellan vuxna och barn. En forskare har sin agenda; hen 

förbereder forskningsfrågor och konstruerar intervjuhandböcker för att 

säkerställa kvalitet i sina studier. Formosinho och Araújo (2006) hävdar att 

det kanske kan vara så att etiska överväganden and är särskilt relevanta när 

det gäller att intervjua barn istället för att bara göra observationer eftersom de 

utgör ett mycket större intrång i ämnets liv. Jag har i studien inspirerats av en 

av de metoder som Einarsdottir (2006) beskriver där hon lät lärare göra 

intervjuer med barnen om förväntningar innan skolan börjar. De som 

intervjuade var barnens egna förskollärare som hade fleråriga relationer med 

barnen. Tanken att låta pedagogerna intervjua barnen sammanföll med att 

pedagogerna vid förskolorna redan hade planerat att göra barnintervjuer. De 
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genomförde dessa med frågor kring barnens erfarenheter från förskolan och 

förväntningar inför att börja förskoleklass och jag fick sedan kopior på det 

insamlade materialet.  

Ett dilemma som Einarsdottir (2006) diskuterar är anonymitet och det 

dilemma som kan uppstå mellan forskarens löfte om skydd och anonymitet 

och skyldigheten att anmäla till myndigheter om barn lider skada. Det var 

lyckligtvis inte fallet i denna studie, men vad som ständigt var aktuellt var 

frågan om när man som forskare ska bryta in i konflikter mellan barn eller vad 

man ska göra när barn gör saker som de vet är förbjudet. Bör barnens 

överträdelser av regler rapporteras till deras ordinarie lärare och i så fall när 

och varför? För mig är det rätta svaret att ju högre grad av deltagande från 

forskare, desto viktigare är det att ingripa, för annars gör man sig skyldig till 

att legitimera skadegörelse och våld. 

En etisk fråga vid studier av övergångar som inte diskuteras så ofta är 

snarare relaterad till forskarnas relation till vuxna deltagare än till barnen. 

Deltagarna i studier av övergångar består ofta av olika informanter över tid då 

det som fallet är i Sverige kan röra sig om att följa barn genom tre olika 

verksamheter. Idealet vore att alla ger sitt samtycke i inledningen av studien 

då de i annat fall kan känna sig tvingade att delta. Om de får frågan när studien 

redan pågått ett eller ett par år så kan deras nekande riskera hela 

forskningsprojektet. Jag försökte därför inhämta samtycke från förskollärare, 

mottagande lärare i förskoleklass och grundskolans första år. Det visade sig 

att det inte var möjligt att hitta deltagare i studien på det sättet då det i flertal 

kontaktförsök slutade med att någon i något led avstod deltagande. Jag blev 

tvingad att skjuta på starten av studien i ett år och gick därefter tillväga som 

jag ovan har beskrivit. 

Beskrivning av fysiska miljöer 

Jag kommer här att beskriva hur förskolorna och förskoleklasserna var 

organiserade. Beskrivningen innefattar sammansättning av barn och personal 

samt lokalernas och utemiljöns beskaffenhet. 

Förskolan Picasso 

Förskolan Picasso hade 24 barn i gruppen varav 17 stycken var fem år. De 

skulle starta skolan på fyra olika skolor. 12 av barnen skulle börja i den skola, 

Ängsskolan, vars upptagningsområde förskolan tillhörde. På Ängsskolan 

fördelades barnen från Picasso i alla tre förskoleklasserna. Picasso var en 

förskola med fyra avdelningar varav en hade barn i åldern fyra till fem år. På 

den avdelningen arbetade det två förskollärare på heltid. Där arbetade också 

en barnskötare halvtid. Förskolans avdelningar fanns i två byggnader som 

omgärdade en stor gård som låg i en sluttning och som hade stora gräsbevuxna 
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grönytor, sandlådor, cykelvägar, lekstugor och ett stort område med redskap 

för rörelselek. Här fanns också en liten trädgård där man odlade egna 

grönsaker. Förskolan låg på ungefär 15 minuters promenadavstånd från 

Ängskolan.  

Avdelningen hade egen entré med en stor hall där det alltid var 

utställningar som visade vad barnen arbetade med för projekt. Till 

avdelningen hörde ytterligare fyra rum. En verkstad utrustad med färger, 

limmer och olika material för arbete med estetiska uttrycksformer. Centralt 

fanns ett stort allrum som förändrade karaktär utifrån vilka projekt som var 

aktuella. Vid de första besöken var ett hörn en sagoskog. Det fanns i ett hörn 

material för lugnare sysselsättning, som spel, pussel, papper, pennor och 

kritor. I ett hörn hade personalen sin arbetsplats i form av ett skrivbord. Vid 

ett av de senare besöken hade rummet förvandlats till en ”spegelsal” med 

spegel på ena väggen och både på golvet och i taket samt en mängd mindre 

speglar med olika kupning för att undersöka ljus och spegelbilder. Innanför 

det centrala allrummet var det ett rum som nyttjades för samlingar, där fanns 

en trapp uppbyggd på ena sidan. I det rummet fanns också byggmaterial av 

olika slag. Längst in var det ett rum som var utrustad med dockleksaker, 

böcker men också en del pysselmaterial som indianpärlor och garner. 

Förskolan Paljetten 

Förskolan Paljetten bestod av tre förskoleavdelningar i en förskolebyggnad. 

En avdelning hade 22 barn i åldern fyra till fem år varav 13 stycken skulle 

starta skolan nästa år. Personalen bestod av två förskollärare och en 

barnskötare.  

Förskolan låg på en gård som gränsade till ett större grönområde där 

kommunen anlagt en lekpark. På förskolans tomt fanns det sandlådor, 

gräsytor, lite vildvuxen snårskog, och olika lekredskap och redskap för 

rörelselek. Gården var i förhållande till antalet barn relativt liten vilket 

kompenserades av närheten till den kommunala lekplatsen. Inomhus kom man 

in i en trång hall som ledde vidare till en korridor där det var bord utställda för 

måltider men också som en plats att sitta och läsa eller spela spel på.  

I korridoren fanns ett förråd som när jag först besökte förskolan var ett 

datorrum där barnen samlades några stycken i taget för att spela olika former 

av spel. Det utrymmet omvandlades senare till ett ljudrum som förutom att där 

fanns olika typer av rytminstrument var klätt med olika saker som kunde 

producera ljud. Många av dem hade barnen själva föreslagit när rummet kulle 

iordningställas. Från korridoren kom man också i i ett rum som när jag gjorde 

mina första besök var utrustat med en stor spegel, en scen och 

utklädningskläder. Det användes senare ofta för rörelselek till olika former av 

ljud och musik. Det centrala rummet var ett stort byggrum med allehanda 

klotsar och byggmaterial. Innanför det var ett rum där alltid barn vistades, som 

nyttjades till måltider men också för olika former av pyssel, och där ett stort 
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antal pärlplattor förfärdigades. I anslutning till avdelningen fanns det en före 

detta lekhall som delades med grannavdelningen. Lekhallen omvandlades 

under tiden studien genomfördes till en gemensam ateljé där många av de 

planerade aktiviteterna som erbjöds barnen genomfördes.  

Förskoleklasserna 

I den stora låg och mellanstadieskolans ena flygel var tre förskoleklasser 

belägna. I två av dem hade pedagoger och föräldrar samtyckt till deltagande. 

De hade var sitt klassrum till sitt förfogande. Där var mellan 21-23 barn och i 

varje förskoleklass var en förskollärare och en fritidspedagog anställda. 

Förskollärarna arbetade alltid på förmidagen och hade ansvaret för planering 

och genomförande av verksamheten under det som definierades vara 

förskoleklasstid. Fritidspedagogerna anlände en bit in på förmiddagen och 

hade huvudansvar för fritidshemsverksamheten. Båda yrkeskategorierna var 

dock delaktiga i båda verksamheterna, Antalet barn i de tre förskoleklasserna 

varierade något.  

Förskoleklassernas utemiljö bestod av en skolgård med några 

klätterredskap, asfaltsytor och en gräsmatta. Det fanns också sen större 

sandlåda och en bod med lekmaterial. Klassrummen var utrustade med 

skolbänkar och hurtsar där barnen kunde förvara sina arbetsböcker, pennor 

och kritor. På en vägg fanns det en White board och en smartboard. I rummen 

fanns också olika typer av bygg- och konstruktionsmaterial, lite 

utklädningskläder och leksaker. Utanför klassrummen fanns ett stort rum med 

soffgrupp flera bord, och lekmaterial. Det kallades ”fritids” men i praktiken 

var klassrum och fritidshem integrerade och även det gemensamma utrymmet 

användes under tiden för förskoleklass. 

Resultat 

Förskolorna som pedagogiska miljöer 

I beskrivningen av förskolornas arbete kommer jag att inledningsvis beskriva 

olika typer av verktyg som användes av förskolorna för att arbeta med barnens 

lärande och kunskaper. Båda förskolorna arbetar tematiskt under långa 

tidsperioder med barnen och det fanns på båda förskolorna en stark betoning 

av att man ville erbjuda barnen möjligheter att utveckla alla sina förmågor.  

På Paljetten som arbetade med hörselsinnet och ljud fanns ambitionen att 

integrera pågående projekt under hela dagen. I alla rum fanns material att 

producera ljud med och samtalen om. Produktionen av ljud var inte begränsat 

till någon bestämd tidpunkt eller situation under dagen. Vid ett tillfälle hörde 

ett barn som hade lagt örat mot matbordet att något lät. Det var ljudet av 
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ventilationsanläggningen som fortplantade sig genom bordet till örat. Den 

måltiden undersöktes materials förmåga att leda ljud. Ett annat exempel var 

när hela förskolan på initiativ från ett barn började spela och ha 

skrammelorkester med besticken och också där fick undersöka vilka olika ljud 

som kunde frambringas. Erbjudanden av aktiviteter fördelades under den 

dagliga ”valstunden”, där barnen fick välja mellan fyra olika stationer. 

Innehållet i de erbjudanden som gavs varierade och kunde innehålla att röra 

sig till musik, att vara i ljudrummet, eller att producera ljud på olika sätt. Vid 

ett tillfälle blåste man ljud i flaskor av olika format och fyllda med vatten i 

olika nivåer. Förutom de erbjudanden som gavs till barnen i form av olika 

aktiviteter med anknytning till temat fanns aktiviteter för barnen att göra även 

under den så kallade fria leken. De verktyg som användes var till stor del 

variation där olika material användes i olika former av estetiska 

uttrycksformer. Barnen fick också möjlighet att göra undersökningar enskilt 

eller i grupp och såväl skapande aktiviteter som undersökningar upprepades 

vilket gav möjlighet för barnen att repetera. Man genomförde uppföljande 

samlingar där barnen fick frågan om de kunde berätta vad som hände. När 

barnen genomförde experiment så ställdes jämförande frågor och man 

diskuterade skillnader och likheter. Samtalen innehöll riktade frågor och hade 

ibland karaktären av öppna samtal. Det förekom hela tiden förhandlingar 

mellan pedagoger och barn omkring vad det var som skedde och hur de skulle 

gå till väga.  

På förskolan Picasso betonades också hur viktigt det var att hela tiden följa 

barnen i deras erfarande. Här fanns det inte en lika tydligt uttalad ambition att 

integrera det tematiska arbetet under hela dagen men det fanns exempel på att 

så skedde. Under en period när de arbetade med temat vatten bad två flickor 

som för tillfället var utomhus och lekte att få ta fram en vattenslang. Det 

bejakades av den pedagog som fick frågan och som bara undrade vad de skulle 

ha den till. Barnen kopplade vattenslangen och satte på vatten varpå änden 

placerades i ett rör. Vattnet strömmade genom röret, nerför en slänt och ner i 

en sandlåda, där barnen med olika former av material försökte leda vattnet 

vidare, samla upp vatten i hinkar, och bygga fördämningar. Aktiviteten 

sysselsatte under ungefär en timme sju barn. Vatten undersöktes också i 

organiserad form där barnen både samtalade om vatten och genomförde olika 

undersökningar tillsammans med pedagogerna. Förskolan hade också ett 

tydligt fokus mot estetisk verksamhet. Förskolan ordnade flera 

inspirationsbesök på konstutställningar och ställde då alltid frågor som kunde 

behandla såväl sinnesupplevelser som känslor. Barnen gavs i anslutning till 

dessa inspirationstillfällen tillfälle till uppföljning av besöken med stöd av 

olika former av skapande aktiviteter. Dessa kunde vara att man ritade bilder 

som sedan samtalades om men det kunde också vara olika former av 

reproduktioner av konstverk och installationer. 

Båda förskolornas väggar var dekorerade med barnens alster och 

fotografier som visade barnens aktiviteter. Det fanns alltså en stark närhet 



 99 

mellan vad som gjordes på förskolan, de bilder och alster som producerades, 

och berättande texter. 

Meningsbärande för pedagogerna 

I beskrivningen av förskolornas arbete kommer jag att inledningsvis beskriva 

olika typer av verktyg som användes av förskolorna för att arbeta med barnens 

lärande och kunskaper. Båda förskolorna arbetar tematiskt under långa 

tidsperioder med barnen och det fanns på båda förskolorna en stark betoning 

av att man ville erbjuda barnen möjligheter att utveckla alla sina förmågor.  

Det som för pedagogerna på Paljetten var meningsbärande, objektet, var att 

de erbjudande som de ville ge barnen skulle ge möjlighet att utveckla många 

förmågor. De skulle vara undersökningsbara på många olika sätt och ge 

möjlighet att utforska både på djupet och bredden med många olika ingångar 

för lärande. Pedagogerna uttryckte också att de ville fostra barnen till 

kollektiva individer och att de önskade stärka gruppsamhörigheten, De 

betraktade det tematiska arbetet som något som skedde tillsammans och 

betonade att de såg det som betydelsefullt att tillsammans analysera och 

reflektera men också att uppmuntra barnens förmågor. Paljetten kan alltså 

sägas ha ett objekt för sin verksamhet som definierar den till att vara en plats 

där barn kan ges möjlighet att konstruera sig själva och sin förståelse av 

omvärlden i samspel med andra.  

Detta var i högsta grad giltigt också för Picasso där pedagogiska 

dokumentationer på samma sätt som på Paljetten utgjorde grunden för 

pedagogernas planering. De la sig vinn om att anknyta till och ge barnen 

möjligheter att gå vidare i nya undersökningar av de frågeställningar som dykt 

upp under arbetets gång. Även här kan objektet i högsta grad sägas vara att 

stödja barn i deras egna meningsskapande. En skillnad fanns dock, där 

Paljetten lyckade hålla kvar fokus på ett lärandeinnehåll så kunde fokus på 

detta ibland försvinna på Picasso, då viljan att följa barnens utforskande var 

så stark.  

Konstruktioner av barn på förskolorna 

Det arbetssätt som jag beskrivit här ovan kan sägas ha som utgångspunkt att 

barnen ska vara aktiva och att deras egna erfarenheter och frågor sätts i första 

rummet men också att barnen utmanas. Barnen sågs alltså som aktiva 

konstruktörer av sin egen kunskap Det fanns en sorts arbetsledning där de 

vuxna leder och organiserar arbetet, de introducerar, informerar, utmanar och 

handleder. Barnen initierade nya frågeställningar och hade därmed påverkan 

på vad som skedde. Barnen hade stort utrymme att själva utforska. Man kan 

beskriva barnet i dessa verksamheter som självständiga individer med 

förmåga att vara i grupp. De sågs som ansvarstagande och kompetenta 

medmänniskor vars uppfattningar och erfarenheter skulle tas på allvar. Som 
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ett exempel på den tillit som visades barnen var att det i båda förskolorna fanns 

ett rum där barnen hade tillgång till olika typer av material och limpistoler 

som de själva när helst de önskade kunde använda för att skapa olika former 

av limmade konstruktioner. Detta trots att det förelåg en risk att någon skulle 

bränna sig, något som inte inträffade under de tider observationer 

genomfördes.  

Konstruktioner av kunskap på förskolorna 

Pedagogernas arbetssätt och förhållningssätt till barnen som beskrivits här 

ovan implicerar en förståelse att kunskap inte är något som förmedlas till barn 

utan något som barn aktivt bygger och att drivkraften för det bygget kommer 

från barnen själva. Pedagogerna vid Picasso var tydligare med detta och 

betonade under intervjuer barnens eget utforskande som centralt för deras 

arbete med kunskaper. Pedagogerna på Paljetten som också tryckte på 

betydelsen av barnens egna utforskande menade att det ändå finns vedertagen 

kunskap som man helt enkelt kan berätta för barnen när frågan väcks. De 

menade att även om kunskaper är konstruktioner som barnen gör i samarbete 

och i reflexion med varandra så finns det också kunskaper som vi är överens 

om har ett verkligt innehåll och som man kan och till och med har en 

skyldighet att förmedla till barnen när de frågar efter den. 

Barnens förväntningar 

Barnen från förskolorna intervjuades av pedagogerna om både vad de 

upplevde att de lärt sig under tiden i förskolan men också om vad de hade för 

förväntningar inför att få börja förskoleklass. Förväntningarna varierade rätt 

så mycket men en sak som återkom i nästan alla barns svar var föreställningar 

om förskoleklass, som en plats där man lär sig läsa, skriva och räkna.  

Förväntningarna ser helt olika ut beroende på vilken frågeställning de 

besvarade. När de fick frågan om vad de vill göra när de kommer till 

förskoleklassen så liknar de aktiviteter som nämns vad de gör på förskolan. 

Lovisa vill till exempel pyssla och rita men när hon får frågan om vad hon vill 

lära sig blir svaret: Lära sig räkna och gångertabellen.  

En del barn visade att de kände oro inför att börja förskoleklass. Viktor 

tycker att: Det känns bra men lite jobbigt med alla stora barn. Han vill gärna 

vara ute mycket och uttrycker att: Jag vill inte sitta jättelänge vid borden och 

skriva. Funderingar kring vad de sociala förändringarna som en flytt till den 

stora skolbyggnaden kommer att medföra uttrycktes på lite olika sätt. 

Alexander såg fram emot att lära känna nya kompisar och menade att: Det är 

så stora barn där. Jag skulle vilja få vänner där. 
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Viktors kompis Sebastian som har lärt sig bygga med kaplastavar tycker 

också att det är lite pirigt även om han känner sig trygg med att börja 

förskoleklass då han säger att: Jag är inte rädd för att bli mobbad av nån. 

Även om barnen har förväntningar och föreställningar så vet de egentligen 

inte vad som väntar. Intervjuerna genomförs före deras första besök och flera 

barn uttrycker att de inte vet vad som finns att göra där. Sebastian som svarar 

på frågan om det finns något speciellt som han vill göra där: Jag vet inte. Vet 

inte riktigt vad som finns där. Ali som tycker att det känns spännande men bra 

att börja förskoleklass instämmer: Jag vet ju inte vad det finns att göra där. 

Mottagande Förskoleklass som pedagogisk miljö 

Verksamheten i förskoleklass skiljde sig på flera sätt från den som barnen hade 

erfarit i förskolorna. Tiden indelades på ett annat sätt där barnen hade olika 

pass som avbröts av raster. Dagen inleddes i stort sett alltid av en samling och 

där var whiteboarden och smartboard centrala verktyg som förskolläraren 

använde vid genomgång av hur dagens aktiviteter såg ut, vilka veckodagar det 

var, vem som hade namnsdag men också för att introducera de språkövningar 

eller matematikövningar som stod för handen.  

av barnens berättelser. 

Det är tisdag och klockan är 08.00 på morgonen. Åtta barnen som varit på sitt 
”öppningsfritids börjar komma in i klassrummet och sätta sig på sina platser där 
de sitter och småpratar med varandra. Förskolläraren Annika hämtar fler barn och 
under tiden som de droppar in tänder Annika ett ljus och sätter på lite stilla 
bakgrundsmusik. Hon gör därefter i ordning de bilder med symboler som utgör 
dagens schema. Det kommer i tur och ordning att bli samling, arbetsstund, frukt, 
rast ute, fri lek, lunch och sedan fritids. Annika tror att det ska bli en bra dag. När 
alla barn är på plats sjunger alla tillsammans den dagliga inledningssången //:Här 
är jag och där är du://. Det är lite surrigt i rummet så Annika gör ett tecken med 
handen där hon nyper ihop fingrarna mot tummen och samtidigt säger sssch 

Annika skriver på Whiteboarden Tisdag 10 september samtidigt som hon ställer 
frågor till barnen om vad det är för dag och vad det var för datum i går och vilket 
datum det då är idag. Därefter genomförs ett upprop där Annika säger olika ljud 
varefter de barn som har det bokstavsljudet i sitt namn räcker upp sin hand. Jesper 
har fått ta med sig en påse hem och ska visa upp vad det är i den. Jesper visar upp 
en pirat som han tagit med då bokstavsljudet P är veckans bokstav. Efter lite strul 
med datorn sjunger Annika och barnen tillsammans veckans bokstavssång. 
Klockan har nu blivit 08.30 och det är dags att börja samla ord som börjar på P. 
Annika går till datorn och släcker ljuset. Ett dokument projiceras på en smartboard 
och i det dokumentet skriver Annika in de ord som barnen föreslår. Pappa, pilot, 
pippi, papper, päron 

08.35 Två av barnen lämnar nu klassrummet för att gå på toaletten. Det är lite oro 
i barngruppen. Adam ställer sig upp med ryggen mot Annika. Annika ignorerar 
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detta och säger. -Ska vi ge oss? Ställ er upp!! De sjunger Krokodilvisan som är en 
rörelsesång och barnen får svara på frågan om vad det var som rimmade Flak –
bak etc.  

08.41. Nu kryper det i kroppen på barnen och Annika som vill läsa en ramsa 
försöker få tyst på gruppen.  

08.46 introducerar Annika de uppgifter som barnen ska jobba med under 
arbetsstunden. De ges därefter en paus i tio minuter med uppmaningen att. –Börja 
inte leka så mycket!!! 

 

Varje vecka bearbetades en bokstav och det ljud som förknippas med denna. 

Barnen som vid samlingar och aktiviteter satt i sina bänkar ljudade och 

samlade på ord som skrevs upp på whiteboarden och sparades som en fil på 

datorn. Smartboarden användes för att koppla upp sig mot nätet varifrån olika 

sånger och videos laddades ner. Samlingarna tog ofta närmare en timme, en 

timme där läraren hade det absolut största talutrymmet. Efter rasten hade man 

en stund då man åt frukt eller smörgås och vid den stunden läste förskolläraren 

eller fritidspedagogen ur en bok eller lekte språklekar. Högläsningen följdes 

av aktiviteter som benämndes som arbetsstund där barnen företrädesvis 

arbetade enskilt med uppgifter och arbetsböcker. Barnen var indelade i 

grupper och det förekom att de fick uppgifter att lösa i grupp men ofta 

användes grupperna för att fördela barnen till olika friare aktiviteter när de 

styrda uppgifterna var genomförda. De fick då leka på olika platser och hörn 

i klassrummet med byggmaterial, ritmateriel, eller annat lekmaterial. De två 

förskoleklasserna turades om att nyttja fritidshemmets lokaler och vid dessa 

tillfällen erbjöds en större variation av aktiviteter till barnen. Båda 

förskoleklasserna hade också tillgång till gymnastiksalen dit de gick en gång 

i veckan och under hösten besökte de ett litet skogsområde i närheten. 

Dominerande arbetsformer var således lärarledd undervisning i form av 

instruktioner och genomgångar där barnen var relativt passiva eller 

individuella uppgifter där barnen ofta arbetade vid sin bänk och med papper 

och penna för att lösa på förhand givna uppgifter. Mycket av arbetet med 

barnens läs och skrivutveckling byggde på arbete i enlighet med 

Bornholmsmodellen. Att språk hade stor betydelse visades också i det att det 

under hösten genomfördes en bedömning av alla barns språkliga utveckling.  

Meningsbärande (objektet)för pedagogerna var att på olika sätt förbereda 

de individuella barnen för den undervisning som skulle komma i skolan men 

inte bara förbereda utan också påbörja undervisningen. Det innefattade då 

framför allt att lära barnen att arbeta självständig med olika uppgifter som var 

knutna till ett innehåll definierat av skolan kursplaner. Något som också ofta 

poängterades vara att man skulle räcka upp handen för att få yttra sig och att 

man skulle vara vänd framåt. Såväl rektor som lärare talade om vikten av att 

känna till de mål som barnen i trean ska ha uppnått och de mål som barnen i 

femte klass skulle testas för i nationella prov.  
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Konstruktionen av barn i förskoleklass.  

Barnen i förskolklassmiljön var barn som ska lära sig för framtiden. Deras 

egna erfarenheter var närvarande i klassrummet då de både under samling och 

vid fruktstunden kunde ges tillfälle att berätta om vad de hade varit med om 

men dessa berättelser fick ingen påverkan på undervisningen. Undervisningen 

utgick från föreställningar om vad barnen behöver för kunskaper när de 

kommer till skolan och hur de behöver förberedas för att klara framtida 

kunskapsmål. Alla barn undervisades om samma kunskapsinnehåll och på 

samma sätt oberoende om vad de kunde sedan tidigare. Det ansvar som barnen 

förväntades ta handlade främst om att visa hänsyn och respekt vilket bland 

annat innebar att man inte fick störa de som satt och arbetade med sina 

arbetsuppgifter på arbetsstunden. De barn som tidigare fritt kunnat arbeta med 

till exempel limpistoler var inte längre betrodda att använda dessa. De fanns 

här också, men var undanstoppade i ett skåp och användes tillsammans med 

en vuxen.  

Konstruktioner av kunskap 

Vad som låg till grund för undervisningen var en intern läroplan där vissa 

matematiska begrepp behandlades men där framför allt barnens språkliga 

medvetenhet och kunskap om alfabetet var det kunskapsinnehåll som 

dominerade. Social fostran fanns också med som en del av det 

kunskapsinnehåll som bearbetades, bland annat via material som 

tillhandahölls via Utbildningsradion. Det kunskapsinnehåll som barnen skulle 

utveckla kunskaper om definierades av lärarna men också av de stödmaterial 

som de använde sig av. Kunskap sågs som något essentiellt, förekommande 

utanför barnen, något givet som de behöver lära sig och detta lärande sker 

genom att man lyssnar, svarar på frågor och genomför olika i huvudsak 

enskilda uppgifter. Bearbetning av kunskapsstoffet sker i huvudsak inom varje 

barn.  

Sammanfattning och diskussion 

Divergerande epistemologier och bristande kontinuitet i synen på 

barn och deras kunskapsskapande 

Presentationen här ovan visar på skillnader i hur verksamheterna är 

organiserade. När det gäller de verktyg som används så kännetecknas 

förskolornas sätt att organisera sitt arbete av att innehållet bearbetades 

tematiskt, integrerat i den dagliga verksamheten och under längre tidsperioder, 

ofta flera månader. Förskoleklassens innehåll bearbetades i kortare arbetspass 
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som sällan sträckte sig över flera arbetsdagar, Arbetspassen var knutna till 

skolämnen och således var kunskapsinnehållet inte integrerat med fenomen i 

omvärlden utan separerade från varandra. Verksamheten i de förskoleklasser 

jag besökte stämmer väl in på den beskrivning av förskoleklass som ges av 

skolinspektionen (Skolinspektionen, 2015). Förskolorna använde variation 

som ett sätt att bearbeta innehållet och många gånger gjordes olika former av 

gemensamma undersökningar av fenomen. Under tiden för undersökning och 

i uppföljande samtal gavs tid för kollektiva och enskilda reflexioner mellan 

barn och mellan barn och vuxna stort utrymme. Förskolornas arbetssätt kanske 

inte är helt representativt då det till stor del faller under vad Johansson (2011) 

kallar samspelande atmosfär, vilket är det ideal som förordas av såväl forskare 

som lagstiftare och således ett för alla förskolor eftersträvansvärt arbetssätt. I 

förskoleklassen var upprepning ett genomgående redskap för bearbetning av 

kunskapsinnehåll. Under arbetsstunderna var också reproduktion och 

avbildning betydelsefulla verktyg. Den dominerande samtalsformen mellan 

lärare och barn hade formen av ett fråga/svarsmönster. Det meningsbärande 

objektet för förskolan kan sammanfattas som att stödja barnen i deras egna 

meningsskapande medans objektet för förskoleklassen var att förbereda 

barnen för skolans undervisning som man föreställer sig att den är utformad. 

Kunskapssynen i den uppväxtmiljö som barnen förflyttar sig genom 

förändras från att kunskaper på förskolan sågs som konstruktioner som bygger 

vidare på tidigare gjorda erfarenheter, och som görs i kollektiva sammanhang 

helt i enlighet med Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010), till att i 

förskoleklassen bli till ett individuellt förvärvande av färdigdefinierade 

kunskaper formulerade utanför barnet och gemenskapen. Synen på barnen 

förändras så att barnen från att ha betraktats och behandlats som aktiva, 

utforskande självständiga individer som är delaktiga i sin egen 

kunskapsproduktion efter flytten till förskoleklassen blev något som ännu inte 

är, ännu inte skolbarn. De blev reproducerande individer utan ansvar för 

kunskapsproduktion och med begränsad delaktighet och delvis låg grad av 

aktivitet i det pensum som bestämdes av läraren.  

De barn som gör resan från förskola till förskoleklass uttrycker osäkerheter 

kring vad förändringen kommer att innebära. De har dock föreställningar om 

det som komma skall, erfarenheter knutna till bilden av en skola där 

kunskaperna att lära sig reducerats till att handla om att läsa, skriva och räkna. 

En bild som går att nyansera men som inte kan sägas vara helt irrelevant.  

I den nya läroplanen betonas betydelsen av kontinuitet och progression. 

Detta har också stöd av forskning men vad avses egentligen, och hur kan man 

skapa kontinuitet i en verksamhet som också enligt uppdraget syftar till att 

förbereda för något kommande. Kontinuitet innebär att något sker i ett obrutet 

sammanhang och progression att det sker en ökning, en tillväxt, ett jämnt 

framåtskridande. Begreppen kontinuitet och progression borde då innebära att 

man bygger vidare på det som finns och att man utmanar och stimulerar barnen 

med denna utgångspunkt. Som vi sett i de analyser som gjorts här ovan 



 105 

innehåller det empiriska materialet exempel på stor diskontinuitet. Barnens 

ansvar och delaktighet minskar och det tas egentligen inte hänsyn till deras 

tidigare erfarenheter och kunskaper vid planering av förskoleklassens 

verksamhet.  

Vad avser då jag med tidigare erfarenheter? Jag menar erfarenheten av att 

få vara delaktig i ett undersökande arbetssätt där barnens kunskaper tas till 

vara och blir en del av undervisningen. Det innebär att man i stället för att öva 

sig i att bli skolelev snarare borde ges möjlighet att undersöka vad en skola är 

och att man i stället för att enbart lära sig läsa och skriva via genomgångar av 

alfabetet, bokstav för bokstav, också aktivt borde få använda sig av och 

undersöka både det talade och skrivna språket och dess olika komponenter. 

Begreppen kontinuitet och progression kan alltså sägas vara bakåtblickande 

då de hänvisar till tidigare erfarenheter men de är också framåtsyftande då de 

inte uppmanar till upprepning utan strävar att befrämja framåtskridande och 

tillväxt med ständigt ökande utmaningar. Problemet uppstår när 

utgångspunkten för förskoleklassens verksamhet tas i skolan som kommer 

senare. Man försöker då skapa en sorts baklänges progression, alltså att inte 

utgå från vad som varit och är utan från vad som komma skall.  

Verksamheten i förskoleklass framstår delvis som ett projekt för 

individuellt arbete som inte är individualiserat (jfr Skolinspektionen, 2015). 

Det innebär också att den individuella kontinuiteten när det gäller barns olika 

kunskapsnivåer knutet till ett skolämnesinnehåll bryts. Vissa barn hamnar i 

väntrummet då de som i Sandbergs (2012) exempel redan kunnat läsa i ett par 

år när de kommer till förskoleklass, andra barn möts av krav på arbetsformer 

och innehåll som för dem är helt främmande. I det samarbete som initierats av 

pedagoger från förskolan rörande organisation av övergången för barnen finns 

embryot till en möjlig lösning. Från att enbart handla om organisation av 

mötesplatser och gruppindelningar skulle man kunna utveckla samarbetet 

vidare till att möjliggöra för lärare från förskoleklass att vistas i förskola för 

att på så sätt inte bara bekanta sig med barnen utan också med det pedagogiska 

innehållet. Reflekterande samtal kring arbetet med läroplanernas innehåll 

borde också organiseras för förskola och förskoleklass och skolan och dess 

lärare. En försvårande omständighet som kan bli ett hinder för utvecklande av 

sådana samverkansformer är att det är tre olika verksamheter involverade.  

Detta reser frågan om det verkligen behövs en mellanliggande skolform. 

Om kontinuitet är betydelsefullt så behöver skolan också ha kunskap om 

förskolans arbete och med dagens organisationsform är det förskoleklassen 

som ska bidra med att ge den kunskapen till skolan. Riskerar inte 

förskoleklassen att bli ett filter som filtrerar bort barnens tidigare erfarenheter 

i stället för att föra dem vidare? 
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Kapitel 7 Lärares perspektiv på läs- och 
skrivundervisning i årskurs 1  

Gunilla Sandberg 
 

 

 

Syftet med det här kapitlet är att fördjupa förståelsen av lärares förhållningssätt och 

didaktiska strategier för att främja alla barns lärande i läsning och skrivning i 

grundskolans årskurs 1. Kvalitativa intervjuer genomfördes med 18 lärare som arbetar 

som klasslärare för årskurs 1-3. Lärarnas perspektiv på läsning och skrivning kan 

beskrivas som pluralistisk, i den mening att varje lärare hänvisar till flera strategier 

och metoder för att främja lärande och utveckling relaterade till läsning och skrivning. 

Variationen av barn tycks ge mening åt lärarnas arbete, även om det också är 

förknippat med utmaningar, så till exempel erfarenheten av att vara ensam i 

klassrummet och inte räcka till för att stödja alla barn med olika förmågor, 

erfarenheter och behov. Enligt det som beskrivs av lärarna i studien kan det 

specialpedagogiska stödet beskrivas som åtgärdande snarare än förebyggande, då 

resurserna huvudsakligen riktas mot äldre elever. 

 

Nyckelord: läs- och skrivundervisning, lärares perspektiv, specialpedagogiskt 

stöd, årskurs 1 

Att läsa och skriva 

Att börja skolan är ett viktigt steg i alla barns liv. De som i något avseende är 

mer utsatta än andra kan uppleva skolstarten som kritisk (Dockett & Perry, 

2007; Dunlop, 2017). En källa till oro kan kopplas till de förväntningar och 

krav på att lära sig att läsa och skriva som blir uttalade i och med skolstart. 

Några av barnen blir snabbt elever i behov av särskilt stöd. En av de vanligaste 

orsakerna till att barn erbjuds specialpedagogiskt stöd under sina första skolår 

i Sverige handlar om hinder i läs- och skrivlärandet. Problem med läsning och 

skrivning i tidiga skolår kvarstår ofta genom hela skoltiden och det finns stor 

risk för att dessa svårigheter fortsätter att påverka framtida lärande 

(Fouganthine, 2012). Dessutom visar forskning att det finns en koppling 

mellan skriftspråkslärande och psykiskt välbefinnande (Gustafsson et al., 
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2010; Hagtvet, Frost & Refsahl, 2016; Halonen, Aunola, Ahonen & Nurmi, 

2006; Taube, 1988). 

Enligt Vygotsky (1934/1986) finns det likheter men också stora skillnader 

mellan talat och skrivet språk, både vad gäller struktur och funktion, " the 

development of of writing does not repeat the development of oral speach" (s. 

181). Läs- och skrivförmåga utvecklas inte på samma sätt som talat språk och 

många barn behöver undervisning av god kvalitet och individuellt stöd för att 

lära sig att läsa och skriva (Kamhi & Catts, 2014). Ett vanligt sätt att definiera 

läsning är genom det som kallas "The Simple View of Reading" (Gough & 

Tunmer, 1986, s. 7), nämligen att läsning förstås som en produkt av två 

samverkande processer, avkodning och språkförståelse. Avkodning avser 

processen som omvandlar bokstäver till språkljud, den alfabetiska koden. Den 

betraktas som en förutsättning för att kunna utveckla läsning mot högre nivåer 

och är en kritisk faktor i förhållande till svårigheter med att läsa och skriva. 

Om läsningen uppfattas som mödosam kommer det att påverka både intresse 

för och förståelse av texten. Språkförståelse i modellen som beskrivs ovan är 

relaterad till hur man bearbetar och tolkar budskapet i den lästa texten och är 

på så sätt en komplex process som involverar förståelse och tänkande på olika 

nivåer (Gough & Tunmer, 1986; Kamhi & Catts, 2014). Dessa två processer, 

avkodning och språkförståelse, diskuteras ofta i termer av språkets form och 

funktion.  

En modell som refereras till för att betona att läsning och skrivning både 

är en individuell färdighet och samtidigt en social aktivitet har utvecklats av 

Luke och Freebody (1999). Modellen beskriver fyra olika resurser som måste 

utvecklas för att man ska kunna bli en effektiv läsare: 1) Läsaren som 

kodknäckare, 2) Läsaren som meningsskapare, 3) Läsaren som textanvändare 

och 4) Läsaren som textanalytiker. Modellen kan användas för att 

uppmärksamma de balanserade och integrerade lärmiljöer, som många 

forskare är överens om är nödvändig för att främja olika barns läs- och 

skrivutveckling 

Tidig språkstimulering före den formella undervisningen i läsning och 

skrivning anses ha stor betydelse för framtida läs- och skrivutveckling. 

Didaktiska aktiviteter i förskola och förskoleklass som erbjuder positiva 

möten med det skrivna språket anses gynna möjligheterna för barn att utveckla 

läsning och skrivning. Forskare betonar vikten av lärmiljöer som förutsätter 

att kommunikation sker på olika sätt och att kommunikationsmönstren 

förändras (Liberg, 2007; Snow, Griffin, Burns, 2005). Barn som riskerar att 

möta svåra hinder i sitt läs- och skrivlärande behöver särskilt kvalificerad och 

differentierad undervisning. Adams (1990) betonar utbildningens viktiga roll 

i detta avseende, eftersom barnens förutsättningar, erfarenheter och behov 

skiljer sig åt när de kommer till skolan. En viktig aspekt, enligt Adams, är 

förståelsen för skrivspråkets funktion, det vill säga att förstå när, hur och 

varför vuxna runt dem använder skrivspråk.  
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Det finns starka vetenskapliga bevis på att det finns ett samband mellan 

fonologisk medvetenhet och läs- och skrivförmåga. Eftersom begränsningar 

inom detta område har visat sig vara en orsak till svåra läs- och 

skrivsvårigheter är tidiga fonologiska aktiviteter viktiga för att förebygga 

problem med läsning och skrivning (Taube, Fredriksson & Olofsson, 2015). 

Bornholmsprojektet (Lundberg, Frost & Petersen, 1988) samt många 

efterföljande studier visar hur strukturerat språklekar före skolstart leder till 

att blir barnen bättre rustade i mötet med den formella läs- och 

skrivinstruktionen (t.ex. Partanen & Siegel, 2013). 

I Sverige börjar barn vanligtvis i grundskolan det år de fyller sju. 

Dessförinnan går nästan alla barn i förskoleklass som sedan 1998 utgör en 

egen frivillig skolform. Ett av målen med förskoleklass är att stimulera barns 

utveckling och förbereda dem inför framtida lärande. De två första delarna i 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 

(Skolverket, 2011) handlar om grundläggande värderingar och övergripande 

mål och gäller för förskoleklassen. Den tredje delen som innefattar kursplaner 

och kunskapskrav för alla skolämnen, som till exempel svenska, gör inte det. 

I juli 2016 reviderades Lgr11 och mål och riktlinjer för förskoleklass 

adderades. Dessförinnan var det didaktiska arbetet med läs- och 

skrivutveckling inte närmare reglerat och på så sätt en fråga för den enskilda 

skolan och lärarna att forma. Forskning visar att organisationen med 

förskoleklass kan vara problematisk för kontinuiteten i barns lärprocesser 

relaterat till läsning och skrivning (Alatalo, Meier & Frank, 2017; Fast, 2007, 

Sandberg, 2012; Sandberg, Hellblom-Thibblin & Garpelin, 2014; Skoog, 

2012). 

Forskning om pedagogiska övergångar har uppmärksammat att en av de 

aktiviteter som har störst inverkan på barns lärande i årskurs 1 är att lärarna 

samarbetar med lärare från förskoleklass, och därigenom förhindrar att det 

uppstår ett brott i barnens lärandeprocesser (Athola, Silinskas, Poikonen, 

Kontoniemi, Niemi & Nurmi, 2010; Peters, 2010, 2014). Peters använder 

begreppet ”borderlands” som står för en delad förståelse, ett "gemensamt 

didaktiskt utrymme mellan förskola och skola" (Peters, 2010, s. 8, min 

översättning) som skapas mellan de lärare som överlämnar barn och de som 

tar emot vid en övergång. 

Under nittonhundratalets senare hälft pågick en debatt mellan 

representanter för två olika synsätt på läs- och skrivundervisning: "whole 

language" med betoning på språket som en social aktivitet och "phonics" med 

tonvikt på färdigheten att tillämpa den alfabetiska koden (Myrberg, 2001; 

Stanovich, 2000). Gradvis, och med stöd av olika konsensusrapporter uppstod 

ett paradigm som förordar båda dessa dimensioner, ett integrerat synsätt. Det 

finns dock många forskningsresultat som pekar på vikten av riktad och 

strukturerad undervisning i den alfabetiska koden, i synnerhet för de barn som 

riskerar att stöta på hinder i sitt läs- och skrivlärande (Adams, 1990; Snow & 

Juel , 2007). Stanovich (1986, 2000) visar att elever i årskurs 1 som möter 
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hinder efter hand alltmer undviker aktiviteter relaterade till läsning och 

skrivning och därmed riskerar att hamna i en negativ spiral. Med hänvisning 

till Matteusevangeliumet kallade han detta förhållande ”Matteuseffekten”. 

Enligt Stanovich verkar denna negativa spiral i full kraft redan några månader 

efter det att den formella läsundervisningen har påbörjats. 

Ytterligare en viktig faktor för barns läs- och skrivlärande är lärares 

förståelse och teoretiska kunskaper. Tidigare forskning visar att det krävs 

kvalificerad kunskap om läs- och skrivutveckling och om hur hinder kan 

uppstå och förhindras för att alla barn ska ges adekvat stöd. Utöver fördjupad 

teoretisk kompetens finns andra dimensioner av lärares professionalitet som 

har betydelse i det didaktiska sammanhanget till exempel empati och respekt 

för det enskilda barnet, en reflekterande inställning och ett tillvägagångssätt 

som sträcker sig långt bortom en metod eller inlärningssystem (Alatalo, 2011; 

Sternberg & Grigorenko, 2000; Tjernberg & Heimdahl Mattsson, 2014). 

Hinder i läs- och skrivprocessen kan förklaras och förstås på olika sätt och 

under de senaste årtiondena har omfattande forskning om läsning identifierat 

både individuella och miljömässiga faktorer, som ibland samverkar på ett 

komplext sätt (Catts, Kamhi & Adlof, 2014). Läsning och skrivning bör 

förstås inom en social och didaktisk ram. Den didaktiska ramen kan förstärka 

eller mildra hindren. Flera studier visar att en lärmiljö där olika barns 

förutsättningar, erfarenheter och behov uppmärksammas, erbjuder riktad och 

varierad undervisning samt individuellt stöd inom en inkluderande miljö 

minskar effekterna av negativa faktorer och förhindrar framtida svårigheter 

(Gustafson, S., Fälth, L., Svensson, I., Tjus, T. & Heimann, M., 2011; 

Scanlon, Gelzheiser, Vellutino, Statschneider & Sweeney, 2008).  

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att fördjupa förståelsen av lärares perspektiv på hur man 

kan främja alla elevers läs- och skrivlärande i grundskolans årskurs 1. 

 

Frågorna, alla relaterade till läsning och skrivning, formuleras enligt följande: 

– Vad kännetecknar undervisningen i årskurs 1, enligt de intervjuade lärarna? 

– Vilka didaktiska strategier för att stödja olika elevers lärande kan identifieras 

i lärarnas utsagor? 

Metod 

Intervjuerna som ligger till grund för detta kapitel är genomförda inom ramen 

för ett forskningsprojekt som undersöker barns läranderesor från förskola till 

skola (Garpelin, 2011). Projektet innefattar fallstudier i förskolor och skolor, 

individuella intervjuer och gruppintervjuer med barn, vårdnadshavare och 
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lärare (se beskrivning av projektet i kapitel 1). I föreliggande kapitel 

presenteras och diskuteras resultat från 18 kvalitativa intervjuer med lärare 

som arbetar i årskurs 1-3 i två kommuner i Sverige, X och Y 2 . Båda 

kommunerna omfattar en medelstor stad, förorter och landsbygdsområden. 

Lärarna representerar 11 olika slags skolor, sett till socioekonomiska och 

kulturella förhållanden. Alla lärare som deltog i studien har relevant 

lärarutbildning för åldersgruppen och för ämnet svenska. Elva av dem har 

arbetat i 31-40 år, en i 21-30 år, tre i 11-20 år och två av dem i 1-10 år. I 

resultatet citeras lärarna med hänvisning till kommun och nummer (X1-10, 

Y1-8). Lärarna kontaktades per telefon och informerades om syftet med 

studien och de etiska riktlinjerna för forskning (www.codex.vr.se), som har 

beaktats noggrant i studien. 

De kvalitativa intervjuerna kan beskrivas som tematiskt öppna, det vill 

säga öppna i den meningen att forskaren har försökt att utveckla samtalet, men 

samtidigt följt en struktur som baserades på ett antal förutbestämda 

ämnesområden eller teman (Forsey, 2012; Kvale & Brinkmann, 2009). Dessa 

teman var: kontinuitet i barns läs- och skrivlärande från förskoleklass till klass 

1; barns olika förutsättningar, erfarenheter och behov; undervisning; att 

förebygga och möta hinder; specialpedagogiskt stöd. 

Intervjuerna ägde rum på lärarnas arbetsplatser. Varje intervju varade 

mellan 45 och 90 minuter och intervjuer spelades in i sin helhet på en MP3-

spelare. Dessa inspelningar överfördes sedan till datafiler och gjordes 

anonyma. 

Dataanalys 

Studien genomfördes inom en interpretativ tradition (Erickson, 1986) och med 

inspiration från hermeneutik, såsom den beskrivs av Ödman (2007). Det 

innebär att bearbetning och analys av data kan beskrivas som en kontinuerlig 

process, inklusive både det praktiska och det analytiska arbetet. Det empiriska 

materialet har behandlats och analyserats i flera steg. 

 

1) Det första steget innebar att lyssna på de inspelade intervjuerna och 

transkribera dem. De flesta intervjuerna har transkriberats ord för ord, men det 

talade språket har översatts till en skriftlig språkform. 

2) Transkripten lästes och granskades flera gånger, sorterades sedan och 

kodades i förhållande till intervjuguidens teman och sammanfördes i en första 

text. 

3) Texten från tolkningarna av varje intervju analyserades, jämfördes och 

sammanställdes sedan i en beskrivning med olika teman som framkom av 

analysen. 

                                
2 Resultat från studien har tidigare presenterats i Sandberg, Hellblom-Thibblin & Garpelin 
(2015).  
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4) På detta stadium karakteriserades analysen av de hermeneutiska och 

dialektiska egenskaperna mellan vad lärarna uttrycker i intervjuerna och de 

teoretiska perspektiven. 

5) I ett femte steg omarbetades den slutliga texten och omstrukturerades. 

Resultat 

Resultaten presenteras i två delar med utgångspunkt i de två forskningsfrågor 

som användes för studien. Den första delen visar vad som karaktäriserar den 

första formella läs- och skrivundervisningen i årskurs 1, enligt lärarna i 

studien. Den andra delen belyser de metoder och strategier som identifieras i 

lärarnas berättelser om hur de arbetar för att uppmärksamma och stödja barn 

med olika förutsättningar, erfarenheter och behov. 

Läs- och skrivundervisning i årskurs 1 

En faktor av betydelse för läs- och skrivundervisning i årskurs 1 är att de allra 

flesta av de elever som börjar årskurs 1 redan har gått ett år i förskoleklass. 

Bland de intervjuade lärarna råder samstämmighet om det positiva för 

eleverna som börjar i årskurs 1 av att ha gått tillsammans under ett år i 

förskoleklass. Det positiva handlar dels om att barnen betraktas som 

förberedda på ett socialt såväl som ett akademiskt plan. De lärare som har 

erfarenheter från ett tidigare system, då barnen kom till skolan direkt från 

förskola eller hem, talar om att barnen nu är mer socialt förberedda, när det 

gäller trygghet i skolans miljö och med varandra. Bland lärarna uttrycks att de 

uppfattar det som ett övergripande mål för förskoleklassen att ge barnen en 

stabil social grund. En uppgift för lärare i förskoleklass anses vara att ”få 

samman gruppen”, så att fokus sedan kan läggas på läs- och skrivlärande. 

Förutom den sociala förberedelsen talas också om värdet av det arbete med 

strukturerade språklekar som genomförs i många förskoleklasser. På grund av 

det upplevs barnen av lärarna vara väl förberedda inför kravet på att lära sig 

att läsa och skriva när de börjar i årskurs 1. 

Flera av lärarna talar om ”suget” efter att få sätta igång med ”skolarbete” 

och böcker, som finns hos många av eleverna när de kommer till årskurs 1. 

Bland de lärare som har lång erfarenhet uttrycks att barnens erfarenheter och 

förkunskaper förändrats över tid. Å ena sidan uppfattas barnen nu generellt 

kunna mera, till exempel om bokstäver eller om språkets kod. Samtidigt talar 

flera av lärarna om att de upplever det som att barnen har ett sämre utvecklat 

ordförråd nu än tidigare och att de är mera splittrade inför skolarbetet. De 

språkliga aktiviteter som de allra flesta barn nu tar del av i förskola och 

förskoleklass ses som en orsak till att många barn idag är på god väg eller 

redan läser när de kommer till skolan. 
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Det finns organisatoriska och även pedagogiska skillnader mellan de 11 olika 

skolorna som förekommer i studien vad gäller förskoleklass och årskurs 1-3. 

Gemensamt för dem alla är emellertid att förskoleklassen utgör en egen enhet, 

ett gränsland mellan förskola och skola. Lärarna i förskoleklass bildar ett eget 

arbetslag eller möjligen ett gemensamt med personalen på fritidshemmet. 

Förskoleklass och årskurs 1 beskrivs av en av lärarna som två olika 

verksamheter som ligger under samma tak men att både lärare och barn i 

förskoleklass är lite ”off”. Det förefaller inte existera någon gemensam 

plattform för didaktiska samtal eller utveckling av läs- och skrivpraktiker för 

lärarna i förskoleklass respektive årskurs 1. En av lärarna beskriver detta med 

utgångspunkt i ett utvecklingsprojekt som pågår på skolan. Projektet handlar 

om en metod för läs- och skrivinlärning som ska implementeras och som utgår 

ifrån att arbetet påbörjas bland barnen redan innan skolstart. 

Det här är egentligen väldigt tråkigt apropå övergångar och förskoleklass. Det här 
ska man börja med i förskoleklass men personalen i förskoleklassen har inte fått 
gå kursen. Det var speciella pengar som var riktade till årskurs 1-3, så därför har 
ju de gått miste om det. Tyvärr, för det är ju där man ska börja med att barnen bara 
får skriva, så där som barn låtsasskriver samtidigt som de berättar en berättelse 
och pedagogen ska då översätta till text. Sedan ska barnen kunna ringa in och då 
blir det att de tränar att göra rörelser med handen och pennan. Så det är ett väldigt 
stort minus att de inte hade det med sig. Jag säger inte att de inte var utrustade för 
att komma hit och jobba med det men de hade kommit längre om de hade haft 
chansen att starta. Inte ens den här gången fick de vara med, för vi fick fyra gånger 
till under den här våren. (Y8) 

 

Den didaktiska samverkan som beskrivs av i princip alla lärare i intervjuerna 

handlar om att lärarna i förskoleklass arbetar med strukturerade språklekar 

från det så kallade Bornholms-projektet och att dessa aktiviteter sedan följs 

upp under de första veckorna i årskurs 1. Bortsett från detta innebär den första 

läs- och skrivundervisningen en ”nystart” för eleverna som utgår ifrån de 

metoder och arbetsformer som väljs av läraren i årskurs 1.  

Lärarna i studien betonar att den första formella läs- och 

skrivundervisningen på ett eller annat sätt måste innehålla ett strukturerat 

arbete med den alfabetiska koden och på så sätt befästa sambandet mellan 

fonem och grafem för eleverna. Ett vanligt mönster är att läraren presenterar 

en bokstav per vecka för alla elever, och sedan bearbetas och praktiseras ljudet 

och formen av den aktuella bokstaven på skilda sätt och med olika sinnen. 

Ja, läser att läsa, jag presenterar en bokstav varje vecka. Hela klassen arbetar 
tillsammans, vi lyssnar på bokstaven, vi lyssnar på den i ord, vi tittar på hur den 
skrivs, pratar om den och de ger förslag på ord som det är i. Sedan tränar de denna 
bokstav genom olika typer av aktiviteter. De skär, klistrar in, letar efter ord, 
skriver, analyserar ljud. Det är lite annorlunda med olika bokstäver. (Y3) 
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Dessa aktiviteter om "veckans bokstav” är ibland organiserade som ett tema 

och påverkar flera andra ämnen, som musik, konst och natur. Ett vanligt sätt 

att arbeta är att hela gruppen i början av läsåret följer samma process under 

lärarens vägledning. Hur länge och i vilken utsträckning den gemensamma 

arbetsprocessen pågår varierar och kan relateras till val av metoder och rutiner, 

men också till barnen i gruppen. Något som ofta används är ett arbetsschema 

för att strukturera arbetet med bokstäver. När detta schema blir välbekant för 

eleverna får de fritt fortsätta att välja bokstäver och arbeta med dem i egen 

takt. Vilka moment som ingår i arbetsschemat med bokstäver anpassas 

individuellt beroende på var barnen befinner sig i sin lärandeprocess. 

Något som visas i intervjuerna är lärares erfarenheter av att strukturerad 

läs- och skrivundervisning som följer en tydlig och logisk arbetsgång ger 

bättre förutsättningar för de barn som riskerar att möta hinder i sitt lärande. 

Läraren som citeras nedan har lång erfarenhet av att undervisa i läsning och 

skrivning i flera olika sammanhang och miljöer. 

Och det tror jag, med de barn som har svårt att läsa, att det är lättare med 
ljudmetoden / / ... / / Jag är inte utbildad speciallärare men det är min erfarenhet. 
Jag tycker det är lättast att lära de svaga barnen att läsa med ljudmetoden. Och jag 
har hittills inte haft någon elev som inte har lärt mig att läsa, med min vetskap. Jag 
har träffat många barn, barn med intellektuell funktionsnedsättning och 
språkproblem och jag har använt denna metod som en bas / / ... / / Ja, för de barn 
som inte har lärt sig att läsa det är ljudmetod, ja. (X4) 

 

Lärarna i studien lägger stor vikt vid att eleverna ska ges möjlighet att 

upptäcka glädjen och fördelarna med att läsa och skriva. För att motivera och 

stimulera läslärarande försöker lärarna att på olika sätt bygga på elevernas 

erfarenheter och intressen. Ett sätt att göra detta är att skapa många rika 

möjligheter för eleverna att läsa själva och att de kan välja texter som är passar 

för deras utvecklingsnivå och som de finner intressanta. 

Det är mycket viktigt att eleverna läser, att de läser enkla texter. De läser, de läser 
för mig, de läser för sina klasskamrater. Vi läser mycket i klassrummet, mycket 
läsning. Nu läser de för sig själva, tio minuter varje dag. (Y2) 

 

En annan aspekt av läsundervisningen som lyfts i intervjuerna är gemensam 

läsning och bearbetning av olika typer av texter. Det handlar att 

undervisningen långsamt bygger upp elevernas förståelse av olika slags genre 

och dess specifika särart samt av hur berättelser konstrueras. Att samtala om 

texter ses också ha stor betydelse för hur eleverna utvecklar sitt ordförråd. 

Det här måste vi lära oss, det här är superviktigt, det här med flera lästimmar i 
skolan, att barnen läser och att man lyssnar på dem när de läser, det har jag faktiskt 
tänkt mer på nu i ettan. Läsgrupper och att försöka behålla deras lust till läsning. 
(Y8) 
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Från vad som uttrycks i intervjuerna framträder en stark betoning av barns 

eget skrivande. Skrivning, som exemplifieras i intervjuerna, handlar både om 

enskilt skrivande, till exempel dagböcker eller berättelser, och gemensamt 

skrivande: 

Ibland skriver vi historier tillsammans, vi pratar och eleverna kan komma med en 
början och ett slut och en del händelser däremellan, så att de kommer in i en 
berättelses struktur. Så när vi skrev berättelsen tillsammans, fick de den utskriven 
efteråt och sedan läste de texten och markerade ord de känner igen och kan läsa. 
(Y4) 

 

En didaktisk metod i den tidiga läs- och skrivundervisningen som används av 

vissa lärare kallas "Att skriva sig till läsning". Den bygger på en strategi som 

bygger på att eleverna utvecklar skriv- och läsförmåga genom att arbeta parvis 

med att skriva texter på dator. Träning på att skriva för hand påbörjas först 

efter att eleverna kan läsa och skriva en text på dator. 

Det är ett bra sätt att lära, alla har ju berättelser i sig, det utgår ifrån det. Man måste 
inte kunna skriva snyggt för att skriva en saga och många barn blir ju, ah, jag kan 
ju inte skriva det. Man väljer de korta orden för att det är besvärligt och man blir 
trött i handen. Sedan är de två som hjälps åt. Man kan inte säga att alla berättelser 
är fantastiska men de tycker att det är roligt att komma fram till datorn. Det blir ett 
helt annat tänk, en annan drivkraft i att man hjälps åt. (X14) 

 

Det är inte någon av lärarna som uppger att de använder sig av endast en 

metod. Det kan emellertid urskiljas två olika förhållningssätt. Det första är att 

man säger sig ha hittat sin egen variant att arbeta utifrån. Det bygger ofta på 

att man genom åren har prövat olika metoder och arbetssätt och tagit tillvara 

och bevarat sådana didaktiska moment som man tycker har fungerat bra. Ett 

sådant, bland lärarna ofta nämnt moment, är det strukturerade bokstavsarbetet 

hämtat från traditionell ljudmetod. Ett annat är den från LTG-metoden 

hämtade gemensamma textproduktionen, som många talar om.  

Jag har inte samma läsundervisning med alla utan jag tycker, jag är väldigt 
intresserad av LTG-metoden för jag tycker att gör vi något tillsammans, skriver en 
text så är ju alla med på den. Och det kan man ju göra med förskoleklassen också. 
”Vi har varit i skolan idag, vi har..” så hittar man på och så skriver man kanske 
alla namnen och så räknar man meningar eller bokstäver eller vad det nu är. Man 
kan gå in på hur mycket som helst, vilket håll man skriver eller. Och det är ju min 
erfarenhet att jag inte bestämmer att först ska jag kolla det utan det beror på 
gruppen. Har jag duktiga som är på bettet, det är klart jag gör svårare övningar. 
Men har jag inte det så kanske jag tar in dem och gör andra grejer med dem. (Y11) 

 

Det finns också lärare som, även om det är långt ifrån till punkt och pricka, 

följer en särskild metod eller är starkt inspirerade av en särskild pedagogisk 

inriktning, som till exempel Montessori-pedagogik. Dessa lärare lyfter särskilt 

fram det sensoriska materialet, som upplevs intressant att hålla på med och 
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som får barnen att koncentrera sig och på ett lustfullt sätt lära in saker som de 

med vanliga övningsböcker skulle finna tråkiga. Som positivt ses också den 

tydliga tanken inom Montessori att få arbeta där man befinner sig i sitt lärande.  

Mötet med elevers olika förutsättningar, erfarenheter och behov 

I lärarnas berättelser om sin undervisning kan förstås att variationen bland 

barnen både kan upplevas som en av de faktorer som gör arbetet intressant och 

meningsfullt men också innebära en stor utmaning. Det är en stor spridning 

mellan eleverna på många olika sätt, bland annat när det gäller läs- och 

skrivutveckling. Samtidigt som flertalet barn i allmänhet upplevs väl 

förberedda språkligt sett när de kommer till skolan är skillnaderna mellan 

barnen vad gäller läs- och skrivutveckling större nu än tidigare. Enligt de 

intervjuade lärarna befinner barnen sig på mycket olika nivåer när de börjar i 

årskurs 1. Vissa barn kan bara några få bokstäver medan andra barn läser 

flytande sedan flera år.  

Många gånger kan det ju vara barn som har svårt för det här med bokstäver, de har 
inte tagit det till sig på förskolan, nappat på det utan har lekt i stället. De kan då 
kanske fem bokstäver när de börjar och en del då har väldigt svårt och då håller 
man det ifrån sig så mycket man kan. Ofta är det ju det att man har svårt för det 
och då har man inte tagit det till sig innan. (X1) 

 

Det upplevs som att man som lärare står tämligen ensam i ansvaret med att 

tillgodose allas behov och anpassa undervisningen till alla elever i klassen. 

Som en av lärarna uttrycker det blir man ibland tvungen att lägga sig på en 

”mellannivå” (Y3). Utmaningen eller dilemmat med att erbjuda alla olika 

elever undervisning, material, arbetssätt som är optimala för var och en 

hanteras på olika sätt av lärarna.  

En strategi för att möta och hantera variationen bland eleverna är att i hög 

grad individualisera läs- och skrivundervisningen. Individualisering kan med 

utgångspunkt i intervjuerna förstås på två olika sätt. Ett sätt vilar på en 

grundläggande idé om att eleverna kommer att lära sig och utvecklas på sin 

nivå och takt med hjälp och stöd från mer erfarna klasskamrater eller från 

läraren. Läs- och skrivundervisningen bygger följaktligen på individuella 

arbetsscheman och självinstruerande material. En annan förståelse av termen 

individualisering som är synlig i intervjuerna är en undervisning som utgår 

ifrån det gemensamma, till exempel bokstavsarbete eller texter, men med 

differentierade uppgifter och material.  

Det är inte lätt idag att känna att du möter barnens behov och att du individualiserar 
ordentligt. Jag har en sorts bas för alla och sedan gör jag arbetsscheman som är 
individualiserade. Även om det kanske är så att fem elever har samma. Ja, så 
anpassar du dig: han läser så bra, då borde han ha en kapitelbok och några 
uppgifter om läsförståelse och en annan elev behöver något helt annat. (X2) 
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I lärarnas berättelser kan en undervisningsstrategi som syftar till att 

uppmärksamma varje individs unika förmåga att lära identifieras, det uttrycks 

som att ta hänsyn till elevernas olika lärstilar. Eftersom eleverna har olika sätt 

att uppfatta och bearbeta information blir variation och möjlighet att använda 

olika sinnen i lärandesituationerna viktiga. När det gäller inlärningssätt 

uttrycks också en stark betoning på den fysiska miljön, hur man gör 

klassrummet till ett rum för lärande. 

En viktig uppgift i det didaktiska arbetet som tas upp av lärarna är att läs- 

och skrivundervisningen görs intressant och lockande för elever i årskurs 1. 

Det kan till exempel vara att låta undervisningen utgå ifrån ett tema som barn 

tycker är spännande och engagerande. För en tid genomsyrar arbetet det 

aktuella temat i klassrummet och erbjuder alla barn en chans att delta och 

bidra, baserat på den egna förmågan. Tematisk undervisning kombinerar olika 

sätt att uttrycka sig och lära och ger på så sätt variation och alternativa vägar 

till lärande. En av lärarna talade till exempel om hur skriftlig kommunikation 

med en fantasifigur kan vara motiverande för eleverna och främja 

meningsfullt och intresseväckande skrivande och läsande: ”Överhuvudtaget 

dramatisera svenska, till exempel ha monstertema, skriva monstersagor, prata 

monster och vara monster (X3)”. 

I de skolor som ingår i studien genomförs en kartläggning av var eleverna 

befinner sig i sin läs- och skrivutveckling strax innan barnen lämnar 

förskoleklass eller precis efter att de har börjat i årskurs 1. Kartläggningen 

innehåller ofta ett standardiserat test av språklig medvetenhet och läs- och 

skrivförmåga. Denna kvantitativa form av kartläggning kompletteras 

vanligtvis med en mer kvalitativ, såsom samtal med barnen, observationer i 

klassrummet, barns portfolios och individuella utvecklingsplaner. Den 

speciallärare eller specialpedagog som ansvarar för årskurs 1 brukar vara den 

som initierar och administrerar testen. Enligt vad som framkommer i 

intervjuerna är det inte vanligt att erbjuds något specialpedagogiskt stöd inom 

eller utanför klassrummet i årskurs 1; den typen av stöd är huvudsakligen 

riktad mot elever i högre årskurser. Det anges både didaktiska och 

organisatoriska skäl för att inte ge särskilt stöd i årskurs 1. Den didaktiska 

aspekten handlar om att eleverna i första hand ska delta i den vanliga läs- och 

skrivundervisningen innan de identifieras som en elev i behov av särskilt stöd. 

Bland lärarna uttrycks en tvekan inför individuella åtgärder, särskilt när det 

gäller segregerande sådana, eftersom de kan leda till stigmatiserande effekter 

för eleverna. Organisatoriska aspekter kan vara att speciallärare inte har 

tillräckligt med tid för att arbeta förebyggande utan de måste lägga resurserna 

på att stödja äldre elever.  

Ja, det specialpedagogiska stödet har minskat de senaste åren. Resurserna läggs på 
äldre elever, en sista satsning innan eleverna ska gå vidare till gymnasiet. Jag 
tycker att det är nödvändigt att vända det. Om du lägger mer resurser på de yngre 
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barnen kanske de inte behöver så mycket stöd när de blir äldre. Men det finns inte 
tillräckligt med resurser och i årskurs 1 har vi inget annat stöd än råd från en 
speciallärare. (Y6) 

 

En annan identifierad orsak som anges i intervjuerna är att 

specialläraren/specialpedagogen inte arbetar direkt med eleverna utan bara på 

ett övergripande och rådgivande plan. De lärare som kommenterar det 

rådgivande stödet från specialpedagog eller andra yrkeskategorier med 

elevhälsoansvar ser det som att det möjligen kan fungera som bekräftelse eller 

för att få prata av sig, men knappast som ett stöd som medverkar till en 

förändring eller utveckling av det didaktiska arbetet i att möta olika barn: ”När 

man går dit har man redan prövat plan A, B och C”(X3). Som svar på frågan 

vad plan A, B och C kan innebära konkret talar läraren i citatet om att det 

innebär att man granskar och funderar kring sin undervisning och hur man kan 

förändra, för att det ska bli bättre för en viss elev eller en grupp av elever. Det 

handlar om att reflektera kring innehåll, nivå på uppgifter, material, böcker 

och arbetssätt. Eller att man kanske behöver ändra på den fysiska 

utformningen i rummet. Ett exempel på hur lärare själva löser problemet med 

att erbjuda eleverna individuellt stöd är att hen erbjuder individuell 

undervisning efter det att skolan är slut. Som beskrivs erbjuds denna form av 

stöd på frivillig basis och i nära samarbete med föräldrarna och det uppfattas 

som positivt av barnen: ”Specialpedagogen räcker inte till, jag brukar sitta 

kvar efter skolan och läsa med någon och jag ser effekterna när man kan sitta 

varje dag”. (X5) 

Avslutande reflektion 

Nästan alla barn i Sverige går i en förskoleklass innan de börjar i grundskolans 

årskurs 1. De lärare som har intervjuats är alla klasslärare för årskurs 1-3, 

något som innebär att de möter och undervisar barnen som börjar i årskurs 1 

efter ett år i förskoleklass. I intervjuerna framkommer att lärarna har en positiv 

bild av aktiviteterna som förekommer i förskoleklassen, på så sätt att de anses 

förbereda barnen väl för skolans krav och förväntningar. De aktiviteter i 

förskoleklassen som syftar till att barnen ska känna sig trygga och utveckla 

sociala förmågor ses som en grund för fortsatt akademiskt lärande. Det är ett 

synsätt som förekommer i flera studier som rapporterar forskning om 

pedagogiska övergångar (t.ex. Dunlop, 2017; Peters, 2010).  

Ytterligare en komponent i arbetet som görs i förskoleklassen och som 

uppskattas av lärarna i intervjuerna är aktiviteter och undervisning som 

främjar språklig medvetenhet i allmänhet och fonologisk känslighet i 

synnerhet. Den forskning som genomfördes i det så kallade Bornholm-

projektet (Lundberg et al., 1988) samt många efterföljande studier 

(t.ex.Partanen & Siegel, 2013) och det undervisningsmaterial som utvecklades 
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i enlighet med dessa resultat spelar en viktig roll i lärarnas berättelser. 

Eleverna anses generellt vara väl förberedda när de kommer till skolan, många 

av dem har knäckt den alfabetiska koden och några läser redan flytande. 

Lärarnas uttrycker att det är vanligt att arbetet med strukturerade språklekar 

fortsätter även i årskurs 1. Dessa språklekar är exempel på något som fungerar 

som en röd tråd, en slags kontinuitet mellan läs- och skrivaktiviteter i de två 

skolformerna, förskoleklassen och årskurs 1.  

Lärarna i studien talar om barnen och lärarna i förskoleklassen som att de 

är lite "vid sidan av" och denna särskiljning gäller inte minst det didaktiska 

samtalet och samarbetet. Som framgår av tidigare studier (Athola et al., 2010, 

Peters, 2010, 2014) har gemensamma didaktiska plattformar, ”borderlands”, 

stor betydelse i övergången från förskola till skolan för barns lärprocesser. Det 

som framgår av denna studie är att det inte finns några sådana gemensamma 

plattformar där lärare från förskoleklassen och grundskolan träffas och 

behandlar didaktiska frågor relaterade till läsning och skrivning. 

Det finns några faktorer som framträder i föreliggande studie som måste 

ses som problematiska i förhållande till barns olika förutsättningar, 

erfarenheter och behov. Det är en bild som ligger i linje med tidigare forskning 

om kontinuitet i barns skriftspråkslärande vid pedagogiska övergångar 

(Hellblom-Thibblin, Sandberg, Andersson & Garpelin, 2013; Sandberg, 2012; 

Sandberg et al., 2014). Enligt lärarna i studien bidrar de aktiviteter som syftar 

till att stimulera språk-, skriv- och läsutveckling i förskoleklass till en positiv 

inlärningsprocess för många barn. Det finns dock en grupp barn som inte 

verkar gynnas av dessa aktiviteter. Utsagorna från lärare med lång erfarenhet 

indikerar till och med att skillnaderna mellan barnen som börjar i årskurs 1 

upplevs ha ökat över tid. Forskning (t.ex. Scanlon et al., 2008) pekar på ett 

antal faktorer som har betydande effekter på barns möjligheter att tillägna sig 

skriftspråklighet. En av dessa faktorer är att medveten språklig stimulans som 

inkluderar och integrerar såväl form som funktion före och under den första 

tiden med formell läs- och skrivundervisning bidrar till att färre barn möter 

hinder i sitt lärande. Genom denna tidiga språkliga stimulans skapas bättre 

möjligheter för alla barn att utveckla läsning och skrivning och utjämnar på så 

sätt biologiska, psykologiska och sociala skillnader. En nyckelfaktor är 

givetvis att alla barn verkligen deltar i dessa aktiviteter och att särskild 

uppmärksamhet och stöd kommer att ges till barn som till exempel visar 

undvikande strategier eller långsam språkutveckling. 

Lärarnas uttalanden återspeglar ett brett spektrum av metoder och 

tillvägagångssätt när det gäller den första formella läs- och 

skrivundervisningen. Läraren som säger att hon använder "helt språk, phonics 

och stavelsesmetod" representerar väl detta pluralistiska sätt att se. Ur lärarnas 

berättelser framträder ett didaktiskt tillvägagångssätt som integrerar både 

form och funktion av språk (Gough & Tunmer, 1986). De arbetar på olika sätt 

med läsning och skrivning både som individuell färdighet och som social 

aktivitet (jfr Luke & Freebody, 1999). Detta undervisningssätt stöds av den 



 122 

forskning som har sökt klargöra framgångsrika undervisningsstrategier och 

läromiljöer för barns läs- och skrivutveckling. Ytterligare ett sätt att arbeta 

som beskrivs av samtliga lärare i studien och som har starkt vetenskapligt stöd 

är tydlig och riktad undervisning i den alfabetiska koden. Detta särskilt för de 

elever som riskerar att möta hinder i sitt läs- och skrivlärande (Kamhi & Catts, 

2014; Snow & Juel, 2007; Stanovich, 2000). 

En av forskningsfrågorna i denna studie handlar om lärarens erfarenheter 

av och strategier för att möta olika elevers individuella förutsättningar, 

erfarenheter och behov, särskilt relaterat till läsning och skrivundervisning. 

Såsom det beskrivs av lärarna i studien är det stora skillnader mellan barnen 

som börjar årskurs 1 och lärarnas erfarenhet är att det är svårt att tillfredsställa 

allas behov. De använder sig av olika strategier för att identifiera och svara 

mot elevernas olika behov. Ett sätt att möta olikhet som förefaller vara väl 

använt i skolorna är olika sätt att kartlägga och dokumentera elevernas 

lärande. Detta sker med hjälp av utvecklingsscheman, screeningtest och 

intervjuer. Det här är något som Myrberg (2001) framhäver, med avseende på 

"diagnostiskt synsätt", som en praxis av stor betydelse för framgångsrik 

läsning och skrivundervisning. 

Från vad som beskrivs av lärarna framträder en försiktig eller till och med 

ängslig inställning till att ge specialpedagogiskt stöd och/eller interventioner 

under det första året i skolan. Specialpedagogerna/speciallärarna arbetar inte 

alltid med att ge stöd till eleverna utan företrädesvis med att genomföra 

kartläggningar och erbjuda rådgivning till klasslärarna. Det 

specialpedagogiska stöd som ges direkt till elever är huvudsakligen riktat till 

äldre elever som befinner sig i långvariga och svårbemästrade läs- och 

skrivsvårigheter och är på så sätt mer åtgärdande än förebyggande. Det är inte 

vanligt med ett nära samarbete mellan lärare och specialpedagog/speciallärare 

eller att särskilt stöd i ges klassrummet under skolans första år (jfr Tjernberg 

& Heimdahl Mattsson, 2014). De beskrivna specialpedagogiska insatserna 

som beskrivs i intervjuerna är problematisk mot bakgrund av den snabbt 

etablerade Matteuseffekten (Stanovich, 1986, 2000) och de olika studierna 

som visar hur bristande stöd i läs- och skrivlärandet kan påverka psykologiskt 

välbefinnande, självförtroende och framtida lärande (Gustafsson et al., 2010; 

Halonen et al., 2006; Hagtvet et al., 2016; Taube, 1988). 

Skolstart och läs- och skrivundervisning är frågor som diskuteras ofta och 

många forskningsrapporter belyser detta område från olika vetenskapliga 

horisonter. Denna studies bidrag är 18 olika lärares perspektiv som 

gemensamt representerar en rik kollektiv erfarenhet av att arbeta med läs- och 

skrivundervisning årskurs 1 och att främja lärande och utveckling för alla 

olika elever. Studien genomfördes inom en kvalitativ tradition med intervjuer 

och resultatet kan således inte generaliseras till att vara giltigt för lärare i 

allmänhet. Det som framkommit i studien bidrar snarare till en fördjupad 

förståelse av lärares didaktiska arbete med att möta elever med olika 
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förutsättningar, erfarenheter och på så sätt till ett samtal om lärmiljöer som 

erbjuder goda villkor för alla barns läranderesor i en skola som är för alla. 
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Kapitel 8 Pedagogiska övergångar med fokus 
på identitetsskapande processer och 
grupptillhörighet ur lärares perspektiv  

Tina Hellblom-Thibblin 
 

 

 

I detta kapitel presenteras och diskuteras resultatet av en studie vars syfte var att 

fördjupa kunskapen om hur barn med olika förutsättningar och erfarenheter kunde 

uppfattas och förstås vid pedagogiska övergångar, särskilt avseende hinder och 

utmaningar. Studiens empiriska data utgick från fokuserade gruppintervjuer med 

lärare från förskola, förskoleklass och första klass i grundskolan. En kvalitativ ansats 

valdes. Det teoretiska ramverk som användes bygger på ett ekologiskt synsätt på 

lärande och utveckling. Studien visade innehållsliga förändringar vid de olika 

övergångarna med en betoning på gruppgemenskap i förskolan till ökad 

uppmärksamheten på individuell förmåga vid de övriga övergångarna. I resultatet 

framträder identitetsskapande och grupptillhörighet som parallella processer och detta 

diskuteras i kapitlet som en komplexitet i en inkluderande skola. 

 

Nyckelord: ekologiskt perspektiv, grupptillhörighet, identitetsskapande 

process, inkludering, pedagogiska övergångar 

Inledning 

I skolan möter barn med sina unika ‛ryggsäckar’ (Peters, 2010) olika miljöer. 

Barns skiftande förutsättningar och erfarenheter kan innefatta social 

bakgrund, lärande, beteendevariationer, kulturella och språkliga skillnader 

(Petriwskyj, 2010). Utveckling av sociala relationer, liksom främjande av 

kreativitet och positiva erfarenheter i skolan har betydelse för barnets 

läranderesa (Peters, 2014). En central utgångspunkt är då att fördjupa 

förståelsen av hur alla barn med sina behov möts och utvecklas i skilda 

pedagogiska miljöer. Pedagogiska övergångar mellan och inom förskolan och 

skolan förändras över tid och sätter fokus på relationer, processer och 

identitetsförändringar (Corsaro & Molinari, 2005). I studier kring barns och 
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ungas lärande uppmärksammas konsekvenser av en viss sorts kategorisering 

utifrån identitetsskapande processer (Renshawa, Choob & Emerald, 2014). 

Tendensen att identifiera barn med stöd av olika kategoriseringar kan leda till 

en form av identitetsskapande eller stämpling (Mowat, 2014). Den 

diagnostiska processen tar fasta på identifiering, kartläggning och bedömning, 

vilket leder till en kategorisering. Det betyder att kategoriseringsprocessen i 

vissa fall är parallell med identitetsprocessen (Hacking, 1999; Hjörne & Säljö, 

2014; Mowat, 2014; Renshaw, Choo, & Emerald, 2014). Identitetsskapande 

processer kan vara ett resultat av interaktionen mellan individen och 

sammanhanget och utgör en del i en dynamisk process (Flum & Kaplan, 2012; 

Junehui 2010). Något liknande uttrycker Corsaro och Molinari (2005) som 

betonar vikten av att beakta flera samverkande variabler i samband med 

pedagogiska övergångar, såsom samspelet mellan enskilda personer och 

sammanhanget där relationer skapas och återskapas. Även Dockett, 

Petriwskyj och Perry (2014) lyfter fram betydelsen av relationer mellan barn 

och vuxna liksom mellan barn och sammanhanget där identiteter konstrueras 

och bedöms. 

Ett utbyte av pedagogiska erfarenheter i diskussioner mellan olika 

yrkesverksamma som arbetar med barns lärande i vardagen kan bidra till en 

djupare förståelse av hur barn bemöts i skilda pedagogiska miljöer. Det finns 

därför skäl att uppmärksamma vad lärare uppfattar som barns skiftande 

förutsättningar och det sammanhang de utgör en del av. Samtal om barnen i 

förskola och skola behandlas i flera studier kring övergångar och särskilt 

kopplat till den mening lärare ger övergångar (Garpelin et al., 2010; Ackesjö, 

2014, Lago,2014). Lärares samtal om barn kan vara ett resultat av olika bilder 

av barnet, bilder som i sin tur kan ha påverkats av lärares syn på kunskap och 

lärande (se t.ex. Ackesjö, 2014). Särskild betydelse får socialisationsprocesser 

och kontextuella faktorer i formandet av barnet vid övergången från förskolan 

till förskoleklass (Lagos, 2014). I konstruktionen av bilden av barn i förskola 

och skola får samtalet en central roll (Ackesjö, 2014; Bjevsjö, 2013; Lutz, 

2009). 

Med utgångspunkt från en tidigare studie (Hellblom-Thibblin, Sandberg & 

Garpelin, 2017) om barns övergångar är syftet med detta kapitel att fördjupa 

förståelsen av de förändringar som kännetecknar barns övergångar, särskilt 

med avseende på identitetsskapande processer och grupptillhörighet. I ett 

tidigare bokkapitel (Hellblom-Thibblin & Sandberg, 2015) har barns 

övergångar diskuterats med utgångspunkt från den studien. Den frågeställning 

som ska besvaras i kapitlet är: Vilka förändringar kännetecknar barns 

övergångar till förskola, förskoleklass och skola, särskilt med avseende på 

identitetsskapande processer och grupptillhörighet? 
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Bakgrund 

I det följande presenteras aktuell forskning som kan anknytas till pedagogiska 

övergångar så som identitetsskapande processer, gruppgemenskaper och 

inkludering. 

Övergångar, beredskap och inkludering 

Att börja i skolan är en dynamisk, interaktiv process mellan alla inblandade 

(Peters, 2014; Sandberg, 2012). Framgångsrika pedagogiska övergångar 

innebär att man bygger säkra, respektfulla och ömsesidiga relationer. Ett 

resultat av sådana relationer är att alla deltagare ser sig som värdefulla 

medlemmar i en skolgemenskap (Dockett & Perry, 2011). En framgångsrik 

övergång till skolan kan, utifrån detta, grundas i relationer mellan de 

inblandade eleverna (Dockett & Perry, 2009). Ett sätt att se på övergångar, 

enligt Peters (2014), är att betona förändrade roller och identiteter samt 

kontextuella förutsättningar. Utifrån detta finns en tydlig koppling till 

identitetsskapande processer. Dockett, Petriwskyj och Perry (2014) betonar 

identitetsförändringar vid pedagogiska övergångar. 

av barnens berättelser. 

Educational transitions, such as transitions to school, involve changes in the 
identity and agency of individuals, as they engage in different educational contexts 
and adopt different roles (ibid, p. 189). 

 

Pedagogiska övergångar i skolan kan innefatta planerade aktiviteter eller 

processer och ett samarbete mellan berörda som bidrar till framgångsrika 

övergångar (Dockett & Perry, 2009). Övergången till skolan kan också vara 

kritisk, till exempel att behöva anpassa sig till skolmiljöns krav. Resultaten 

från en studie av Margetts (2002) visar ett samband mellan barns anpassning 

till skolans första år, personliga karakteristika, övergångsaktiviteter, barns 

förskola och tidiga skolupplevelser. Corsaro och Molinari (2000) använder 

begreppet “priming events” för att analysera övergångsaktiviteter 

Priming events involve activities in which children, by their very participation, 
attend prospectively to ongoing or anticipated changes in their lives (ibid, p. 17). 

 

Begreppet bidrar till en förståelse av vad det innebär att gå från ett socialt 

sammanhang i en gemenskap till ett nytt sammanhang i en ny gemenskap. 

Diskussioner om övergångar till skolan innebär även frågor om beredskap, att 

vara skolförberedd. Enligt Dockett och Perry (2009) ses beredskapen som ett 

relationellt begrepp, som påverkas av de erfarenheter, interaktioner och 

samband som medieras av relationer. Beredskap för att börja i skolan innebär 

att man beaktar många variabler, såsom barnet och miljön, samt sociala och 
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kulturella sammanhang som kan påverka hur beredskapen kan definieras och 

förstås.  

Lärares förmåga att bemöta barns skilda behov har diskuterats och 

problematiserats sedan den inkluderande skolan började ta form efter 

Salamancadeklarationen (Unesco, 1994/2007). Inkluderingsbegreppet är 

centralt i samband med barns pedagogiska övergångar från förskola till skola 

(Petriwskyj, Thorpe & Tayler, 2014). Begreppet är dock komplext och kan 

tolkas på flera sätt som att betona förutsättningar och behov i förhållande till 

‛inkluderande åtgärder’ (Bines & Lei, 2011). Inkludering kan fokusera på att 

förstå behoven hos barn med sina förutsättningar och erfarenheter samt att 

beakta utbildningsmiljön som stöd för dessa barn (Göransson, Hellblom-

Thibblin & Axdorph, 2016). Trots att begreppet ges många betydelser, är en 

vanlig utgångspunkt att alla barn, oavsett förutsättningar och behov, ska 

erbjudas samma möjligheter att vara en del av en skolgemenskap (Heimdahl 

Mattson & Malmgren Hansen, 2009). Slee (2013) ser inkludering som ett sätt 

att motverka utanförskap. Han anser att det behövs mer uppmärksamhet på 

hur elever i behov av särskilt stöd kan erbjudas möjligheter till engagemang 

och delaktighet i klassaktiviteter. En allt större mångfald i förskola och skola 

gör att skolor står inför olika utmaningar, där det framför allt gäller att skapa 

möjligheter för att kunna möta alla barn (Rimm-Kaufman, Pianta & Cox, 

2000). Flera studier har uppmärksammat ett tydligt samband mellan 

inkludering, mångfald och barns känsla av tillhörighet (Crouch et al., 2014; 

Leggett & Ford 2015; Mineur 2013; Peers & Fleer, 2014).  

Det är tydligt att de utmaningar och dilemman som är förknippade med 

övergångar har en gemensam utgångspunkt i uppgiften att möta barns olika 

förutsättningar och behov. 

Grupptillhörighet och socialisationsprocessen 

Barn möter många grupper inom de gemenskaper de lever i (Leggett & Ford, 

2015). I en stor grupp blir barn medvetna om sig själva som medlemmar i en 

gemenskap. Enligt Leggett och Ford ger aktivt deltagande i stora grupper 

erfarenheter som kan bidra till en känsla av tillhörighet, som därmed hjälper 

barn att lära sig olika sätt att vara.  

Group participation assists children to learn ways of being, reflecting the values, 
traditions and practices as they become contributing members of their social and 
cultural communities (ibid, p. 9). 

 

Syftet är att barn ska bli socialt kompetenta gruppmedlemmar. Peers och Fleer 

(2014) ser begreppet grupptillhörighet som centralt för lärande och utveckling 

i tidig barndom och anser att det föreligger ett behov av en djupare teori kring 

detta. Tillhörighet betraktas även som en sorts övergångsprocess, där 

individen flyttar från ett välkänt till ett främmande rum och kan därmed 
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uppleva en form av utanförskap i den nya situationen (Garpelin, 2014). Enligt 

Garpelin “existerar individen utan att tillhöra något rum” (s. 119). Att flytta 

från en status till en annan kan förknippas med en slags övergångsrit (rites of 

passage), ett begrepp som myntades av Van Gennep (1960). Det är uppenbart 

att gruppmedlemskapet och de enskilda rollerna kan variera i samband med 

övergångar från förskola till grundskola. Frågor detta väcker är vad som 

skapar gruppen och vad som skiljer individer som uppfattas ingå eller inte ingå 

i gruppgemenskapen. Garpelin (1997) beskriver elevers olika roller i en 

skolklass och lyfter fram deras möte med högstadiet, interaktionen mellan 

eleverna och det som utgör klassbildningsprocessen. Utifrån detta innebär 

klassen olika erfarenheter för eleverna. Mowat (2014) använder begreppet 

inklusion i samband med hur barn interagerar med varandra för att skapa en 

känsla av tillhörighet. 

How they interact with each other to create either a sense of belongingness 
(inclusion) or a sense of otherness (exclusion), recognizing that inclusion is 
fundamentally about the principles and values which guide how we lead our lives 
(ibid, p. 17). 

 

I samband med övergångar mellan och inom olika lärandesituationer får barn 

flera tillhörigheter. Detta innebär att ett antal nya gemenskaper kan utvecklas, 

till exempel vid särskild undervisning i mindre grupper. Det kan handla om 

övergångar som innebär “into and out” (Dempsey & Davies 2013) och som 

kan medverka till olika upplevelser av tillhörighet och identitetspåverkan, 

såväl positiva som negativa. Studier visar på vikten av att stärka positiva 

relationer i olika pedagogiska miljöer (Crouch, Keys & McMahon (2014; 

Dockett & Perry, 2011). Mackay, Knott och Dunlop (2007) ser samverkan 

mellan individen och sammanhanget som viktigt för att utveckla känslan av 

samhörighet. Baserat på detta förefaller det som att tillhörighet betyder olika 

saker beroende på vem eller vad begreppet innefattar. 

Skolan utgör en form av social gemenskap där relationer och deltagande i 

aktiviteter kan främja lärandeprocessen (Flum & Kaplan, 2012). Sättet på 

vilket barn socialiseras inom grupper är med andra ord avgörande för deras 

tillväxt och utveckling. Utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv beskrivs 

socialisation som en process där barnet aktivt skapar sin sociala värld och sin 

roll i den (Corsaro, 2015). 

Much of sociology´s thinking about children and childhood derives from 
theoretical work on socialization, ‘the process by which children adapt to and 
internalize society’ (ibid, p.7). 

 

Socialisationsprocesser och kontextuella faktorer är av särskild betydelse för 

lärandeaktiviteter. Barnen socialiseras in i praxis i tidig barndom, bland annat 

genom att delta i leken (Kultti & Pramling, 2015). Det sammanhang som 

barnet i sin vardag befinner sig i är därför intressant att uppmärksamma i 
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samband med barns olika förmågor och hur relationer skapas och utvecklas 

(se t.ex. Corsaro & Molinari, 2000). Det kan också vara en fråga om hur 

sociala relationer, roller och aktiviteter interagerar med varandra 

(Bronfenbrenner, 1999). Enligt Peters (2010) behöver läraren fokusera mer på 

barnens ‛virtuella ryggsäckar’ och visa en ökad lyhördhet inför deras 

individuella särdrag. 

Identitetsskapande processer 

Flum och Kaplan (2012) ser begreppet identitet som integreringen mellan 

individuella karakteristika och förhållanden i miljön. ”Identity is an 

integrative concept and it is developed in the space between the individual and 

the social context” (ibid, p. 244). Tydligt är att begreppet är ganska komplext. 

I det här kapitlet ses identitet mer relaterat till rollidentitet, i samband med 

övergångar, det vill säga att barnet ska bli eller är elev. Denna rollförändring 

av individen betraktas i kapitlet som en del i en identitetsprocess liksom 

konsekvenser av förväntningar och förmågor som påverkar hur individen 

beskrivs, bedöms och uppfattas. Sådana aspekter kopplas till 

identitetsskapande processer i kapitlet. Identitetsbegreppet kan således ses ur 

skilda perspektiv och olika definitioner förekommer, till exempel beskriver 

Brubaker och Cooper (2000) begreppet som svårfångat och lite tvetydligt. 

Identity, we argue, tends to mean too much (when understood in a strong sense), 
too little (when understood in a weak sense), or nothing at all (because of its sheer 
ambiguity) (ibid, p 1). 

 

En elevs uppfattning om sin identitet är också en viktig del i lärandet och 

utvecklingen (Esmonde, 2009). Språkets medverkan i identitetsskapandet 

framträder genom de kategoriseringar skolan använder för att beskriva barns 

förutsättningar och behov. Den identitetsskapande processen kan ses som en 

väv av relationer som visar på ett samspel mellan individen och 

sammanhanget, vilket kan diskuteras som en del av en dynamisk process 

(Flum & Kaplan, 2012; Junehui, 2010).  

Developmentally, identity is an integrative concept. It may capture the objective 
and subjective; it commonly connects between the self and aspects of the world-
out-there; it synthesizes past. The process of identity formation is also anchored 
in a sense of ‘being part of’ - a web of relationships, group soliderit and communal 
culture (Flum & Kaplan, 2012, p. 240). 

 

Flera studier lyfter fram hur bilden av barnet formas och hur identiteter skapas 

som ett resultat av social interaktion med kamrater och andra viktiga personer 

(Rizzo & Corsa ro, 1988; Dockat & Perry, 2009). Corsa ro (2015) betonar 

vuxnas betydelse för synen på barnet och att vuxna ofta har ett 

framåtblickande sätt att se på barnet, det vill säga vad barnet har för potential 
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att bli som framtida vuxen. Mera sällan riktas uppmärksamheten på barnet i 

nuet med sina behov, önskningar och erfarenheter. Resultatet kan bli, enligt 

Corsa ro, att barn betraktas utifrån vilka problem och hinder som eventuellt 

kan komma och därmed är fokus mer på framtiden än nuet.  

Identitetsskapandet får ofta aktualitet i samband med ”barn i behov av 

särskilt stöd” eller ”barn med särskilda utbildningsbehov”. Lutz (2009) 

definierar begreppet “barn i behov av särskilt stöd”, utifrån de sociala 

kategoriseringar som lärare i allmänhet använder. Historiskt sett, har barn som 

ansetts ha svårigheter att följa undervisningen i skolan ofta kategoriserats som 

själva ’problemet’. Den sortens definitioner kan betraktas som 

identitetsskapande då de har en potential att påverka individens 

identitetsuppfattning (se t.ex. Goffman, 1972; Becker, 1991). Utifrån ett 

sociokulturellt synsätt förstås sådana sociala kategoriseringar som att de 

konstrueras i ett mellanmänskligt samspel (Mineur, 2013) där även 

sammanhanget får betydelse. Idag finns en medvetenhet om att begreppen 

identitet och tillhörighet är betydelsefulla i samband med kategoriseringars 

effekter (jfr Flum & Kaplan, 2012). 

Referensstudien som ett exempel 

Den studie, här kallad referensstudien, som ligger till grund för diskussionen 

i kapitlet, är en del av ett större forskningsprojekt som undersökt barns 

läranderesor från förskola till skola (Garpelin, 2011). Det empiriska 

datamaterialet som utgör underlag för den studien insamlades under åren 2011 

och 2012 . För att fördjupa förståelsen av barns möten med olika pedagogiska 

övergångar användes en kvalitativ ansats. Insamlingen av data genomfördes 

genom fokuserade gruppintervjuer (Esaiasson et al., 2012; Kvale et al., 2009). 

Totalt deltog 48 lärare från förskola, förskoleklass och första klass i 

grundskolan. I studien ingick sex olika grupper och varje grupp bestod av 6 

till 8 deltagare med två representanter från varje stadium. Från hösten 2011 

och till våren 2012 träffades varje grupp fem gånger. Samtalsledare vid dessa 

fokuserade gruppintervjuer var tre universitetsforskare. Diskussionerna i 

grupperna baserades på förbestämda teman. Efter att intervjuerna 

traskriberats, bearbetades och analyserades de med hjälp av innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004) för att identifiera teman och mönster. Hänsyn 

togs till etiska aspekter och deltagarna informerades om att de hade rätt att 

avbryta sin medverkan i studien när som helst, att deras medverkan skulle 

hållas anonym, att det insamlade materialet var konfidentiellt och inte kunde 

spåras till någon (Vetenskapsrådet 2015).  

Referensstudien var påverkad av ett interaktionistiskt och ett ekologiskt 

synsätt på barns lärande och utveckling, där samspel med andra har en central 

roll. Barns möten med olika pedagogiska miljöer innebär, utifrån ett 

ekologiskt perspektiv, en dynamisk process där individen, processen och 
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sammanhanget samspelar på olika sätt (se t.ex. Bronfenbrenner & Morris, 

2006; Hacking, 1999; Hellblom-Thibblin, 2004). I samband med pedagogiska 

övergångar finns det flera samverkande variabler som bör beaktas, såsom 

samspelet mellan enskilda personer och de sammanhang där relationer skapas 

(Peters, 2014; Corsaro & Molinari, 2005). En ekologisk utgångspunkt var 

därför rimlig att välja för att fördjupa förståelsen av barns behov i relation till 

övergångar och lärande. Med det ekologiska tolkningsperspektivet ses barnet 

i ett specifikt sammanhang. 

Analysmodellen som användes i studien innefattade komponenterna: 

aktivitet, bedömning, styrdokument och effekt. De olika komponenterna tar 

fasta på identitetsskapande processer som rör elevrollen och socialt samspel 

samt villkor i miljön. Komponenten aktivitet analyserades med avseende på 

huruvida den var mer inlärningsorienterad eller mer inriktad på sociala 

relationer. Bedömning refererar till sätten på vilka hinder identifierades till 

exempel genom diskussioner, observationer, undersökningar, dokumentation 

och/eller prov. Effekter avser dels insatser på en mer organisatorisk nivå där 

inkluderings- och exkluderingsprocesser kan uppstå, dels individuella effekter 

som är förknippade med identitetsskapande och grupptillhörighet. Barns 

förutsättningar för lärandeaktiviteter relaterades även till den aktuella 

läroplanen. Styrdokument innebär att ge en röst från det samhälleliga 

perspektivet.  

De teoretiska utgångspunkterna kan bidra till en djupare förståelse av hur 

barn med sina individuella ‛ryggsäckar’ kan uppfattas och förstås i sina möten 

med olika skolformer.  

Förändringar vid pedagogiska övergångar ur lärares 
perspektiv 

Inledningsvis ges en kortare presentation av respektive övergång som lärarna 

i referensstudien beskriver. Därefter redovisas och diskuteras förändringar 

relaterade till aktuell forskning samt till den ekologiska analysmodellen. 

Hänvisningar till lärarna i referensstudien görs genom beteckningar som fs1 

(lärare i förskolan), fkl 1(lärare i förskoleklass) och grs 1 (lärare i första klass 

i grundskolan). Resultatet i kapilet utgår från lärares uppfattningar och inte 

från barnets, även om lärares röster kan ses som språkrör för de barn de möter 

i sitt dagliga arbete. 

Tillhörighet i en gruppgemenskap i förskolan 

I förskolan mötte barnen en miljö med många barn och vuxna, vilket innebar 

att de skulle anpassa sig till ett större sammanhang, där social interaktion i 
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gruppen blev en central utgångspunkt för barnets utveckling. Ett exempel från 

en förskollärare: 

Han fyller tre i oktober, så han är lite liten och han har alltid velat komma till oss 
och han pratar så mycket, (...), ja, kanske i februari började han skrika hemma 
varje morgon att han inte ville komma till oss och han skrek hela vägen hit. När 
han väl kom hit var han väldigt ledsen och när mamma eller pappa gick var han 
väldigt upprörd, men så fort de hade gått var det inga problem och det uppstod 
inga problem under dagen. (fs1) 

 

Lärare i förskolan betonade vikten av att skapa förutsättningar som främjade 

trygga och sociala barn i en inkluderande miljö. De framhöll betydelsen av att 

skapa goda relationer och främja utvecklingen av sociala färdigheter. En 

uppgift, som lärarna uttryckte det, var att skapa en känsla av att tillhöra en 

grupp, där stimulans av socialt samspel, kommunikation och språk utgjorde 

viktiga förutsättningar. Lärarna framhöll lekens centrala roll, vilket inbegriper 

såväl socialisationsaspekter som gruppgemenskap. Studier visar också att 

deltagande i lek har betydelse för socialisationsprocessen i tidig barndom 

(Kultti & Pramling, 2015). Crouch, Keys och McMahon (2014) framhåller 

vikten av positiva relationer och en upplevelse av tillhörighet i olika 

pedagogiska miljöer. Även läroplanen i förskolan (Skolverket, 2011/2016) 

lyfter fram betydelsen av att utveckla barns sociala samspel och förmåga till 

kommunikation, bland annat genom att betona leken som en viktig 

utgångspunkt för detta. Upprättandet av goda relationer mellan barn, men 

också mellan barn och vuxna, var en central målsättning hos lärarna i 

förskolan i referensstudien.  

Enligt en studie av Sandberg (2012) strävade lärare i förskoleklassen efter 

att skapa social trygghet och tillhörighet i en sammansvetsad grupp, 

förberedelser som är betydelsefulla för kommande övergångar. Det handlade 

om att acklimatiseras till en gemenskap som skapar möjlighet till sociala 

färdigheter och en känsla av trygghet. Barn utvecklar sin förmåga att uttrycka 

sin individualitet som ett resultat av sociala interaktioner med kamrater och 

även med andra betydelsefulla personer (se t.ex. Rizzo & Corsaro, 1988; 

Corsaro & Molinar, 2005). Detta framstår som en central utgångspunkt i 

socialisationsprocessen i förskolan. Leggett och Ford (2015) ser barns 

tillhörighet i gruppgemenskapen som grundläggande för deras 

identitetsutveckling och sociala utveckling. De framhåller att medverkan i 

större grupper ger erfarenheter som har betydelse för känslan av tillhörighet. 

Med stöd av den ekologiska analysmodellen, särskilt komponenterna 

aktivitet, bedömning och styrdokument, synliggjordes aspekter som ur lärares 

perspektiv i första hand var relaterade till barns sociala utveckling och 

grupptillhörighet i förskolan. 
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En förskjutning från gruppen till individen i förskoleklassen 

Övergången från förskola till förskoleklass innebar att en ny gemenskap i en 

ny grupp skulle formas, parallellt med att enskilda förmågor 

uppmärksammades. Denna process liknar övergångsaktiviteter eller “priming 

events”, som och Molinari (2005) beskriver. Vid övergången till 

förskoleklassen framträdde ett skifte från gruppen till individen, dels genom 

att fokus lades mer på individuella förmågor, dels genom att barnet jämförde 

sig med sina kamrater på ett annat sätt än tidigare. Detta kan förstås på 

grundval av den roll som den nya grupptillhörigheten medförde, men även 

avseende de aktiviteter som initierades.  

Identitetsskapande processer blev tydliga i samband med aktiviteter som 

var mer uppgiftsorienterade och som kunde innebära att inte klara uppställda 

mål. Barnen blev medvetna om sig själva i jämförelse med andra i gruppen. 

Enligt Esmonde (2009) är en elevs identitetsuppfattning och gruppgemenskap 

en viktig del i lärandet. Samspelet mellan identitet och sammanhanget lyfts 

också fram som centralt i den identitetsskapande processen (Flum & Kaplan, 

2012; Junehui, 2010). Flera studier framhåller betydelsen av att vara en del av 

en grupp för att kunna utveckla sin identitet (se t.ex. Leggett & Ford, 2015). 

Termen identitet används då för att beteckna den betydelse den aktuella 

övergången till en ny grupp får för barnets uppfattning om sig själv och sin 

egen roll i sammanhanget (jfr Corsaro & Molinari, 2000). Detta pekar på att 

identitetsskapande processer sker parallellt med skapandet av 

gruppgemenskaper. Det handlar om hur identiteter formas i olika 

lärandesituationer, till exempel vid samarbete i klassrummet, där kontextens 

betydelse ses som viktig i den processen (jfr Esmonde, 2009). Frågan är då 

hur elevernas sociala identiteter och lärande kan påverkas. 

Beredskap var ett centralt begrepp i förskoleklassen, främst kopplat till 

lärandeaktiviteter. En lärare i förskoleklassen beskrev det på följande sätt:  

Vi ska förbereda dem och vi måste ju prata med barnen, ja försöka ta reda på deras 
kunskaper och förmågor och bygga så att de känner sig starka och då är det ju 
viktigt att vi vet vad de ska möta. (fkl2) 

 

Det handlade om vad barnet skulle förberedas på att bli och inte primärt vad 

barnet var, vilket är något som Corsaro (2015) problematiserar. Det framgår 

av ett exempel från lärare i förskoleklassen att barnen ville göra mycket av 

vad de trodde att man gör i skolan. De nya krav som uppstod i förskoleklassen 

innebar till stor del att förbereda barnen för nästa övergång (jfr Dockett & 

Perry, 2009). Bilden av skolan kunde således variera, från att göra läxor, sitta 

stilla och räcka upp handen, till att skriva hemliga meddelande. Frågan man 

kan ställa sig är hur den bilden skapades och vad den betydde för barnen (se 

t.ex. Lagos, 2014; Ackesjö, 2014; Peters, 2010). Detta innefattar 

identitetsaspekter som anknyter till rollen att bli elev (jfr Peers & Fleer, 2014; 

Corsaro, 2015). 
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I referensstudien framkom ett tydligt skifte i förskoleklassen mot att 

använda fler kategorier för barn som behövde stöd. De sociala kategorierna 

som användes var bland annat ängsliga barn, extroverta barn, otrygga barn, 

missförstådda barn och barn med särskilda behov. Sådana kategoriseringar 

kan kopplas till en identitetspåverkan som behandlats i flera studier (jfr 

Hacking, 1998; Mowat, 2014; Hjörne & Säljö, 2014). Enligt Mineur (2013) 

konstrueras sociala kategorier i en interpersonell interaktion, där 

sammanhanget får betydelse.  

Barn som av lärarna uppfattades ha svårigheter i olika avseenden blev 

synliga genom de aktiviteter som var aktuella, särskilt de som var mer 

uppgifts- och framtidsorienterade (jfr Lagos, 2014). Sådana aktiviteter innebar 

en förberedelse för grundskolans första klass där bedömning fick en allt större 

betydelse. Aktiviteterna synliggjorde enskilda förmågor till skillnad från i 

förskolan där aktiviteter främst handlade om samspel i gruppen. En lärare i 

förskoleklassen beskrev de aktuella aktiviteterna på följande sätt:  

Men hon kanske inte kan koncentrera sig när de sitter, när man skall göra någon 
sådan här vuxenstyrd aktivitet som man kanske har planerat. Men när hon är 
intresserad av något då kan hon koncentrera sig hur länge som helst. (…). Det är 
som du säger viktigt att vi ändå behåller de här individualisterna som ändå vågar 
gå sin egen väg. Jag tror det är mer vi själva som blir lite oroliga, att man känner 
att man kanske inte kan alltså vara den som styr in dem. (fk1) 

 

Det är tydligt att situationen kan tolkas som en pedagogisk utmaning för 

lärarna att möta. En lärare i förskoleklassen (fk2) beskrev de mer 

uppgiftsorienterade aktiviteterna som en naturlig del i barns utveckling. 

”Sedan tror jag att det är så i förskoleklassen att det är dags, de är så mogna 

och det är inte viktigt med den här sociala träningen”. Analyskomponenterna 

bedömning, aktivitet och effekter tydliggjorde identitetsskapande processer 

vid övergången till förskoleklassen. Samtidigt pågick parallellt 

individualiserings- och socialisationsprocesserna. Här framträder en 

tilltagande komplexitet i lärandesituationen. 

”Spannet” mellan barnen och tillägnandet av nya färdigheter i 

första klass i grundskolan 

Med utgångspunkt från lärarna i första klass i grundskolan blev ett skifte 

tydligt mot mer individuella beteckningar för barns lärande och utveckling. 

Uppmärksamheten riktades, mer än i förskoleklassen, på enskild förmåga. Det 

utvidgade spänningsfältet mellan barnen framträdde tydligt och beskrevs som 

ett dilemma. Under första året i skolan möter barn också en ny miljö, nya 

traditioner, regler och krav. Vissa barn har förmågan att möta dessa som nya 

utmaningar, men för andra innebär det hinder. Ett exempel från en 

grundskolelärare: 
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P: Vilka svårigheter finns i skolan? Kan du förtydliga detta? 

Lärare: Ja, … en svårighet [är] om vi talar om frågor om krav, som kan märkas 
när barnen kommer till skolan. (…). Då kan jag kanske kräva att “nej, nu måste 
jag insistera på att du avslutar denna mening” ... och detta är förstås ett krav som 
ställs på dem. Vissa barn kanske inte är så vana vid detta krav. De kanske tänker 
“Nej! Nej, jag orkar inte, jag vill inte göra det”, men då kan jag ställa kravet “Jo, 
du ska göra detta”. (grs2) 

 

En övergripande fråga som lyftes fram av lärarna i första klass i grundskolan 

var hur skolan kan tillgodose alla barns skilda behov. Barnen gavs inte samma 

möjlighet i grundskolan att utvecklas i sin egen takt, en möjlighet som 

förskolebarnen hade, enligt lärarna. De krav som barn stod inför resulterade i 

att vissa hinder uppstod eller skapades. Lärarna gav uttryck för dilemmat att 

kunna möta alla olika barn. Spannet problematiseras utifrån det faktum att 

kunskapskraven är desamma för alla. Bedömningsförfarandet utvidgades och 

elevernas förmåga att uppnå kunskapsmålen bedömdes genom 

undersökningar och test. Förhållandena kring aktiviteter, kunskapsmål och 

bedömning blev tydliga indikatorer på vad som kunde uppfattas som hinder 

för lärande och utveckling.  

En ökad komplexitet blev tydlig och olika grupptillhörigheter blev 

aktuella, beroende på elevernas förmåga att möta de kunskapskrav som 

fastställts av skolan. Det finns skäl att reflektera över elevens roll och 

uppfattning om sin identitet i samband med olika övergångar. Aktuell 

forskning (Flum & Kaplan, 2012; Junehui, 2010; Dockett & Perry, 2009) 

betonar just att sociala relationer och de individuella rollerna kan variera i 

samband med övergångar från förskola till grundskola. Om insatserna innebar 

skilda “out and in”, till exempel till och från olika undervisningsgrupper, kan 

det påverka barnets identitetsuppfattning, såväl positivt som negativt. Detta 

lyftes fram i samtalen mellan lärare. Identitetsförändringar var tydligt 

kopplade till de nya kunskapskraven, vilket kunde innebära att bli medveten 

om att man inte längre kunde göra som man gjort tidigare. Peters (2010) drar 

uppmärksamheten till detta fenomen och kopplar det till frågor om olika 

uppfattningar hos barnet om sin roll som elev. Elevens roll markerar de nya 

krav som ställs på individen. Det är viktigt att notera att rollen också kan 

utgöra ett positivt steg framåt i utvecklingen. Det är även angeläget att betona 

att den rollen beskrevs utifrån lärarnas erfarenheter av barnens möten med 

deras verksamheter. 

I första klass i grundskolan framträdde ett tydligt skifte mot användning av 

fler kategoriseringar för barn i svårigheter. De svårigheter som omtalades 

handlade i stor utsträckning om att eleverna inte nådde kunskapsmålen, men 

även om svårigheter kring socialt samspel. Enligt forskning kännetecknas 

elever i behov av särskilt stöd av olika utbildningsbehov (Bruggink, Goei & 

Koot, 2013). Tid blev också en selektiv faktor för huruvida barn skulle 

beskrivas som någon som hamnar i svårigheter, eftersom många aktiviteter 
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var tidsbegränsade. Vad som av lärarna i referensstudien framfördes som 

centrala utgångspunkter för barns lärande i skolan handlade i stor utsträckning 

om kunskapsutveckling. Individualisering var kopplat till kravet på att alla 

skulle uppnå kunskapsmålen inom samma tidsram och spännvidden mellan 

barnen sågs som en pedagogisk utmaning men även som ett dilemma. En 

lärare i första klass uttryckte följande:  

Många i gråxzonen. Vet inte vad det är. Även om de har diagnoser har de mål att 
uppnå. Min skyldighet är att de ska uppnå målen men de har inte förutsättningar. 
Har då mellan gruppen som behöver mer utmaningar- och det kommer krav att 
alla ska nå målen och sedan står jag till svars att alla ska nå målen och allt ska 
individualiseras. Vilka hjälpmedel har jag med svårigheter? (grs3) 

 

Lärarna gav alltså uttryck för utmaningen eller dilemmat att kunna möta alla 

barns behov i den inkluderande undervisningen.  

Resultatsammanfattning och slutsatser 

Syftet med kapitlet var att fördjupa förståelsen av de förändringar som 

kännetecknar barns övergångar, särskilt avseende identitetsskapande 

processer och grupptillhörighet. I kapitlet har följande frågeställning styrt vad 

som särskilt uppmärksammats: Vilka förändringar kännetecknar barns 

övergångar till förskola, förskoleklass och skola, särskilt med avseende på 

identitetsskapande processer och grupptillhörighet? 

Lärares uppfattningar om förändringar vid pedagogiska övergångar har 

belysts i kapitlet och kan kopplas till vissa nyckelbegrepp, såsom 

grupptillhörighet och identitet. Begreppen kan problematiseras utifrån ett 

inkluderande perspektiv, det vill säga konsekvenser av identitetsskapande 

processer och förflyttningar till nya gruppgemenskaper i en skola för alla. 

Identitetsskapandet var relaterat till socialiseringsprocessen. Komponenterna 

bedömning, aktivitet och effekt synliggjorde sådana processer. I 

förskoleklassen fick barnets medvetenhet om sin roll i gruppen ökad 

betydelse. De skolförberedande aktiviteterna identifierade barns 

förutsättningar och förmåga. Möjliga effekter kunde då vara att uppleva en 

form av utanförskap om man inte kunde genomföra aktiviteter som övriga i 

klassen. I första klass i grundskolan blev nya kunskapskrav och de aktiviteter 

som blev följden, markörer för nya rollidentiteter och grupptillhörigheter.  

Den ekologiska modellen som användes i den refererade studien betonade 

aktiviteter, bedömning, styrdokument och effekterna. Alla dessa komponenter 

bidrog till att identifiera förutsättningar för barns lärande i de tre 

verksamheterna samtidigt som de tydliggjorde tyngdpunktsförskjutningar. En 

förskjutning framträder, från synen på barnet i förskolan som en i gruppen där 

grupprocesser är det centrala, till att successivt alltmer betona individen och 
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individuella förmågor. Denna förskjutning följdes samtidigt av att målsättning 

och krav på barnet förändrades och därmed också vad som uppfattades som 

utmaningar eller hinder. En möjlig konsekvens av detta var att barnet kunde 

komma att ingå i fler gruppgemenskaper, vilket kunde bli negativt om det 

ledde till exkluderande strategier. Samtidigt kan flera olika grupptillhörigheter 

också innebära olika rollidentiteter. Detta synliggör en komplexitet som rör 

elevers olika förutsättningar i en inkluderande skola. Utifrån detta kan 

konstateras att hur barns olika förutsättningar identifieras och möts får 

betydelse för identitetsskapandet och för gruppmenskapen. Tydligt är att 

identitetsprocessen involverar såväl kategoriseringsprocesser som 

åtgärdsprocesser. 

Effekterna av barns olika förutsättningar och behov kan kopplas till 

processer för identitetsutveckling, men även till exkludering och inkludering. 

Tillhörighet kan på olika sätt indikera roller, sociala relationer och processer 

som kan påverka det enskilda barnets läranderesa. Detta begrepp spelade en 

central roll i barns lärande och utveckling i de pedagogiska miljöer som 

diskuterats i kapitlet utifrån lärarnas perspektiv.  

De tre pedagogiska övergångarna innebar nya krav som ställdes på barnet 

parallellt med pågående socialisations- och identitetsprocesser. Baserat på 

detta framstår läraren ha en nyckelroll i att skapa och stimulera 

lärandeaktiviteter och sociala interaktioner i förskolan, förskoleklass och 

grundskolan. Förändringar som framträdde vid de tre övergångarna visar ett 

samband mellan de identitetsskapande processerna och grupptillhörighet. 

Både aspekter av identitet och aspekter av inkludering kan förstås genom 

grupptillhörigheter.  

Utmaningar som lyfts fram i kapitlet kan kopplas till behovet av att studera 

förutsättningar för övergångar som betonar innehållsrelaterade aspekter, 

processer och interaktioner i högre grad än organisatoriska förflyttningar. En 

annan utmaning kan vara att ytterligare belysa följderna av socialisation, 

individuell utveckling och kunskapsutveckling i olika pedagogiska miljöer 

utifrån identitetsprocesser och gruppgemenskap.  

För barn i behov av särskilt stöd innebar olika övergångar att växla mellan 

flera rollidentiteter och grupptillhörigheter vilket visar på en komplexitet i den 

inkluderande skolan. Den ekologiska analysmodellen förtydligar vad som 

kunde vara av central betydelse för förståelsen av barns lärande och sociala 

utveckling, särskilt vad som kan medverka till identitetsskapande och 

grupptillhörighet i pedagogiska miljöer. Barns sociala utveckling, liksom 

deras individuella och kunskapsbaserade utveckling, är parallella processer 

som kan behöva stöttas på olika sätt i de tre miljöer som beskrivits här. 
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Kapitel 9 Barns övergångar från förskola till 
förskoleklass och fritidshem: En fallstudie om 
generella och extra övergångsaktiviteter  

Johanna Lundqvist 

Margareta Sandström 

Sammanfattning  

Syftet med fallstudien var att undersöka övergångar från förskola till 

förskoleklass och fritidshem samt aktiviteter som avser göra dessa 

övergångar välfungerande. Dokument samlades in och observationer 

genomfördes. Även intervjuer och fokusgruppsamtal genomfördes med 

personal och ledning i förskola, förskoleklass och fritidshem. Resultatet 

visade att olika aktiviteter användes och ansågs betydelsefulla; de beskrevs 

kunna bidra till att övergången blev trygg för barn och deras föräldrar, samt 

att viktig information om barns sociala och akademiska utveckling, intressen 

och stödbehov fördes över från förskola till förskoleklass och fritidshem. 

Aktiviteterna (N=22) tematiserades som generella övergångsaktiviteter och 

extra övergångsaktiviteter samt vidare som proximala eller distala sett ur ett 

barns perspektiv. Resultaten visade även på utmaningar samt 

förbättringsbehov; ett resultat i studien pekade på att barn i behov av extra 

stöd inte erbjöds många extra övergångsaktiviteter och ett annat att barn inte 

föreföll delta i planeringar av övergångsaktiviteter. Resultaten från studien 

kan inte generaliseras, endast ses som ett belysande exempel.  

 

Nyckelord: extra övergångsaktiviteter; fritidshem; förskola; förskoleklass, 

föräldrar; generella övergångsaktiviteter. 
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Inledning 

Den här studien handlar om barns övergångar från förskola till förskoleklass 

och fritidshem. Den handlar särskilt om aktiviteter som avser göra  

övergångar välfungerande för barn och deras föräldrar. En välfungerade 

övergång är trygg. Den främjar även barns utveckling genom att skapa 

sammanhang, kontinuitet och progression mellan verksamheter i förskola, 

förskoleklass och fritidshem.  

I Skolverkets lägesbedömning från 2017 (Skolverket, 2017) står det att 

många förskolor och skolor behöver utveckla sitt arbete med övergångar, det 

gäller särskilt för de barn och elever som är i behov av extra stöd, det vill 

säga stödinsatser såsom extra anpassningar och särskilt stöd. De skriver 

följande: ”Många huvudmän och rektorer behöver utveckla sina rutiner för 

barns och elevers övergångar inom och mellan skolor och skolformer” 

(Skolverket, 2017, s. 10). De skriver även att rektorer och huvudmän i högre 

utsträckning behöver ”säkerställa att skolans arbete med olika stödinsatser 

sker skyndsamt och effektivt, samt att det finns välfungerande rutiner i 

samband med övergångar mellan skolor och skolformer (Skolverket, 2017, s. 

12). De betonar ”svårigheterna att utforma stöd som fungerar” och 

understryker därför ”vikten av att lärare får goda möjligheter att utveckla och 

anpassa sin undervisning. Det riktar också ljuset mot betydelsen av 

samverkan mellan lärare och elevhälsa” (Skolverket, 2017, s. 12). 

Den här studien avser bidra med kunskaper som kan vara beslutsfattare, 

personal och ledning i förskola, förskoleklass och fritidshem behjälpliga när 

de reflekterar över och utvecklar sina rutiner för barns (och elevers) 

övergångar mellan skolformer i tidiga skolår. 

Nationella riktlinjer om barns övergångar mellan förskola, 
förskoleklass och fritidshem 

Förskolans, förskoleklassens och fritidshemmets verksamhet och samarbeten 

regleras i skollagen (SFS, 2010:800) och i läroplaner (till exempel 

Skolverket, 2011a, 2011b).  

Förskolans läroplan (Skolverket, 2011a) samt förskoleklassens och 

fritidshemmets läroplan (Skolverket, 2011b) reviderades 2016 och innefattar 

numera ett avsnitt (2.5) som behandlar övergång och samverkan mellan 

förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. Centrala begrepp i det avsnittet 

är förtroendefull, sammanhang, kontinuitet, progression och 

samarbetsformer. I läroplanerna står det att samverkan ska vara 

förtroendefull vilket vi tolkar som att den ska vara tillförlitlig och inge 

förtroende. Sammanhang och kontinuitet ska eftersträvas vilket kräver ett 

utbyte av kunskaper, erfarenheter och information gällande förskolans, 

förskoleklassens och fritidshemmets verksamheter samt barns utveckling och 

lärande. Begreppen sammanhang och kontinuitet ligger nära varandra: De  
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handlar, som vi ser det, båda om att skillnaderna mellan förskola, 

förskoleklass och fritidshem inte får bli för stora för barnen utan att barnen 

ska kunna känna igen material, arbetsformer, innehåll, kamrater, 

demokratiska värden och eventuella stödinsatser från förskolan när de börjar 

i förskoleklassen och på fritidshemmet. Progression ska också beaktas enlig 

förskolans läroplan. Progression handlar bland annat om att förskoleklassens 

och fritidshemmets verksamhet ska ta vid där förskolans verksamhet 

avslutats. Ett barn som börjar i förskoleklass eller fritidshem ska alltså ges 

möjligheter till fortsatt utveckling och kunna uppleva att han eller hon lär sig 

nya saker och utvecklas. Verksamheten ska sträva framåt och bidra till att 

kunskaper och förmågor utvecklas hos barn. Samarbetsformer kan förstås 

som samarbeten inför övergångar som involverar barn och/eller föräldrar och 

som avser förbereda dem för övergången.  

Båda dessa läroplaner (Skolverket, 2011a, 2011b) samt övriga 

läroplaner för exempelvis grundsärskola betonar även att personal särskilt 

ska uppmärksamma barn i behov av extra anpassningar och särskilt stöd vid 

övergång. Ingen av dessa läroplaner anger hur det ska gå till utan det lämnas 

till personal och ledning inom förskola, förskoleklass, fritidshem och skola 

att avgöra. 

Centrala begrepp 

Studiens två centrala begrepp är barns övergångar och barn i behov av 

stödinsatser. 

Barns övergångar 

I den här studien ges uttrycket barns övergångar en vid betydelse. 

Övergångar avser här det som sker inför ett byte av en lärmiljö, själva 

förflyttningen och att lära känna en ny lärmiljö. Det betyder att en övergång 

handlar om så mycket mer än ett fysiskt byte av en lärmiljö. Dessa tre 

aspekter på övergångar kan benämnas som (1) en separation från en lärmiljö, 

(2) en förflyttning från en lärmiljö till en annan och (3) som ett införlivande i 

en ny lärmiljö (Garpelin, 2014; van Gennep, 1960). Övergångar förstås även 

här som mesosystem. Mesosystem är ett begrepp hämtat från den 

bioekologiska utvecklingsmodellen (Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner 

& Morris, 1998). Mesosystemet avser samarbeten och förbindelser mellan 

mikrosystem. Exempel på mikrosystem är en förskola, en förskoleklass, ett 

fritidshem och en hemmiljö. Dessa samarbeten och länkar påverkar barns 

sociala, emotionella, intellektuella och moraliska utveckling jämte flera 

andra kontextuella och mer personligt inriktade faktorer samt tiden som går 

(Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner & Morris, 1998).   
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Barn i behov av extra stöd 

Barn i behov av extra stöd/stödinsatser betyder här de barn som av olika 

anledningar behöver mer uppmärksamhet, hjälp och stöd än andra barn i 

undervisning, rutiner och lekar för att kunna delta och lära sig nya saker. 

Stödinsatser utgör ett paraplybegrepp för olika typer av extra anpassningar 

och särskilt stöd: Det kan handla om materiellt integrerat stöd (till exempel 

bildunderstödd kommunikation eller en egen dator); relationellt integrerat 

stöd (till exempel en resursperson eller stöd från en kamrat); en-till-en-

träningar i läsning, skrivning och matematik; en-till-en-konversationer; 

träning efter skolan; behandlingar av logoped; eller om att gå ett extra år i 

förskola (Lundqvist, 2016; Lundqvist, Allodi Westling, & Siljehag, 2015a, 

2015b, 2016).  

Barn i behov av extra stöd kan ha vissa behov av stödinsatser, 

omfattande behov av stödinsatser eller mycket omfattande behov av 

stödinsatser (Lundqvist, 2016; Lundqvist, Allodi Westling, & Siljehag, 

2015a, 2015b, 2016). Barn med omfattande eller mycket omfattande 

stödbehov behöver mycket respektive väldigt mycket uppmärksamhet, hjälp 

och stöd i aktiviteter (till exempel samlingar och undervisning), rutiner (till 

exempel matsituationer och påklädning av ytterkläder) och lek (fri lek på 

egen hand och med kamrater). Deras stödbehov är ofta varaktiga. 

Tidigare forskning om övergångar 

Det finns en hel del tidigare forskning om barns övergångar mellan 

skolformerna förskola, förskoleklass och fritidshem samt om de aktiviteter 

som genomförs för att göra dessa övergångar mjuka och välfungerande för 

barn och deras familjer.  

Bland annat har Axelsson, Lundqvist och Sandström (2017) och 

Sandström, Lundqvist och Axelsson (submitted, 2017) intervjuat 27 

föräldrar om deras barns tid i förskola och förskoleklass samt övergången 

däremellan. Resultaten från dessa studier är flera. Några exempel är 

följande: Föräldrar kan vara mer eller mindre engagerade under denna period 

och skatta en förskola, förskoleklass, övergång och samverkan som mer eller 

mindre välfungerande (Sandström, Lundqvist, & Axelsson, submitted, 

2017). Föräldrar kan också vara behjälpliga för personal i förskola och 

förskoleklass när barns behov av stöd och stimulans utreds och när 

svårigheter och problem som uppstått ska lösas i förskola och förskoleklass 

(Axelsson, Lundqvist, & Sandström, 2017). Barn kan också vänta med 

övergången från förskola till förskoleklass ett år (Axelsson, Lundqvist, & 

Sandström, 2017). 

Ett annat exempel är Hogsnes och Moser (2014) som genomfört en 

fallstudie om barns övergångar mellan barnehage, skola och 

skolefritidsordning i Norge. Deras studie handlar särskilt om vad som 

kännetecknar en god övergång enligt skolledare (i barnehage, skola och 
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skolefritidsordning) och lärare i första klass (N=44). Den tar bland annat upp 

kontinuiteter och diskontinuiteter (fysiskt, socialt, filosofiskt och 

kommunikationsmässigt) mellan dessa skolformer. Fysisk diskontinuitet 

handlar om att en övergång medför ett byte av lärmiljö, till exempel att flytta 

från en förskola till en skola, medan social diskontinuitet handlar om att en 

övergång medför förändringar i relationer och ett barns identitet, till exempel 

att möta nya kamrater och att gå från att vara ett barn till en elev (Broström, 

2009 i Hogsnes & Moser, 2014; Fabian, 2007 i Hogsnes & Moser, 2014). 

Filosofisk kontinuitet avser likheter mellan skolformer vad gäller pedagogik, 

värdegrund och arbetssätt, medan kommunikationsmässig kontinuitet avser 

möten, samtal och kunskapsutbyten mellan involverade parter, till exempel 

skolledare, personal och föräldrar (Broström, 2003, 2009 i Hogsnes & 

Moser, 2014; Fabian, 2007 i Hogsnes & Moser, 2014). Studien visar att de 

allra flesta deltagare ansåg det ganska viktigt eller mycket viktigt att 

blivande elever besöker skolan (95 procent), besöker skolefritidsordning (93 

procent) och har gjort något tillsammans med elever i skola innan de börjar 

skolan (72 procent). Dessa resultat kopplas i studien till fysisk kontinuitet. 

De allra flesta deltagare (86 procent) anser vidare att social kontinuitet, som 

att behålla kontakten med kamrater från barnehage, är ett kännetecken på en 

god övergång samtidigt som det är viktigt att det ges möjlighet att bygga nya 

relationer inför skolstart. Att lärare i skola och skolefritidsordning besöker 

blivande elever i deras förskola ansågs inte lika viktigt: Bara en tredjedel av 

deltagarna ansåg det vara mycket viktigt. Därtill visar studien att de allra 

flesta deltagare anser det ganska viktigt eller mycket viktigt med filosofisk 

kontinuitet, det vill säga att elever i skola känner igen exempelvis 

arbetsmetoder från barnehage (81 procent). Att undervisningen i skolan 

bygger vidare på undervisningsinnehåll som barnen känner igen från 

barnehage anses inte lika viktigt: Omkring 15 procent ansåg att det var 

mycket viktigt. Vad gäller den kommunikationsmässiga kontinuiteten ansågs 

observationer i varandras verksamheter ofta vara mindre viktiga eller inte 

viktiga (66 procent). Möten i vilka information, skriftlig som muntlig, om 

blivande elever förs vidare från barnhage till skolpersonal ansågs vanligen 

vara mycket betydelsefulla (79 procent). Deras studie visar dock att det kan 

vara svårt att säkerställa kommunikationsmässig kontinuitet, vilket de menar 

kan inverka negativt på den fysiska, sociala och filosofiska kontinuiteten 

som många gånger bygger på och förutsätter kommunikation mellan 

barnehage och skola. 

Ytterligare ett exempel på en studie om övergångar har genomförts av 

Alatalo, Meier och Franks (2016) som studerat övergången mellan förskola 

och förskoleklass i svensk kontext. Studien handlar om aktiviteter i samband 

med övergångar: Om de sker, hur de tar sig uttryck och vilka erfarenheter 

lärare har av övergångsprocesser. Data insamlades via enkäter som 

besvarades av 36 förskollärare och 38 förskoleklasslärare samt via intervjuer 

med fyra förskollärare och fyra förskoleklasslärare. Deras studie visar att 
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aktiviteter (till exempel möten mellan personal i förskola och förskoleklass; 

förberedande aktiviteter i förskola som att stärka barns självförtroende; 

besök i skolan; förskoleklassläraren besöker sina blivande elever i förskolan; 

faddersystem där äldre elever hjälper nya elever i övergången) med några 

undantag (15 procent) implementerades i övergångar från förskola till 

förskoleklass. Dessa aktiviteter beskrivs först och främst implementeras för 

att göra övergången trygg och inte för att säkerställa kontinuitet och 

progression i det lärande som enligt läroplaner ska komma till stånd hos barn 

i förskola och förskoleklass. Studien visar att informationen från 

förskolepersonal till förskoleklasspersonal kan vara muntlig och/eller 

skriftlig och att informationsutbyten kan upplevas stressande av lärare.  

Några fler exempel på resultat från tidigare forskning om övergångar är: 

att föräldrar till barn med funktionsnedsättningar och behov av stödinsatser 

kan vara mer oroliga än andra i samband med övergångar i utbildning 

(McIntyre, Eckert, Fise, DiGennaro Reed, & Wildenger, 2010; Wildenger 

Welchons & McIntyre, 2015); att barn som lämnar förskolan inte enbart 

behöver ta sig an nya skolformer och relationer, utan även behöver få 

möjlighet att separera sig från tidigare skolform de befunnit sig i under en 

längre tid (Ackesjö, 2014); och att barn med intellektuell 

funktionsnedsättning kan stanna ett år extra i förskolan med följden att de 

inte går en reguljär väg till skolan (Lundqvist, 2016). 

Den här studiens resultat om barns övergångar från förskola till 

förskoleklass och fritidshem relateras till tidigare forskning om övergångar i 

diskussionsavsnittet. 

Teoretiskt ramverk 

Studien utgår från att barns utveckling influeras av barnet själv som person, 

de sammanhang och processer som barnet ingår i, föräldrars arbetssituation, 

resurser, lagtexter och tiden som går. Det betyder att studien använder sig av 

ett bioekologiskt synsätt på barns utveckling. Det bioekologiska synsättet 

och utvecklingsteorin har utvecklats av Bronfenbrenner (1979) samt av 

Bronfenbrenner och Morris (1998) och innefattar de välkända begreppen 

biosystem (personen), mikrosystem (till exempel förskola och förskoleklass), 

proximala processer (till exempel aktiviteter, rutiner och lekar i 

mikromiljöer), mesosystem (samverkan mellan mikromiljöer och 

övergångar), exosystem (till exempel kommunala resurser och föräldrars 

arbeten), makrosystem (till exempel lagar och läroplaner) och kronosystem 

(tiden som går). Dessa system som är proximala eller distala från barn, 

samspelar med varandra och inverkar på deras utveckling. Proximala avser 

påverkansfaktorer belägna nära barn, medan distala avser påverkansfaktorer 

på avstånd från barn. 
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Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka aktiviteter som avser understödja 

barns övergångar från förskola till förskoleklass och fritidshem på en 

förskola och skola. Syftet med studien är även att undersöka vilken betydelse 

dessa aktiviteter uppfattas ha för barn och föräldrar, enligt ledning och 

personal i förskola, förskoleklass, fritidshem och skola. Därtill är syftet att 

identifiera utmaningar och förbättringsområden i den studerade kontexten 

vad gäller barns övergång från förskola till förskoleklass och fritidshem. 

Studiens frågeställningar lyder som följer: Vilka typer av aktiviteter 

beskrivs understödja övergången mellan förskola och förskoleklass samt 

mellan förskola och fritidshem i den undersökta kontexten? Hur och när 

genomförs aktiviteterna? Vilken betydelse uppfattas dessa aktiviteter ha för 

barn och föräldrar, enligt ledning och personal i den undersökta kontexten? 

Vilka utmaningar och förbättringsområden kan identifieras i arbete med att 

göra övergångar välfungerande i den studerade kontexten? Finns det 

aktiviteter som beskrivs vara särskilt avsedda för barn i behov av extra stöd 

och deras föräldrar? Vilka är de i så fall? 

Metod 

Den här studien om barns övergångar från förskola till förskoleklass och 

fritidshem ingår i ett större forskningsprojekt om barns lärandevägar från 

förskola till skola. Projektet heter Gränsland, broar och passageriter: Att 

förstå barns vägar till lärande från förskola till skola.  

I studien användes en metodansats som i forskning benämns fallstudie. 

En fallstudie innebär att ett fenomen inom en avgränsad kontext studeras 

(Yin, 2014). Fallet i studien utgjordes av Ekbackens förskola, förskoleklass 

och fritidshem (fiktiva namn), och det fenomen som studerades var 

aktiviteter i, under och efter övergångar. Ekbackens förskola och skola ligger 

i Östra Sverige i en mindre stad, men är en av stadens större förskolor och 

skolor. Den ligger i utkanten av staden, i ett villaområde med närhet till 

naturen. Förskoleklasserna, liksom övriga skolklasser, är åldershomogena. 

Ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011; Creswell, 2013) genomfördes 

efter det att förste författare (JL) fått kännedom om att skolan i fråga 

funderat över sitt arbete med barns övergångar från förskola till skola. De 

hade uppmärksammat revideringarna i läroplanerna och avsåg nu att rikta 

uppmärksamhet mot övergångar. I samband med ett besök vid skolan 

informerades berörd personal och ledning om det tidigare nämnda större 

forskningsprojektet och att det fanns utrymme att genomföra en mindre 

fallstudie om barns övergångar under våren och hösten 2017 inom det 

projektet.  
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Studien följer Vetenskapsrådets riktlinjer om god forskningssed (2017). 

Efter det att muntlig och skriftlig information delgivits berörd personal och 

ledning om studien kom två förskollärare, fyra förskoleklasslärare, en 

barnskötare på fritidshemmet, två specialpedagoger (en i förskola och en i 

skola), en förskolechef och en rektor att delta i studien (N=11). De 

informerades om studiens plats i det större forskningsprojektet, syfte, 

datainsamlingsmetoder och planerade presentationer och publikationer. De 

informerades även om sina rättigheter att kunna avbryta studien och om att 

publikationer och presentationer avidentifieras i forskning. De lämnade sitt 

medgivande skriftligen på bilaga till missivbrev.  

Förskollärarna, som arbetade på olika avdelningar, hade ett särskilt 

ansvar för de äldsta barnen på Ekbackens förskola. Förskoleklasslärarna 

arbetade i förskoleklasserna på Ekbackens skola och på dess fritidshem. 

Barnskötaren i fritidshemmet arbetade på fritidshemmet och ibland även i 

förskoleklassverksamheten på Ekbackens skola. Specialpedagogerna 

arbetade på uppdrag från förskola/skola och föräldrar. De genomförde 

pedagogiska utredningar, handledning och rådgivning till personal och 

ledning, samt rådgivning till föräldrar som beskrevs ha barn med omfattade 

eller mycket omfattande stödbehov i förskolan/skolan. I resultatet används 

vanligen benämningen personalen och/eller ledningen. 

De datainsamlingsmetoder som användes var dokumentinsamling 

(handlingsplaner för övergångar mellan förskola, förskoleklass och 

fritidshem), observationer av aktiviteter, fokusgruppsamtal med 

förskoleklasslärare, fokusgruppsamtal med förskollärare, fokusgruppsamtal 

med rektor och förskolechef, enskild intervju med barnskötare i fritidshem 

och enskilda intervjuer med specialpedagoger. Två icke deltagande 

observationer genomfördes, en vid förskolan under en förmiddag och en i 

förskoleklassen under en kväll. Det var personal som valde ut dessa två 

aktiviteter (en prova-på-dag i förskoleklass fast på kvällen; möten och lek 

mellan blivande förskoleklassbarn från olika förskoleavdelningar) och 

motivet var att de särskilt kännetecknade deras arbete med övergångar. 

Observationerna dokumenterades med papper och penna. Fokusgruppsamtal 

och intervjuer genomfördes på kontor i förskola eller skola, eller i andra 

utrymmen som de valt ut själva. Samtliga var omkring en timme långa, med 

undantaget för en intervju som var 25 minuter lång. De spelades in på ljudfil 

för att sedan transkriberas. Fokusgruppsamtal innebär att data samlas in med 

hjälp av gruppinteraktion, där de deltagande tillsammans får belysa sina 

erfarenheter, intryck och uppfattningar av något (Wibeck, 2010). All 

datainsamling genomfördes under vårterminen 2017 med undantag för en 

intervju som genomfördes i början på höstterminen 2017. 

Data (dokument, observationsanteckningar och transkriberingar av 

intervjuer och fokusgruppsamtal) lades samman och analyserades genom 

tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). I arbetet med den tematiska 

analysen eftersöktes olika typer av aktiviteter och samtal fördes om hur de  
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skulle benämnas. Begreppen proximala och distala som kan härledas till den 

bioekologiska utvecklingsmodellen (Bronfenbrenner, 1979; 

Bronfennbrenner & Morris, 1998) användes i analysen. Fyra slutliga teman 

trädde fram (proximala generella övergångsaktiviteter, distala generella 

övergångsaktiviteter, proximala extra övergångsaktiviteter och distala extra 

övergångsaktiviteter). Begreppet övergångsaktiviteter har använts i tidigare 

studier: Det har då kopplats till övergångar mellan skolformer (Ackesjö, 

2014) som i denna studie, eller till dagliga övergångar mellan aktiviteter i en 

lärmiljö (Kultti, 2012). Utdrag från intervjuer och fokusgruppsamtal vävdes 

in i resultatet men vikt lades inte vid vem som sagt vad, vilket är brukligt vid 

fokusgruppsamtal (Wibeck, 2010). I analysarbete identifierades även 

uttryckta utmaningar och förbättringsområden vad gäller övergång från 

förskola till förskoleklass och fritidshem. De tematiserades inte utan 

redovisas i punktlistor.  

Efter det att analysprocessen avslutats genomfördes en 

respondentvalidering utifrån följande frågor: Har ni kommentarer till 

resultatet? Känner ni igen er i det vi rapporterat? Är det något ni kommer på 

nu som inte finns med i rapporten och som ni saknar? Hur ser ni på era 

förbättringsförslag? Hur kan förbättringsförslagen konkretiseras? Hur ser ni 

på barns inflytande i arbetet med övergångsaktiviteter, särskilt med tanke på 

barn i behov av extra stöd? Fem av de 11 deltagarna deltog i valideringen 

som inleddes med att vi (JL och MS ) presenterade studiens resultat. Efter 

respondentvalideringen görs ett tillägg av en aktivitet. 

Resultat 

Vid Ekbackens förskola, förskoleklass och fritidshem genomförs aktiviteter 

som avser att understödja övergången från Ekbackens förskola till dess 

förskoleklass och fritidshem. De allra flesta av dessa aktiviteter avser att 

understödja övergången för alla barn. De tematiserades i den här studien som 

generella övergångsaktiviteter. Det genomförs även aktiviteter för barn som 

beskrivs vara i behov av extra stöd i förskola, förskoleklass och på 

fritidshemmet. De erbjöds inte alla barn och tematiserades i den här studien 

som extra övergångsaktiviteter i betydelsen att de avser utgöra ett tillägg till 

generella övergångsaktiviteter. Aktiviteterna beskrivs, med några undantag, 

ha implementerats under flera år vid Ekbackens förskola och skola. 

Tjugotvå olika aktiviteter (N=22) kunde urskiljas i 

observationsanteckningarna, intervjutranskriberingarna och de insamlade 

dokumenten. Av dessa kodades och tematiserades nio stycken som extra 

övergångsaktiviteter (n=9; nummer 14-22 i tabell 1). En översikt finns i 

tabell 1. 
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Tabell 1. Generella övergångsaktiviteter och extra övergångsaktiviteter  

 

Generella övergångsaktiviteter för 

alla barn, barn i behov av extra stöd 

inräknade (n=13) 

Extra övergångsaktiviteter 

relaterade till barn i behov av extra 

stöd och deras föräldrar (n=9) 

 

(1) Möten mellan blivande 

förskoleklassbarn och fritidshemsbarn.  

 

(14) Extra överlämningssamtal mellan 

avlämnande specialpedagog och 

förskollärare, mottagande 

specialpedagog och 

förskoleklasslärare, förskolechef och 

rektor. 

(2) Om att börja skolan – ett av 

förskolans olika teman under den sista 

vårterminen.   

(15) Extra överlämningssamtal som 

involverar föräldrar. 

(3) Överlämningssamtal mellan 

avlämnande personal i förskola och 

mottagande personal i förskoleklass.   

(16) Extra enskilda besök i 

förskoleklassens lokaler med en 

förskollärare.  

(4) En tur med stadens Tuff-Tuff tåg. (17) Korta extra samtal mellan 

personal och föräldrar till barn i behov 

av stöd.  

(5)Avlämnande och mottagande 

personal byter arbetsuppgifter med 

varandra. 

(18) Längre samtal mellan föräldrar 

och specialpedagog.  

(6) Mottagande lärare i förskoleklass 

äter lunch tillsammans med de 

blivande förskoleklassbarnen. 

(19) En fotobok erbjuds till blivande 

förskoleklassbarn – en bildunderstödd 

övergång. 

(7) Sammansättning av förskoleklasser. (20) Senarelagd start om några veckor 

på fritidshemmet. 

(8) Kortare samtal mellan personal och 

föräldrar. 

(21) Val av skolform. 

(9) En prova-på-dag i förskoleklass 

(fast på kvällen). 

(22) Uppstartsmöten.  

(10) En prova-på-dag på 

fritidshemmet. 

 

(11) Blivande förskoleklassbarn 

besöker förskoleklasserna. 

 

(12) Informationsmöten för föräldrar.  

(13) Inskolningssamtal och 

överlämnande av ett brev. 

 

 

 

Not. Det totala antalet aktiviteter, (N=22). 
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Generella övergångsaktiviteter 

 

I de följande avsnitten redogörs för generella övergångsaktiviteter som kan 

relateras till alla barn.  

Möten mellan blivande förskoleklassbarn och fritidshemsbarn  

De äldsta barnen vid Ekbackens förskola – de som ska gå i samma 

förskoleklasser och fritidshem men som nu går på olika förskoleavdelningar 

– möts i aktiviteter, rutiner och lek. Dessa möten beskrivs vara viktiga inför 

starten i förskoleklass och fritidshem: Barnen ges möjlighet att lära känna 

varandra och att skapa nya vänskapsband. Genom dessa kan även negativa 

pågående sociala samspelsprocesser brytas. Personalen förklarar motiven till 

dessa möten på följande sätt: ”Den största anledningen är att de ska lära 

känna varandra [inför starten i förskoleklass och fritidshem]. Bli trygga med 

varandra och sedan bryta negativa mönster i de befintliga grupperna som vi 

har”. Denna aktivitet beskrivs implementeras under barnens sista 

förskoletermin, vanligen en gång i veckan.  

Om att börja skolan – ett av förskolans olika teman under den sista 

vårterminen  

Ett av de teman som barnen på förskoleavdelningarna arbetar med under sin 

sista termin i förskolan är Om att börja skolan. Personalen hämtar 

inspiration till temat i ett läromedel [kallat Stegen]. Läromedlet är, enligt 

personalen, ett forskningsbaserat material. I samband med detta tema blickar 

barnen tillbaka på sådant de lärt sig i förskolan för att kunna nå insikt om att 

de har nytta av vad de lärt sig i förskolan i förskoleklassen och på 

fritidshemmet samt så småningom i skolan. I samband med detta tema 

samtalar personal och barn i förskola även om hur det är att gå ut på rast på 

egen hand och hur man hittar nya kamrater i skolan. Det utgör en viktig 

förberedelse, enligt personalen. 

Överlämningssamtal mellan avlämnande personal i förskola och 

mottagande personal i förskoleklass 

I överlämningssamtal samtalar avlämnande personal i förskola och 

mottagande lärare i förskoleklass om de blivande förskoleklassbarnen. Dessa 

samtal beskrivs ta flera timmar och delas ibland upp på två tillfällen. 

Överlämningssamtalen handlar om alla barn. Några aspekter som tas upp i 

överlämningssamtalen är kamratrelationer, eventuella bästisar samt barns 

lärande och utveckling. Några andra aspekter är eventuella stödbehov som 

barnen har i aktiviteter, rutiner och lekar (på egen hand och med kamrater). 

Föräldrar har gett sitt medgivande till dessa samtal, enligt personalen. 

Personal i förskolan kommer förberedda till dessa möten. De har skrivit ner 

det som ska tas upp för att inte glömma något viktigt. Personal i  
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förskoleklass berättar i sin tur att de för anteckningar under samtalet för att 

minnas viktiga saker såsom de behov som barnen har i aktiviteter, rutiner 

och lekar. Dessa överlämningssamtal beskrivs genomförs under barnens sista 

förskoletermin och i slutet av terminen.  

En tur med stadens Tuff-Tuff tåg 

När vårterminen närmar sig sitt slut får de blivande förskoleklassbarnen, det 

vill säga de äldsta barnen på Ekbackens förskola åka på en utflykt med sin 

personal. De tar stadens Tuff-Tuff tåg med öppna vagnar på hjul och åker till 

en plats där de kan grilla korv, leka och ha det trevligt tillsammans. Enligt 

personalen, hjälper utflykten barnen att komma till insikt om att tiden i 

förskolan närmar sig sitt slut och att det nu snart är dags att skiljas åt från 

personal och yngre kamrater på förskolan. Att skiljas åt är också en del i en 

övergångsprocess. Utflykten avser utgöra ett fint minne från tiden i förskolan 

och beskrivs som något speciellt som ett barn bara får göra när denne är äldst 

på förskolan och ska börja i förskoleklass.  

Avlämnande och mottagande personal byter arbetsuppgifter med 

varandra   

En gång i veckan, på fredagar, kommer personal från förskoleklasserna till 

Ekbackens förskoleavdelningar för att arbeta med de äldsta barnen – de som 

ska börja i förskoleklass till hösten. Personal från Ekbackens förskola går då 

på motsvarande sätt till Ekbackens förskoleklasser för att arbeta. Dessa 

rollbyten har genomförts under hela året. Personalen reflekterar över dessa 

rollbyten och är positiv till dem. En av dem berättar: ”Jag tycker det har varit 

jättebra för då har de [de blivande förskoleklassbarnen] sett, det här är min 

nya fröken som kommer och hälsar på. |…| Då har jag också möjlighet att se 

vad de [personalen i förskoleklass] jobbar med”.  

Mottagande personal i förskoleklass äter lunch tillsammans med de 

blivande förskoleklassbarnen  

Barnen på Ekbackens förskola beskrivs dela matsal med barnen på 

Ekbackens skola. I vanliga fall äter personalen på förskolan med de äldsta 

barnen och deras kamrater, men vid några tillfällen under senvåren äter 

istället deras blivande förskoleklasspersonal med dem. De får då, enligt 

personalen, chans att prata med varandra och lära känna varandra. Deras 

blivande förskoleklasspersonal får då även möjlighet att se barnen i en 

matsituation.  

Sammansättning av förskoleklasser 

Under senvåren inleds arbetet med att sätta samma de nya förskoleklasserna. 

I det arbetet deltar personalen från förskoleklasserna och från 

förskoleavdelningarna. Gruppindelningar inför fritids görs inte utan alla barn 

i förskoleklasserna går på samma fritidshem. 
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Kortare samtal mellan personal och föräldrar 

Personalen, både på förskolan, i förskoleklassen och på fritidshemmet 

berättar att de svarar på frågor vid olika tillfällen från föräldrar till blivande 

förskoleklassbarn om skolstarten. Det ska noteras att starten i förskoleklass 

benämns just som att börja i skolan vid Ekbackens förskola och skola. 

Frågorna kommer främst från de föräldrar som inte har äldre barn och 

tidigare erfarenheter av barns skolstart. Två saker som de frågar om är 

genom vilken dörr barnet ska gå in när skolan börjar, och om det är så att 

barnen verkligen behöver och förväntas komma varje dag till 

förskoleklassen. 

En prova-på-dag i förskoleklass (fast på kvällen)   

I samband med prova-på-dagen i förskoleklass besöker de blivande 

förskoleklassbarnen den personal som arbetar och kommer att arbeta med 

dem i förskoleklass. De visas också runt i förskoleklassens lokaler. Prova-

på-dagen (som genomförs på kvällen) inleds med att alla barnen (omkring 40 

barn från sex olika förskolor, varav två ligger på Ekbacken) har samling på 

runda mattan på golvet. Deras personal sitter också med, fast på stolar. 

Personalen berättar om sig själva och sedan har man ett upprop. Barnen 

räknas och det sjungs sånger och görs ramsor. Temat för samlingen är 

fjärilar och därför handlar sången om en puppa som blir till en fjäril. Efter 

samlingen får alla barn i uppgift att färglägga en fjäril och när de är klara 

med det får de leka fritt. Att leka fritt beskrivs som en belöning av ett bra 

utfört arbete. Prova-på-dagen förefaller gå lättare för vissa barn än för andra. 

Inte alla hittar något att göra under den fria leken och något barn behöver 

tröstas. Samtidigt som barnen har denna aktivitet (i maj månad) är deras 

föräldrar på ett informationsmöte om Ekbackens fritidshem.  

En prova-på-dag på fritidshemmet   

I samband med prova-på-dagen på fritidshemmet besöker de blivande 

fritidshemsbarnen personalen som arbetar på fritidshemmet och några av 

barnen som går där. De visas också runt i fritidshemmets lokaler, berättar 

personalen. Prova-på-dagen beskrivs inledas med en samling och sedan 

genomförs bland annat en pysselaktivitet och fri lek. Denna aktivitet erbjuds 

under juni månad och innan barnen slutat förskolan. Personalen nämner att 

barnen kan komma och hälsa på under flera dagar än en.  

Blivande förskoleklassbarn besöker förskoleklasserna 

I slutet av april ringer personal i förskoleklass runt till förskolor för att bjuda 

in blivande förskoleklassbarn och deras förskollärare till förskoleklasserna. 

Detta år kommer barnen från sex olika förskolor, Ekbacken är en av dessa.  

Vid besöken går hälften av de nuvarande förskoleklassbarnen till 

skogen med två personal från förskoleklasserna, medan de andra stannar 
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med två personal för att ta emot besökarna. Eftersom det är många besök så 

har förskoleklasslärarna organiserat det så att barnen får turas om att gå till 

skogen. Det är, enligt personal i förskoleklasserna, ett kärt besök eftersom de 

nuvarande förskoleklassbarnen får träffa sina tidigare förskollärare och 

kamrater. Under dessa besök när barnen leker, samtalar lärare från förskola 

och förskoleklass med varandra. De kan exempelvis samtala om hur barnen 

är som personer.   

Det händer också att personal i förskola tar med blivande 

förskoleklassbarn (och fritidshembarn) till skolan för att snabbt titta in i 

lokaler och rum som barnen ska vara i när de börjar skolan. Dessa besök sker 

som ett direkt svar på att barn uttryckt oro för att börja i förskoleklass 

och/eller på fritids. Dessa besök bidrar, enligt personal i förskola, till att 

barnen inte ser förskoleklass- och fritidshemsverksamhet som skrämmande. 

Besöken bidrar även till att övergången från förskola till skola 

avdramatiseras. På Ekbackens förskola och skola strävar ledning och 

personal efter att vara lyhörda och se alla barnens behov.  

Informationsmöten för föräldrar 

I början på maj bjuds föräldrar till blivande förskoleklassbarn in till ett 

informationsmöte om Ekbackens förskoleklasser och skola. Det är skolans 

rektor som bjuder in till och leder informationsmötet. På mötet presenterar 

rektor sig för föräldrarna och rektor berättar även om skolans organisation i 

stort. Personalen och rektor ges möjlighet att presentera sig och att berätta 

om sina verksamheter på skolan. De bjuder även in till inskolningssamtal 

och bokar upp tider för dessa i samband med informationsmötet. Vi detta 

möte är inte sammansättningen av klasserna klar och inte heller vem som ska 

vara ansvarig för vilken förskoleklass. Det kommer inte så många som 

personal och ledning förväntat och detta får till följd att personal i 

förskoleklass behöver ringa runt till flertalet föräldrar och bjuda in till 

inskolningssamtalen. Detta arbete tar en hel del tid, berättar personalen. 

I slutet av maj bjuds även föräldrar till blivande förskoleklassbarn in till 

ett informationsmöte om Ekbackens fritidshem. Det är personalen på fritids 

som bjuder in till detta möte och det genomförs samtidigt som prova-på-

dagen i förskoleklass (fast på kvällen). Mötet inleds så snart föräldrarna 

lämnat sina blivande förskoleklassbarn till förskoleklasslärarna. Personalen 

på fritidshemmet berättar att de har förberett en Powerpoint med information 

om fritidshemmet. Föräldrarna får chans att ställa frågor: De undrar bland 

annat om fritidshemmets öppettider, enligt personalen. Tidigare år har de två 

informationsmötena legat på samma kväll, och inte parallellt med prova-på-

dagen. Det var inte optimalt då det blev för mycket info till föräldrar, enligt 

personalen: Bättre är det att dela upp informationsmötena så att ett handlar 

om förskoleklass och ett om fritidshemmet vilket numera också sker.  
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Personalen berättar vidare att informationsmöten om 

förskoleklassverksamheten och fritidshemsverksamheten (kallade 

föräldramöten) även genomförs under höstterminens början.     

Inskolningssamtal och överlämnande av ett brev  

Personal i förskoleklass och på fritidshemmet bjuder in samtliga blivande 

förskoleklass- och fritidshemsbarn och deras föräldrar till inskolningssamtal 

för att förbereda dem för starten i skolan. I år genomför de sammantaget 46 

samtal om 60 minuter vardera: 30 minuter med personal i förskoleklass och 

30 minuter med personal på fritidshemmet som innebär ett besök på 

fritidshemmet. Inskolningssamtalen beskrivs genomföras på ett par dagar 

och vikarier arbetar då i förskoleklasserna. Inskolningssamtalen beskrivs 

handla om vad barnen ska ta med, till exempel inneskor, pärm, mapp och 

frukt. Det handlar också om när de ska skolas in på fritids och om de 

behöver modersmålsundervisning eller annan särskild språkundervisning. 

Barnen ritar även en teckning och skriver sitt namn. Varje barn får ett brev 

med sig hem. I brevet kan barnen och deras föräldrar läsa om det som de gått 

igenom på inskolningsmötet och behöver komma ihåg inför starten.  

Extra övergångsaktiviteter 

Vid Ekbackens förskola, förskoleklass och fritidshem genomförs flera typer 

av extra övergångsaktiviteter för och med barn som beskrivs vara i behov av 

extra stöd i förskola, förskoleklass och på fritidshemmet. Till skillnad från de 

generella övergångsaktiviteterna kunde dessa innefatta specialpedagoger. 

Extra överlämningssamtal mellan avlämnande och mottagande personal 

och ledning  

Möten mellan avlämnande personal (innefattande specialpedagog) och 

ledning och mottagande personal (innefattande specialpedagog) och ledning 

kring barn i behov av stöd i förskoleklassen och på fritids är ett första steg 

inför planeringen av barnens övergång till förskoleklass och fritids. Det hålls 

ett möte per barn i behov av stöd (extra anpassningar och särskilt stöd). I 

dessa möten samtalar avlämnande och mottagande personal och ledning 

(med föräldrars medgivande) om barnets styrkor, svårigheter och behov. De 

samtalar även om hur barnets förskoletid ser ut och organiseras, till exempel 

om barnet har en egen resursperson och ett eget rum. De avser bygga vidare 

på det som fungerat och komma fram till hur barnets situation i förskoleklass 

och fritidshem kan se ut. I dessa möten berättar även avlämnande 

specialpedagog (med föräldrars medgivande) om de pedagogiska utredningar 

som genomförts. Inför förflyttningen överlämnar även den avlämnande 

specialpedagogen dokumentation om barnen i behov av stöd (med föräldrars 

medgivande) till den mottagande specialpedagogen och skolans 
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elevhälsoteam. Dessa utredningar lämnas sedan till berörd personal av 

mottagande specialpedagog. 

Tanken med dessa möten är, enligt personal och ledning, att de ska 

utgöra en grund för de extra överlämningssamtalen som involverar föräldrar 

och som genomförs närmre sommaren. 

Extra överlämningssamtal som involverar föräldrar 

Förutom överlämningssamtal avlämnande och mottagande personal och 

ledning emellan, genomförs extra överlämningssamtal som involverar 

föräldrar till barn som behöver stödinsatser i förskoleklassen och på fritids. 

Barnen deltar inte. I år genomförs det ett flertal sådana extra 

överlämningssamtal på Ekbacken och de tar minst en timme vardera. Det är 

vanligen rektor som bjuder in till dessa möten och som leder dem. På dessa 

möten planerar de inför starten i förskoleklass och fritidshemmet, 

exempelvis hur stödet till barnet ska se ut. De berättar att de försöker vara 

konkreta och talar inte enbart om vilket stöd som behövs utan hur det har 

genomförts tidigare. De handlar även om barnets styrkor, intressen, sociala 

samspel och sådant barnet tycker om och uppskattar.  

Föräldrar beskrivs ha en viktig funktion vid dessa möten. Vid mötena 

har de möjlighet att vara sakkunniga, berätta om sina barns behov och vad 

som fungerar och inte fungerar samt hur de upplevt tiden i förskola och vad 

de har för förväntningar på skolan. De kan exempelvis berätta viktiga saker 

om barnets relation till mat och hur barnet hanterar sin personliga hygien, 

enligt personalen.  

Extra enskilda besök i förskoleklassens lokaler med en förskollärare 

Barn i behov av stödinsatser besöker, tillsammans med personal från förskolan, 
förskoleklassens/fritidshemmets lokaler på en tid när det är tyst och lugnt där. 
Personal från förskolan följer med barn, ett i taget, som behöver mer 
uppmärksamhet, hjälp och stöd än andra och visar dem runt i lokalerna. Personalen 
berättar att det är viktigt att dessa barn får en uppfattning av den kommande 
lärmiljöns utformning. 

Kortare extra samtal mellan personal och föräldrar till barn i behov av 

extra stöd 

Föräldrar till blivande förskoleklass- och fritisbarn i behov av extra stöd 

beskrivs som mer oroliga än andra föräldrar. De kan, enligt personalen, oroa 

sig över att skolan är stor och att deras barn inte ska bli tillräckligt 

uppmärksammade och sedda eftersom det blir fler barn per personal i skolan. 

De kan även oroa sig för sina barns säkerhet av den orsaken att det inte finns 

stängsel runt skolgården: Förskolegården har stängsel och det är lugnande 

för dem. De kan också oroa sig för att barnet inte ska kunna sitta still. Detta 

med att behöva kunna sitta stilla längre stunder vid en bänk kan barnen 

själva också oroa sig för, enligt förskollärarna. Personalen berättar att de tar  
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oron på allvar och att de lugnar föräldrarna med att säga att de tränar på 

koncentration varje dag och genom att säga ”att det säkert kommer att gå 

bra”. Till barnen säger de att det inte finns bänkar i förskoleklassen utan att 

man sitter på matta i ring och vid bord som i förskolan. De berättar också om 

hur en dag kan se ut, dels för barnen i behov av extra stöd dels för deras 

kamrater.  

Längre samtal mellan föräldrar och specialpedagog  

Specialpedagogerna har återkommande möten med föräldrar till barn med 

omfattande och mycket omfattande stödbehov och under det sista året i 

förskolan samtalar de en hel del om övergången till förskoleklass och fritids. 

De kan känna stress och oro inför övergången och hur det ska gå för deras 

barn i skolan. I dessa samtal får föräldrar möjlighet att dela och bearbeta sin 

stress och oro både vad gäller det sociala och akademiska 

(kunskapsmässiga).  

Erbjudande av en fotobok till blivande förskoleklassbarn – en 

bildunderstödd övergång 

Under det sista året i förskola tillverkar personal (specialpedagog inräknad) 

på skolan en fotobok till varje barnen i behov av extra stöd. En fotobok är ett 

fotoalbum om förskoleklassens lokaler, saker och personal. Varje barn får 

två likadana böcker: En som de kan titta i på förskolan, och en som de kan 

titta i hemma. Fotoboken anses förbereda dem inför att börja i förskoleklass 

och fritids. Den underlättar samtal om förskoleklassen mellan 

föräldrar/personal och barnet i fråga.  

Senarelagd start om några veckor på fritidshemmet  

Rektor och personal (specialpedagog inräknad) på fritidshemmet vädjar till 

föräldrar som har barn med omfattande eller mycket omfattande stödbehov 

att anpassa semestern efter fritidshemmets ordinarie personal samt 

eventuella assistenter/resurspersoners arbetstider för att undvika att deras 

barn börjar på fritidshemmet när det enbart är vikarier där. Personalen och 

ledningen berättar att vikarier inte är med i förberedelserna för övergången, 

och därför inte har de kunskaper om barns stödbehov som ordinarie personal 

har. Det är en vädjan och inte ett krav, enligt personal och ledning. 

Val av skolform 

Det är ibland svårt att veta vilken skolform som barn med mer omfattade 

behov ska börja i efter förskolan. Särskoleutredningar kan vara pågående 

under förskolan och tiden i förskoleklass. Det händer därför att ett barn i 

behov av stöd inte flyttar till förskoleklass utan istället stannar kvar på 

förskolan ett år extra. Det vanliga är dock att barnet börjar i förskoleklass 

och att det sedan eventuellt börjar särskola inför årskurs ett, enligt 

personalen.  
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Uppstartsmöten 

I augusti sker uppstartsmöten mellan föräldrar till barn i behov av extra stöd 

och berörd personal i förskoleklass och fritidshem. Det är personalen i 

förskoleklassen som bjuder in till dessa möten. Föräldrarna får då ytterligare 

en möjlighet att samtala om barnets start och framtid i förskoleklass och på 

fritidshemmet.   

Proximala och distala övergångsaktiviteter 

Den tematiska analysen av övergångsaktiviteterna visar att aktiviteterna inte 

enbart kan tematiseras som generella övergångsaktiviteter eller extra 

övergångsaktiviteter, utan även som proximala eller distala 

övergångsaktiviteter sedda ur ett barns perspektiv.  

Proximala övergångsaktiviteter är de övergångsaktiviteter som involverar 

barn och som därmed direkt avser understödja övergång i positiv riktning så 

att den blir välfungerande och främjar kontinuitet, sammanhang och 

progression. Ett exempel på en proximal övergångsaktivitet är prova-på-

dagen i förskoleklass (fast på kvällen). Ett annat exempel är möten mellan 

blivande förskoleklassbarn från olika förskoleavdelningar.  

Distala övergångsaktiviteter är de övergångsaktiviteter som enbart 

involverar vuxna (till exempel förskollärare, specialpedagog, förskolechef, 

rektor och föräldrar) och som indirekt har som mål att göra övergången till 

förskoleklass och fritidshemmet välfungerande vad gäller kontinuitet, känsla 

av sammanhang och progression. Ett exempel på en distal övergångsaktivitet 

är överlämningssamtalet mellan personal i förskola och förskoleklass. Ett 

annat exempel är de informationsmöten som de blivande 

förskoleklassbarnens/fritidshemsbarnens föräldrar bjuds in till.  

På Ekbackens förskola och skola genomförs elva proximala 

övergångsaktiviteter och elva distala. Ovanligast är de proximala extra 

övergångsaktiviteterna (n=2) som riktar sig direkt till barn i behov av extra 

stöd.  

I figur 1 presenteras de olika övergångsaktiviteterna: proximala generella 

övergångsaktiviteter, distala generella övergångsaktiviteter, proximala extra 

övergångsaktiviteter och distala extra övergångsaktiviteter. I figur 1 

presenteras även deras ungefärliga implementeringsperioder. Figur 1 visar 

att det finns övergångsaktiviteter som pågår under en längre period, och 

sådana som pågår en kortare tid. I maj månad sker de flesta 

övergångsaktiviteterna. 
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Generella övergångsaktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proximala 

 

Möten mellan blivande 

förskoleklassbarn JAN-MAJ 

Temaarbete om att börja 

skolan MAJ-JUNI 

En tur med Tuff-tåget MAJ 

Rollbyten AUG-JUNI  

Lunch med mottagande 

förskoleklasslärare MAJ. 

Prova-på-dag i 

förskoleklass MAJ 

Prova-på-dag på 

fritidshemmet JUNI  

Blivande förskoleklassbarn 

besöker förskoleklasser 
MAJ 

Inskolningssamtal MAJ 

 

Överlämningssamtal 
APRIL-MAJ 

Sammansättning av 

förskoleklasser 

Kortare samtal mellan 

personal och föräldrar  

Informationsmöten om 

förskoleklassen, 

fritidshemmet och 

skolan för föräldrar MAJ, 

SEP/OKT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distala 

  

Extra enskilda besök i 

förskoleklassen APRIL-MAJ 

Bildunderstödd övergång i 

form av en fotobok 

 

Extra överlämnings-

samtal APRIL-MAJ 

Extra överlämnings-

samtal med föräldrar 
MAJ  

Kortare extra samtal  

mellan personal och 

föräldrar. 

Längre samtal mellan 

specialpedagog och 

föräldrar. 

Senarelagd start till 

fritidshemmet AUG 

Val av skolform 

Uppstartsmöten AUG 

 

Extra övergångsaktiviteter  

 

Not. Inte alla övergångsaktiviteter har en bestämd implementeringsperiod. 

 

Figur 1. Proximala generella övergångsaktiviteter, distala generella 

övergångsaktiviteter, proximala extra övergångsaktiviteter och distala extra 

övergångsaktiviteter.  



 164 

Utmaningar 

I samband med observationer, intervjuer och fokusgruppsamtal berättar 

personal och ledning på Ekbackens förskola, förskoleklass och fritidshem 

om utmaningar som de möter i sitt arbete med (extra) övergångsaktiviteter. 

Dessa utmaningar är sammanställda i följande punktlista och kan bland 

annat relateras till kommunikations-, tids- och organisationsfaktorer: 

 

• Att hitta tid för övergångsaktiviteter och samtidigt hinna med allt det 

andra som behöver göras inför, under och efter pågående förskole-, 

fritids- och förskoleklassverksamhet. Att finna tid för 

övergångsaktiviteter kan vara särskilt svårt för personal i 

förskoleklass under vårterminer eftersom de då har möten med 

avlämnande personal i förskola och mottagande personal i årkurs ett 

samt egna utvecklingssamtal.  

 

• Att komma igång med övergångsaktiviteterna i god tid så att alla 

hinns med. 

 

• Att kommunicera – att tala samma språk – i samarbeten över 

skolformsgränser. Missuppfattningar kan ske mellan personal, 

ledning och föräldrar. 

 

• Att sätta in ny personal i rutinerna kring barns övergångar och att få 

dessa rutiner att sätta sig. 

 

• Att hitta tid för reflektion om barns stödbehov och lämpliga 
stödinsatser. En hel del tankearbete krävs för att övergången och 
starten i förskoleklass och fritidshem ska bli välfungerande för varje 
barn. 
 

• Att realisera planerade stödinsatser i övergångar och 

inskolningsperioder, särskilt om de insatser som planeras inte är 

välkända för personal och medför större anpassningar av lärmiljöer, 

till exempel att ett barn behöver ett eget litet rum jämte/nära sitt 

klassrum. 

Förbättringsförslag 

I samband med observationer, intervjuer och fokusgruppsamtal berättar 

personal och ledning på Ekbackens förskola, förskoleklass och fritidshem 

om sådant som de menar behöver förbättras i arbetet med övergångar för att 

göra dem än mer välfungerande och främjande för barns utveckling och 

lärande. Deras förslag är sammanställda i följande punktlista: 
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• De övergångsaktiviteter och rutiner som sker på Ekbackens förskola 

och skola behöver bli mer synliga för ledningen och de 

yrkesverksamma i förskolan, förskoleklasserna och på fritidshemmet 

så att det blir än mer tydligt och strukturerat vem som gör vad och 

hur det ska gå till i övergången från förskola till förskoleklass och 

fritidshem.  

 

• Ett utökat samarbete mellan lärare i förskola, förskoleklass och 

fritidshem behövs. I sådana möten kan de berörda samtala om sina 

respektive verksamheters innehåll och arbetsformer. Motivet är att 

de idag bara vet en del om varandras verksamheter och behöver veta 

mera. Syftet är att lära av varandra och att få syn på sådant som 

behöver utvecklas för att säkerställa kontinuitet, sammanhang och 

progression i barns lärande. Det kan till exempel handla om hur 

progression i barns läs- och skrivutveckling uppnås och säkerställs, 

det vill säga att förskoleklassens och fritidshemmets undervisning 

och aktiviteter tar vid där förskolans arbete med bokstäver och texter 

slutade. 

 

• Istället för att ha möten om blivande förskoleklassbarn och 

fritidshemsbarn som är i behov av extra stöd där antalet deltagare 

utökas allt eftersom (vilket ibland beskrivs kunna ske), föreslås att 

samtlig personal, ledning och föräldrar ska vara med från början och 

hela vägen. Motivet är att all berörd personal behöver få information 

om barn i behov av extra stöd tidigt (från tidigare personal och 

föräldrar), dels för att kunna förbereda för tiden i förskoleklass och 

fritidshem dels för att kunna möta dessa barns behov i samband med 

övergångsaktiviteter som äger rum under våren och inför 

förflyttningen.   

 

• Förskoleklassens personal genomför ett stort antal möten och samtal 

under våren och omprioriteringar kan behöva göras för att 

arbetsbördan ska vara rimlig och för att det pågående arbetet med de 

barn som nu går i förskoleklass ska hålla god kvalitet och hinnas 

med inom ordinarie arbetstid. Förskoleklassens personal är inte 

enbart mottagande lärare till alla dem som ska börja i förskoleklass 

och ansvariga för ett flertal övergångsaktiviteter, utan även 

avlämnande lärare till barn som ska börja ettan. Förutom dessa 

uppgifter har personalen i förskoleklassen också sin egen 

verksamhet att sköta som bland annat innebär att de ska erbjuda 

utvecklingssamtal under våren till de barn som nu går i 

förskoleklass.  
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• Personal i förskola, förskoleklass och fritidshem menar att de 

behöver samtala mer med de blivande förskoleklassbarnen/ 

fritidshemsbarnen och ta reda på vad de har för frågor och 

funderingar inför sitt byte av skolform. Det behöver säkerställas att 

de proximala övergångsaktiviteterna svarar upp mot barns frågor 

och eventuella oro. Ett sådant förfarande kräver flexibilitet i rutiner 

och innebär att de proximala (extra och generella) 

övergångsaktiviteterna drar igång först när barnen själva börjar ställa 

frågor om förskoleklassen och fritidshemmet.  

 
• De distala extra övergångsaktiviteterna behöver påbörjas redan i 

februari, medan proximala kan vänta till längre fram på våren, eller 

till dess att barnet själv börjar att fråga om förskoleklassen eller 

fritidshemmet.  

 
• Beslut om sammansättningar av klasser och vilka barn som ska få 

vilken personal i förskoleklass och på fritidshem behöver göras 

tidigare för att göra informationsmöten till föräldrar tydliga och för 

att föräldrar till barn i behov av stöd tidigt ska kunna få del av 

planerna för tiden i förskoleklass och fritidshem. De anses vara mer 

oroliga än andra föräldrar och detta kan vara ett sätt att minska deras 

oro.  

 
• Vissa inskolningsperioder på fritidshemmet och till 

förskoleklasserna behöver förlängas. Motivet är att det kan ta längre 

tid för vissa barn än andra att lära sig att hitta i lokaler, lära känna 

sina lärare och att känna sig trygga i en ny lärmiljö och skolform. 

 
• Personal på fritidshemmet behöver vara än mer involverade i 

övergångsaktiviteter och kan exempelvis besöka blivande 

fritidshemsbarn på deras förskolor.  

Diskussion  

Diskussionen inleds med en sammanfattning av studiens huvudsakliga 

resultat och en jämförelse med tidigare forskning. Efter detta diskuteras 

några centrala resultat, förslag på vidare forskning, implikationer, studiens 

relevans och generaliserbarhet.  

Studiens huvudsakliga resultat 

Studien visar att flera olika (generella och extra) övergångsaktiviteter 

(N=22) kan användas och anses vara betydelsefulla i samband med barns 
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övergång från förskola till förskoleklass och fritidshem. 

Övergångsaktiviteter beskrivs kunna bidra till att övergången blir 

välfungerande för barn och deras föräldrar. De bidrar exempelvis till att 

viktig information om barns sociala och akademiska utveckling, intressen 

och stödbehov förs över från förskola till förskoleklass och fritidshem. 

Aktiviteterna genomförs vid olika tillfällen och pågår olika länge. Några 

övergångsaktiviteter involverar föräldrar och barn, andra gör det inte. 

Studien visar även att övergångsaktiviteterna kan grupperas som proximala 

eller distala sett ur ett barns perspektiv. Vanligast förekommande är de 

proximala generella övergångsaktiviteterna som riktar sig till alla barn. 

Ovanligast är de proximala extra övergångsaktiviteterna som riktar sig till de 

barn som beskrevs vara i behov av extra stöd. 

Jämförelser med tidigare forskning och rapport samt exempel på 

kunskapstillskott 

Den här studiens resultat bekräftar flera tidigare studiers resultat: Barns 

övergångar mellan förskola, förskoleklass och fritidshem kan skapa oro hos 

föräldrar, särskilt hos föräldrar till barn i behov av mer hjälp och stöd än 

andra (McIntyre, Eckert, Fise, DiGennaro Reed, & Wildenger, 2010; 

Wildenger Welchons & McIntyre, 2015). Föräldrar till barn i behov av stöd 

kan ha mycket viktigt att berätta om sina barns behov och kan vara personal 

behjälplig (Axelsson, Lundqvist, & Sandström, 2017), till exempel i 

samband med distala extra överlämningssamtal. Aktiviteter som avser främja 

övergångar implementeras i övergångar mellan förskola och förskoleklass 

(Alatalo, Meier, & Frank, 2016) men syftade i den studerade kontexten till 

att göra övergången mjuk och till att föra vidare information om både sociala 

och akademiska aspekter på barns utveckling och lärande. Sådana aktiviteter 

kan understödja fysisk, social, filosofisk och kommunikationsmässig 

kontinuitet och barns upplevelser av sammanhang mellan förskola, 

förskoleklass och fritidshem (Hogsnes & Moser, 2014). Tydligare rutiner för 

övergångar som är kända för all personal och ledning behöver utvecklas 

(Skolverket, 2017).  

Studien fördjupar även befintliga kunskaper om barns övergångar 

genom detaljerade beskrivningar och analyser av (generella och extra) 

övergångsaktiviteter, upplevda utmaningar och förbättringsbehov. Ett 

oväntat resultat, och som också utgör ett kunskapstillskott, är det stora antal 

övergångsaktiviteter som implementerades på Ekbackens förskola och skola, 

samt det relativt stora utrymme som dessa övergångsaktiviteter gavs i 

lärmiljöerna – särskilt under vårterminens sista månader. En förklaring kan 

vara att den här studiens fokus på övergångsaktiviteter medförde att 

förskolan och skolan genomförde många övergångsaktiviteter. En annan 

förklaring kan vara att förskolan och skolan riktat mycket uppmärksamhet 
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mot övergångar under en längre tid och nu avsåg, med sitt deltagande i 

studien, få underlag för reflektion över mer eller mindre angelägna 

aktiviteter av olika slag att arbeta vidare med. Ytterligare förklaring kan vara 

de genomförda revideringarna i läroplanerna som tydligt lyfter fram att 

sammanhang, kontinuitet och progression ska skapas mellan förskola, 

förskoleklass och fritidshem (till exempel Skolverket, 2011a, 2011b). 

Revideringar av det här slaget kan medföra att personal och ledning, ibland 

felaktigt, drar slutsatsen att de behöver göra än mer övergångsaktiviteter 

trots att de sedan tidigare gjort mycket och kanske tillräckligt. Mer forskning 

behövs om de konsekvenser som läroplansrevideringar om övergångar och 

samverkan av det här slaget för med sig: En viktig forskningsfråga att 

besvara är om kvaliteten i förskoleklassens verksamhet sjunker när dess 

personal behöver lägga fokus på övergångsaktiviteter jämte verksamheten i 

förskoleklass. Ett flertal övergångsaktiviteter förefaller ta mycket tid för dem 

och beskrivs även som logistiskt svåra. De innebär även att barnens tid med 

sina nuvarande lärare i förskoleklass minskar.  

Enkla övergångsaktiviteter 

Det finns ett flertal övergångsaktiviteter som förefaller enkla. Ett sådant 

exempel är lunch med mottagande förskoleklasslärare under maj månad, och 

ett annat möten mellan blivande förskoleklassbarn (proximala generella 

övergångsaktiviteter). Ytterligare exempel är korta samtal/extra samtal 

mellan personal och föräldrar (distal generell övergångsaktivitet/distal extra 

övergångsaktivitet). Denna typ av enklare övergångsaktiviteter skulle 

eventuellt kunna utvecklas ytterligare och ersätta andra mer tidskrävande 

aktiviteter samt frigöra tid för sådana aktiviteter som efterfrågas men som 

inte sker i den undersökta kontexten, till exempel möten mellan personal i 

förskola och skola där undervisning och innehåll diskuteras (distal generell 

övergångsaktivitet).  

Vikten av att starta arbetet med distala extra övergångsaktiviteter 

i tid 

Det finns resultat i den här studien, liksom i Skolverkets lägesbedömning 

(2017), som pekar på att personal och ledning i förskola, förskoleklass och 

fritidshem bör börja arbetet med distala extra övergångsaktiviteter redan 

under vårterminens början. Om de sker senare och parallellt med övriga 

övergångsaktiviteter finns risken att de inte alls hinns med eller att den tid 

som många gånger behövs för tankearbete och att anpassa mottagande 

lärmiljöer blir alltför knapp. Det finns stödinsatser som behöver planeras 

långt i förväg, enligt personal: det kan exempelvis handla om att ett barn 
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behöver ett eget rum i förskoleklassverksamheten, eller en egen 

resursperson.  

Barnens perspektiv och behov 

Det finns även resultat i den här studien som pekar på att personal och 

ledning både vill och kan behöva lyssna mer på barnen vad gäller deras 

tankar om övergång från förskola till förskoleklass och fritidshem, och 

planera för proximala övergångsaktiviteter tillsammans med dem. I nuläget 

förefaller det vara så, med några undantag, att det är de vuxna som erbjuder 

aktiviteter utan att noga ha undersökt barns behov av dessa.  

Det kan vara särskilt viktigt att lyssna på barn i behov av extra stöd för 

att höra vilka typer av övergångsaktiviteter de behöver och vill pröva. De 

kanske skulle föredra en film före en visuell bilderbok, eller att komma och 

titta/leka på förskoleklassen och fritidshemmet tillsammans med en kamrat 

när andra barn är på plats där. I nuläget är de proximala extra 

övergångsaktiviteterna de mest ovanliga aktiviteterna. Det kan tolkas som 

problematiskt med tanke på de behov av uppmärksamhet, hjälp och stöd som 

dessa barn beskrivs ha på Ekbackens förskola och skola.  

Specialpedagogens roll i arbetet med extra övergångsaktiviteter 

Det kan noteras att begreppet elevhälsa och yrkesprofessionerna 

skolsköterska, kurator och skolpsykolog inte nämns i beskrivningar av extra 

övergångsaktiviteter. Det förefaller därför vara så att specialpedagoger är 

den yrkesgrupp som, förutom undervisande personal och ledning, är 

involverade i extra övergångsaktiviteter. Det innebär att extra 

övergångsaktiviteter bör behandlas inom specialpedagogprogram så att 

blivande specialpedagoger förbereds för sin medverkan i arbetet med att 

understödja övergång mellan förskola, förskoleklass och fritidshem för barn 

och elever i behov av extra stöd.   

Utveckling av ett gemensamt yrkesspråk om övergångar  

Under analys av insamlade data blev det tydligt att personalen på Ekbackens 

förskola och skola använde olika begrepp i beskrivningar av övergångar; de 

saknade en gemensam begreppsapparat om övergångsaktiviteter. Studien 

föreslår flera möjliga begrepp, till exempel generella övergångsaktiviteter, 

extra övergångsaktiviteter, proximala övergångsaktiviteter, distala 

övergångsaktiviteter, informationsmöten, överlämningssamtal, rollbyten och 

prova-på-dagar som kan vara till nytta när övergångar planeras, genomförs 

och utvärderas i den undersökta kontexten samt på andra platser.   
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Relevans  

Studien har relevans för yrkesverksam personal och ledning i förskola, 

förskoleklass och fritidshem, för studenter på lärarprogram, 

specialpedagogprogram och rektorsprogram samt för forskare inom tidig 

utbildning och specialpedagogik.  

Resultaten från den här studien ska ses som belysande exempel och kan 

inte generaliseras. 

Erkännanden 

Vi vill uttrycka ett varmt tack till de deltagande på Ekbackens förskola och 

skola [fiktivt namn].  

Finansiering 

Studien finansierades av Vetenskapsrådet. 
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Kapitel 10 Livsberättelser - om några elevers 
erfarenheter av skolan och specialpedagogiska 
insatser för lärande  

Gun-Marie Wetso 
 

 

 

Det här kapitlet bygger på livsberättelser och utgår från samtal med tre kvinnor och 

tre män om deras upplevelser av tidigare skolgång och stöd i skolan. Samtalen har 

förts mellan forskaren, tillika lärare och specialpedagog och tidigare barn/elever 

Studien syftar till att följa upp erfarenheter från skolgång och ta vara på reflektioner 

över barndom, ungdomstid och vuxenliv. De som bidragit med livsberättelser har 

tidigt fått del av specialpedagogiska insatser i förskola – förskoleklass och (eller) 

skola. Resultatet från livsberättelserna visar att eleverna har positiva minnen av 

skolan. De har fått anpassat stöd vid övergångar. När pedagogiken brustit, inte fyllt 

en funktion för lärande eller kunskapen för gott bemötande saknats, har detta drabbat 

eleverna hårt. 

 

Nyckelord: livsberättelser, retrospektiv studie, övergångar, förskola-skola, 

specialpedagogik 

Inledning 

Först i det här kapitlet tas bakgrund till studien upp, sedan min kunskapssyn 

och skolans uppdrag så följer ett avsnitt om min tidigare forskning, och 

introduktion till genren livsberättelser som forskningsmetod och sist studiens 

syfte. Därefter presenteras resultatet från samtalen i uppföljningsstudien med 

de tidigare eleverna om deras syn på behov av specialpedagogiska insatser och 

deras personliga utveckling över tid. Slutligen diskuteras resultatet mot 

tidigare forskning, teorier om pedagogiska stödinsatser och hur förutsättningar 

för lärande kan utvecklas och stärka övergångar mellan olika verksamheter. 
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Bakgrund – till studien 

Studien bottnar i ett intresse för att utveckla kunskapen om specialpedagogisk 

i pedagogiska praktiker. Det vill säga vilka faktorer påverkar vad i bemötande 

av barn och unga och hur skapas miljöer som kan främja lärande och 

utveckling med hänsyn till individuella förutsättningar och behov? Som senior 

forskare och lärarutbildare möts jag av studerandes behov av och en 

nyfikenhet på just på det här kunskapsområdet. I min avhandling (Wetso, 

2006) dokumenterades arbetet med 25 arbetslag i nio rektorsområden och 

mötet med 40 barn och föräldrar. Data samlades under sex år (1994-1999) då 

specialpedagogiska insatser intervenerades och följdes upp. Vad har hänt 

sedan? Hur har ungdomstiden gestaltat sig? Idén om att försöka söka upp 

(barnen) eleverna som ingått i den tidigare studien har funnits hos mig länge 

men inte riktigt modet och möjligheterna. Hur har de klarat skolan vilket stöd 

har de fått och behövt? Vad gör de idag tjugo år senare? Jag ställde mig frågan, 

skulle det vara möjligt att söka upp mina gamla (barn) elever för att ta del av 

deras livsberättelser, kunskaper och erfarenheter? Skulle en sådan studie 

kunna bidra till kunskap om övergångar och vilka faktorer som påverkar 

elevernas förutsättningar i positiv eller negativ riktning för att lära och 

utvecklas? En förhoppning var att genom studien kunna bidra till att lyfta fram 

kunskap om vilka pedagogiska och specialpedagogiska strategier som kan 

riktas och ha god effekt på kort och långs sikt.  

Skolans uppdrag 

Olika behov av insatser och stöd kommer alltid att finnas i förskolan och 

skolan något annat vore naivt att tro enligt min uppfattning. Alla barn ska 

omfattas av tillräckligt goda pedagogiska anpassningar (Skolverket; 10, 

Skolverket; 11) och individuellt stöd om så behövs. Inom normalspannet finns 

barn med synliga eller osynliga funktionsnedsättningar av olika slag. I våra 

pedagogiska praktiker möter vi också barn som inte fått personlig närhet och 

näring i sin uppväxtmiljö för att kunna utveckla sin potential (Damasio, 2002; 

Wetso, 2006). Tryggheten av vuxen vägledning saknas kanske helt eller delvis 

vilket gör tillvaron oförutsägbar för dessa barn, de skolas inte naturligt in i att 

ingå i olika miljöer och tolka olika situationer. Både inre och yttre 

komponenter kan bidra till att barns inlärning och utveckling tar tid eller blir 

påverkad i negativ eller positiv riktning (Damasio, 2002; Stern, 2005).  

Det finns barn som utreds tidigt, kanske redan under förskoletiden och 

andra barn går flera år i skolan innan frågan aktualiseras. Diagnostisering lyfts 

fram som en lösning för att få resurser och betoning läggs ofta på att utreda 

barnets behov och svårigheter och inte arbetslagets behov (Lutz, 2006; 2009). 

Diagnostisering ger i sig ingen garanti för att ett barn får rätt stöd. En planering 

av insatser måste till och insatser ska ges oavsett om barnet har en diagnos 

eller inte ifall ett behov av anpassat eller särskilt stöd föreligger (Skolverket; 
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10, Skolverket; 11). Vägen till kunskap kan bli omständlig och övergången 

från förskola till grund- eller särskola kan innebära tuffa utmaningar för barn, 

föräldrar och pedagoger. Ibland händer det också att barn/elever fel placeras. 

Att hantera ökade krav på självständighet, social kompetens och att klara att 

tolka abstrakta begrepp - innebörder och instruktioner i nya miljön kan 

upplevas frustrerande för barn och elever (Tideman, Rosenqvist, Lansheim, 

Ranagården & Jacobsson, 2004). Tillfredställelsen av att kunna, klara, lyckas 

och duga ska varje barn få möjlighet att uppleva oavsett yttre eller inre 

förutsättningar (Skolverket, 10; Skolverket, 11). Trots detta kantas vardagen 

för många barn och ungdomar i skolan av otillräckligt stöd eller otillräckligt 

anpassat stöd vilket bland annat min tidigare forskning belyst (Wetso, 2006).  

Kommunikation, lärande och min kunskapssyn 

Min uppfattning om hur lärande går till bygger på teorin att inlärning föregår 

utveckling (Vygotsky, 1981) och att ett lärande kan ske både medvetet och 

omedvetet (Damasio, 2002) och att förebilder, kommunikation och samspel 

(Leontiev, 1986) är nödvändigt för att både tillföra, upprätthålla och utveckla 

kunskap (Vygotsky, 1981; Wetso, 2006). Lärande sker när upplevelser, tankar 

och erfarenheter blottläggs och presenteras i ett sammanhang så att andra kan 

respondera eller tillföra kommentarer till vad som presenteras i det 

mellanmänskliga samspelt (Buber, 1990; Wetso, 2006). Ett kunskapande kan 

ske både i samtal och aktiviteter med barn och med vuxna (ibid). Trygghet 

och anknytning (Stern, 2005) med ett genuint intresse för att verkligen lyssna 

utgör som jag ser det en förutsättning att lära känna en person och ta del av 

dennes livserfarenheter och svara an på dennes behov (Palla, 2011; Wetso, 

2013). Skolinspektionen (2012, 2017) ser detta vara ett utvecklingsområde. 

Pedagogiska utmaningar 

Alla barn ska klara målen och krav som successivt ökar under skoltiden 

(Skolverket, 10; Skolverket, 11). Det här är något som förbryllar och ibland 

leder till att pedagoger skjuter ifrån sig ansvaret för uppdraget (Wetso, 2006). 

Uppdraget kan av olika professioner kännas ogripbart, övermäktigt och 

omöjligt att realisera (ibid). Orsaker till detta kan vara att det brister i 

kompetens i arbetslagen att möta elevernas personliga behov eller att samsyn 

mellan olika professioner saknas (Lindqvist, Nilholm, Almqvist, Wetso, 2010; 

Wetso 2006). Barns (elevers) behov, dagsform och motivation kan växla från 

dag till dag vilket påkallar ett variationsrikt anpassat bemötande från 

pedagogernas sida (Wetso, 2006). Pedagogers fördjupade kunskaper om 

funktionsnedsättningar, förhållningssätt och bemötande och vad utsatthet kan 

innebära ska kunna bidra till att leda det konkreta arbetet i rätt riktning och 

lägga grunden för att också överbrygga mellan verksamheter så att det för 

eleverna ska bära genom hela skoltiden (Skolverket, 2016). 
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Pedagogiskt ledarskap 

Kunskap om organisation och ledarskap är också två viktiga aspekter som kan 

påverka utfallet av pedagogiska insatser (Ainscow, Sandrill, 2010; Ainscow, 

Dyson, Goldrick West, 2012). En svensk studie om lärares pedagogiska 

ledarskap lyfter fram komplexiteten i ledarskapet (Olsson, 2016). Den baserar 

sig på samtal om fyra verksamheter, förskola, förskoleklass, särskola och 

skola. Mötet med skolans förväntningar innebär en slags disciplinering för 

eleverna, att inlemma sig i rutiner, normer och strukturer för hur samvaron ska 

ske. Lärare måste kunna tolka och förstå elevernas olika förutsättningar. Den 

ena dagen, stunden är inte lik den andra, vilket ställer höga krav på lärarens 

förmåga att leda arbetet för gruppen och den enskilda eleven mot målen (ibid). 

Det blir en slags balansakt som ska upprätthållas. Barn i behov av stöd kan bli 

förlorare i dubbel bemärkelse enligt Olssons studie. De elever som har ett 

sämre utgångsläge kan komma att hamna i pedagogiskt och socialt 

utanförskap något som min tidigare studie tydligt visat på (Wetso, 2006). Det 

kan finnas så många olika orsaker till att barn behöver stöd, inte får rätt stöd 

eller att de stödinsatser som erbjuds inte är relevanta (ibid). Samspelt mellan 

individ och miljö behöver beaktas i planering av pedagogiska insatser.  

Den här studien kan bidra till att belysa ett pedagogiskt mellanområde som 

behöver belysas. Subjektiva upplevelser kan beskrivas och tas tillvara genom 

att jag som forskare går den andre till mötes (Arendt, 1981) i samtal. 

Tidigare forskning om samverkan i specialpedagogiska insatser 

Arbetslagen i den tidigare studien (Wetso, 2006) bestod av lärare, barnskötare, 

assistenter och rektorer i förskolor eller F-6 skolor. Initialt genomfördes 

noggranna kartläggning av de pedagogiska miljöerna, observationer av 

samspel mellan vuxna och barn och barn-barn i aktiviteter och dagsprogram 

samt samtal med arbetslag och föräldrar. Data samlades genom intervjuer, 

observationer, videoinspelningar av lekstunder. Dagboksanteckningar och 

foton togs tillvara. Ett anpassat stöd planerades utifrån de behov som 

framkommit i kartläggningsarbetet. Målet var att stärka det dagliga arbetet, 

samvaron i grupperna och på sikt trygga övergång mellan olika pedagogiska 

verksamheter. Insatserna omfattade samverkan med föräldrar, utbildning för 

arbetslag om observationer och hur stödja kommunikation, lekprocess med 

barn och barngrupper samt organisatoriskt stöd till förskolechefer och 

rektorer. Visionen var att genom interventionen skapa trygghet och 

förutsättningsbarhet för barn och vuxna. Intentionen var att hålla kvar det som 

visat sig fungera väl, ta vara på kompetens och kunskap och att därigenom 

reducera framtida felsteg och avbrott i det fortsatta arbetet. En stabil plan 

skulle kunna på sikt ge en hållbar utveckling och verka proaktivt. Teman som 

respektive barn intresserade sig för togs tillvara och material fördes till för att 

stärka innehållet i lek och aktiviteter. Utgångspunkten var upplevelser. En del 
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av barnen var marginaliserade, utanför sin grupp. Ibland för att de var för 

kraftfulla och skrämde kamrater ibland för att de var för försiktiga och till 

synes oförmögna att veta hur man tar för sig eller visar intresse för samspel.  

Vi satte fart med aktiviteter, medvetet, regelbundet och anpassat till vad 

barnet redan mött, erfarit och hade minnen av (olika teman). Aktiviteterna 

schemalades 2-4 gånger i veckan i 1-4 terminer utifrån behoven i barngruppen. 

Hela arbetet byggde på de vuxnas samverkan.  

Resultatet av forskningen visade att barnens sociala kompetens ökade, 

deras känsloregister nyanserades och fylldes med flera nya begrepp och 

konfliktsituationer reducerades. Konkret gick det till så att barnen fick en 

vuxen att knyta an till – i aktiviteter och lek. Kompisar plockades in successivt 

i samvaron vartefter som barnet visade att det kunde klara fler och mer 

avancerad aktivitet. Att barnen kunde lyssna in, dela med sig, beskriva känslor 

– och tolka andras önskningar sågs som tecken på att den sociala kompetensen 

ökade. Att stimulera socialt samspel och lekprocess – var en medveten 

intervention som visade sig stärka både vuxnas och barns samvaro och 

kommunikativa förmåga. Var tredje vecka fördes samtal om hur hantera ett 

pedagogiskt ledarskap och hur prioritera insatser i praktikerna. 

Forskning med stöd av livsberättelser 

Livsberättelser, narratives, används av forskare för att beskriva människors 

levnadshistorier och har som utgångspunkt ett samhällsperspektiv (Mattingly 

& Lawlor, 2000). Det innebär att mer personliga omständigheter och 

förutsättningar klargörs i relation till yttre ramar och samhälleliga strukturer. 

Livsberättelser används i forskning inom olika ämnesdiscipliner, exempelvis 

sociologi, psykologi och medicin, socialpsykologi och kriminologi. Genom 

livsberättelser blir det möjligt att följa människors levnadsöden. Forskning 

visar att själva berättandet kan fungera som läkande i bearbetning av utsatthet 

(Mehl-Madrona, 2007).  

Berättelser formas genom berättarens sätt att uttrycka sig. Forskaren 

lyssnar in berättelsen för att kunna sätta sig in i komplexa situationer som 

människor varit med om (Buber, 1990). Berättelserna bidrar till att förstå hur 

olika samhälleliga och relationella faktorer påverkat en människans tankar och 

handlingar. Narrativa beskrivningar kännetecknas av ett detaljbeskrivande. 

Genom livsberättelserna kan forskaren få kunskap om till exempel 

människans samspel i en viss miljö till exempel hur idrottsföreningar bidrar 

till att forma föreställningar om förväntningar på utövaren (Kilger, 2017), hur 

en medicinering påverkat någons välbefinnande (Hvas, Getz &, Hultberg 

2015) eller hur olika rehabiliteringsinsatser upplevs av olika människor (ibid). 

Livsberättelser blir unika. Berättarens tolkningar av världen, platser och 

sammanhang tas tillvara. Specialpedagogik kan ses som en tvärvetenskap. 

Influenser från andra forskningsdiscipliner kan bidra till förståelse av orsaker, 
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företeelser och konsekvenser. Livsberättelser har sitt befogande inom detta 

forskningsfält. 

Motivet växer för att använda livsberättelser i den här studien 

I förskolan eller skolan kan livsberättelser användas för att till exempel förstå 

hur barn och unga upplever skolans krav och förväntningar. Hur de ser på egen 

förmåga och vad som kan kännas rätt eller fungera bäst för dem i olika 

lärandesituationer vilket kan ses ha en koppling till motivation och att klara 

skolans krav (Jenner, 2004; Giota, 2001; 2013). I modern neuropedagogisk 

forskning användes livsberättelser i kombination med datortopografiscanning 

(Damasio, 2003). Denna forskning visar att upplevelser, minnen lagras med 

positiva eller negativa markörer i vårt medvetande. Förmågan att tolka, 

särskilja olika känslor och uttryck har en stark koppling till hur upplevelser 

lagras i minnet. Att lära nytt är avhängigt hur upplevelser tolkas. Belöningar, 

positiv eller negativ uppmärksamhet kan också ses som yttre faktorer som 

reglerar elevens inlagring av minnen. Upplevelser påverkar den inre 

motivation och styr en elevs lärande i en situation (ibid). Känslan av att duga, 

att lyckas och har en stark koppling till självkänsla och självreglering 

(Damasio, 2002). Strukturer och tydlighet i pedagogiska aktiviteter med 

återkommande inslag kan upplevas som en trygghet för många elever (Wetso, 

2006). Ett för varierat och flexibelt arbetssätt kan å andra sidan upplevas som 

otryggt eller svårtolkat för många elever och de tappar fokus på arbetet i 

skolan.  

Svensk forskning visar att olika lärarprofessioner kan ha olika syn på 

specialpedagogiska insatser, vem som ska göra vad och hur (Lindqvist, 

Nilholm, Almqvist och Wetso, 2010). Det kan innebära att lärandesituationen 

formas av olika idéer. Samverkan mellan de vuxna är A-O för att goda 

intentioner ska kunna realiseras (Ainscow, Sandrill, 2010; Ainscow, Dyson, 

Goldrick, West, 2012; Davis, Elliot, 2014) och specialpedagogiska insatser 

bör planeras och sättas in tidigt (Persson, 2015) i samverkan med föräldrar för 

att bli stabila (Wetso, 2006). Samsyn är inte något som kan tas för givet utan 

behöver förhandlas (Timperley, 2011) för att kunna genomsyra det dagliga 

och långsiktiga arbetet i förskolan och skolan (Lunneblad, 2017; Wetso 2006). 

Studiens syfte och frågeställningar 

Syftet i den här studien har varit att lyfta fram några ungas syn på sin tid i 

förskolan och skolan. Hur ser de på egna resurser och vilka möjligheter och 

hinder som de mött under sin skoltid. Vad har varit värdefullt och vad skulle 

ha kunnat göras annorlunda? Hur ser de på lärande, samspel med kamrater och 

lärare? Vad har påverkat deras senare val i livet? (Wals, 2014) 
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Metod och genomförande av studien 

Först i det här avsnittet kommer lite mer om själva forskningsansatsen, 

livsberättelser. Sedan följer om uppläggning och genomförande av studien. 

Urval beskrivs och vilken ansats som använts för analys. Slutligen beskrivs 

vilka etiska överväganden som beaktats i studien. 

Livsberättelser som datainsamlingsmetod 

Olika teoretiska perspektiv kan bidra till att synliggöra innehåll och samband 

i livsberättelser. I den här studien har ett hermeneutiskt tolkande arbetssätt 

använts. Det har inneburit att intentionen varit att först genom samtal samla 

livsberättelser, sedan sortera intryck och försöka tolka innehållet i dessa.  

Nya frågor har ställts till tidigare upplevelser under själva samtalen. 

Genom att medvetet kontrastera gemensamma (för berättaren och forskaren) 

tidigare upplevelser från barndomstiden mot nya frågor och senare upplevda 

händelser har en slags gemensam tolkande process skapats av berättaren och 

forskaren under samtalen. Gamla upplevelser har därigenom färgats in med 

nya tolkningar i ljuset av den livserfarenhet och kunskap som berättaren och 

forskaren idag förfogar över. Berättaren gavs därigenom tillfälle att själv 

under samtalet och nu som vuxen sätta ord på och värdera insatser, upplevelser 

från barndomen och hur dessa upplevelser påverkat livet och eventuellt även 

val senare i livet i ett retrospektivt perspektiv. 

Att berätta en historia 

Berättelserna i den här studien spänner över en tidsrymd på ca 20 år och det 

kan tyckas lätt att följa en tidslinje men det är inte så som samtalen utvecklar 

sig. Berättaren berättar sin historia men inte från början till slut i en 

kronologisk ordning. Berättaren återkopplar till minnen av upplevelser och 

situationer (Damasio, 2002). Minnet fungerar så att vi kan börja nysta i en 

tanketråd och så efterhand klarnar tankarna. Detaljer och fragment i händelser 

läggs till varandra och olika beskrivningar kan komma att överlappa varandra. 

Berättelsen består av ett antal mindre berättelser. Det som ser ut att vara ett 

sidospår kan senare under samtalet visa sig vara något mer väsentligt som 

berättaren vill knyta an till. Själva poängen med utvikningen visar sig längre 

fram i samtalet. Det när alla aspekter runt den aktuella situationen klarlagts av 

berättaren. Berättelsen kan utgöras av tvära kast mellan olika teman och 

kontrastering kan vara en strategi som berättaren använder för att synliggöra 

olikheter eller klargöra otydligheter i exempel (Mattingly & Lawlor 2000). 

Övergripande resonemang samt reaktioner och reflektioner behöver fångas 

upp av forskaren under samtalet vilket kräver en fokuserad närvaro i 

samtalssituationen. 
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Forskaren som dialogpartner 

Det blir ett slags rekonstruerande samtals som förs och en ny berättelse som 

delges forskaren. Samtalet styrs av vad jag som forskare svarar an på och vilka 

frågor som forskaren ber informanten utveckla. Det kan vara något jag missar 

som informanten själv lägger så stor vikt vid i berättandet. Min roll blir att 

lyssna till det sagda och mellan raderna och leda samtalet varsamt både framåt 

och mot ett djupare beskrivande. Som forskare intog jag en dubbelroll att 

lyssna och bidra till att klargöra tolkning av innehåll, innebörder i 

berättelsestoff.    

Nya och gamla tolkningar omvärderas i samtalet. Nya beskrivningar 

kommer in i historien och om historien. Sådant som informanten kanske aldrig 

berättat eller satt ord på, lyfts fram och andra delar lämnas. Nickar, blickar 

eller hummande ljud från forskare stärker berättaren att klargöra olika 

passager och omständigheter (von Walden & Wetso, 1997). Gester och 

kroppsspråk noteras. Berättaren uppmuntras att färga in nyanserar i 

beskrivandet. Subtila känslouttryck fångas upp. Samtalen kräver 

koncentration och tålmodighet av forskaren. 

Etik och överväganden i studien 

Hur har barnen själva upplevt sina behov och de stöd de tidigare fått del av? I 

den tidigare studien var det vuxna som beslutade om deltagande och insatser. 

Barnen själva var i ålder 2-11 år vid start och 5-13 år när studien avslutades. I 

den här studien gavs de som vuxen möjligheten att ta beslut om medverkan. 

Deras livsberättelse får tolkas som den sanning, de förhåller sig till, inte en 

objektiv sanning i bemärkelsen den enda rätta sanningen. Personer kan ha 

olika upplevelser av samma situation. Vad som är sant kan tolkas (Hvas, Getz 

& Hultberg, 2015).  

De fyra etiska principerna har beaktats inför och under datainsamlingen 

(Vetenskapsrådet, 2011). Informanterna har fått information om studien per 

brev, mail och personlig kommunikation och därefter fått ta ställning till 

eventuellt deltagande. De har fått information om konfidentialitetskravet, 

studiens syfte, hur data hanteras och ändamålet med studien. Fiktiva namn har 

använts. 

Urval av informanter 

Ett informationsbrev sändes ut maj 2017 till nio elever som tidigare ingått och 

beskrivits som fall den tidigare studien (Wetso, 2006). Brevet innehöll 

information om den tidigare studien och om den nya studiens syfte, 

uppläggning och genomförande. Eleverna gavs möjlighet att själva ta kontakt 

för att boka tid för samtal eller att invänta att bli uppringda av mig som 

forskare. 
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Ansats för analys av livsberättelser 

Berättelserna har lyssnats av en och en, en så kallad ideografisk ansats har 

använts där det unika fallet studeras. Utifrån ett antal fall har materialet sedan 

belyst utifrån att söka likheter och skillnader. Detta vilar på antagandet att 

vissa komponenter kan ha haft betydelse för utfallet och påverkat 

informanternas uppfattningar. Att tolkning av utsagor kan föras till vissa 

aspekter. 

Resultat 

Tre av de nio informanterna meddelade själva att de gärna ville ställa upp på 

en intervju. Tre informanter kontaktades av mig per telefon cirka två veckor 

efter att breven gått ut. Ett brev kom i retur oöppnat och med adressen 

överstruken. Två elever kunde inte nås, de nummer som angavs på 

www.eniro.se eller www.hitta.nu var inte i bruk. Urvalet blev i viss mån ett 

bekvämlighetsval. Det var de elever jag nådde som också ställde sig positiva 

till ett deltagande. 

Studien resulterade i sex inspelade samtal, det kortaste varade i 54 minuter 

och det längsta i 157 minuter. Vid två samtal deltog även en förälder under 

korta delar av samtalen. Tre samtal genomfördes på förbokade tider på telefon 

och tre samtal genom personliga möten då forskaren besökte informanten i 

dennes hem. Det utifrån dennes eget önskemål. Informanterna finns spridda 

över hela landet och en är bosatt utomlands. Informanterna är idag i ålder 26 

– 31 år. De benämns i resultatet som Karin, Valter, Helena, Sara, Måns och 

Jens. 

Urval av livsberättelser 

Informanterna uppmanades att inför samtalen fundera över följande frågor 

(delgavs i informationsbrevet): 

- Hur har Du upplevt (förskolan och) skolan?  

- Vad var lätt eller svårt i skolan, varför?  

- Hur ser Du på kamrater och relationer?  

- Hur ser Du på lärande och förutsättningar i skolmiljön?  

- Hur ser Du på lärarnas bemötande och Dina möjligheter i skolan? 

Förändrades förutsättningarna över tid? 

- Vad (intressen, annat) har påverkat Ditt val och möjligheter i skolan – 

efter skolan, val i livet?  

- Övrigt viktigt som Du själv vill lyfta fram?  

 

Resonemanget omkring de inledande frågeställningarna har successivt 

utvecklats utifrån de mer personliga beskrivningarna. Det betyder att samtalet 

http://www.eniro.se/
http://www.hitta/
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och innehållet både styrts och förlöpt relativt fritt utifrån vad informanten har 

lyft fram som angeläget att tala om.  

Fem av de sex informanterna har nått betyg i grundskola/särskola och 

gymnasieskola/gymnasiesärskola. Måns arbetar inom mediabranschen och 

studerar till musiklärare, Karin arbetar med försäljning, är barnledig men vill 

ägna sig åt politiskt arbete, Sara arbetar i kommunal daglig verksamhet i 

kombination med studier i svenska och matte, hon är aktiv i musikaler. Helena 

är doktorand och arbetar med datorprogrammering. Valter läser inriktning 

design och konstruktion på universitetet. 

Här återges delar av en av de sex berättelserna. Vi lämnar för en stund 

Karins, Mårtens, Helenas, Saras och Valters berättelser för att ge mer utrymme 

till Jens berättelse. 

Jens berättelse konstrueras i ett sammandrag 

Jens möter mig med öppen dörr, stor kram och ett glatt ansikte. Vi sätter oss 

vid köksbordet. Jens i sin rullstol, han ser uppmärksamt på mig. Katten Sotis 

lägger sig på bordet framför mig. Jag ber Jens tänka tillbaka på sin skoltid 

utifrån de frågor jag tidigare har sänt honom.  

Jo, under de första åren fungerade skolan bra [lågstadiet] för mig, sedan [i 
mellanstadiet] blev det för svårt, det här nya att jobba med att söka själv – nej, det 
passade inte mig, det blev för svårt. Läsa och skriva kunde jag men att sedan hålla 
ihop allt blev för svårt fungerade inte. Strukturen och tydligheten i lågstadiet 
fungerade då var jag med i alla ämnen. Sedan fungerade det inte….arbetssättet den 
nya pedagogiken att ta ansvar klara uppgifter själv var inte något som passade mig. 
Ja, jag har ju gått i RH-klass (specialgrupp för rörelsehindrade centralt i länet), två 
dagar i veckan, det var under förskoletiden, och så var jag på förskolan Skogstunet 
(i hembyn) också. Först var det, det här med den funktionsnedsättningen 
[rörelseförmåga] som förskolan - skolan såg, sedan har jag ju Aspergers syndrom. 
Det blev klarlagt under 5an. Men det här med bipolär sjukdom var inte något som 
man kunde förstå ... att man kunde ha så tidigt, förpuberteten det ställde till det för 
mig. 

 

Jens lyfter i inledningen av samtalet fram minnen av lärare och gott bemötande 

men även dilemman att byta skola, pedagogik och hur komplicerat det varit 

att tolka hans olika funktionsnedsättningar. Att bygga personliga relationer är 

något som har varit viktigt för Jens. 

Jens: Ja, där har jag haft tur, bra assistenter, nästan alla…att de ser mig har 
fungerat, samverkan bra, olika utredningar psykologer – skola, olika fokus på mina 
behov, först rörelsehinder på låg.., sedan Asperger när jag var 11 år så bipolär så 
tidigt, svårt, ingen förstod. 

 

Jens beskriver hur han har fått byta skola, lärare och assistenter flera gånger 

och hur det har påverkat hans förutsättningar för lärande. 
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Ja, först Rh-klassen, resorna och förskolan och förskoleklass och skola i byn, det 
var under lågstadiet, sedan till Rh-gruppen igen när det inte funkade i skolan 
[förpuberteten] där hade jag gamla kompisarna som jag kände sedan förskolan 
men vi var inte så – vi var i skolan men lärande … det funkade inte, så jag kom 
tillbaka till skolan [i byn] och gick upp till klass 6. 

 

Han tar också upp att han uppskattat estetiska uttrycksformer i 

undervisningen.  

Skolan var bra, lärarna, en del var – vågade, teater, musik det var roligt, Tove 
[klasslärare de första åren] var bra, det hände mycket, assistenten Anna var bra – 
fin, fungerade så. [Hon] fanns med flera år …. bra relation. 

 

Det var i mellanstadiet som specialpedagog jag kom in och mötte Jens.  

Jag kommer ihåg huset vi gjorde, byggde ….[han måttar med armarna storleken 
på modellen vi byggde, och han ser glad ut] vi byggde med klossar i annexet vid 
skolan. Det var tungt, jag mådde inte bra, kom i en svacka, utredningar, kontakter 
med psykolog Benny. Kommer du ihåg honom? 

 

Jens var hemma, han gick inte i skolan vid den här tiden. Han hade helt tappat 

lusten för skolan. Ofta låg han med huvudet på bordet.  

En dag kom Jens och jag att tala om ett tv-program som vi båda hade sett. 

En blixt slog ner i ett träd. De som stod under trädet klarade sig inte. Jens hade 

många frågor, vände - vred på frågorna om det inträffade, då blev jag klar över 

att det här var hans strategi för att få ihop tolkning av orsak – verkan.  

Alla vuxna samverkade för hitta motiv för att få honom tillbaka i 

skolarbetet. Kompisarna i skolan läste historia. Klasskamraterna skulle 

studera gamla byggnader i byn. Jens bodde i ett gammalt hus, vi startade där i 

hans egen historia, i hemmet. Med klassläraren Tove och i överenskommelse 

med Jens föräldrar lade vi upp en plan – ett projekt som gick ut på att steg för 

steg få Jens tillbaka till skolan. En videokamera införskaffades. Jens och jag 

turades om att filma huset, hans hus – på ut- och insidan. ”Vi byggde, det blev 

ett hus, ja, jag kommer ihåg en modell av mitt hus, vi byggde med klossar, 

vad heter det? Sådana här [Jens måttar med händerna]”. Jens visar med gester 

hur vi använde klossar, det var kaplastavar, när vi skissade på bygget i skala 

1:10. Han deltog aktivt i att mäta, räkna, föra över måtten till en skiss, såga, 

bygga och måla huset. Med videokamera dokumenterades hela 

arbetsprocessen. Jens och jag turades om att ansvara för alla moment. I ett 

resonemang om rummens placering och möblering förstod jag hur svårt det 

var för Jens att orientera sig i modellen, det här med spatiala relationer, 

förhållanden i huset. Jens bekräftar i vårt samtal ” Ja, jag har svårt med 

orienteringen och se delar och helhet… ” 

Via Pastorsexpeditionen fick vi information om familjer som tidigare bott 

i huset. Fakta noterades. Jens skrev en berättelse – om hur husbygget växt 
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fram och om husets historik. Under samtalet om arbetet och våra 

gemensamma minnen om husbygget, ser Jens glad ut. Han redovisade sitt 

arbete i klassen. Alla vuxna var införstådda med planen. Han läste berättelsen 

och visade filmen om modellbygget. Pappan stöttade i skolan den dagen. 

Kompisarna blev imponerade, de visste att Jens jobbade med sitt projekt men 

inte riktigt hur. Han lyfte av taket och visade interiören. I vårt retrospektiva 

samtal lyfte jag fram en reflektion över att projektarbetet med temat historia 

omfattat många skolämnen, svenska, matte, SO (samhällsvetenskap) bild och 

slöjd.  

Sedan, flyttade jag till högstadiet på en annan skola på en liten ort. Det var skoltaxi, 
jättebra, trivdes, bra lärare, men skola… ämnen, vet jag inte…? Inte ämnen …så 
där. Jag var mest på sidan om i vårt rum. Assistenten var bra funkade fint – 
relationen, bra, men ämnena… vi höll inte på med det. 

 

Lärarna gav alltså uttryck för utmaningen eller dilemmat att kunna möta alla 

barns behov i den inkluderande undervisningen.  

 

Jens jämför nu själv sin skolsituation och det pedagogiska stöd han fick i 

hemskolan med det nya han mötte under högstadietiden. Sedan blev det flytt 

och åter igen byte av skola och utbildningsort.  

Innan sista året var avklarat flyttade vi [familjen] söderut. Allt blev helt nytt, en 
lärare kom upp och träffade oss inför flytten. En mycket bra strategi. En del har ju 
ifrågasatt hur familjen fungerat, att inte sätta gränser, trott att jag varit en obstinat 
unge, de har inte förstått mina svårigheter, familjen har fått skulden blivit 
ifrågasatt. Vi fick nu en relation, övergången vid flytt och byte av skola blev 
planerad, de ville lära känna mig. Veta … mycket bra mottagande! Bra lärare som 
kunde en metod, vi jobbade i två år. Han var lärare… specialpedagog. 

 

På min direkta fråga om samtalsmetoden utvecklar Jens sitt svar, ”en modell, 

för trepartssamtal. Han hade utvecklat den. Det bästa som har hänt mig 

faktiskt, ja, ditt jobb också förstås. Det var bra.” Jag frågar Jens, vad var det 

som var bra? ”Vi samtalade om känslor, satte ord på känslor.” enligt både Jens 

och hans pappa som nu kommit in i rummet var det en metod som bidrog till 

att ”Jens kunde sätta ord på egna tankar och egna känslor, de jobbade med att 

identifiera känslor, läsa av. Han arbetade med samtal över tid. Att få spegla 

känslor i samtal gav enligt Jens ”ett gott resultat”. Han var nu 16-17 år 

gammal.  

Jag för vårt samtal tillbaka till perioden i skolan då det började vara tungt 

för Jens. Han gick om klass fem.  

Ja, så var det ja….det var kanske, där då jag funderade över mig själv och 
relationer till min familj, pappa gick bort, och … jag så var det nog, hade Dennis 
och Klara [adoptivföräldrar] men…ville träffa pappa, fungerade inte, fick inte…. 
Vi försökte….det var svårt. 
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Jag, minns att Jens funderade på många frågor under den här tiden. Vi samtalar 

vidare om kompisar och sociala relationer. 

Erik och Tomas, de var yngre än mig, vi gjorde saker hemma, i skolan, jodå, 
kompisar fanns. Men jag har väl inte varit så … Jag är lite annorlunda…. är lite på 
sidan av kanske. 

 

Jens lyfter själv att hans mest umgåtts med yngre barn. Något som jag också 

minns. Samtalet går över till att tala om hans intressen. När Jens var 10-13 år, 

var det sport och musik som han gillade. När jag nu för det på tal är det inget 

som Jens själv återkopplar till. Han ser fundersam ut och tar i stället upp: 

Resor, jag har deltagit i resor till Cypern, Gran Canaria för unga med olika 
funktionsnedsättningar. Mitt assistansbolag, ordnade dessa, det var kul, bra, men 
det blev för mycket att ordna med för att få resan att fungera – det blev för långt 
ifrån, mitt gamla assistansbolag. Det gick inte, blev för svårt att ordna. 

 

Det har inte blivit fler resor för Jens och inte något som erbjuds här där han 

nu bor. ”Nej!” Jag berättar att jag har sett film från några av de här resorna, ni 

badade och hade olika aktiviteter. Jens replikerar, ”ja, alla var med. Finns det 

film? Det har inte jag sett kul!”  

Nu för jag samtalet till att handla om Jens situation idag, hur han ser på 

framtiden, vad som är viktigt. Nu bor han själv i en egen lägenhet. 

Ja, jag har assistenter och nattresurs, som sover över så det är hela dygnet. Det 
fungerar… bra men den dagliga verksamheten, i oktober ska de läggas ner. Vi är 
många där som drabbas, vi träffas, jag är där två dagar i veckan men jag kan säga 
att det är väl personalen som jag pratar mest med, de andra är också bra men inte 
så … att prata med. Det är i alla fall en viktig verksamhet, jag vet inte vad som 
kan komma i stället. 

 

Jens ser bekymrad ut. Han vet inte om det överhuvudtaget ska ordnas någon 

ny verksamhet. En verksamhet som enligt Jens funnits i flera år, ”nu ska de 

lägga ner allt, jag vet inte hur det blir… ” 

Jens återkommer under vårt nästan två timmar långa samtal till att lyfta 

fram hur hans situation i skolan varit och hur hans diagnoser och förståelsen 

eller okunskapen om dessa påverkat hans liv. 

Det här i förpuberteten blev det för mycket, jag har ju bipolär sjukdom, det tänkte 
man inte på då att barn kan visa det så tidigt, ovanligt, ingen tog det, jag tappade 
skolan, jag funderade mycket – inte bara som andra fundera över identiteten, 
förpubertet utan det tog djupare på mig. Senare har jag fått medicin, det gjorde 
skillnad på tre veckor var jag med igen. Men det hade gått lång tid – flera år innan 
en psykiatriker som jag träffade sa – nästan direkt vad det handlade om. Jag har 
aldrig haft några självskadebeteenden eller annat för mig, som man kan drabbas 
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av men jag behöver medicinen livet ut. Så det blir balans – inga dippar och 
maniska perioder. 

 

En medicinering gör att Jens mår bättre och tillvaron upplevts lättare, han har 

sluppit svängningar med ork och motivation. ”Ja det fungerar, det skulle 

uppmärksammas tidigare för barn kan också drabbas, [fler] borde få veta, 

förstå vad det handlar om.” 

Det är dags att runda av vårt samtal och jag frågar Jens om det är något 

som jag inte tagit upp i samtalet så ställer han en fråga till mig. ”Ja, vem 

bestämde att du skulle komma till mig, jobba med mig?” Jag, förklarar att det 

var hans lärare som önskade stöd i sitt arbete och rektorn på skolan ville, var 

positiv till att koppla in en specialpedagog för kartläggning, handledning och 

insatser. Arbetslaget önskade vägledning och jag lade upp mitt schema för att 

följa dig. Jens fyller i ”Ja, Lisa [rektor] var bra. Bra stöd, vuxna i skolan, jag 

trivdes, så alla var bra.  

Slutligen frågar jag Jens om det är något han vill tillägga som inte har 

kommit fram i vårt samtal utifrån frågorna.  

Ja, jo, du är inte som en forskare, ta det inte personligt, jag menar inte något 
negativt, jag menar inte så, men du………, du…… lyssnar….. 

 

Under samtalet har Jens riktat sitt tal till mig. Han har fått reda ut vad som 

påverkat vardagen i skolan. Hans sista kommentar tolkar jag som en slags 

bekräftelse på att samtalet fyllt syftet att elevens röst blivit hörd.  

Resultat från samtalen med alla elever 

Vid analys av de berättelserna med Måns, Karin, Helena, Sara, och Valter 

framkom flera aspekter som också lyfts av Jens nämligen: behovet av att bli 

sedd i skolan, få kontinuerligt anpassat stöd, vikten av planerade övergångar 

mellan olika skolor, klasser och verksamheter, att få behålla relationer med 

vuxna över tid vid byte av skola, klass eller grupp. Att möta lärare med 

fördjupad kompetens om funktionsnedsättningar, anknytningsteori och 

samtalsmetodik tas upp i samtalen. Karin har som Jens haft behov av 

psykologiskt stöd under uppväxten. 

Karin: Jag har nog varit ett skört barn, lite otrygg redan från början [adoptivbarn] 
// första åren i förskolan var inskolningen jobbig // jag trodde att mamma och 
pappa försvann för alltid när de gick, ledsen övergiven // fick leka med en pedagog 
varje dag, Lotta, det blev bra, hon fanns för mig // blev bättre i femårsgruppen. 

 

Även vikten av teamarbete i skolan och mellan hem och skola lyfts fram som 

viktigt både då det handlar om vad som fungerar och sådant som inte fungerat. 

Relationen mellan hem och skola finns inte i frågorna men är ett tema som 

samtliga informanter själva tar upp i samtalet. 
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Helena: jag var lite tuff, inte alltid så snäll vet jag, var socialt lite utanför lekte med 
en vuxen och ett barn i taget, gillade att skapa, bygga hus leka i olika miljöer // jag 
fick ta ansvar för min lillasyster och mamma tidigt // hade samma lärare och 
resursperson till sexan jättebra, skolan var min stora trygghet, där fanns struktur 
och det vuxenstöd som jag behövde som inte fanns hemma. 

 

En slags social och funktionell pålitlighet har funnits och betytt mycket för de 

elever som saknat en stödjande hemmiljö. 

Helena: så gick vår resurs i skolan hastigt bort// under högstadietiden blev det 
ohållbart jag vet inte om de i skolan på högstadiet kände till min situation hemma 
// så fick jag erbjudande inför gymnasiet att flytta till en stödfamilj på annan ort, 
jag tog det direkt, det blev min räddning, för att klara skolan. 

 

Alla beskriver i sina berättelser hur de har upplevt att det är viktigt att skolan 

ska ha kännedom och kunskap för att hantera barnets behov. 

Måns: // jag är väl inte så med socialt alla gånger. När jag var liten lekte jag med 
dig, mamma har berättat, det var bra, och så lekte jag med grannbarnen // var lite 
sen med språket // började i sexårsgrupp inte förskola tidigare // men det gick bra, 
bättre och bättre, lågstadiet och övergången gick bra samma lärare med, lite 
långsam med att läsa och räkna, men klarade skolan och betygen. 

 

Tiden i förskolan och skolan har stått för trygghet, skolan fanns där, vuxna 

fanns där men också struktur, rutiner har betytt trygghet. Ramar för samvaro 

beskrivs som värdefullt av samtliga elever. 

Kritiska aspekter på skolans bemötande av behov 

Det som informanterna såg som kritiskt var då vuxna inte hade kunskap om 

att möta barnens behov pedagogiskt och det inte längre handlade om att få 

undervisning utan mer skapa samvaro utan tydliga uppgifter eller mål. En 

aspekt som informanterna var kritiska till var om assistenter eller lärare 

saknade pedagogisk kompetens att anpassa undervisningen till de personliga 

förutsättningarna eleven hade då blev deras möjlighet att få konstruktivt stöd 

att arbeta med kunskapsmålen helt eftersatt. Flera exempel ges på insatser som 

eleven inte har upplevt haft någon koppling till skolarbetet i samtalet med Jens 

blir det tydligt. Undervisning blev ett sekundärt uppdrag. Barnen har då känt 

sig kränkta eller övergivna av skolan. Om de sociala relationerna fungerade i 

förskolan och skolan kunde barnen ändå känna sig sedda och i någon mån 

trivas i skolan men de såg att avsaknaden av pedagogiska insatser 

missgynnade deras lärande och personliga utvecklig stannade av. 

Det som också var problematiskt var när barnens avvikande beteenden 

tolkades av personal som ren ouppfostran eller avsaknad av fostran. De själva 

har upplevt att det handlat om svårigheter hos dem själva att tolka koder och 

samspelsregler. Informanterna beskriver hur de har upplevt att föräldrarna av 
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omgivningen både i skolan och utanför skolan fått skulden till barnens udda 

beteenden. Det handlade både om barnens beteenden - funktionsnedsättningar 

och när det ansågs finnas brister i att leva upp till ett föräldraansvar. Jens 

förklarar det med okunskap hos vuxna som fanns i familjernas närhet.  

När frågan berör vad som inte varit bra i skolan nämner fyra av sex 

informanter mötet med någon enskild lärare. 

Måns: En lärare fungerade inte saknat empati, han var inte frisk, det måste ha varit 
andra saker som påverkade hans beteende, det var på mellanstadiet. Annars har 
jag haft tur [med lärare] stöd, de lyssnat in mitt behov. 

Karin: sedan i mellanstadiet fick jag en [lärare] som inte hade förmåga att lyssna 
och stötta mig, det blev riktigt tufft.  

 

De uppger själva att de förstått att det varit någon bakomliggande orsak till att 

läraren i de här fallen inte klarat sin uppgift att möta dem som elever i behov 

av stöd. Alla intervjuade uppger trotts vissa perioder av svagare stöd i skolan 

att de har en övervägande positiv minnesbild av deras tid i förskolan och 

skolan. De har haft en slags förväntan på skolan att få trygghet, förståelse och 

deras behov har tagits på allvar. De talar om möten med lärare och assistenter 

som funnits där för dem, sett dem. 

 

Övergångar och bärande strategier 

Övergångar mellan klasser, grupper, undervisning i helklass och enskilt, olika 

stadier och byte av skolor har fungerat då en plan och strategi för övergången 

funnits och att eleven har fått behålla någon relation, det vill säga att någon 

lärare följt med från den ena verksamheten till den andra vid en övergång. 

Denne har därmed fortsatt sin anställning i det nya arbetslaget. En samordning 

mellan rektorer och överlappning av ansvar har hållit ihop elevens väg genom 

skolan. 

Valter: När jag kom till högstadiet fanns min gamla lärare där, jag hade tur, det 
hade ordnat sig. Samma lärare, struktur och klasskompisar, vi har följts åt hela 
vägen i skolan, det var mina klasskamrater från förskolan, vi har följts åt     

Saras mamma: Sara är inskriven i särskolan men har gått i grundskolan, det var 
vårt val. Det fungerade under låg- och mellan till klass 6 sedan gick Sara över till 
sär, det blev ett lyft, bra lärare och kompisar, övergången bättre än förväntat, hon 
trivdes. Läsa och skriva lärde hon sig på lågstadiet, funkade… 

Karin: sedan flyttade vi, övergången gick bra, bra lärare [förskolan dokumenterade 
lekprocessen med barnet och följebrev gavs till nya skolan] // var trygga, bra 
lärare. 

 



 189 

Den första övergången har fungerat bra för Karin vid flytt till annan ort har en 

planerad övergång skett – mottagande skola har fått ett följebrev som 

föräldrarna lämnade till mottagande skola. Vid en senare övergång mellan 

mellanstadiet och högstadiet har emellertid inte mottagandet fungerat och det 

blev tufft för Karin. 

Karin: spårade ur lite på högstadiet mycket skolk // jag var en lite udda figur. Fick 
inte någon att samtala med, ingen mötande lärare //Sedan stöd i gymnasiet bra 
lärare – planering och det blev bättre igen. 

 

När tidigare erfarenheter, pedagogik och struktur och upparbetade strategier 

tagits till vara har skolan inneburit en trygghet och eleverna har upplevt att de 

har lyckats med studierna. För tre av eleverna har det funnits alternativa 

arbetsplatser att tillgå. 

Valter: Ja, jag var i klassen när jag ville deltog men kunde dra mig tillbaka till lilla 
gruppen och min arbetsplats när jag ville [låg- mellan och högstadiet], kunde 
bestämma själv, det blev mer och mer så att jag var i klassen och mindre i lilla 
gruppen och min hörna [högstadiet]. Alla visste, jag fick ha det så, växla när jag 
kände att det var behov…skönt att ha alternativet. Lärarna visste kompisarna också 
det var något positivt. 

 

En acceptans har funnits hos kamrater och lärare för att någon elev i det här 

fallet Valter behövt tillgång till alternativa arbetsplatser det framstår som 

naturligt och oproblematiskt. 

När samordning brister och familjestöd saknas 

När samordning av de olika professionerna och överlappning inte skett mellan 

olika verksamheter har övergången inte upplevts vara trygg, nya relationer och 

arbetssätt har kostat på och informanterna har då känt sig vilsna och otrygga i 

det nya. 

Helena: Högstadiet var tufft, för lite stöd, många nya relationer, lärare, höll på att 
tappa lusten för skolan, orkad inte, skolka…// inget stöd hemma av mamma. 

 

När skolan inte ger det stöd som Helena behövde med trygghet och rutiner 

höll det på att gå riktigt illa, räddningen blev en placering i en stödfamilj och 

de kom också att betyda en vardag med goda förebilder och avlastning som 

hon behövde. Hon behövde få som hon själv uttrycker det ”få vara tonåring 

och bli sedd för den hon var” med resurser och behov av känslomässigt stöd 

och inte behöva ta ansvar för lillasyster och mammans situation. Stödfamiljen 

gav henne en andra chans att klara skolan och nå målen. 

Helena: Engagemang för rättvisa och att ta om hand ordna alla ska med har jag 
alltid hållit på med i skolan också, nästan för mycket, vill, ordna, nu för andra 
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studeranden, föreningar och projekt// vill lära, veta, kunna, förstå. Studierna gick 
bra. Nu är jag doktorand… 

 

Skolan har laddat Helena med inspiration till att också ta ansvar för andra i 

skolan och utveckla olika aktiviteter för att främja socialt utbyte och samvaro 

relaterat till samhällsfrågor och metaengagemang. 

Helena: min lillasyster fick också stöd i skolan och det har gått bra…// tagit 
studenten, fast stödet hemma inte fanns alls, hon fick annat stöd andra visste om 
situationen i familjen. 

 

Flera av informanterna tar upp att de tagit tid för dem att bygga relationer med 

det motsatta könet eller bilda familj. 

Helena: jag var sen att skapa relationer, nu har jag en vän, det känns bra. 

Karin: fått jobba med mig själv att stärka mig själv// nu är det bra, relation lite 
sent, men nu familj, är barnledig …vi fungerar fint tillsammans, får stöttning av 
min sambo. 

De praktiskt estetiska ämnena lyfts fram i samtalen 

De teoretiska ämnena i skolan kunde ibland av eleverna upplevas som 

krävande och de praktiskt estetiska ämnena fyllde då en viktig funktion. Alla 

informanter gav uttryck för att de praktiskt estetiska ämnena har varit en slags 

källa till inspiration och bidragit till att skapa motivation för skolarbetet. De 

estetiska ämnena har bidragit till att eleverna har kunnat uttrycka sig och 

behovet har funnits. Lek, musik, sång, dans, poesi - skrivande, bygga 

modeller, måla, leda lekar, teater, roller och aktiviteter är exempel på 

aktiviteter som informanterna uppger har varit viktiga inslag i deras skolgång. 

Alla elever har tidigt i förskolan eller skolan fått stöd för lek och socialt 

samspel med vuxen och de lyfter fram att de har minnen av detta som de ser 

som vad vi skulle kalla positivt laddade stunder. De uppger själva att de har 

insett att dessa stunder stärkt deras välbefinnande och bidragit till att ökat 

chanserna till att klara övergången mellan hem – förskola eller hem – skola på 

ett bra och tryggt sätt. 

Karin: mamma har berättat om lekstunder, påse med dockor och lekmaterial. Det 
var något som hjälpte mig in vid starten, min fröken minns jag. 

Måns: Vi lekte [teman] roller, spel, byggde olika miljöer du och jag, minns jag i 
sexårsgruppen.      

 

Det här var också något som Jens hade minnen av och som han själv tog upp 

i vårt samtal, vårt byggande med klossar. 
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För några av informanterna har intresset och den positiva upplevelsen av 

att skapa och uttrycka sig genom estetiska uttrycksformerna även lett dem 

vidare till vägval och utbildning, uppdrag och arbete. 

Valter: jag läser konstruktion på universitetet, jag har alltid målat, ritat sedan jag 
var liten, både hemma och i skolan, gillar att bygga – räkna ut – modeller. Läsa 
tolka texter innehåll har varit svårt för mig men matte är logiskt och där är jag 
stark – lätt, jag har alltid haft lätt för matte, i skolan fick jag visa det. 

Måns: i skolan fick jag prova – musik, skriva, skapa… . Ingen i min familj har 
hållit på med musik, det är mitt eget val, jag lyssnar, skriver för en webbsida // har 
valt folkhögskola musikledarutbildning // målet är musiklärare. 

Måns: nu är jag intresserad av musik, skriver recensioner av musik // läser till 
musiklärare det går jag hittar vägar framåt fast det är inte helt enkelt, jag vet vad 
jag vill nå.. 

Sara: jag gillar sång, i skolan spelade fröken och vi gjorde musikal på lågstadiet 
det var kul. Vi lekte med dockor och dockhus, min syster sjunger, skriver sånger 
till mig, jag har varit med i musikal. Jag skriver dikter också, vill du se? Och målar 
och stickar. 

Helena: jag vill skapa program – matte var svårt i skolan det var lättare med att 
läsa sedan när jag kunde förstå att programmering är som ett språk och själv 
utveckla det för att beskriva och undersöka blev det intressant, nu är det mitt 
forskningsområde. 

 

Måns tar uppdrag, skriver om musik för webbtidningar. Sara visar mig olika 

alster som hon skapat, bilder, foton, dikter som styrker hennes berättelser och 

visar på hennes mångsidighet och kreativitet. 

Diskussion 

Här följer första en metod- och sedan en resultatdiskussion. Avsnittet avslutas 

med några förslag på fortsatt forskning. 

Om metoden 

Eftersom livhistorier bygger på kvalitativa intervjuer var det viktigaste att få 

till några längre intervjuer. I det avseendet kan intentionen ses vara uppfylld. 

Samtalen med de sex informanterna blev långa och innehållsrika. Samtalen 

tog längre tid än vad som från början tidsmässigt kalkylerats. Kanske var det 

min oro för att informanterna skulle tacka nej om de förväntades ställa upp på 

långa samtal som bidrog till att det i informationsbrevet angavs 45-60 minuter 
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för samtalen. Några samtal kom att omfatta den dubbla tiden. Informanterna 

fick den tid de behövde för att beskriva sin livshistoria för att tala färdigt.  

Intentionen var att få med minst två och helst fyra elever i studien. När sex 

elever tre kvinnor och tre män ställt sig positiv till medverkan i studien var det 

målet nått och bearbetningen av innehållet i samtalen analyserades. 

Att informanterna i den här studien skulle bidra med sina livsberättelser i 

brev, biografier eller annat skriftligt material såg jag som ett mer osäkert 

alternativ inför studien. Att alla informanter skulle klara och känna sig mer 

trygga i att förmedla sig verbalt höll jag för mer troligt. Det utifrån min tidigare 

kunskap om deras verbala förmåga (Wetso, 2006). Jag gjorde också 

bedömningen att det var angeläget att få ett tillfälle att personligen få träffa 

mina tidigare elever för att få del av deras livsberättelser. En öra mot öra eller 

öga mot öga kommunikation var att föredra. Där frasering, personligt uttryck 

i minspel och kroppsspråk kunde följas under samtalen.  

I min tidigare forskning hade jag arbetet med att kommunicera med barnen 

och dokumenterat lek och samspelsprocesser i förskole- och skolmiljöerna. 

Jag lärde känna mina informanters kommunikativa kompetenser och 

lärandestrategier väl. Nu var situationen helt ny för mig. Vi möttes som två 

vuxna inte som en vuxen och ett barn som i tidigare möten. Det var inte 

självklart hur dessa möten skulle gestalta sig och vad som skulle komma under 

samtalen. Samtalen tog mycket kraft, krävde en stor koncentration från min 

sida för att genomföra samtidigt som de var positiva och ingav hopp talade vi 

om känsliga ämnen. Innehållet var riktat till mig som forskare och 

lärarutbildare. Det var viktigt att som forskare försöka skilja ut vad som hänt 

i vilken kronologisk ordning även om sades berättas i en okronologisk 

ordning. Det för att i ett senare skede förstå vad som bidragit till ett visst 

vägval i livet eller påverkat insikter och kunskap kring ett visst fenomen eller 

upplevelser. I samtalen måste jag beskriva mina minnesbilder av var vi hade 

mötts och vilka aktiviteter som vi delat även om detta i viss mån styrde 

samtalet sedan fick jag släppa detta och låta informanten bidra med sin historia 

och sina upplevelser. 

Om resultatet 

Det går inte att dra generella slutsatser utifrån några livsberättelser. Men 

resultaten och analysen av samtalen bidrar till att uppmärksamma hur olika 

eller lika upplevelser och behov kan vara för barn i förskolan och skolan. Att 

förskola och skola ska följa riktlinjer och tillgodose varje elevs behov kan ses 

som självklart. Berättelserna pekar på olika faktorer eller komponenter som 

kan ha avgörande betydelse för livskvaliteten för den människa som 

livsberättelsen omfattar. Jens berättelse utgör ett exempel på en komplex 

livsberättelse.  

Utifrån en variation av berättelser kan jag vaska fram det gemensamma 

som berättelserna förmedlar. Berättelserna bidrar till ny kunskap och 
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förståelse för hur bemötande bör ske och för vad som kunnat hanteras på annat 

sätt och om det mer personliga något som annars inte skulle vara möjligt att 

förstå. Detaljer och helheter i berättelserna kunde vägas samman under 

samtalen. Det kändes som viktigt att få tala färdigt att utifrån olika aspekter 

och resonera om innehållet och uttömma tolkningar av situationer och 

upplevelser. Komplexiteten i situationer kunde benas ut och klargöras då 

tanketrådar kunde utvecklas. Informanten gavs utrymme att sätta ord på och 

redogöra för upplevelser och egna känslor i relation till upplevelserna. 

Minnena var ofta färgade av vad som kan kallas positiva och negativa 

markörer (Damasio, 2002). Dessa markörer kan ses bestående av inlagrade 

känslor i relation till en upplevelse och ha en stark koppling till upplevelser 

av mer eller mindre lyckade situationer i skolan och tillvaron. Informanterna 

beskrev hur de påverkats av deras individuella möjligheter och det stöd de fått 

i skolan och hemmet. Det stöd de fick för sin personliga utveckling har 

påverkat deras syn på livet och att kunna komma vidare. Samtliga berättelser 

inrymmer överväganden om vilka faktorer som på kort och lång sikt påverkat 

deras liv och utveckling fram till idag.    

Frågor om hemmiljö kontra skolmiljö fanns inte i de frågor som sändes till 

informanterna men alla har på olika sätt berört detta i beskrivningar av hur 

samverkan, brister och förtjänster påverkat deras personliga situation. Nya 

teman har avtäckts under samtalen. Resonemangen över olika upplevelser, 

fenomen och informanternas värderingar av olika upplevelser och 

erfarenheter har lyfts fram i alla samtal. Ibland har omformuleringar av 

värderingar skett under själva samtalen.  

Samtalen innehöll både ett slags närhets- och ett slags distansperspektiv. 

De inrymde mycket personliga upplevelser, beskrivningar av händelseförlopp, 

och tolkning av känslor i förhållande till orsak – verkan effekter. Just orsak – 

verkan effekter finns återgivna i samtliga dialoger. Upplevelser av vuxenstöd 

och kamratutbyte har haft inverkan på den egna utvecklingen på kort och lång 

sikt (Wals, 2014: Wetso, 2013). 

Livsberättelser ur ett pedagogiskt perspektiv 

Livsberättelser fyller en viktig funktion för att låta människor som kanske inte 

annars skulle komma till tals utrymme och en chans att bli lyssnad på. Det är 

alltså en datainsamlingsmetod som har sitt berättigande ur ett mellanmänskligt 

etiskt perspektiv (Buber, 2000). Datainsamlingsmetoden kan bidra till att lyfta 

fram den lilla och kanske utsatta människan uppfattningar och behov i 

pedagogiska praktiker. Dessa upplevelser kan därigenom nå andra grupper 

som i sin tur kan föra deras talan vidare eller bevaka deras intressen i 

förhållande till olika aktörer och samhällsintressen. Berättelserna kan ses som 

nydanande och bidra till en djupare förståelse av hur olika samhällsinsatser 

påverkar eller får effekter för hur människors livskvalitet upplevs (Tideman, 

Rosenqvist, Lansheim, Ranagårdeen & Jacobsson, 2004).   
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Vad är sanning och vad är tolkning i en sådan här studie som bygger på 

personliga berättelser? Hur ska vi se på trovärdighet och tillförlitlighet? Det 

är sex elever som hörsammat möjligheten att delta i studien och tre som det 

inte gick att nå och om deras livshistorier vet vi idag inget och kan inte heller 

spekulera. Vi kan bara utgå ifrån vad vi fått veta. Att de som svarat an på 

inbjudan också i samtalen vågat ta upp både sådant som de har upplevt som 

positivt och negativt i mötet med olika skolmiljöer ger sammantaget 

livsberättelserna en slags balans. Både förtjänster och brister i planering och 

genomförande av undervisning samt bemötande och individuella behov 

förklaras i relation till omständigheter. De utmaningar som de har behövt ta 

sig an kommer fram i deras livsberättelser. Det handlar både om att dela med 

sig av glädjeämnen och vedermödor. Det finns ny kunskap att hämta ur dessa 

berättelser. Utifrån deras perspektiv är det här sant. De har klargjort vad som 

har varit rätt insatser vid vilken tid i livet och vad som de ser har kunnat göras 

annorlunda för att deras lärande och upplevelsen av att klara skolan skulle ha 

kunnat hanteras bättre.  

Berättelserna kan bidra till att öppna upp för dialog över hur till exempel 

resurser används i skolan eller kan användas ändamålsenligare (Persson, 

2015). I narrativa berättelser sätts människan i centrum för en utblick mot 

samhället och de möjligheter och hinder som denna ska bemästra i mötet med 

ramar (Olsson, 2016) och nå mål (Giota, 2013). De narrativa berättelserna kan 

som jag ser det bidra till att öppna alternativa vägar att förstå och möta 

människors behov och förutsättningar i förskolan och skolan.  

I förlängningen kan denna form av forskning bidra till att resurser kan 

användas på ett mer ändamålsenligt sätt i kommuner och stödteam (Wetso, 

2006). Om det går att öka förståelsen för vilka stödinsatser som ger mer än 

andra i ett pedagogiskt arbete kan det bidra till att nå ökad livskvalitet och 

skapa bättre miljöer för övergångar, lärande och samverkan (Ainscow, 

Sandrill, 2010; Ainscow, Dyson, Goldrick, West, 2012). Av studien framgår 

att relationsbyggande mellan lärare och barn/elev är A-O då det handlar om 

att möta barn och unga i behov av stöd i förskolan och skolan, att upprätthålla 

och överlappa övergångar mellan verksamheter är lika viktigt och där finns 

mer att utveckla som att använda personliga brev eller besök. Elevernas 

intressen och starka praktiska kompetenser inom dessa områden kan spilla 

över på lärande i mer teoretiska ämnen och påverka elevens känsla av att 

kunna, duga och orka. De estetiska uttrycksformerna ska uppmärksammas 

mer för de både stimulerar och bär lärandeprocessen framåt för de här 

eleverna. Utbildning handlar inte enbart om att nå generella fastlagda mål utan 

också om att arbeta med mer flexibla pedagogiska lösningar. Det för att stärka 

upp förutsättningarna för dessa elever i skolan och för att ladda dem med 

tillräcklig självkänsla för att senare klara mål att nå livskvalitet för livet. 

Forskningen kan bidra med nya kunskaper och insikter som kan tas upp i 

pedagogiska praktiker. 
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Utifrån det aristoteliska mottot, för var och en utifrån verkliga behov, har 

jag försökt att arbeta som pedagog. Varje människa är unik och bär på en egen 

livsberättelse de kan dela med sig av om vi lärare, forskare och lärarutbildare 

vågar lyssna och gå dem till mötes (Ainscow, Dyson, Goldrick & West, 2012; 

Arendt, 1981). Uppsatsens frågor har besvarats. I kommande artiklar önskar 

jag ta vara på och lyfta fram innehållet mer från deltagarnas livsberättelser. 

Här finns många aspekter att belysa och reflektera över och ta vara på från 

barndom, ungdomstid och vuxenliv. 
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Kapitel 11 Barns röster och metodologiska 
avvägningar i forskning om pedagogiska 
övergångar 

Pernilla Kallberg 
 

 

 

Barns perspektiv och deltagande i forskningssammanhang har under senare år blivit 

aktuellt i forskning som rör skolstarten som pedagogisk övergångar. Avsikten med 

kapitlet är att presentera data om metodologiska avvägningar som rör barns perspektiv 

och analysera forskning om pedagogiska övergångar i skolstarten. Med utgångspunkt 

i relevant litteratur presenteras några centrala resonemang. Främst rör det områden 

som innebörder av barns delaktighet, aktörskap, social rättvisa samt etiska dilemman. 

Resonemangen används sedan för att analysera och diskutera barns perspektiv i 

relation till forskning som rör pedagogiska övergångar. Detta görs mot bakgrunden av 

fyra olika empiriska studier av skolstart. Här framkommer bland annat hur sociala, 

kulturella och relationella aspekter påverkar och påverkas av övergångsprocesser och 

behöver reflekteras över i val av metoder och förhållningssätt. Etiska utmaningar som 

berörs är främst kopplat till säkerställandet av barns informerade samtycke. Metoder 

som förankrats väl och bygger på variation samt barns aktuella frågor bidrar inte bara 

till ett vidgat kunskapsinnehåll ur barns perspektiv, de möjliggör även till barns 

meningsskapande kring övergångsprocesser och aktörskap i den aktuella situationen. 

Det handlar om att som forskare medvetandegöra sin syn på barn och tydliggöra 

innebörden av deltagandet i relation till möjliga förbättrande konsekvenser. Perioden 

för barns övergångar kan beskrivas som kritisk och vikten av att en deltagarinriktad 

metodologi bör gagna alla barns position belyser även spänningsfältet mellan makt, 

kontroll, integritet och etik, ett spänningsfält som forskarvärlden har betydande ansvar 

över. 

 

Nyckelord: aktörskap, barns perspektiv, deltagande, metod, metodologi, 

pedagogiska övergångar, social rättvisa 
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Inledning 

Under en intervju med ett barn i årskurs 1 om upplevelser kring skolstarten 

utspelar sig denna dialog: 

B: Det var kul, man kände nu är man stor och nu kan man mer och nu är det… nu 
gäller det (P: Ja?) Sådana saker. 

P: Sådana saker. Men när du säger ’nu gäller det’, vad betyder det då? 

B: Nu ska jag ta och skärpa till mig nu ska jag lyssna på vad fröken säger och göra 
det jag blir tillsagd! 

P: Mm hur var det i förskoleklass då, var det inte så där då? 

B: Nej det var inte likadant där. 

P: Nähä? Hur tänkte du då då? 

B: Tänkte så länge man går här så kan man ju passa på och ha roligt!  

(B-barn, P- Pernilla) 

 

Med risk att citatet och dess innehåll kan ses som ett roligt inslag eller anekdot 

väljer jag ändå att använda det för att belysa vikten av att beakta barns röster 

i forskning som rör dem och deras egna liv. Jag minns så väl hur jag vid 

tillfället förundrades över barnets sätt att resonera om skolstarten på ett 

metaplan och hur väl dessa formulerades kring egna och delade erfarenheter 

och kunskaper. Samtidigt reflekterade jag över de barn som inte deltog i 

intervjutillfället och förlusten av värdefull kunskap. Röster och kunskap som 

inte blev belysta och vad jag kunde ha gjort annorlunda. I senare forskning 

som rör yngre barn, barndom och utbildning ses ett ökat användande av barns 

perspektiv som utgångspunkt för deltagande i forskningssammanhang 

(Corsaro & Molinari, 2008; Dockett & Perry, 2010). I detta kapitel används 

begreppet barns perspektiv särskilt från barnperspektiv, med förståelsen av att 

det första innebär barns egna röster om det liv de lever här och nu. Barns 

perspektiv kan ses som barns egna frågeställningar och tar form utifrån de 

individuella barnens bakgrund och sammanhang baserat på bland annat kön, 

socioekonomiska förutsättningar och etnicitet. Samtidigt ingår de och kan 

bara förstås utifrån det som benämns som barnperspektiv. Det senare avser 

vuxnas tankar och föreställningar om vad som är bra för barn och vad som 

utgör en god barndom i ett historiskt och kulturellt sammanhang (Halldén, 

2003; Qarsell, 2003). Att sträva efter att fånga barns röster ingår i det som 

beskrivs som ett deltagarparadigm inom forskning och handlar om att rikta sig 

tydligare bort från forskning om personer till ett utvecklat aktörskap som 
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därmed kan formuleras som forskning med och för (Dockett & Perry, 2005; 

Einarsdottír, Dockett & Perry, 2009). Begreppet deltagande kan även förstås 

inbegripa ett spektrum av förhållningssätt, från att barn deltar men mot 

specifika uppsatta mål till att inneha inflytande som innebär att själv eller 

tillsammans med vuxna formulera mål, processer och riktning. Som ett led i 

detta skifte ses även metodologiska resonemang utvecklas kring val av 

metoder för detta syfte. Metoder i forskning kan beskrivas som de tekniker 

eller procedurer som praktiskt används för att erhålla data. Men metoderna i 

sig används inte för sitt egenvärde utan behöver förstås utifrån de teoretiska 

sammanhang de är inbäddade i (Bryman, 2012; Dockett, Einarsdottír & Perry, 

2011). Det handlar om forskares föreställningar, normer och attityder, både 

individuellt men även som deltagare i en rådande forskarkultur. 

 

Pedagogiska övergångar kan definieras utifrån flera teoretiska perspektiv 

men gemensamma utgångspunkter kan förstås handla om processer av 

förändringar för individen i exempelvis kollektiva eller institutionella 

sammanhang och under en specifik period i formell utbildning (Dockett, 

2014). Med anledning av denna förståelse av övergångar ses studier av dessa 

oftast utformas designmässigt som longitudinella eller fallstudier med olika 

metoder inblandade av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Vidare ses 

vanligtvis en rad kombinationer av socialt fokuserade teorier bli användbara 

för att förstå och förklara dessa processer, förhållanden och relationer 

(Ackesjö, 2014; Ekström, Garpelin & Kallberg, 2008; Lago, 2014; Peters, 

2010; Sandberg, 2012). Den sociala dimensionen ger för handen att 

övergångar uppfattas och erfars på skiftande sätt av de inblandade aktörerna 

vilket bidrar till lika många skilda erfarenheter av dessa (Corsaro & Molinari, 

2000;2008; Dunlop, 2014; Rimm-Kaufman & Pianta, 2000). Detta ringar in 

ett deltagarperspektiv då övergångar görs i relation till andra, exempelvis; 

barn, kamrater, lärare, förskole- och skolledare samt vårdnadshavare. Perry 

(2014) skriver att i ett interkulturellt samhälle deltar inte alla på samma villkor 

i utbildning eller i skolstarten, men erfarenheter och perspektiv från samtliga 

aktörer behöver inkluderas. Detta för att pedagogiska övergångar, specifikt 

skolstart, bör ses som tillfällen där barn ges möjligheter för social rättvisa 

snarare än begränsningar. Social rättvisa definieras som positiva, respektfulla 

relationer där hänsyn och bejakandet av integritet och varandras kompetenser 

blir en del av att aktivt arbeta för erkända orättvisor i samhället. I detta fall får 

inkluderingsperspektivet en metodologiskt dubbel inverkan genom att både 

påverkar hur forskningen bedrivs men även för hur forskningsfokus riktas i 

studier av pedagogiska övergångar. Att bedriva forskning om pedagogiska 

övergångar som syftar till att både belysa och öka sociala rättvisa inbegriper 

därmed ett deltagande av dem som riskerar marginalisering. Perry (a.a.) 

nämner att det kan handla om barn och deras familjer med härkomst från 

urbefolkning, annan kulturell eller språklig bakgrund samt familjer i behov av 

komplext stöd. Forskningsfältet kring pedagogiska övergångar har rört sig 
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från att undersöka och problematisera till att bli mer riktat mot forskning som 

syftar till förändring i både policy och praktik (Kagan & Neuman, 1998; 

Peters, 2010). Internationellt och nationellt sett är denna riktning för 

förändring något som blir uttryckt både explicit men även implicit i studier 

och projekt. Samtidigt blir följden av efterfrågan av deltagarorienterade 

forskningsprojekt att barns perspektiv och delaktighet eftersöks, vilket i sig 

kräver metodologisk granskning och utveckling. Genom att vara del i ett 

internationellt sammanhang (POET)3 har variationer av kulturer, perspektiv 

och riktningar framträtt och givits konturer genom diskussioner om barns 

perspektiv i forskning om pedagogiska övergångar med särskilt fokus på 

skolstarten. Med utgångspunkt i dessa erfarenheter har intresset för området 

blivit aktuellt. I detta kapitel söker jag belysa och analysera metodologiska 

utgångspunkter för forskning utifrån barns perspektiv i relation till skolstarten 

som pedagogiska övergångar. 

Syfte med kapitlet 

Syftet med detta kapitel är att belysa data om metodologiska avvägningar som 

rör barns perspektiv och särskilt analysera forskning om pedagogiska 

övergångar i skolstarten.  

 

Frågeformuleringar för kapitlet:  

- Hur formuleras centrala metodologiska resonemang kring barns 

perspektiv i litteraturen?  

- Hur kan resonemangen förstås i relation till forskning om pedagogiska 

övergångar i skolstarten? 

Barns perspektiv och metodologi i litteraturen 

Med strävan mot att belysa data om hur centrala metodologiska resonemang 

formuleras kring barns perspektiv i litteraturen görs ett avstamp från Dockett, 

Einarsdottír och Perrys (2011) text och deras tankegångar. De formulerar hur 

barns perspektiv som metodologi behöver vara förankrat i ett medvetet och 

genomarbetat teoretiskt ramverk som på något vis redogör för hur barns 

kompetens och delaktighet erkänns. Att barn överhuvudtaget idag alltmer ses 

som deltagare i social forskning härleds till förändringar och perspektivbyten 

i distinkt skilda men ändå sammanlänkade sociala, politiska, pragmatiska och 

                                
3 Under åren 2012-2016 deltog jag i ett internationellt forskningsnätverk POET (Pedagogies of 
Educational Transitions). Med fokus på skolstarten har deltagandet i de respektive ländernas 
kultur och vardagliga liv bidragit till en bredare förståelse. Aktuella länder för detta projekt, 
förutom Sverige, har varit Island, Skottland, Australien och Nya Zeeland. 
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teoretiska områden (Dockett et al., 2011; Tisdall, 2017). Ur ett mer 

sociologiskt perspektiv betraktas idag bland annat barndomen innefatta ett 

egenvärde och inte som en transportsträcka eller förberedande inför 

vuxenlivet. Barns vardagsliv skiljer sig från de vuxnas och därför bidrar deras 

kunskap till en fördjupad förståelse av vår gemensamma livsvärld. Utifrån 

detta resonemang bör deras röster bli hörda och metoder bör anpassas för deras 

kompetenser, kunskaper, intressen och sammanhang. I litteraturen 

framkommer hur det finns en risk med att benämna eller definiera vissa 

metoder som särskilt ”barnvänliga” eller ”lämpliga” genom att denna 

föreställning bidar till att se dem som tekniska (jmf Einarsdottír, 2007; 

Konstantoni & Kustatcher, 2017; Groundwater-Smith, Dockett & Bottrell, 

2014) Att inta ett tekniskt synsätt menar Dockett et al. (2011) bidrar till att 

valet av metod lättare sätts i förgrund medan syftet och forskningsfrågorna 

kommer i bakgrund. Följaktligen ses detta som en bidragande del till att 

metoderna blir produkter av förutfattade meningar om vad barn tycker om att 

göra, vilket snarare ligger i linje med det som inledningsvis presenteras som 

barnperspektiv. Ett sådant synsätt äventyrar möjligheten att se till individers 

mångfacetterade sätt att uttrycka sig och skapa mening samt rätt till 

deltagande. Det skulle med andra ord vara grundläggande god forskning att 

utgå från deltagarna, oavsett ålder eller bakgrund, för val av metod samtidigt 

som det behöver adresseras att barns sociala och samhälleliga position 

särskiljer sig från de vuxnas.  

Skillnader mellan barn och vuxnas status leder in på ytterligare 

förändringsprocesser som rör barns perspektiv och kan benämnas som en 

rättighetsdimension. FN och Barnkonventionen tillsammans har bidragit 

sedan i slutet av 1980-talet till att beakta barn som aktiva medborgare 

(Barnkonventionen, Einarsdottír, 2007). I konventionen framhålls och 

deklareras både barns alla olika rättigheter och även olika barns rättigheter. 

Här ses exempelvis hur barn med funktionsnedsättning eller barn från 

minoriteter eller urbefolkning har särskilda rättigheter (artikel 23 och 30, 

Barnkonventionen). I dessa artiklar formuleras att barn har rätt att aktivt delta 

utifrån sin förmåga, att använda sig av sitt språk, sin kultur och religion. Barn 

beskrivs därmed som experter på sina liv och inneha rätten att vara delaktig i 

sådant som rör dem. Dockett et al. (2011) menar på att forskare inte behöver 

se barn och vuxna som likvärdiga i forskning och tar stöd i ytterligare en 

dimension som rör etisk symmetri inom forskning. De skriver: 

Rather, it focuses on conducting research in ways that reflect appropriate methods, 
emphasizing the competence and agency of all research participants. (Dockett, 
Einarsdottír & Perry, 2011, s. 71). 

 

Forskning som gör anspråk på att göra barns röster hörda behöver därmed 

redogöra för valda metoder och hur de genomförts i syfte att fånga barns röster 

flerstämmigt. Den behöver även formulera varför valda metoder blir en 
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framkomlig väg för hur barn erkänns och tillåts erövra aktörskap. 

Sammantaget formar detta en metodologi som harmoniserar med barns 

perspektiv och deltagande i forskning. I följande text redogörs för några av de 

centrala resonemang som presenteras i litteratur kring metodologi och barns 

perspektiv. 

Barns deltagande 

Einarsdottír (2007) tar utgångspunkt i att barn är skiljer sig från vuxna och att 

metoder behöver anpassas för att upptäcka deras föreställningar och åsikter. 

Hon framhäver att varje enskilt barn står med sin egen röst och att dessa skiljer 

sig åt. Vidare kan samma barn ge svar som skiljer sig åt med hänvisning till 

det situerade sammanhanget. När det handlar om att fånga barns röster blir 

just nödvändigheten av att kombinera en variation av metoder en av 

grundpelarna (Greene & Hogan, 2011; Einarsdottír, 2007; Groundwater-

Smith et al., 2014; Macdonald, 2009). Argumenten för ett flertal tekniker tas 

utifrån att barn behöver vilja delta och känna det meningsfullt och inget barn 

är den andra lik och uttrycker sig på skilda sätt krävs en palett av metoder, 

både individuella och kollektiva. Greene och Hogan (2011) menar att 

kollektiva metoder passar bättre när gruppen delar mening, intressen och 

erfarenheter, bland annat barn från minoriteter. Samtidigt synliggör de vikten 

av att de kollektiva metoderna behöver utformas för att stimulera 

framträdandet av multipla röster, så att konfliktfyllda perspektiv uppkommer 

och får existera parallellt. Risken finns annars att barn med annan bakgrund 

eller ett annat perspektiv än den gängse inte blir synliga och att det sociala 

sammanhanget upplevs som ett tvingande inslag för barnen. Detta tvingande 

inslag är något som Macdonald (2009) å ena sidan på liknande sätt resonerar 

kring men betonar å andra sidan att kollektiva metoder kan bidra till 

diskussioner som genererar kunskapstillskott till forskningsfrågan samt bidrar 

till lärande och meningsskapande mellan barnen. Det går att förstå som att 

även kamratkulturen blir del av det som bör tas hänsyn till i metodologiska 

avväganden och att forskaren har kunskap om hur metoden kan bidra till att 

vissa sociala processer förstärker eller utmanar rådande kultur. Socialt tvång 

och asymmetriska relationer kan förekomma både mellan de vuxna och barnen 

men även mellan barnen och på så vis skapa villkor för hur barn deltar eller 

inte. Om barn är vana att kunna ta beslut och ser sig själva som aktiva 

deltagare kommer det troligtvis få andra konsekvenser än utifrån ett 

sammanhang där barn hela tiden behöver söka någon annans tillåtelse eller 

tillsägelse. Barn uttrycker samtycken både implicit och explicit och forskaren 

måste vara medveten och kunnig om detta för att formulera strategier som 

stödjer etiska riktlinjer (Dockett & Perry, 2010). För detta krävs att det finns 

en relation mellan forskaren, barnet och sammanhanget för att få bästa 

beslutsunderlaget för om barnen uttrycker att de vill vara med, på vilket sätt 

eller inte.  



 203 

När det handlar om att skapa relationer blir rollen som den ”okunnige” 

vuxne framskriven som stärkande av barns agens (Groundwater-Smith et al., 

2014; Konstantoni & Kustatcher, 2017). Att vuxna presenterar sig som någon 

med intresse för, men utan kunskap om, barns livsvärld inbjuder till barns eget 

handlande. Forskarens roll behöver återkommande bli förtydligad inför 

barnen och därmed syftet med närvaron och relationen. Genom relationer och 

deltagande i barns vardag som ett led i forskningsprocessen, oavsett metod, 

bereder detta även en väg för hur information kring forskningsprocessen och 

materialanvändandet blir en del av barns deltagande. Etiska beslut kring att 

bejaka barns röster och deltagande genom att exempelvis låta dem figurera i 

forskningsprojekt med sina autentiska namn eller fotografier blir därmed 

grundat genom att makten och relationerna förhandlas över tid. I 

litteraturgenomgången framstår vikten av att forskaren ständigt reflekterar 

över hur relationer och social makt spelar roll i relation till barnen, 

datakonstruktionen och kunskapsområdet. Barn kan exempelvis vilja delta i 

vissa delar av projektet och inte i andra, att vilja vara med från början och 

sedan ändra sig eller vilja integrera med forskaren men inte bli dokumenterad. 

Delaktigheten behöver således alltid villkoras utifrån barns uttryck och önskan 

(Dockett & Perry, 2010; Groundwater-Smith et al., 2014; Konstantoni & 

Kustatcher, 2017). Dockett och Perry (2010) menar att det finns vägar att ta 

för att detta ska bli möjligt och pekar på att det handlar om de vuxnas syn på 

barnet och vad som blir möjligt. Det blir inte en fråga om barn deltar utan 

snarare en fråga om hur barn deltar. 

Aktörskap och social rättvisa 

Genom att barn tar del av och är del av forskningen, i flera steg, menar Dockett 

et al. (2011) genererar barns aktörskap, både i det direkta sammanhanget och 

på längre sikt. Aktörskap innebär dock att processerna bottnar i ett 

förhållningssätt där barn erkänns inneha både kompetens, agens och 

rättigheter. Detta förhållningssätt är inte helt oproblematiskt utan ringar in ett 

område som rör hur barns perspektiv, deltagande och aktörskap positioneras 

mot den samhälleliga barnsynen. I litteraturen framkommer spänningsfältet 

mellan acceptansen av barns röster och det rådande sammanhanget, i de fall 

de inte är samstämmiga (Dockett et al., 2011; Tisdall, 2017). Även Greene 

och Hogan (2011) diskuterar hur barns röster som aktörskap och 

transformativa processer kan komma i konflikt med beslutsfattare (jfr 

Einarsdottír, 2007). Barn har oftast inte övergripande kontroll eller de resurser 

som krävs för att verkställa de förändringar som ges uttryck för. Tisdall (2017) 

påpekar hur begreppet delaktig, i sig, kan gömma de eventuella problematiska 

processerna som ett faktiskt frigörande och jämställande kan innebära. Om 

barn inte ges reellt aktörskap kan de känna sig lurade och på motsvarande sätt 

kan ett ökat ansvar bli något som upplevs som betungande och därmed inte 

bidrar till förändringar som gagnar barnens bästa. Den asymmetriska 
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relationen kan medföra att barn inte vill vara med i forskning och på så vis går 

värdefull kunskap förlorad. Utifrån denna typ av resonemang finner Tisdall 

(a.a.) att rättighetsdimensionen kan uppfattas ”alltför filosofisk” och därmed 

uddlös i syfte att utgöra en reell förändring. Samtidigt framhålls varje enskilt 

barns rättighet till deltagande som värdefull argumentation ur 

minoritetssynpunkt.  

Inom forskningsfältet som rör minoriteter och urfolk är just social rättvisa 

en av de fundamentala pelarna för metodologiska resonemang. Med en 

forskningshistoria som grundar sig på ojämlika makt och kontrollrelationer 

med konsekvenser som bidragit till marginalisering och utanförskap ges inte 

forskning och forskningssammanhang särskilt stor tilltro inom vissa grupper 

(Knight, Comino, Harris & Jackson-Pulver, 2009). Dessa förhållanden 

kommer sannolikt ha inflytande över hur vissa barns perspektiv blir möjliga 

och andra inte. Barn som ingår i familjer där forskning betraktas som ett sätt 

att utöva makt och förtryckande kan förstås ta avstånd. På sätt och vis kan 

detta förhållandet beskrivas som en paradox, när väsentliga perspektiv för 

förändrade villkor blir just de som inte blir belysta i forskning för förändring. 

I det internationella sammanhang som POET utgjort har sådana frågor varit 

högst aktuella i relation till Nya Zeeland och Australien där urfolksfrågan varit 

ständigt närvarande i forskarsammanhang. Samtidigt är det även något att 

beakta i ett svenskt historiskt perspektiv med tanke på forskning i relation till 

samer, men även i relation till erkända nationella minoritetsfolk4. Makt och 

motstånd blir därmed processer som behöver sättas i samband med frigörelse 

och rättvisa. Att återerövra forskning i samarbete med och över kulturella 

gränser blir därmed ett viktigt led för social rättvisa. Ur en etisk dimension 

bidrar deltagande forskning och samarbete till att forskningen fokuserar på 

olikhet och inte handlar om ”den andre”. Detta blir värdefullt när det handlar 

om barns perspektiv och särskilt när det rör barn som av diverse skäl redan 

anses riskera utanförskap. Nicholis (2009) skriver att deltagande metodologi 

behöver bli reflekterad utifrån samarbetet inför och under forskningsprojektet, 

om möjligt mer viktigt när det rör urfolk och minoriteter. Det uppenbarar även 

vikten av att som forskare inta ett kritiskt perspektiv och reflektera över dels 

sig själv och i vilken position det egna handlandet utgår ifrån, dels i vilket 

sammanhang som forskningen genomförs och hur den framförs. Utifrån etiska 

och politiska aspekter av metodologin går det att fundera över vilka 

forskningsprojekt och resultat blir understödda på ett högre beslutsplan och 

vilka blir det inte? (Bryman, 2012). 

                                
4 I Sverige finns idag fem erkända nationella minoritetsfolk varav samerna även definieras som 
ett urfolk. Övriga fyra minoriteter är judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. 
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-
minoriteter/Pages/default.aspx (2017-11-19) 

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Pages/default.aspx
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Ansatser, metoder och etiska dilemman 

Barns informerade samtycke blev i förra avsnittet beskrivet både som en 

utmaning men också som ett led i delaktighet genom att barn kontinuerligt 

behöver ge sitt tillstånd. På samma vis utgör dilemman som uppstår i 

forskningsprocessen både möjligheter och utmaningar. Exempelvis beskrivs 

etnografi som en vanlig metodologisk ansats för forskning om och med barn 

samtidigt som den inrymmer en rad olika etiska ställningstaganden 

(Konstantoni & Kustatcher, 2017). I relation till exempelvis det informerade 

samtycket bidrar ansatsens relativt öppna förfaringssätt att formulerandet 

behöver ske på vägen och kan bli en utmaning utifrån etikprövningsnämnden 

som beaktar ”sårbarhet”. Även ansatsen mest fundamentala antagande, att 

barn och barndom är en egen kultur värd att forskas om, kan ses som 

problematisk. Etiska reflektioner behöver göras kring hur forskningens 

resultat av några specifika barn bidrar till vår förståelse av vad barn och 

barndom är och kan vara (Konstantoni & Kustatcher, a.a.). De för även en 

diskussion huruvida mindre studier kan legitimera barns perspektiv som 

slagkraftig kunskap och därigenom innebära reell förändring för barns 

livsvillkor utifrån en rättighetsdimension. Det väcker funderingar över hur 

studier inom exempelvis institutioner som förskola, förskoleklass eller skola 

bidrar till vad som definieras som god barndom och därmed även formar en 

vardag för alla barn?  

När det handlar om metoder, oavsett ansats, ses barns tecknande som en av 

flera, återkommande former i litteraturen. Metoden som teknik beskrivs vara 

meningsfull som uttrycksmedel och en aktivitet barn känner sig bekanta med 

(Einarsdottír, 2007; Macdonald, 2009; Einarsdottír et al., 2009; Greene & 

Hogan, 2011). I Macdonalds studie (2009) får barn rita sina erfarenheter av 

den första skoldagen. Detta sker i grupp och det är barnens samtal om 

teckningarna som ligger till grund för de analyserade teman som uppkommer. 

Barns teckningar används inte som produkt utan kombineras med barns 

berättelser och samtal, som process. Macdonald (a.a.) understryker vikten av 

att forskaren skall lyssna mer än förhöra innebörden av teckningen. Detta 

beskrivs som ett sätt att skapa data tillsammans och belyser även barns 

deltagande. I litteraturen formuleras etiska dilemman utifrån barns villighet 

till att prata och teckna samt hur de förstår uppgiften vilket ger konsekvenser 

för studiens utfall (Einarsdottír, 2007; Macdonald, 2009; Einarsdottír et al., 

2009). Barn kan av vissa anledningar inte vilja teckna eller väljer att teckna 

något annat. Samtidigt går det att betrakta barns nekande som en del av deras 

agens och kontroll samt att tecknandet av något annat inte blir lika väsentligt 

då det är samtalet kring aktiviteten som är kunskapsutvecklande  

Även Robsons (2011) beskriver en utmaning i barns vilja till deltagande 

men även hur de deltar och hänvisar till användandet av digitala medier och 

videoinspelningar. Här påpekas hur barns tidigare erfarenheter av digitala 

media å ena sidan bidrar till meningsfullhet för barnen och kan fånga barns 
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nyanserade uttryck i gester och mimik. Å andra sidan kan barns kunskaper om 

film och media riskera att barnen snarare agerar inför kameran och inte visar 

sitt autentiska jag. Ur forskningsetiska perspektiv uppstår även etiska 

spörsmål kring konfidentialitet beroende på vad som filmas eller fotas, 

ansikten eller omgivning. Det som barn väljer att dokumentera är relevant ur 

barns perspektiv och bidrar till värdefull kunskap samtidigt som det kan 

innebära ett intrång i deras privata liv och andra som inte givit sitt tillstånd. 

Risken för att inkräkta på barns privatliv måste sättas i relation till 

kunskapsbidraget som studien syftar till. Även om barn ger sitt samtycke vid 

insamlandet blir det en fråga om hur forskaren gör det möjligt för barnen att 

vid senare tillfälle ha möjlighet att ändra sig och kunna påverka hur 

forskningsresultat används och sprids, det formuleras därmed som en fråga 

om äganderätt (Einarsdottír, 2007; Konstantoni & Kustacher, 2011; Robson, 

2011). 

Sammanfattning 

Barns röster och deltagande i forskning beskrivs i litteraturen som en 

självklarhet utifrån etiska, filosofiska och effektiva aspekter. Samtidigt 

framträder att barns deltagande i forskning både grundar sig i argument om att 

barn skall betraktas som några särskilda från vuxna och samtidigt som vuxna. 

Barns deltagande blir villkorat utifrån deras egna önskemål som ständigt är 

sammantvinnat med vuxenvärldens kulturella och sociala sammanhang. 

Innebörden av delaktigheten behöver definieras och preciseras för att 

förankras i forskningssyftet. Resonemang som förs kring barns deltagande 

berör bland annat vikten av att betrakta barns perspektiv på ett individuellt 

plan med olika sätt att uttrycka sig, implicit och explicit. Detta kräver metoder 

som formas utifrån deltagarna och deras intressen. Att lyfta barns röster 

innebär därmed en variation av metoder, att de upplevs som meningsfulla och 

en medvetenhet om det sociala och kulturella sammanhanget i vilka de utförs. 

Detta möjliggörs när forskaren skapar och upprätthåller en relation till barnen 

som bygger på respekt och nyfikenhet.  

Deltagande metodologi som ett led av barns aktörskap och social rättvisa 

behöver även beakta vilka som deltagit och vilka som har uteblivit. Detta för 

att förstå hur deltagande forskning påverkar resultatet för social förändring, 

aktörskap och praktiska kunnande för deltagarna. Att ta ställning kring barns 

aktörskap som ett led i social rättvisa innebär även att hantera det 

spänningsfält som uppstår mellan makt, kontroll, frihet och jämlikhets samt 

etiskt ansvar. Att formulera sin syn på barn och barndom blir därmed 

nödvändig. 

Ansatser och metoder som sedan väljs i syfte att lyfta barns perspektiv och 

delaktighet för aktörskap inrymmer en rad olika etiska dilemman att ta 

ställning till. Avvägningar behöver göras i relation till hur metoden dels bidrar 

till att stärka olika barns röster men också hur de delvis innebär begränsningar. 
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Här ses en balansgång i att å ena sidan hantera barn aktörskap och värdefulla 

kunskap för att å andra sidan värna om barns integritet, sårbarhet och utsatthet. 

I jämförelse med traditionell forskningsmetodologi blir metoderna inte mer 

etiska, flexibla, kreativa eller bidrar med annan kunskap per automatik genom 

barns deltagande. Till syvende och sist ligger detta på dem som vederbörligen 

har ansvaret för ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till hela 

forskningsprocessen, både innan, genom och efter. 

Barns röster i forskning om pedagogiska övergångar- en 
illustration av fyra exempel 

Med tidigare kapitel som raster där områden som rör barns deltagande, 

aktörskap och etiska dilemman presenterats, följer här en analys och 

diskussion utifrån fyra empiriska studier. Studierna rör forskning om 

skolstarten som pedagogiska övergångar och har gemensam koppling till 

forskarnätverket POET. Texterna är valda utifrån att de inkluderar barns 

perspektiv på något eller några sätt samt att de representerar forskning från 

Sverige, Island, Australien respektive Nya Zeeland under drygt tio år, 

perioden 2005-2016. Urvalet skall alltså inte ses som representativt för 

forskningsfältet i stort utan får här fungera som fond för metodologiska 

diskussioner kring hur barns perspektiv kan analyseras i relation till forskning 

om skolstarten som pedagogiska övergångar. 

Pedagogiska övergångar och meningsskapande metoder 

Metodologiska utgångspunkter för samtliga fyra studier är att barn skall ses 

som aktiva deltagare. I en artikel från 2005 tar Dockett och Perry 

utgångspunkt i ett större projekt, Starting School Research Project, där det 

visat sig att det skiljer mellan barn och vuxna när det kommer till att identifiera 

vad som är viktigt i skolstarten. I artikeln formuleras barns delaktighet som ett 

led i att fylla det informationsglapp som funnits inom forskningsområdet. 

Artikelns fokus är att diskutera generella erfarenheter från att inkludera barn i 

forskningsprocesser. Metoder för studien redovisas vara dokumenterade 

samtal, både individuellt och ibland i grupp, utifrån en uppbyggd relation med 

barnen i bekanta miljöer. Forskarens förhållningssätt beskrivs som avvaktande 

och inkännande där barnen förväntas leda samtalet och riktningen för 

interaktioner. Dokumentation av interaktioner har skett genom fältnotiser, 

bandspelare och ibland filmning av interaktioner på vissa ställen. 

Interaktionerna har utgått från barns egna foton, teckningar och ibland en bok. 

Utifrån deras berättelser om det visuella underlaget, vem som var inblandad 

samt varför de var valda analyserades som innehåll för studien. Samtalen 
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berörde deras erfarenheter och tankar om vad som kan vara bra för andra barn 

som börjar skolan att ha kunskap om.  

På liknande sätt, där barn delger andra barn om sina erfarenheter av 

övergången har Peters, Paki och Davis (2015) beskrivit som metod i sin 

rapport om ett projekt från Nya Zeeland som rör barns skolstart, Learning 

Journey. I syftet ingår att stärka maoriska barns övergångar och bland annat 

ingår i projektet fallstudier av 30 barn med skilda etniska bakgrunder och 

deras skolstarter. Barnen har följts genom observationer och intervjuer i 

skolsituationer men även, i de fall det är möjligt, vid skolbesök. Teorier och 

metodologi utifrån både västerländsk och maorisk forskningstradition 

(Kaupapa Maõri) bildar gemensamt förhållningssätt som beaktar hur barns 

övergångar påverkas av lager av faktorer. I studien dokumenteras de samtal 

som uppstod mellan de barn som börjat i årskurs 1 och gjorde besök i 

förskoleverksamheten för att berätta om hur det var att starta skolan. Dessa 

underlag har sedan fungerat som riktlinjer för intervjuer om barns 

erfarenheter. Även i detta projekt finns gruppintervjuer utifrån barns foton 

eller teckningar av deras erfarenheter av de två respektive verksamheterna 

(förskoleverksamhet och grundskolans år 1). Båda studierna hänvisar till att 

barn upplever det meningsfullt att berätta för andra barn. De resonerar också 

som så att metoderna bidrar till att barn erkänns som aktörer i den aktuella 

stunden, de blir betraktade och betraktar sig själva som expertisen.  

Att muntligt dela med sig av sina erfarenheter med andra, utifrån foton och 

teckningar, är även argument som beskrivs i Einarsdottírs (2011) artikel om 

skolstarten i ett isländskt sammanhang. Studien syftar till att belysa hur barn 

uppfattar skillnader mellan deras förskoleverksamhet och grundskolan samt 

vad de lärt sig genom övergången. Studien visar på barns reproduktion av 

social kunskap om vad som definieras som värdefull kunskap i 

övergångssammanhang, exempelvis skolans regler. I detta fall skedde 

semistrukturerade intervjuer i form av samtal och diskussioner mellan barnens 

tidigare förskollärare och barnen i par eller om tre under deras första år i 

grundskolan. Att använda upparbetade relationer beskrivs som både 

förtjänstfullt i förhållande till meningsfulla metoder och det informerade 

samtycket då de vuxnas tidigare relation till barnen innebar att de vuxna lättare 

kunde läsa av barns reaktioner och uttryck. 

I dessa tre artiklar framkommer relativt likartade metoder, barns berättande 

om sina erfarenheter och tankar om övergången utifrån visuellt underlag till 

en riktad målgrupp, ”okunniga” barn eller vuxna. Barn skrivs fram som 

experter på sina liv och övergångsprocesser och de vuxnas förhållningssätt går 

att betrakta som respektfullt nyfikna. Det både speglar och ger uttryck för barn 

som erkända aktörer (Groundwater-Smith et al, 2014; Konstantoni & 

Kustatcher, 2017). Metoderna genererar inte bara viktig kunskap ur ett 

spektrum av barns perspektiv de bidrar även till meningsskapande kring 

övergångsprocessen och ett aktörskap i den aktuella situationen. Pedagogiska 

övergångar kan ses som processer av lärande, att gå från det kända till att möta 
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det okända. Genom barns narrativa berättelser inför och tillsammans med 

andra bildar detta ett lärande sammanhang för både dem som berättar och dem 

som ställer sig frågande inför övergången. På så sätt kan det bli möjligt för 

barn och vuxna att ta del av varandras berättelser och därmed bredda sin egen 

kunskap om hur skolstarten kan erfaras. 

På samma gång som samtliga artiklar hävdar att metoder bör variera i 

forskning kring barns perspektiv kan de sägas vara relativt likartade när det 

handlar om att fånga barns röster om erfarenheter av övergångsprocesser. Å 

ena sidan verkar metoderna fungera i sina sammanhang men en mer kritisk 

granskning skulle vara nödvändig så att inte metoderna riskerar att bli just 

tekniker med följden av att betrakta barn som en homogen grupp, ett 

barnperspektiv. I detta kapitel blir även kvalitativ metodologi framträdande 

och det finns en vits i att även fundera över hur studier om pedagogiska 

övergångar med tydligare kvantitativ karaktär kan utformas utifrån variation, 

meningsfullhet och deltagande. 

Pedagogiska övergångar som socialt och kulturellt sammanhang 

Övergångar kan beskrivas som tillfällen för nyorientering när det handlar om 

social identitet, roller och gemenskap vilket innebär att tillfället för studierna 

sker under en relativt kritisk period i barns liv (Dunlop, 2014). Gemensamt 

för de fyra aktuella artiklarna är att de beskriver liknande etiska utmaningar 

med använda metoder och samtliga berör den sociala och kulturella 

dimensionen. Det handlar om hur barns berättelser konstrueras tillsammans 

med andra i ett specifikt institutionellt sammanhang. Grupper av barn har 

formats för intervjuer och samtal kring övergångserfarenheter med argument 

som att fler barn tillsammans jämnar ut den asymmetriska relationen med den 

vuxne (Dockett & Perry, 2005; Einarsdsdottír, 2011; Peters et al., 2015). Att 

sätta barn tillsammans bidrar därmed till att det finns en aspekt av påverkan 

och riktning för vad som blir uttalat. Det finns barn som tar över situationen 

och har röster som andra av någon anledning följer och på så sätt blir inte allas 

individuella röst hörd och ett socialt tvång kan vara aktuellt (Greene & Hogan, 

2011). Att vara medveten om kamratkulturens påverkan och hur den sociala 

miljön riktas bidrar inte bara till att motsägelsefulla perspektiv blir lyfta, de 

kan även bidra till att barn skapar mening om sig själva och den nya 

situationen som skolstarten utgör (Greene & Hogan, 2011; Macdonald, 2009). 

Det är lätt att tänka sig att barn som är i en fas där en klass skall formas på 

olika sätt försöker komma till klarhet vad som är accepterat att tycka och 

tänka. Detta tillsammans med barnens relationella positionering kommer 

därmed att kunna påverka hur och vad som blir uttryckt i en grupp. Intervjuer 

i grupp eller individuellt har sina respektive utmaningar och fördelar och 

behöver således sättas i relation till övergångssituationen samt praktiska 

möjligheter för forskaren att skapa relationer till barnen.  
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 I Einarsdottírs artikel (2011) argumenteras för att den tidigare relationen 

till den vuxne och indelandet av barnen i grupper som de var vana vid bidrar 

till att den sociala situationen skulle kännas bekant och trygg. Här går det dock 

att problematisera huruvida barnen förstår skillnaden mellan de tidigare 

etablerade relationerna till förskollärarnas yrkesroll och till forskarrollen i 

samtalssituationen. När barnen samtalar med sina före detta förskollärare kan 

det nog vara lätt att dras in i tidigare etablerade relationer och syftet med 

samtalet blir därmed delvis dolt. När det då gäller informerat samtycke blir 

frågan om barnen har en förståelse av vad de blir delaktiga i? Vidare går det 

att diskutera hur detta sätt kan innebära att eventuellt socialt tvång blir dolt i 

tidigare etablerade sociala positioner där den vuxna är del av tidigare sociala 

kultur. Frågan är hur väl detta fångar variationen av barns röster om 

övergången och hur konfliktfyllda perspektiv får existera?  

Sandberg och Hellblom-Thibblin (2016) skriver i sin artikel att det är just 

variationen av barns perspektiv på övergången och skolstarten som blir viktiga 

att belysa för att få fördjupad förståelse för dessa processer utifrån både sociala 

och akademiska aspekter. Med utgångspunkt i en större etnografisk studie av 

barns skolstart i ett svenskt sammanhang beskriver de hur skolan som fysisk 

och social miljö kan ha påverkat både barns sätt att svara och dess 

kommunikativa innehåll vid semistrukturerade intervjuer. Sandberg och 

Hellblom-Thibblin (a.a.) påpekar att vissa barn uppfattas som ivriga att 

tillmötesgå den vuxnes frågor för att ”svara rätt” och diskuterar relationens 

betydelse mellan barn och forskare. Det går att förstå som att strukturen för 

den kommunikativa praktiken från skolsammanhanget kvarstår vid 

intervjutillfället och formar barnens röster och dess innehåll. Studierna som 

presenteras här har genomförts i relation till formell utbildning och 

institutioner vilka i sig bidrar till att utforma den sociala miljön. Barn är 

placerade i skolor och i grupper utan att ha så mycket att säga till om och 

behöver förhålla sig till de gemensamma normer som utkristalliseras i skolan 

som socialt sammanhang. Utöver de sociala och kulturella sammanhangen 

som kan problematiseras utgör forskning i autentiska miljöer med barn som 

har skolplikt en utmaning när det handlar om samtyckeskravet (Bryman, 2012; 

Konstantoni & Kustacher, 2011). Rent praktiskt blir det svårt att erhålla 

tillstånd av alla som blir del av skolvardagen, särskilt i de uppmärksammande 

övergångsprocesserna som avslutande och uppstartande av pedagogiska 

verksamheter. Samtidigt är det under denna tid som barns erfarenheter av och 

lärande om övergångsprocesser aktualiseras och utgör ett kunskapsbidrag till 

forskning kring pedagogiska övergångar.  

Innehållet för intervjuerna blir också etiskt reflekterat över då det kan 

uppfattas hamna inom barns privata sfär eftersom det rör barns uppfattning 

om sig själva som lärande individer och prestationer inom skolarbetet. Om 

förhållningssättet handlar om att mer lyssna in barns berättelser och samtal 

blir också innehållet i sig något som bildas utifrån det sociala och kulturella 

sammanhanget. Frågan är då om det är praktiskt möjligt att inte ta del av 
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innehåll som kan bli privat? Det som blir viktigt är vad forskaren bestämmer 

sig för att göra med det som kommer fram. Barn med reellt aktörskap i 

forskning har en utmanande position ur flera vinklar och behöver framför allt 

viktas mot barns privatliv och integritet både utifrån ett här och nu och 

framtida perspektiv (Greene & Hogan, 2011; Tisdall, 2017). Reflektion och 

medvetenhet om hur metodologi skapar förutsättningar för skilda perspektiv 

blir relevant i forskaretiken och genom forskningsetiska val, oavsett om det 

handlar om människor som har vandrat på vår jord i några eller många år. 

Pedagogiska övergångar och alla barns rätt till röst  

I studiernas resultat utifrån barns perspektiv framkommer bland annat vikten 

av att skapa stödjande relationer i övergången, att akademisk kunskap likväl 

som skolans regelsystem är områden som värderas som viktiga och att barns 

upplevelser av övergångsprocesser beskrivs vara starkt knutna till deras egna 

föreställningar om skolstarten (Dockett & Perry, 2005; Einarsdsdottír, 2011; 

Peters et al., 2015; Sandberg & Hellblom-Thibblin, 2016). Tre av studierna 

blir genom sin metodologi tydligt en del av ett förändringsarbete. De för 

studien deltagande vuxna tar del av det barn uttrycker genom 

forskningsmetoden för att sedan förändrar sin praktik och sitt förhållningssätt 

till det som sker vid skolstarten. Det gemensamma budskapet som aviseras till 

forskare, lärare, skolledare och beslutsfattare är att barns röster är viktiga att 

beakta i forskning och i fråga om hur pedagogiska övergångar möjliggörs. Att 

ge röst åt barnen under en tid som beskrivs som kritisk bidrar till kunskap om 

hur den aktuella situationen förstås och kan därmed bidra till lärares didaktiska 

reflektioner för lärande och utveckling. De utmaningar som skrivs fram 

handlar om att inte alla röster blir hörda vilket blir en viktig fråga när det rör 

social rättvisa (Dockett et al., 2011; Tisdall, 2017).  

Sandberg och Hellblom-Thibblin (2016) konstaterar att trots 

medvetenheten om att använda sig av flera metoder för att möjliggöra varje 

barns individuella uttryck finns det några barn som väljer att inte delta. Alla 

barn har rätt att uttrycka sig men innehar samtidigt rättigheten, som aktörer, 

att neka (Einarsdottír, 2007; Macdonald, 2009; Einarsdottír et al., 2009). Att 

barn i övergången väljer att inte delta kan vara uttryck för att erövra kontroll i 

en annan så turbulent period i livet. De flesta barn uttrycker glädje och 

förväntan både inför och i starten av första klass, men det är viktigt att påminna 

sig om att det även kan innebära en tid av osäkerhet och negativ stress. Det 

kan därför vara av särskild vikt att barn vid övergångar upplever att de har 

kontroll över vad som sker i sin levda skolvardag och att som forskare vara 

extra känslig för barns uttryck av att inte vilja delta. Det riktar också ljuset 

mot att reflektera över vilka som blir del av det empiriska underlaget och hur 

det spelar roll för resultatet av hur pedagogiska övergångar förstås. I Peters et 

al. (2015) studie skapas möjligheter utifrån både ett västerländskt och ett 

maoriskt perspektiv för social rättvisa. Detta genom att förhålla sig som 
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forskare så att olikheter blir fokus där flera metoder utverkas, flera språk 

används och flera verklighetsuppfattningar omfamnas. På så vis utmanas 

rådande forskning och eventuella normerande bilder av skolstarten. Det 

öppnar upp för en mer multifacetterad process där olikhet är en tillgång. Att 

idag bedriva deltagande forskning om pedagogiska övergångar med syfte att 

stärka social rättvisa underlättas av metodologiska kunskaper, resurser och 

goda forskarrelationer i ett interkulturellt samhälle. 

Slutsats 

Genom att ställa frågan hur centrala resonemang formuleras kring barns 

perspektiv i litteraturen och hur de kan förstås i relation till forskning kring 

pedagogiska övergångar har detta kapitel syftat till att belysa och analysera 

metodologiska avvägningar inom forskningsfältet pedagogiska övergångar. 

Inledningsvis presenteras ett transskript från en intervju med ett barn som 

börjat årskurs 1. Utifrån detta innehåll går det att förstå att barns erfarenheter 

av pedagogiska övergångar skapar i sig förutsättningar för hur barn och vuxna 

möts och gör övergångar. Alla barn bär på sina egna individuella erfarenheter 

som samtidigt tagit form utifrån kollektiva händelser och upplevelser. En 

metodologi som beaktar barns röster bidrar därmed med ett brett 

kunskapsinnehåll till forskning utifrån barns gemensamma upplevelser av att 

befinna sig i utbildningspraktiker och utifrån liknande villkor.  

Att lyfta barns perspektiv, i den mån det går att hävda detta som vuxen, 

blir inte en fråga om utan hur? Å ena sidan anförs i litteraturen hur metoder 

för datainsamling behöver anpassas för studiens syfte och utifrån de 

informanter som är aktuella för att vara relevanta, mer generellt. Å andra sidan 

efterfrågas vissa specifika sociala kompetenser hos forskaren i mötet med barn 

och en medvetenhet om sin syn på barn, och därigenom särskiljer barn från 

vuxna. Att låta barns röster bidra med värdefull kunskap om övergångarna 

innebär ett ansvar att göra det på ett sådant sätt att det inte handlar om 

manipulation eller förklätt vuxenperspektiv. Barn har inte och kan inte ha den 

erfarenhet och kunskap som följer av ett vuxet perspektiv och den 

övergripande förståelsen av vad forskning är och kan göra. Det är de vuxnas 

ansvar att göra barns röster hörda men också därmed kunna grunda val av 

forskningsprojekt och frågor till barns intressen. I detta kapitel framkommer 

att studier av pedagogiska övergångar ur barns perspektiv har formats utifrån 

liknande metodologiska val, i förväg beslutat av de vuxna. En mer djupgående 

kritisk analys av vad detta får för betydelse för kunskapsfältet för barns 

skolstart kan vara på sin plats.  

I kapitlet analyseras och diskuteras framförallt metodologiska utmaningar 

som följer med forskning om pedagogiska övergången ur barns perspektiv. 

Här framkommer bland annat hur sociala, kulturella och relationella aspekter 

påverkar och påverkas av övergångsprocesser som förändring. Bland annat 
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diskuteras hur former för metoder både kan bidra till lärande, trygghet och 

sammanhang likväl som socialt tvång och barns ovilja att delta. Att beakta 

barns perspektiv i övergångsprocesser innebär även en relationell investering 

vilket kan upplevas både praktiskt svårt, resurskrävande och framför allt etiskt 

utmanande. Etablerandet av relationer för att få kunskap om barns livsvärld 

kräver tid, utrymme och ett inkännande förhållningssätt. Vidare innebär det 

processer av tillbakadragande och relationellt avvecklande när projektet är 

slut, ett område som inte blir tydligt i någon litteratur. Detta under en tid då 

barn och elever kan befinna sig i socialt osäkra sammanhang för övrigt. Det 

handlar om att behöva granska sin syn på barn och göra avvägningar av barns 

aktörskap och i samma stund sårbarhet under en tid som karaktäriseras av just 

nyorientering och osäkerhet.  

Parallellt framkommer i analyserna hur de metoder som används för att 

lyfta barns perspektiv till mångt och mycket består av likartade förfaringssätt. 

Det handlar om barns berättelser utifrån egen dokumentation, i arrangerade 

grupper riktat mot en okunnig kamrat eller vuxen. Det öppnar upp möjligheten 

för barn att skapa mening om det som sker under själva forskningsprocessen 

och även om övergången i sig. Processer som i sin tur kan möjliggöra för barn 

att uppleva agens, både som deltagare i ett projekt men även som 

kunskapsbärare av hur det är att börja skolan. På så vis blir en viktig poäng 

med metodologiska avvägningar i övergångssammanhang att hitta former som 

bidrar till barns känsla av kompetens för att rikta övergångsprocessernas 

utmaningar till möjligheter snarare än hinder. Rent generellt kan sedan denna 

typ av forskning leda till att beslutsfattare, lärare och vårdnadshavare 

uppmärksammar och agerar utifrån en barnsyn som bidrar till att förbättra 

barns position i utbildningssammanhang. På så vis kan metodologin i vissa 

fall bidra till barns meningsskapande genom det aktuella deltagandet, något 

som svårligen blir möjligt med andra tillvägagångssätt. 

Deltagarparadigmen innebär olika nivåer för deltagande men står inte alltid 

i proportion till hur det skapar verklig skillnad för barn i deras läranderesa 

genom och mellan skolformernas varierade landskap. Tveklöst är skillnad 

alltid kopplad till dem som innehar makten för denna förändring; forskare, 

skolledare, lärare och vårdnadshavare. I detta kapitel framkommer hur detta 

kan resoneras utifrån etiska perspektiv då ett ökat aktörskap förutsätter att det 

blir bemött med respekt och berättiganden i en period i livet som kan uppfattas 

som kritiskt. Alla barn bär kunskap om sitt liv och har kompetens att ge uttryck 

för detta och vuxenvärlden behöver härbärgera detta även om det innebär 

kritik mot gängse strukturer. I litteraturen kring barns perspektiv innebär det 

att i övergången även uppmärksamma och särskilt stärka de alternativa 

övergångarna. Det handlar om att fånga och lyfta fram de barns röster vilka i 

värsta fall marginaliseras och blir del av ett utanförskap i skolstarten.  

Sammanfattningsvis berör kapitlet forskningsprocessen innan, under och 

efter samt forskarrollen, relationerna och det lokala samt övergripande 

sammanhanget. Det innebär vidare att spänningsfältet mellan makt, kontroll 
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och integritet blir aktualiserat i frågor som rör var de etiska gränserna går för 

vad som blir möjligt att som forskare föra fram med strävan av att värna om 

allas rätt till en förändring som bidrar till förbättring. För alla barn. 
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Kapitel 12 Avslutning  

Gunilla Sandberg och Anders Garpelin  
 

 

 

I denna antologi presenteras ett urval av resultat från olika studier med 

anknytning till de forskningsprojekt och internationella samarbeten som under 

perioden 2009 till 2018 genomförts av forskarna inom den svenska POET-

gruppen vid Mälardalens högskola. En gemensam utgångspunkt i dessa har 

varit pedagogiska övergångar, särskilt övergångarna mellan förskola, 

förskoleklass och grundskola. I de olika studierna som genomförts inom 

projekten har intresset riktats mot olika aspekter av pedagogiska övergångar. 

Ur ett internationellt perspektiv har olika övergångsaktiviteter för att 

underlätta barns övergångar varit i fokus för ett stort antal forskningsprojekt 

(t.ex. Corsaro & Molinari, 2000; Dockett & Perry, 2007). Även inom POET-

gruppen har detta fokuserats. I den här antologin presenteras i kapitel 9 en 

studie av Lundqvist och Sandström där övergångsaktiviteter i ett svenskt 

sammanhang studerats, i detta fall övergången mellan förskola till 

förskoleklass och fritidshem. Forskarna identifierar två olika kategorier av 

aktiviteter: generella och extra aktiviteter. Aktiviteterna tematiseras även som 

distanserade eller proximala ur barnens perspektiv. Å ena sidan bidrar 

övergångsaktiviteter till att övergången underlättas för barnen men dessa 

aktiviteter kan å andra sidan vara förenade med viss problematik, något som 

lyfts av Lundqvist och Sandström. En problematisk faktor att fundera över i 

förhållande till övergångsaktiviteter är tiden lärare har till förfogande och hur 

den ska användas. Samtidigt som samma lärare förbereder mottagandet av nya 

elever är de mitt i en överlämning av elever till nästa stadium eller skolform.  

En annan aspekt av pedagogiska övergångar är hur dessa påverkar 

kontinuitet i barnens lärandeprocesser. I kapitel 6 redovisas en studie av 

Ekström som visar och diskuterar skillnaden mellan förskolans och 

förskoleklassens didaktiska strategier och lärmiljöer. I studien framträder två 

helt olika förhållningssätt till kunskap och barns lärande mellan de olika 

skolformerna, något som författaren menar får betydelse för kontinuitet i 

barnens lärandeprocesser vid övergången. Liknande slutsatser om att det finns 

didaktiska skillnader mellan olika skolformer dras av Einarsdottir (2006) i en 

studie om isländska barns erfarenheter av förskola och grundskola. En annan 
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aspekt som har stor betydelse för kontinuitet uppmärksammas av Sandberg i 

studien om lärares perspektiv på hur de arbetar för att främja språk-, skriv- 

och läsutveckling (kapitel 5). I Sandbergs studie framträder en avsaknad av en 

gemensam didaktisk arena för lärare i förskoleklass respektive årskurs 1. 

Tidigare forskning (Karila & Rantavuori,2014; Peters, 2010) menar att sådana 

arenor för samverkan är av stor betydelse för att motverka diskontinuitet i 

lärande vid pedagogiska övergångar. En faktor som problematiseras i 

Ekströms respektive Sandbergs kapitel är den svenska modellen med tre olika 

skolformer för barn mellan fem och sju år. Huvudproblematiken gäller vad det 

innebär för barnen och deras lärande- och socialiseringsprocesser att göra 

pedagogiska övergångar mellan tre lärmiljöer med olika traditioner, 

undervisning och arbetssätt under en tidsrymd på mindre än två år. 

Forskningen i såväl den svenska som den internationella grenen av POET 

kännetecknas av praktiknära studier, oftast med en interpretativ ansats 

(Ericson, 1986; Garpelin, 1997). Den karakteriseras också av ett etnografiskt 

förhållningssätt med metoder som deltagande observationer och intervjuer 

(Hammersley, 2006) för att forskaren ska kunna få bättre förutsättningar att ta 

del av barns och lärares perspektiv (Walford, 2008). Det etnografiska 

förhållningssättet kan uttryckas på följande sätt: “One needs to discover how 

situations are perceived by the people who participate in them” 

(Bronfenbrenner 1979, p. 24).  De studier som presenteras i föreliggande 

antologi tar ofta barns, lärares eller föräldrars perspektiv och lyfter deras 

erfarenheter.  

Flera av kapitlen lyfter barns perspektiv, till exempel Sandbergs kapitel 7. 

I detta kapitel redovisas resultat från en fallstudie där elever i årskurs 1 berättar 

om övergången till och om den första tiden i skolan. Det framkommer hur 

barns erfarenheter ser helt olika ut. Detta motiverar att både i forskning- och 

också undervisningssammanhang ta del av olika barns röster. Även tidigare 

studier visar att barn mycket väl kan ge uttryck för sina erfarenheter och på så 

sätt ge ett värdefullt bidrag till förståelsen av pedagogiska övergångar (se t.ex. 

Dockett, Einarsdottir & Perry, 2009; Kiiveri & Määtä, 2011).  

Att forska bland och med barn kräver särskilda val av tillvägagångssätt och 

etiska överväganden. Det är något som diskuteras av Kallberg i kapitel 11. 

Bland annat lyfts frågan om vem som deltar och vem som uteblir i forskning 

som strävar efter att tillvarata barns röster. Som påpekas av flera forskare 

(Messiou & Ainscow, 2015; Tangen, 2008) finns det grupper av barn som 

riskerar att inte bli lyssnade på, till exempel barn med funktionsnedsättning. 

Ett sätt att tillvarata dessa elevers perspektiv är att ta del av deras berättelser 

om skoltiden i efterhand. Wetso presenterar i kapitel 10 en studie som utgår 

ifrån intervjuer med tidigare elever. Med hjälp av dessa unga människors 

livsberättelser tecknas en bild av hur de har upplevt tiden i skolan, 

övergångarna mellan olika skolformer och stadier samt särskilda stödinsatser 

som de har tagit del av under skoltiden. Genom deltagarnas erfarenheter får 
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man som läsare förståelse av vad de unga har erfarit som främjande respektive 

hindrande för deras lärande och välbefinnande (jfr Ekegren Johansson, 2015).  

Lärarperspektivet görs synligt i flera av bokens kapitel. Till exempel i 

kapitel 3 diskuterar Hellblom-Thibblin resultaten av en studie som genomförts 

med fokuserade gruppsamtal med lärare i förskola, förskoleklass och 

grundskolans tidiga år. Lärarna inom de olika skolformerna redovisar sina 

erfarenheter av och tankar om utmaningar och möjligheter för barns lärande 

och välbefinnande i sina respektive verksamheter. Hellblom-Thibblin lyfter 

de skillnader som framträder mellan hur lärarna i de olika skolformerna 

beskriver vad som kan utgöra hinder för barns lärande och utveckling. Synen 

på barn i behov av särskilt stöd och vilka behov som finns av särskilda 

stödinsatser skiljer sig delvis mellan lärare i de olika skolformerna. Detta 

betyder att det som i en skolform beskrivs som hindrande inte ges samma 

betydelse i en annan skolform.   

I kapitel 4 redovisar Lundqvist, Sandström och Axelsson ett delprojekt som 

fokuserar föräldrars perspektiv på övergången mellan förskola och 

förskoleklass. Genom livsberättelser har 27 föräldrar delat med sig av sina 

erfarenheter av barnens tid i förskola och förskoleklass samt övergången 

mellan dessa skolformer. Föräldrarnas perspektiv tillför kunskap och 

erfarenheter som är värdefulla för att förstå pedagogiska övergångar ur flera 

aktörers perspektiv utifrån ett ekologiskt synsätt. Även internationell 

forskning uppmärksammar föräldrars perspektiv på tidiga pedagogiska 

övergångar. Det gäller i synnerhet övergången mellan hem och förskola (se 

t.ex. Dockett & Perry, 2004). 

  

Som framgår av kapitel 2 är projektet Gränsland, broar och passageriter. Att 

förstå barns vägar till lärande från förskola till skola (Garpelin, 2011) 

utgångspunkt för den forskning som redovisas i denna antologi. Författarna 

till de olika kapitlen har använt sig av de olika teoretiska utgångspunkter som 

tidigare beskrivits (Engeström, 1987; Bronfenbrenner & Morris, 2006; van 

Gennep, 1960; Garpelin, 1997).  

Den teoretiska modell som appliceras i de flesta av kapitlen är  den 

bioekologiska modellen (Bronfenbrenner & Morris, 2006). Författarna väljer 

denna modell då den ses som användbar för att på djupet förstå vad som 

påverkar pedagogiska övergångar genom att den uppmärksammar olika 

dimensioner eller system som påverkar individers utveckling. I kapitel 9 

beskriver Lundqvist och Sandström hur modellens olika system kan relateras 

till faktorer som influerar barns pedagogiska övergångar och på så sätt ge 

verktyg för att analysera olika övergångsaktiviteter. Med utgångspunkt i 

Bronfenbrenners ekologiska modell (Bronfenbrenner & Morris, 2006) och de 

teorier som utformats av Hacking (1998) diskuterar Hellblom-Thibblin i 

kapitel 8 identitetsskapande processer och gruppgemenskaper. Även 

internationellt är det vanligt att forskare använder sig av den ekologiska 

modellen vid forsning om pedagogiska övergångar (se t.ex. Rimm-Kaufman 
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& Pianta, 2000 ). Förutom att det ekologiska perspektivet tar tillvara olika 

dimensioner kan det också sammanfogas med andra teoribildningar, något 

som framhålls av Dunlop (2014).  

 

Sammantaget har de olika forskningsprojekt som genomförts av den svenska 

POET-gruppen vid Mälardalens högskola lett till ett stort antal publikationer 

(redovisas nedan). Resultat har också presenterats vid internationella 

forskningskonferenser som anordnas av organisationerna European 

Educational Research Association, European Early Childhood Education 

Research Association och Nordic Educational Research Association 

(redovisas nedan). Projekten och slutsatser från delstudierna har också 

presenterats vid andra forskningskonferenser såväl som vid konferenser för 

yrkesverksamma lärare och skolledare i Sverige, Skottland, Island, Nya 

Zeeland och Australien.  

De olika forskningsprojekt inom den svenska POET-gruppen som ligger 

till grund för studierna som redovisas i denna antologi är avslutade. Detta 

innebär dock inte att forskningen inom POET-gruppen är avslutad. Den 

utvecklas genom nya projekt, där flera påbörjats under 2018. Vid MDH pågår 

med koppling till gruppen dessutom tre olika avhandlingsprojekt som 

initierats av tidigare forskning om barns tidiga pedagogiska övergångar. Ett 

av avhandlingsprojekten utgår från studien om föräldrars perspektiv som 

redovisas i kapitel 4 och har fokus på föräldrars perspektiv på deras barns läs- 

och skrivutveckling. Ett annat doktorandprojekt har sin utgångspunkt i de 

resultat som handlar om och problematiserar organisationen med 

förskoleklass fokuserar lärares arbete med läs- och skrivundervisning i 

förskoleklass. Ett tredje avhandlingsprojekt undersöker förutsättningar för 

lärare i förskola, förskoleklass och grundskola att arbeta med pedagogiska 

övergångar samt hur skolledare förhåller sig till och leder arbetet med dessa 

övergångar.   

 

Mälardalens högskola samverkar på olika sätt med kommuner i regionen för 

att stimulera forskning och forskningsbaserad skolutveckling som kan komma 

förskola och skola till del. Genom medel som har beviljats av Mälardalens 

kompetenscenter för lärande [MKL] har sådan forskning kunnat förverkligas. 

Flera av dessa projekt har koppling till POET-gruppen och forskningen om 

pedagogiska övergångar. Ett av dessa projekt fokuserar förskollärares, 

förskoleklasslärares och grundskollärares perspektiv på språk-, skriv- och 

läsundervisning, särskilt i förhållande till flerspråkighet. Ytterligare tre sådana 

projekt gäller pedagogiska övergångar, till exempel specialpedagogers 

perspektiv och aktiviteter för att underlätta övergångar.  

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation [UKK] vid MDH 

utlyste under våren 2018 möjligheten för disputerad personal att söka 

finansiering för att starta en process med målet att bygga nya forskargrupper. 

De framtida forskargrupperna skulle på ett tydligt sätt bidra till tre områden: 
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forskningsbas inom lärarutbildningarna, samproduktionsforskning och 

vetenskaplig excellens inom utbildningsvetenskaplig forskning. Initialt avsåg 

finansieringen tid om 40% under HT2018 för den sökande för att därefter ges 

för en längre tidsperiod. Medel i den första omgången beviljades för fem 

lektorer, varav två är knutna till POET. På så sätt kommer två nya 

forskningsprojekt att startas som bygger på den forskningstradition som 

kännetecknat POET: praktiknära forskning som tillvaratar lärare, elevers och 

föräldrars perspektiv och med ett särskilt intresse riktat mot barns olika 

förutsättningar, erfarenheter och behov.  

 

Som framgår tidigare i detta kapitel utgörs denna antologi av ett urval av 

forskningsresultat med anknytning till de forskningsprojekt som forskarna 

inom den svenska POET-gruppen vid Mälardalens högskola genomfört under 

åren 2009 till 2018. Särskilt gäller detta studier som bedrivits under den del 

av perioden då finansieringen garanterades genom VR-projektet Gränsland, 

broar och passageriter. Att förstå barns vägar till lärande från förskola till 

skola (Garpelin, 2011).  

Resultatet av de analyser forskargruppen genomfört av det insamlade 

materialet under hela tidsperioden 2009-2018 har lett till ett antal 

refereegranskade publikationer i form av tidskriftsartiklar, antologier, 

antologikapitel och monografier. Delar av det insamlade datamaterialet ligger 

även till grund för de resultat som presenteras i några doktorsavhandlingar och 

licentiatavhandlingar. Dessutom har resultat utifrån de analyser som 

genomförts presenterats vid ett antal internationella och nationella 

forskningskonferenser såväl som vid lokala och regionala konferenser 

ordnade för praktiker och beslutsfattare. Forskargruppen har även presenterat 

resultat i populärvetenskaplig form i tidningar och tidskrifter. Förutom 

kapitlen i föreliggande antologi ges nedan exempel på andra publikationer 

kopplade till projektet:  

 

- Andersson, S. (2017). Skriftspråkslärande i förskoleklass. I A. Garpelin & 

A. Sandberg (Red.) Barn och unga i skola och samhälle (s. 86-

109). Västerås: Mälardalen Studies in Educational Sciences 31. 

- Axelsson, A., Lundqvist, J., & Sandström, M. (2017). Tre mammor 

berättar om sina barns tid i förskola och förskoleklass samt övergången 

däremellan. I A. Garpelin & A. Sandberg (Red.) Barn och unga i skola 

och samhälle (s. 28-51). Västerås: Mälardalen Studies in Educational 

Sciences 31. 

- Ballam, N., Perry, B. & Garpelin, A. (Eds.). (2017). POET Pedagogies of 

Educational Transitions – European and Antipodean Research. 

Dordrecht: Springer. 

- Ballam, N., Perry, B. & Garpelin, A. (2017). International Perspectives on 

the Pedagogies of Educational Transitions. In N. Ballam, B. Perry & A. 
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Garpelin (Eds.). POET Pedagogies of Educational Transitions – 

European and Antipodean Research (pp. 1-18). Dordrecht: Springer. 

- Dockett, S., Perry, B., Garpelin, A., Einarsdóttir, J., Peters, S., & Dunlop, 

A.-W. (2017) Pedagogies of Educational Transition: Current Emphases 

and Future Directions. In N. Ballam, B. Perry & A. Garpelin (Eds.). POET 

Pedagogies of Educational Transitions – European and Antipodean 

Research (pp. 287-304). Dordrecht: Springer. 

- Garpelin, A. (2012, augusti, 20) Skolstarten är ett minne för livet. När 

börjar skolan? Västmanlands Läns Tidning, sid. 2. 

- Garpelin, A. (2012, oktober, 29) Att gå från lärjunge till skolmästare. 

Finland blev mästare? Västmanlands Läns Tidning, sid. 2. 

- Garpelin, A. (2013, augusti, 15) Ersätt F-klassen med ett basår för 

grundskolan. Västmanlands Läns Tidning, sid. 2. 

- Garpelin, A. (2013, augusti, 19) Ny i klassen. Västmanlands Läns 

Tidning, sid. 2. 

- Garpelin, A. (2014). Transition to School: A Rite of Passage in Life. In B. 

Perry, S. Dockett & A.Petriwskyj (Eds.). Transitions to school: 

International research, policy and practice. Dordrecht: Springer. 

- Garpelin, A. (2015, augusti, 20) Brännande aktuellt: Förskoleklass eller 

skola för 6-åringar? Västmanlands Läns Tidning, sid. 2. 

- Garpelin, A. (2017, augusti, 16) Befria barnen från 2 skolstarter. 

Västmanlands Läns Tidning, sid. 2. 

- Garpelin, A., Hellblom-Thibblin, T., & Sandberg, G.  (2017, november 

14) Låt barnen slippa börja skolan två gånger. (Debatt) Svenska 

Dagbladet, sid 4. 

- Garpelin, A. & Sandberg, A. (Red.) (2017). Barn och Unga i Skola och 

Samhälle. Västerås: Mälardalen studies in Educational Sciences 31. 

- Hellblom-Thibblin. T. (2017). Challenges and dilemmas - A conceptual 

approach to children’s diversity in school. European Journal of Special 

Needs Education, 1-15. 

- Hellblom-Thibblin, T. & Marwick, H. (2017). Diversity and pedagogies 

in educational transitions. In N. Ballam, B. Perry & Garpelin, A. (Eds.). 

POET Pedagogies of Educational Transitions – European and 

Antipodean Research (pp 251-268). Springer. 

- Hellblom-Thibblin, T., Sandberg, G., Andersson, S. & Garpelin, A. 

(2013). LÄSA – SKRIVA – RÄKNA. Varför når inte alla skolans mål trots 

de insatser som sätts in? Västerås: Mälardalen studies in Educational 

Sciences 9. 

- Hellblom-Thibblin, T. & Sandberg, G. (2015). Teachers’ Perceptions of 

Children’s Diversity in Different Educational Settings. In A. Sandberg & 

A. Garpelin (Eds.) Child and Youth in School and Society (pp. 85-110). 

Nova Publisher. 

- Hellblom-Thibblin, T., Sandberg, G. & Garpelin, A. (2017). Obstacles 

and challenges in gaining knowledge for constructing inclusive 
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educational practice – teachers’ perspectives. In N. Ballam, B. Perry & A. 

Garpelin (Eds.). POET Pedagogies of Educational Transitions – 

European and Antipodean Research (pp. 47-62). Dordrecht: Springer. 

- Lundqvist, J., & Sandström, M. (submitted). A bioecological content 

analysis: An analysis technique rooted in the PPCT-model for human 

development. 

- Sandberg, A., & Garpelin, A. (Eds.) (2015). Child and Youth in School 

and Society. Nova Publisher. 

- Sandberg, G. (2012). På väg in i skolan. Om villkor för olika barns 

delaktighet och skriftspråkslärande (Studia Didactica Upsaliensia 6) 

Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 

- Sandberg, G. (2017). Different Children's Perspectives on Their Learning 

Environment. European Journal of Special Needs Education, 31(3), 191-

203. 

- Sandberg, G., Ekström, K., Hellblom-Thibblin, T., Kallberg, P., & 

Garpelin, A. (2017). Educational Practices and Children’s Learning 

Journeys from Preschool to Primary School. In N. Ballam, B. Perry & A. 

Garpelin (Eds.). POET Pedagogies of Educational Transitions – 

European and Antipodean Research (pp 251-268). Dordrecht: Springer. 

- Sandberg, G. & Hellblom-Thibblin, T. (2015). Starting school – from the 

perspective of different children. In A. Sandberg & A. Garpelin (Eds.) 

Child and Youth in School and Society (pp. 155-172). Nova Publisher. 

- Sandberg, G., Hellblom-Thibblin, T. & Garpelin, A. (2015). Teacher’s 

perspective on how to promote children’s learning in reading and writing. 

European Journal of Special Needs Education, 30(4), 505-517. 

- Sandberg, G., Hellblom-Thibblin, T. & Garpelin, A. (2014). Transition to 

school – a Swedish perspective. Early Childhood Folio, 18(2), 15-21. 

- Sandström, M., Lundqvist, J., & Axelsson, A. (submitted). Parents’ Ideal 

Type Approaches to Children’s Early Education Pathways: Life-stories 

from the Swedish context. 
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