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Syftet med det här examensarbetet är att få en ökad förståelse av hur elever uppfattar den 
kommande transitionen till 7:an. Som grund för den här uppsatsen ligger intervjuer i vilka 13 
elever i slutet av 6:an medverkat. Eleverna som intervjuats är positiva till den kommande 
transitionen, övergången, till högstadiet. De ser framemot en ny skola, nya kamrater, ökad 
frihet och större ansvar. Elevernas förutsättningar för hur den nya klassbildningsprocessen till 
hösten kommer att se ut skiljer sig något mellan de två mottagande högstadieskolorna. Några 
orosmoment eleverna känner inför transitionen är att skolarbetet ska bli svårare, läxorna fler, 
att de inte ska hitta på den nya skolan och att de ska bli marginaliserade. Inför transitionen har 
eleverna fått göra flera val; språk, profil, slöjd och val av kamrater man helst vill gå med till 
hösten. Faktorer som påverkat valen är vad kamraterna och familjen tycker, elevernas intryck 
av skolorna och avståndet till skolan. Slutsatserna i examensarbetet är att eleverna gör en 
tydligt markerad transition till högstadiet. De ser framemot transitionen och hade inte velat 
vara utan den. Transitionen innebär att eleverna gör en ekologisk transition enligt 
Bronfenbrenners systemteoretiska balansperspektiv. För att elevernas utvecklingspotential ska 
vara optimalt är det viktigt att de får med sig någon eller några de känner vid transitionen. Om 
förutsättningarna för vilka kamraterna elever får med sig är olika kan det skapa missnöje 
bland eleverna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Ekologisk transition, mesosystem, mikrosystem, skola, transition. 
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1. Inledning 
Vi har en skolplikt i Sverige som innebär att alla barn måste gå i grundskolan under en nio års 
period i sitt liv. Det betyder att en stor del av sin ungdom tillbringar skolans elever med att 
mötas i ett klassrum (Garpelin, 2003). Jag som är författare till det här examensarbetet har fått 
varit med om möten på olika skolor och i flera olika klassrum under mina nio år i 
grundskolan. Mitt första skolår var på en central skola i kommunen jag bodde. Efter det året 
flyttade vi och mitt andra och tredje år i skolan blev på en lågstadieskola i det nya 
bostadsområdet. Efter tredje året var det dags att lämna lågstadieskolan för en 
mellanstadieskola i samma bostadsområde. Där fick jag gå till och med sjätte året. Sista 
skolbytet inom grundskolan fick jag göra efter sjätte året och då fick jag gå i en ännu större 
högstadiekola belägen i ett bostadsområde långt ifrån mitt eget.  
   Jag kommer fortfarande ihåg alla skolbytena och förväntningarna inför dem. Det skolbyte 
jag kommer ihåg mest är det sista när jag skulle till högstadieskolan. Det kändes stort att få gå 
i en större skola längre bort och få åka skolbuss på dagarna. Jag var medveten om att vi nya 
7:or skulle bli minst på skolan och att vår klass skulle bli hopslagen med en annan mindre 
klass från en annan skola. Äldre kompisar hade informerat mig väl om vilka lärare som var 
bra och vilka de ansåg var extra stränga mot nya elever. Hela min klass hade varit och hälsat 
på i den nya skolan och sett det som vi upplevde som ett virrvarr av korridorer, trappor och 
lektionssalar. Dessutom hade jag fått se skolans skåphall. Den låg i mitten av skolan och jag 
upplevde den som enorm och skräckinjagande. Skåphallen med dess myller av äldre elever 
var ett orosmoment för mig innan skolstarten. Nu efteråt kan jag erkänna att jag inte kände 
mig bekväm att gå igenom den förrän jag gick sista året på skolan.  
   Nu är det länge sen jag själv var grundskoleelev och numera studerar jag på 
magisterprogrammet i specialpedagogik på Mälardalens Högskola i Västerås. Under en av 
kurserna ingick Anders Garpelins studie Ung i skolan som kurslitteratur. Studien handlar 
bland annat om övergången till högstadiet och att läsa den väckte många minnen till liv. I 
studien får läsaren ta del av ungdomars upplevelser kring övergången och 
klassbildningsprocessen när de redan går på högstadiet. Det här fångade mitt intresse och jag 
började fundera kring hur ungdomars tankar inför att börja i högstadiet. Med mina egna 
upplevda erfarenheter av transitioner och vetskapen om hur viktiga de har varit för mig, känns 
det viktigt att lyfta fram och synliggöra hur en kommande transition kan upplevas. Inte minst 
för att lärare och andra som är verksamma inom skolan ska få en ökad förståelse kring 
transitioner ur ungdomars perspektiv. Därför bestämde jag mig för att skriva min 
magisteruppsats med syfte att få en ökad förståelse av hur elever upplever den kommande 
transitionen till 7:an.  

2. Bakgrund 
I bakgrunden kommer först olika begrepp som används i examensarbetet definieras för att 
klargöra dess innebör för läsaren och undvika missförstånd. Efter det kommer ett teoretiskt 
perspektiv presenteras. Det teoretiska perspektivet kommer att utgöra examensarbetets teori. 
Patel och Davidson (2003) skriver följande om att ha en teori med i arbetet: 
  

En teori ska utgöra en sammanhängande helhet utifrån vilken vi kan förklara eller förstå en så stor mängd 
av existerande information om det studerande objektet som möjligt.  
(Patel & Davidson, 2003, s. 22) 

 
  När det teoretiska perspektivet har presenteras följer en genomgång av för examensarbetet 
relevant litteratur.  
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2.1 Definitioner av begrepp  

I det här arbetet kommer begreppet klass användas i stor utsträckning istället för grupp 
eftersom en klass kan ses som en avdelning inom skolan (Malmström, Györki & Sjögren, 
1994). Processen som sker när klassen bildas kan påverka elevernas resultat i skolarbetet. En 
elev som blir socialt avvisad i sin klass kan bli mindre produktiv i sitt skolarbete (Steensaasen 
& Sletta, 2000).  
   Förutom att eleverna under sin nioåriga skoltid får delta i processer när klasser bildas får de 
också vara med om olika slags övergångar inom skolan (Garpelin, 2003). Garpelin väljer att 
använda begreppet transitioner istället för övergångar, ett begrepp som också kommer att 
användas i den här uppsatsen. Indelningar i olika system i skolan är exempel på transitioner 
som eleverna deltar i. På vilket sätt dessa transitioner utformas och utvecklas ger eleverna 
olika förutsättningar, inte bara för skolgången utan också ur ett livsperspektiv.  
   För att ytterligare definiera begreppet transition refereras till Garpelin:  
 

De flesta av oss går dagligen igenom transitioner mellan olika världar – hemmets värld, arbetes  
värld och fritidens värld. För den studerande, eleven eller förskolebarnet kan arbetets värld bytas ut mot 
högskolans, skolans eller förskolans värld.  
(Garpelin, 2003, s. 392) 

 
Garpelin (2003) skriver vidare att transitioner är dagliga förflyttningar mellan dessa världar. 
När eleverna har gjort transitionen till högstadiet, gjort en övergång till högstadiet, förändras 
deras förutsättningar för de dagliga transitioner som Garpelin skriver om i citatet ovan. Enligt 
Garpelin prövas nu transitionerna för eleverna under nya omständigheter i och med skolbytet. 
I det här arbetet används begreppet transition just i samband med övergången från 
mellanstadiet till högstadiet.  
   Ekström, Garpelin och Kallberg (2008) menar att stadieindelningen i grundskolan 
egentligen upphörde officiellt i och med läroplanen Lpo94. I det här arbetet kommer 
stadieindelningen ändå att finnas med eftersom det fortfarande är dessa begrepp som de 
intervjuade eleverna använder sig av när de pratar om skolan. För att förtydliga begreppen 
innebär lågstadiet år 1-3 i skolan. Mellanstadiet innebär år 4-6 och högstadiet år 7-9. I 
uppsatsen kommer sjätte och sjunde året i skolan benämnas 6:an och 7:an också det med 
tanke på att det är dessa begrepp de intervjuade eleverna använder sig av när de pratar.  
 

2.2 Transitioner inom skolan i ett socialekologiskt perspektiv 

Det finns ett systemteoretiskt balansperspektiv som kan tillämpas på barns utveckling. 
Klefbeck och Ogden (2001) benämner detta perspektiv som socialekologiskt. Klefbeck och 
Ogden refererar till Bronfenbrenner (1977) när de beskriver det socialekologiska perspektivet 
som progressivt och ömsesidigt. Vidare menar de att Bronfenbrenner såg perspektivet som ett 
sätt att se anpassningar mellan den utvecklingsbara människan och miljön hon omges av. 
Själva processen, i vilken utvecklingen av människan ses, påverkas av olika relationer mellan 
olika omgivande miljöuppsättningar.   
   I Bronfenbrenners (1979) socialekologiska perspektiv finns olika system som omger barnet 
och som påverkar utvecklingen. Det innersta systemet benämner Bronfenbrenner 
mikrosystem. Det är det system som barnet kommer i direkt kontakt med, systemet som finns 
närmast barnet. Barnets hem är ett exempel på mikrosystem. Nästa system är mesosystemet. 
Ett mesosystem uppstår i relationerna av fler mikrosystem som barnet ingår i. Mesosystemet 
uppstår bland annat mellan hem och skola, två mikrosystem som ett barn ingår i.   
   Systemet över mesosystemet i Bronfenbrenners (1979) perspektiv är exosystemet. 
Exosystemet kan vara en eller flera miljöer som omger barnet utan att det direkt är involverad 
i dem. Exempel på exosystem kan vara föräldrarnas umgängeskrets och deras arbetsplatser. 
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Yttersta nivån av systemen i det socialekologiska perspektivet är makrosystemet. I det ingår 
de tidigare nämnda systemen. Makrosystemet är det överordnade institutionella systemet som 
styrs av den rådande ideologi, kulturen eller subkulturen. Det är makrosystemet som påverkar 
hur de underordnande systemen kommer att utformas och vad de kommer att innehålla.  
   Inom det socialekologiska perspektivet uppstår transitioner, ekologiska transitioner. En 
sådan sker när ett barn förflyttar sig mellan de olika systemen. Klefbeck och Ogden (2001) 
hävdar att ekologiska transitioner är en sårbar punkt för barn och ungdomar. I och med en 
ekologisk transition byter barnen roller och uppsättningar och de kan känna sig 
marginaliserade i övergångsfasen. Vidare skriver Klefbeck och Ogden att man kan se de här 
transitionerna när barnen börjar förskolan eller skolan, när de byter stadium i skolan eller när 
de går från barn till ungdom.  
   Bronfenbrenner (1979) menar att ekologiska transitioner spelar en stor roll och påverkar 
riktingen på barnets utveckling såväl som hastigheten barnet utvecklas i. Bronfenbrenner 
lyfter fram den ekologiska transition som sker inom ett barns mesosystem när det kommer till 
en ny skolklass. Ett barn som kommer ensam till en ny klass har bara sig själv som 
förbindelse mellan de olika mikrosystemen i sitt mesosystem, medan ett barn som följs åt av 
en känd person som ingår i något av barnets andra mikrosystem har fler förbindelser mellan 
sina mikrosystem. Enligt Bronfenbrenner höjer det utvecklingspotentialen för miljön i ett 
mesosystem om barnet inte gör transitionen själv utan har med sig en eller flera personer som 
funnits i tidigare system.  
   I Bronfenbrenners (1979) systemteoretiska balansperspektiv beskrivs de ekologiska 
transitionerna som viktiga för barns utveckling. Nedan kommer en av delarna i barnens såväl 
mikro – som mesosystem att lyftas fram - skolklassen.  
 

2.3 Klassen som grupp 

Det är viktigt för alla människor att ingå i en grupp, en social gemenskap. Schjellerup Nielsen 
(2006) menar att elever är utvecklingsmässigt beroende av social kontakt med andra och att 
kunskapsinhämtning och socialt samspel hör nära samman med varandra. Steensaasen och 
Sletta (2000) menar att grupper har en påverkan på oss genom hela vårt liv. De beskriver en 
grupp som en samling individer med den uppfattningen att de tillhör samma kategori. Alla 
gruppens medlemmar har egna föreställningar om gruppen och är medvetna om att de är 
medlemmar i den. Lennéer Axelson och Thylefors (2005) skriver att alla grupper har en egen 
historia och att man kommer till gruppen med inställningar, förhoppningar och farhågor.  
   När en klass bildas sker en grupprocess som alla elever blir delaktiga i, oavsett om de vill 
eller inte. Garpelin (2003) menar att det sätt eleverna känner grupptillhörighet till klassen har 
betydelse för hur de kommer att se på skolan. Vidare menar Garpelin att grupptillhörigheten 
påverkar hur eleverna uppfattar kamraterna i klassen samtidigt som den också påverkar 
elevernas uppfattning om hur kamraterna ser på dem. Schjellerup Nielsen (2006) beskriver 
klassen som ett tryggt och socialt forum för eleverna. Klassen ska kunna fungera som deras 
viktigaste referensram när det gäller grupper i skolsammanhang.  
   Thornberg (2006) beskriver grupprocesser som en central del av våra liv. Thornberg menar 
att medlemmarna i en grupp påverkar själva grupprocessen samtidigt som grupprocessen 
påverkar medlemmarna. Gruppen som bildas och medlemskapet i gruppen är ingenting som är 
statiskt och evigt. Nya grupper bildas och det kan också ske en utveckling av gruppen under 
skoltiden. Gruppens sammansättning förändras när nya medlemmar tillkommer och andra 
lämnar gruppen.    
   I skolan finns förutom skolklassen som grupp också olika stadieindelningar som eleverna 
möter, dessa kommer att presenteras i avsnittet nedan.  
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2.4 Stadieindelningar i skolan 

I Skolverkets rapport (2000) framförs det att i den svenska grundskolan finns en frihet som 
medger ett F-9 perspektiv i skolorna som sträcker sig över hela grundskoletiden. Men trots 
detta verkar det som att de olika stadiegränserna inom skolan fortfarande är mycket starka. 
Mellan de olika stadierna finns inte alltid den kunskap och informationsutbyte som borde 
finnas. Det gäller särskilt mellan år F-6 i relation till år 7-9, men kan ibland också gälla 
mellan F-3 och 4-6. Rapporten från Skolverket tar upp att det här glappet mellan F-6 och 7-9 
ibland kallas för ”diket” i en del andra rapporter.  
   Ekström et al. (2008) menar tvärtemot Skolverkets rapport (2000) att Sverige har haft en 
utveckling där stadieindelningarna i skolan avskaffats. Enligt Ekström et al. är det idag vanligt 
att markerade övergångar från låg- till mellanstadiet saknas, men att övergången från mellan- 
till högstadiet finns kvar i många skolor. Ekström et al. skriver att denna övergång idag oftast 
sker på samma skola. Förr var det vanligare att eleverna bytte skola till en högstadieenhet där 
elever från flera olika skolor samlades.  
   Vid tiden för skrivandet av det här examensarbetet pågår ett byte av läroplan och kursplaner 
inom den svenska grundskolan. Till den fortfarande gällande läroplanen Lpo94 (2006) finns 
kursplaner, i vilka det finns definierat vilka mål eleverna ska ha nått i det femte och nionde 
skolåret. I matematik och svenska finns det dessutom mål som eleverna lägst ska ha nått i det 
tredje skolåret (2000). Till den kommande läroplanen Lgr11 finns det tydligare 
stadieindelningar i de tillhörande kursplanerna. I kursplanerna som ska införas hösten 2011 
finns centrala innehåll för skolans ämnen uppdelade på årskurs 1-3, 4-6 och 7-9 (Skolverket, 
2011). Även om begreppen låg-, mellan-, och högstadiet inte nämns i den nya läroplanen och 
kursplanerna är indelningen av årskurserna de samma som de gamla låg-, mellan och 
högstadium begreppen.  

2.5 Transitationer mellan stadier i skolan 

Ekström et al. (2008) skriver att idag är inte transitionen mellan det som tidigare kallades 
lågstadiet och mellanstadiet speciellt markerad för eleverna. Men det finns en transition inom 
skolan som fortfarande är tydligare markerad för våra elever och det är övergången till det 
som tidigare kallades högstadiet. Denna övergång sker mellan 5:an och 6:an eller mellan 6:an 
och 7:an för eleverna. Hur denna transition går till är olika från skola till skola. I en del skolor 
sker transitionen inom den skola eleverna redan går på, medan andra skolor väljer att flytta 
eleverna till en särskild enhet där det bara går elever i skolans senare år.  
   I de fall när transitionen till högstadiet sker redan mellan 5:an och 6:an påvisar Skolverket i 
sin rapport (2000) att det finns en risk att eleverna i år 6 då bildar egna små öar vid 
transitionen. I rapporten framförs att man har sett skolor där eleverna i 6:an har gjort ett 
skolbyte fysiskt men ändå hamnat i en slags gråzon med lärare och regler som endast gällde 
dessa klasser och elever. Vidare står det att läsa i rapporten att elever i åldern där den här 
transitionen genomförs är känsliga. De blir utsatta för fler krav och möts av fler lärare än vad 
de har gjort tidigare under deras tid i skolan. Andra saker som kan hända, enligt rapporten 
från Skolverket, är att eleverna känner sig tvingade att sluta leka och istället bete sig som de 
anser att högstadieelever ska göra.  
   Schumacher (1998) skriver om transitioner för elever i Georgia, USA. De transitioner 
Schumacher skriver om sker mellan elementary school och middle school (motsvarande 
transitionen mellan låg- och mellanstadiet i svenska skolor, författarens kommentar). Det 
Schumacher framför är att elever gör många transitioner under sina år i skolan. Hon menar att 
dessa är stora händelser för eleverna och för deras föräldrar. Enligt Schumacher oroade sig 
eleverna i Georgia för bland annat saker som att hitta till toaletten och matsalen, hitta till 
klassrummet i tid och hitta till sitt skåp, inför transitionen till middle school.  
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   Skolverkets rapport (2000) lyfter fram att ett skolbyte vid transitionen mellan mellanstadiet 
och högstadiet kan ses som en rit eller ceremoni för de elever som gör den. För dem börjar en 
ny period i deras liv och de gör ett steg till i sin livsvandring. I rapporten står det vidare att det 
finns skolor som istället för att låta eleverna göra ett skolbyte vid transitionen till högstadiet 
har infört F-9 skolor. En F-9 skola har elever från förskoleklass till 9:an i sin verksamhet och 
utmärker sig genom att de har samma gruppindelning på eleverna under en längre period. 
Syftet med att arbeta på det sättet är att få en kontinuitet i elevernas inlärning då det är tänkt 
att det ska vara samma lärare som följer gruppen av elever under en längre period. Schjellerup 
Nielsen (2006) menar att det i den danska folkskolan anses viktigt att sätta ihop klasser i vilka 
barnen kan följas åt från den första till den nionde årskursen och under den tiden ha samma 
lärare.  
   Enligt Skolverkets rapport (2000) är inte alla elever positiva till ett kontinuerligt F-9 
perspektiv. En del elever saknar transitionen och skolbytet och finner det tråkigt att gå på 
samma skola hela tiden. Vidare framförs av Skolverket i rapporten att det inte är bra att 
klamra sig fast vid en trygghet som en sammanhållen klass kan ha under en längre tid 
eftersom det kan hindra ett växande och en utveckling för eleverna.  
 

2.6 Elever kan uppleva en transition på olika sätt 

I Garpelins (2003) studie beskrivs de deltagande ungdomarnas upplevelser kopplade till 
transitionen mellan mellan- och högstadiet. Bland de positiva känslor ungdomarna upplevde i 
och med transitionen var att de fick lämna barndomen, de fick komma till en större skola och 
få ta större ansvar för sig själva. Eleverna såg det också positivt att möta nya utmaningar och 
träffa nya kamrater. Negativa upplevelser kopplade till transitionen kunde vara att man som 
elev kände sig lurad, sviken och övergiven. Det fanns också upplevelser av marginalisering 
och utsatthet. Garpelin tar upp att sådana upplevelser kan vara kritiska ur ett elev- och 
livsperspektiv.  
   Irvin och Mizelle (2005) har skrivet om transitioner i det amerikanska utbildningssystemet, 
transitionen mellan middle school till high school (jämför bart mellanstadiet till högstadiet, 
författarens kommentar). Enligt Irvin och Mizelle är eleverna både spända och bekymrade 
över transitionen. De ser framemot en större frihet och valmöjlighet. De tror också att de 
kommer kunna delta i fler fritidsaktiviteter och få möjligheter att utveckla nya 
vänskapsrelationer samtidigt är de rädda för att de äldre studenterna ska reta dem och för att 
de inte ska känna till lokalerna i den nya skolan. Eleverna är också oroliga för att lärarna ska 
vara strängare emot dem, att deras betyg inte ska bli bra nog och att de kommer att få arbeta 
betydligt hårdare än vad de har gjort hittills på middle school. 
   I den studie Garpelin (2003) gjorde i Sverige flyttade de flesta av eleverna till en skola de 
inte kände till så väl och som var större än den de kom ifrån. Några av eleverna kände till den 
nya skolan, lärarna och en del av den nya skolans elever bättre eftersom de hade haft ämnen 
som idrott och slöjd på skolan tidigare. En del av eleverna i Garpelins studie hade också varit 
på besök i den nya skolan på vårterminen i 6:an, medan andra elever besökte skolan första 
gången när de började där.  
   Irvin och Mullins (2000) har belyst hur transitionen till middle school (jämförbart 
mellanstadiet, författarens kommentar) i USA har påverkat studieresultaten hos eleverna.  De 
refererar till en studie av Petersen och Crockett som gjordes 1985 och som visade att ett 
märkbart nedgående studieresultat hos eleverna i sjunde klass, efter att de hade gjort 
transitionen.  
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2.7 Förutsättningarna för transitionen kan vara olika 

Som tidigare har skrivits i arbetet kan transitionen mellan mellan- och högstadiet se olika ut 
på olika skolor. En del skolor tillämpar ett F-9 perspektiv, vilket gör att eleverna inte behöver 
göra en transition från någon annan skola. På andra skolor kan eleverna få göra en transition 
till högstadiet mellan 5:an och 6:an eller 6:an och 7:an (Skolverket, 2000). På de skolor där 
det sker en markerad transition till högstadiet kan den innefatta olika förutsättningarna för 
eleverna som gör transitionen. Garpelin (2003) lyfter fram i sin studie att vuxenvärlden ger 
eleverna olika förutsättningar när urvalet till klassindelningen till högstadiet sker. I de 
högstadieskolor som finns med i hans studie splittrades mellanstadieklasserna innan de kom 
till högstadiet. Garpelin skriver att han i sin studie kunde ana att det fanns en möjlighet för 
högstadieskolan som eleverna skulle till att utnyttja transitionen. Orsaken till detta kunde vara 
att den mottagande högstadieskolan ville förhindra grupper av elever att gå tillsammans i en 
klass. Detta kan, menar Garpelin, tas som kritik mot den skola eleverna kommer ifrån och mot 
den tidigare klassläraren.  
   I den studie Garpelin (2003) gjorde ingick två högstadieskolor. Mellan dess skolor fanns 
olika förutsättningar för transitionen till högstadiet. Till den ena högstadieskolan hade en del 
av skolorna i upptagningsområdet möjlighet att välja mellan den i studien ingående 
högstadieskolan och en annan högstadieskola. Det gjorde att kamraterna redan i mellanstadiet 
delades upp beroende på om vilken högstadieskola man valde att gå i. Efter eleverna hade 
gjort det valet så delades de upp igen i olika högstadieklasser i den högstadieskola de hade 
valt. Det framkom i Garpelins studie att det fanns ett missnöje hos eleverna kring detta 
eftersom en del av kamraterna från mellanstadiet inte kom till samma högstadieskola som de 
själva. Men enligt Garpelin var eleverna också medvetna om att de hade gjort ett val och att 
det var det valet som hade påverkat situationen.  
   Till den andra skolan i Garpelins (2003) studie hade eleverna inte två högstadieskolor att 
välja mellan, men mellanstadieklasserna splittrades ändå i och med transitionen till högstadiet. 
Garpelin menar att det här ger olika förutsättningar för eleverna som kommer till klasserna. 
En del som kommer till klasserna efter transitionen har drivits ifrån sina vänner, vänner som 
har varit viktigtiga för elevernas trygghet och utveckling. Andra har flera vänner med sig från 
den gamla klassen eftersom det var olika mellan skolorna i vilken utsträckning eleverna kunde 
påverka antalet kamrater de fick ha med sig. I en av skolorna fick eleverna välja två eller 
högst tre kamrater även om det vanliga var att man fick med sig en kamrat eller ingen. Fick 
man ingen kamrat med sig kunde det bero på att valet man inte gjort var ömsesidigt. Den här 
skolan utövade den här principen konsekvent för eleverna. Den andra skolan var inte 
konsekvent i indelningen av eleverna. Här kunde större kompisgrupper få igenom att få gå i 
samma klass och skolan kunde i vissa fall ompröva reglerna som man hade satt upp för 
indelning av eleverna i klasser. 
 

2.8 Transitioner för barn med specialpedagogiskt stöd  

Förändringar och omställningar inom skolan kan vara extra svåra för elever som har någon 
form av koncentrationssvårighet. Dessa elever kan ha svårt att ställa om sig från en situation 
till en annan eftersom de kan ha svårt att ha framförhållning och föreställa sig vad den nya 
situationen kräver av dem. Att få möjligheten att välja kan också innebära svårigheter för en 
elev med koncentrationssvårigheter om den kräver tydliga ramar, instruktioner och gränser så 
att de slipper ta ställning till alternativ som inte är nödvändiga för dem. (Kadesjö, 2008).  För 
elever med beteendeproblem kan en transition inom skolan vara en utsatt situation. Enligt 
Nordahl, Sørlie, Manger och Tveit (2007) är det viktigt att det finns en fast struktur vid 
transitioner inom skolan så att de inte blir problemfyllda utan bidrar till positiva förändringar 
för eleven.  
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2.9 Sammanfattning av bakgrunden  

Människor är utvecklingsmässigt beroende av social kontakt med andra, vilket innebär att 
kunskapsinhämtning och socialt samspel hör samman med varandra (Schjellerup Nielsen, 
2006). För elevernas utveckling i skolan är det viktigt att de känner tillhörighet till sin klass 
eftersom det har en betydelse för hur de kommer att se på skolan (Garpelin, 2003). I skolan 
delas eleverna inte bara in i olika klasser utan också i olika stadier. I Sverige finns en 
möjlighet för skolorna att arbeta i ett F-9 perspektiv utan stadieindelningar, men enligt 
Skolverkets rapport (2000) är stadieindelningarna mycket starka inom skolan.  
   Övergångar mellan olika stadier i skolan benämns i det här arbetet som transitioner. Den 
transition som är tydligast markerad för elever är den mellan mellanstadiet och högstadiet. 
Den sker oftast när eleverna lämnar 6:an och börjar i 7:an. En del skolor väljer att låta 
eleverna gå kvar i samma skola efter transitionen medan andra skolor låter eleverna byta skola 
till en central högstadieenhet (Ekström et al., 2008).  
   Det teoretiska perspektiv som lyfts fram i uppsatsen är Bronfenbrenners (1979) 
socialekologiska balansperspektiv. Ett perspektiv som kan tillämpas på barns utveckling och i 
vilket barnen gör ekologiska transitioner. Barn befinner sig enligt Bronfenbrenner i olika 
system och en ekologisk transition är när barnet förflyttar sig mellan de olika systemen. 
Vidare menar Bronfenbrenner att de ekologiska transitionerna spelar en stor roll för hur barnet 
utvecklas och i vilken hastighet. Utvecklingspotentialen kan höjas för ett barn om det har med 
sig någon det känner vid en transition.  
   Elever kan uppleva en transition på olika sätt och förutsättningarna för hur eleverna får göra 
en transitionen kan skilja sig åt. De elever som gör en markerad transition mellan 
mellanstadiet och högstadiet kan uppleva den som en rit eller en ceremoni. (Skolverket, 2000)  
 

3. Syfte och frågeställningar 
Nedan kommer uppsatsens syfte och frågeställningar att presenteras. 
    

3.1 Syfte 

Syftet med det här examensarbetet är att få en ökad förståelse av hur elever uppfattar den 
kommande transitionen till 7:an.  
 

3.2 Frågeställning 

Hur uttrycker sig eleverna inför den kommande transitionen till en ny skola? 
Hur ser förutsättningarna ut inför den kommande klassbildningsprocessen? 
Hur kan den kommande transitionen påverka elevernas utvecklingspotential?   

4. Metod 
I följande kapitel presenteras den interpretativa ansats som tillämpats i examensarbetet. Det 
kommer också framgå att datainsamlingen har bestått av intervjuer, hur urvalet till 
intervjuerna har gjorts och vilka etiska principer som uppsatsförfattaren tagit hänsyn till. 
Reliabilitet och validitet lyfts fram samt en redogörelse för hur analysen av datamaterialet har 
genomförts.  
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4.1 Interpretativ ansats med intervjuer som datainsamlingsmetod  

Forskningsansatsen examensarbetet grundar sig på är interpretativ. En interpretativ ansats 
innebär att författaren till examensarbetet har använt sig av en syn som bygger på såväl 
förståelse och tolkning (Bryman, 2002). Garpelin (2003) skriver att när en interpretativ ansats 
används innebär det att man utgår från ett upplevt problem. Det upplevda problemet i det här 
arbetet blir således minnena och känslorna av de transitationer examensarbetets författare har 
varit med om under sin egen skolgång. Utifrån det självuppleva problemet har sedan 
forskningsproblemet formulerats och data samlats in från ungdomar som själva ska göra en 
transition inom skolan.   
   För att samla in data till arbetet valdes att göra intervjuer. En av fördelarna med att göra 
intervjuer är att de kan ge nyanserade beskrivningar från den intervjuades egna livsvärld. En 
annan fördel med intervjuer är att de är öppna och flexibla samt att de ger intervjuaren en 
möjlighet att gå in på sidospår som uppkommer under intervju (Kvale, 1997).  
   Kvale (1997) tar upp att vanlig kritik mot intervjuer som datainsamlingsmetod är att det inte 
går att generalisera utifrån resultaten eftersom det oftast är för få som deltar. Men även om en 
annan datainsamlingsmetod använts hade resultaten inte varit generaliserbara då urvalet av 
intervjuade elever skett enligt bekvämlighetsprincipen. Under nästa rubrik kommer urvalet att 
beskrivas mer.  

4.2 Urval 

Urvalet av elever som deltagit i intervjuerna var ett bekvämlighetsurval, med elever som 
fanns tillgängliga för författaren av examensarbetet (Bryman, 2002). Genom att göra ett 
bekvämlighetsurval har chanserna att generalisera resultaten till en större population 
minimerats. Enligt Bryman är det omöjligt att göra generaliseringar efter att ett 
bekvämlighetsurval har gjorts.  
   Eleverna som urvalet består av gick då intervjuerna genomfördes sista terminen i 6:an på en 
F-6 skola i Sverige. På skolan fanns vid tiden för studien två klasser med 6:or. Skolan ligger i 
en mellanstor kommun. Den ligger i ett bostadsområde en kilometer från centrum i 
kommunens stad. I bostadsområdet finns till största delen villor och några hus med mestadels 
bostadsrätter samt några hyreshus.  
   Inför intervjuerna informerades först rektorn och klasslärarna. Klasslärarna fick sedan 
informationsbrev att skicka hem till fyra elever i varje klass1. De fick också information att 
om fler elever var intresserade utav att delta i studien så kunde fler än fyra elever i varje klass 
få med sig informationsbrev hem. I informationsbrevet som eleverna fick med sig hem 
presenterade författaren till examensarbetet sig och syftet med intervjun. Det fanns också 
information om att intervjun var frivillig, att inga intervjuer skulle göras utan en målsmans 
godkännande genom en underskrift på en bifogad talong, och att de elever som deltog i 
intervjuerna skulle vara helt anonyma. Slutligen informerades eleverna och föräldrarna om att 
intervjuerna skulle spelas in för att författaren till arbetet skulle kunna gå tillbaka till dem och 
skriva ner hela eller delar av intervjuerna. Det fanns också kontaktuppgifter till författaren och 
dess handledare på informationsbreven.  
   En vecka före intervjuerna genomfördes hälsade författaren på i den berörda skolan för att 
bestämma tid och plats för intervjuerna och för att se om några påskrivna talonger hade 
lämnats in till klasslärarna. I den ena klassen hade fyra elever lämnat in påskriva talonger och 
från den andra klassen hade tio stycken påskrivna talonger kommit in. Vid intervjutillfället en 
vecka senare var alla elever utom en närvarande i skolan. Intervjuerna genomfördes under en 
hel skoldag, från tidigt på morgonen till eftermiddagen, enskilt i ett grupprum på skolan med 
de tretton elever som var närvarande. För varje intervju avsattes ca 30 min.  

                                                           
1
 Informationsbrevet finns bifogat uppsatsen som bilaga nr 1.  
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4.3 Genomförandet av intervjuerna 

Bryman (2002) påpekar vikten av att bara ställa frågor som har med arbetets 
problemformulering att göra samt att det är viktigt att man preciserar vad man är ute efter 
innan man gör intervjuerna. Bryman menar också att man som intervjuare ska se upp med 
frågor som är ledande och frågor som innehåller negationer. Med det i tanken utformades ett 
frågeunderlag som författaren skulle använda sig av under intervjuerna2. Underlaget gjordes 
med tanke på att intervjun skulle vara semistrukturerad. En semistrukturerad intervju har en 
uppsättning frågor enligt ett frågeschema, men intervjuaren har möjligheten att ändra 
frågornas ordningsföljd och det finns ett utrymme för att ställa ytterligare frågor eller 
följdfrågor under intervjun. Frågorna var mestadels öppna till sin karaktär, vilket gav eleverna 
möjlighet att svara fritt på många av frågorna.  
   Efter att frågeunderlaget var utformat testades det i en pilotintervju med en elev som inte 
skulle medverka i arbetets datainsamling. Eleven som ingick i pilotintervjun valdes också ut 
av bekvämlighetsprincipen och fick samma information om intervjun som de andra eleverna. 
Inför pilotintervjun hade eleven med sig en påskriven talong med ett godkännande om 
medverkan från målsman. Såväl Bryman (2002) som Gustavsson (2004) påpekar vikten av att 
göra en pilotintervju innan de intervjuer som ska ingå i studien påbörjas. Pilotintervjun gav 
examensarbetets författare en möjlighet att se ungefär hur lång tid en intervju skulle ta och hur 
eleven uppfattade och svarade på frågorna. Efter pilotintervjun justerades frågeunderlaget 
något och ytterligare en fråga lades till. Innan intervjuerna genomfördes testades också 
inspelningsutrustningen väl.  
   När intervjuerna genomfördes med eleverna fick de återigen information om arbetets syfte, 
att de skulle spelas in, att de skulle vara anonyma i arbetet och att det var helt frivilligt att 
delta. Vidare fick de informationen om att de när som helst under intervjun kunde välja att 
avsluta den. Vid intervjuerna gjordes inspelningen på en dator som stod på bordet mellan 
intervjuaren och eleven. Under intervjun gjordes också anteckningar i frågeschemat. Efter att 
intervjuerna gjordes har de transkriberats av författaren. Det finns för – och nackdelar med att 
spela in och sedan transkribera intervjuer. En av nackdelarna är att inspelningsutrustningen 
kan hämna eleven som blir intervjuad. En fördel med att spela in och transkribera intervjun är 
att det underlättar analysen genom att man kan gå tillbaka om och om igen. (Bryman, 2002). 
Kvale (1997) tar upp att en fördel med att spela in intervjuer är att intervjuaren kan 
koncentrera sig på själva intervjun istället för att föra anteckningar.  
    

4.4 Etiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram forskningsetiska principer för att skydda personer som 
deltar i studier. Ingen som deltar i en studie ska enligt Vetenskapsrådet utsättas för psykisk 
eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. För att detta ska undvikas har 
Vetenskapsrådet sammanställt fyra huvudkrav på forskningen.  
   För det första ska de som deltar i en studie bli informerade i mer eller mindre utsträckning. 
Viktigt är att de blir medvetna om vilken deras uppgift är i studien och villkoren för deras 
deltagande. I det här arbetet informerades de deltagande eleverna först muntligt av deras 
lärare, sedan skriftligt i ett brev som skickades hem till dem och deras vårdnadshavare. 
Deltagarna informerades sedan ytterligare en gång innan intervjuerna påbörjades.  
   Det andra huvudkravet är samtycke. Med samtycke innebär att deltagarna ska vilja delta och 
att de är införstådda med villkoren som gäller samt att de blir informerade att de när som helst 
kan avbryta sitt deltagande. Särskilt viktigt är det med ett samtycke även från vårdnadshavare 
om den som intervjuas är under 15 år. De intervjuade i det här arbetet var alla under 15 år. De 

                                                           
2
 Frågeunderlaget finns bifogat arbetet som bilaga 2.  
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hade innan intervjuerna påbörjades lämnat en av vårdnadshavare påskriven talong till arbetets 
författare. Alla intervjuade påmindes om sin rätt att när som helst avbryta intervjun innan den 
påbörjades.  
   Att engagera barn i en studie för att söka förståelse ur deras perspektiv är en komplex 
process (Dockett, Einarsdottir & Perry, 2009). Även om barnen har tillstånd från föräldrarna 
och de själva har gett sitt medgivande kan det vara så att de inte vågat säga nej till att delta när 
en vuxen person frågar (Harcourt & Conroy, 2005).  
   Tredje huvudkravet för forskningsetik rör deltagarnas konfidentialitet. Vetenskapsrådet 
skriver följande: 
 

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras, och avrapporteras på ett sådant sätt att 
enskilda människor ej kan identifieras av utomstående.    
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12)  

 
Deltagarna i det här arbetet blev lovade anonymitet i arbetet. Detta framgick i informationen i 
brevet som skickades hem och upprepades för eleverna innan intervjuerna påbörjades. För att 
inte röja elevernas identitet kommer eleverna inte nämnas vid sina riktiga namn i arbetet. Alla 
elever har fått fingerade namn när de omtalas eller citeras. De fingerade namnen har ingenting 
med elevernas egentliga identitet att göra. Namn på platser och personer de nämner har gjorts 
om till påhittade namn. Det kommer inte heller att framgå i arbetet i vilken av de två 
deltagande klasserna eleverna går i.   
   Fjärde och sista huvudkravet är att uppgifterna som framkommer vid studien endast får 
användas för forskningsändamålet. Även detta framgick på brevet som skickades hem och 
upprepades muntligt för eleverna innan intervjuerna påbörjades.  

4.5 Arbetets reliabilitet och validitet  

Kvale (1997) menar att reliabiliteten är forskningsresultatets konsistens. Bryman (2002) 
beskriver reliabiliteten som i vilken utsträckning studien kan upprepas med samma resultat. 
Intervjuer är svåra att upprepa överlag om inte en annan intervjuare har tillgång till samma 
elever och ställer samma slags frågor vid intervjuerna. Det är inte heller då säkert att samma 
resultat skulle uppnås eftersom ett av problemen vid en intervju, enligt Bryman, är att 
intervjuaren i mer eller mindre utsträckning påverkar dem som intervjuas. Vidare menar 
Bryman att det här är en av svårigheterna man kan möta när man gör en kvalitativ studie. Det 
är svårt att slå fast och veta vad den som gjort studien verkligen har gjort eller hur denne har 
kommit fram till slutsatserna.  
   Patel och Davidsson (2003) lyfter också fram att det är svårt att ge reliabiliteten ett värde 
vid intervjuer eftersom den till stor del beror på den som intervjuar. Enligt dem kan det uppstå 
bedömningsfel vid intervjusituationen och därför är det en fördel om den som intervjuar är 
tränad för uppgiften och har gjort testintervjuer. En inspelning kan också öka reliabiliteten 
menar Patel och Davidsson då den ger en möjlighet att gå tillbaka och lyssna på det som sägs 
under intervjun obegränsat många gånger.   
   Enligt Kvale (1997) är validiteten hur hållbart, välgrundat och försvarbart en studie är. 
Själva kvaliteten på intervjuerna är vidare enligt Kvale hur många spontana och relevanta svar 
som uppkommer under intervjun. Det är också en höjande intervjukvalitet om svaren på 
frågorna är längre än själva frågan. Gustavsson (2004) menar att validiteten kan ses som ett 
mått på hur man har fångat in det som man från början var ute efter i sin studie. Patel och 
Davidsson (2003) beskriver validiteten liknande, men skriver att validitet är när man studerar 
rätt saker. Validitet är vidare enligt dem hur uppsatsskrivaren kan tillämpa och använda sig av 
förförståelse i sitt arbete samt huruvida införskaffad data kan användas för att göra en 
trovärdig tolkning. Ett mått på validitet kan slutligen enligt Patel och Davidsson vara hur 
författaren fångar in mångtydiga och motsägelsefulla resultat i det insamlade materialet. 
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4.6 Tillvägagångssätt vid analysen av intervjumaterialet  

För att kunna analysera intervjuerna har utskrifter från de transkriberade intervjuerna använts. 
Utskrifterna kodades av författaren genom att alla identitetsröjande namn på platser, lärare, 
kamrater och skolor har bytts ut mot påhittade namn. Varje elevs intervju skrevs ut med en 
särskild färg på texten, en färg för varje elev. Vilken intervju som hade vilken färg visste 
enbart författaren om.  
   Intervjuerna lästes noggrant igenom flera gånger och därefter klipptes de sönder och 
klistrades upp under olika kategorier på stora A2 papper. De olika färgerna på texterna som 
klistrades upp förenklade för författaren eftersom det blev märkbart direkt vilken intervju de 
olika texterna kom ifrån, beroende på färgen. Kvale (1997) benämner det här sättet att 
analysera intervjuer för meningskategorisering. Enligt Kvale är det här ett sätt att få en 
reduktion och en struktur på ett stort textmaterial.  
   Kategorierna på A2 papprena växte fram allteftersom analysen pågick och bredvid de 
uppklistrade intervjuerna fanns plats för anteckningar. Det fanns inga bestämda kategorier 
från början när analysen påbörjades. Patel och Davidson (2003) tar upp vikten att finna bra 
benämningar på de olika kategorierna för att läsaren ska kunna se dess innehåll och 
omfattning.  

5. Resultatdel 
I följande del av uppsatsen kommer analysen av uppsatsens intervjuer att presenteras under 
examensarbetets frågeställningar.  
 

5.1 Hur uttrycker sig eleverna inför den kommande transitionen till en ny 

skola? 

Vid intervjuerna med eleverna framkom att de har haft tre skolor att välja mellan inför 
transitionen till högstadiet, även om det bara är fyra av eleverna som nämner alla tre; 
Tegelskolan, Brunnskolan och Bäckskolan. Resterande elever tar bara upp att det är 
Bäckskolan och Brunnskolan som de fått välja mellan. Alla tre skolorna ligger inom 
kommunen. Bäckskolan ligger i ett bostadsområde några kilometer från stadens centrum och 
är en 7-9 skolan. Brunnskolan ligger centralt och har förutom år 7-9 också stadens gymnasium 
i samma byggnad. Tegelskolan ligger ca 20 kilometer från stadens centrum i en ort som tillhör 
kommunen3. Ingen av eleverna har valt Tegelskolan till hösten. Åtta av eleverna har valt 
Bäckskolan och de resterande fem har valt att börja i Brunnskolan. 
   Majoriteten av eleverna uppger att det inte var svårt att välja skola. Två av eleverna håller 
inte med de övriga. Båda säger att valet av skola inte har varit så enkelt eftersom de har 
kompisar som ska gå i den skola de inte har valt. När Rosa får frågan om det var svårt att välja 
skola svarar hon så här: 
 

Lite grann, men inte hur skolorna är. Det tycker jag inte. Det är mest kompisarna, var de ska gå. Det 
tycker jag är lite svårare, för man vill liksom inte lämna dem och så…  
 

Det framkommer att när eleverna gjorde valet av skola pratades det ganska mycket bland 
kompisarna om i vilken skola man skulle gå och vad man hade valt. Men enligt eleverna var 
det bara i början, diskussionerna kring skolvalet har sedan klingat av. Under intervjuerna 
framkommer fler faktorer som har påverkat valet av skola till hösten. Sex av eleverna berättar 

                                                           
3
Informationen om skolorna hämtades från den berörda kommunens hemsida efter intervjun. Länk till sidan 

lämnas inte då det skulle kunna påverka de deltagande elevernas rätt till anonymitet i uppsatsen.  
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att valet av skola berodde på att någon i familjen eller släkten har gått på den skola de har valt 
och varit nöjda där. Två av eleverna har dessutom valt en skola som någon i deras närmaste 
familj arbetar på. Sandra, Rosa och Pia menar att deras föräldrar har påverkat lite grann men 
att de har låtit dem välja själva och gett tips vid valen. Bland de elever som berättar att någon 
i deras familj eller släkt har haft eller har med skolan att göra framkommer det att eleverna har 
påverkats av vad dessa personer tycker om skolan de har valt. Ricky berättar om valet till 
Bäckskolan: 
 

Min brorsa har gått där och han tyckte det var bra och så, så då valde jag den.  
 
   Avståndet hemifrån till den nya skolan är också en faktor som har påverkat valet säger 
några av eleverna. Flera av eleverna som valt Bäckskolan nämner att de får skolskjuts dit, 
med buss på morgonen. Om de valt Brunnskolan skulle de ha fått tagit sig dit själva. Jenny 
har valt Bäckskolan och när hon pratar om skolvalet säger hon; 
 

Det var det här med bussen. För att till Brunnskolan får man inte busskort, inte jag i alla fall. Så det var 
bättre att jag i alla fall fick skjuts till skolan…  
 

Blivande elever i Brunnskolan nämner också avståndet, men flera av dem säger istället att de 
tycker Bäckskolan ligger för långt hemifrån, de är medvetna om att de inte kommer få 
busskort och berättar om att de förmodligen kommer att cykla till skolan i höst. I fyra av 
intervjuerna med eleverna framgår det att de påverkats av vännernas val av skola. Det är inte 
en enskild elev som nämns utan snarare vilka av vännerna som ska till samma skola.   
   Det estetiska intrycket av skolorna har också påverkat några av eleverna inför valet. Bland 
eleverna som ska till Brunnskolan har det varit av vikt att det finns ett stort utrymme i skolans 
lokaler. Lisa tycker också att det verkar lättare att hitta på Brunnskolan:  
 

Det kändes som att det var lättare att hitta där. Det var inte så mycket trappor och sånt.  
 

Bäckskolan beskrivs i intervjuerna som mindre, både i elevantal och ur lokalmässig synpunkt. 
Jonna menar att det känns lättare att hitta på Bäckskolan eftersom de där har olika färger i 
korridorerna. Språkkorridoren har en färg och SO-korridoren en annan. Jonna lyfter också 
fram en annan faktor som fler andra elever också nämner – nämligen känslan av trivsel på 
skolan. Just uttrycken trivsel, trivas, mysigt och känna trygghet används av eleverna när de 
berättar om vilka anledningar som fick dem att välja den skola de gjort. Rosa berättar:  
 

Eh…, jag tycker att det är viktigt själva… Jag vet inte vad det är för lärare riktigt, men alltså att det är bra 
och så. För jag var på ett öppet hus och där berättade de lite och det tyckte jag var bra. Och då var det 
liksom hur de hade tänkt med att man skulle trivas och ahhh. Oh, jag vet inte riktigt, men det är ju det. 
Bra trivsel och så vill jag säga.  
 
 

Intrycket och det man har hört om lärarna påpekar också några av eleverna i samband med 
skolvalet. För Kalle var det en viktig faktor: 
 

….Att man får bli bättre för att i Bäckskolan…. De brukar säga att man får mindre läxor och mindre prov 
o så. Det tycker jag inte är bra för att då lär man sig inte mycket…Så jag tog Bäckskolan för att där få 
man mycket läxor och sånt för då lär man sig mer.  

 
   Intrycket och uppfattningen av skolorna och lärarna kommer från föräldrar och syskon som 
har gått eller arbetat på skolorna. Intrycken kommer också från elevernas besök på 
Brunnskolan och Bäckskolan. Vid intervjuerna framkom att de före valet av skolan var 
inbjudna på öppet hus i Brunnskolan en kväll och att de elever som var intresserade av 
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Bäckskolan fick åka dit under en skoldag och vara med 7:or på några av deras lektioner samt 
äta lunch med dem. Alla elever valde att delta och besöka den skola som de senare valde. 
Många av eleverna har dessutom varit på båda skolorna.   
   Inför transitionen till högstadiet uttrycks både förväntningar och viss oro bland eleverna. 
Gemensamt för de intervjuade eleverna är att de alla ser framemot att börja 7:an. Ordval som 
eleverna använder för att beskriva skolstarten är; bra, roligt, spännande och nervöst. Ett flertal 
av eleverna, både pojkar och flickor berättar om att de särskilt ser framemot att lära känna nya 
personer och att få nya klasskompisar. Samtidigt tar fler av eleverna upp att de känns tråkigt 
att lämna en del av sina gamla kompisar inför skolstarten. Alma uttrycker detta genom att 
säga:  
 

Det känns ju roligt… Men det är tråkigt också för att vissa av mina kompisar ska börja i en annan skola. 
Men det är ju roligt att få nya kompisar också. Så det kommer att kännas roligt. Och jag till exempel har 
fått valt profil och så här…  

 
   Ökad frihet är också någonting eleverna tar upp inför transitionen till högstadiet. Med frihet 
menar fler att de får göra och gå som man vill på raster och håltimmar. Frihet kan också vara 
att byta klassrum och lärare inför varje lektion. Lisa tar upp att en av friheterna är möjligheten 
att skippa skollunchen och äta en pizza istället efter transitionen till 7:an. Men med ökad 
frihet kommer också ökat ansvar enligt några av eleverna. Rosa uttrycker följande; 
 

Jag har inte så mycket, så stora förväntningar alltså, men kanske att det kommer att bli lite svårare och att 
man får ta lite mer ansvar. Det är inte någon klocka som ringer in som nu utan man får liksom hålla koll 
på tiden och så. Så det är nog att man får mer ansvar och så.  

 
Rosa tar i citatet ovan även upp att det kommer bli svårare. Fler av eleverna uttalar sig om att 
de förväntar sig en ökad svårighetsgrad i skolarbetet. Kalle jämför transitionen till 7:an med 
skillnaden mellan att gå i 5:an och 6:an. Enligt honom märktes en skillnad i undervisningen 
mellan 5:an och 6:an och han tror att det kommer märkas en skillnad mellan undervisningen i 
6:an och 7:an också. Förutom att ett flertal av eleverna tar upp en förväntad ökad 
svårighetsgrad pratar de också om att de kommer få göra nya saker och ha ämnen som de tror 
att de inte har haft förut. En förväntning Gabriel har i samband med detta är att han ska få som 
man uttrycker det, mer kunskaper.  
   Utbildningsmässiga förväntningar finns också hos eleverna gällande prov och betyg. Jenny, 
Tobias, Lisa och Sandra lyfter fram förväntningar om att prestationer kommer bli viktigare i 
och med prov, betyg och omdömen. En av flickorna berättar att hon har svårt för matte och att 
hon i 7:an tänker ta tag i det och försöka förbättra sig. Samtidigt uttrycker hon att hon 
förväntar sig att lärarna är bra och att hon kommer lära sig istället för att tiden bara pratas bort 
under lektionerna. En förväntning på svårare och fler läxor finns också bland eleverna. Två av 
flickorna ser transitionen till högstadiet som en chans att börja om på nytt. En av dem 
återkommer flera gånger under intervjun till att det är bra med en transition till högstadiet för 
att hon vill göra en nystart och börja om på nytt. Hon menar att det ofta blir bråk med 
kompisar när man går i 6:an. 
   Att skolbytet är roligt eftersom det innebär variation är det många av eleverna som tar upp. 
De menar också att det skulle ha varit långtråkigt om de hade fått möjligheten att gå kvar i 
samma skola till i 9:an. Det är bara två av eleverna som tycker det skulle ha varit bra att få gå 
kvar i tre år till på mellanstadieskolan. Ricky menar att det skulle vara bättre att gå kvar 
eftersom man inte behöver skiljas från några av de nuvarande klasskamraterna. Lisa menar att 
hon har tröttnat på alla lärare och på skolgården de har nu men att det ska bli tråkigt ändå att 
lämna skolan. Det framkommer också vid intervjuerna att en del av eleverna för närvarande 
också har tröttnat på byggnaden de går i och på skolmaten som serveras.  
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   Även om eleverna är positiva inför transitionen till högstadiet framkommer några 
orosmoment och nackdelar med transitionen vid intervjuerna. En av nackdelarna är att man 
får lämna en del av de nuvarande klasskamraterna och att en del av dem inte ens ska till 
samma skola i höst. Lisa menar att det både känns bra och dåligt eftersom de har gått så länge 
tillsammans. Sandra menar att även om de har gått länge tillsammans hade det ändå inte gjort 
något i fall de hade fått fortsatt att gå tillsammans. En annan elev tar upp att de kommer att gå 
från att vara äldst och störst på sin nuvarande skola till att vara minst på den mottagande 
skolan. Hon ser det som en nackdel. Det längre avståndet till den nya skolan i höst är en 
nackdel för några av eleverna.  
   Några av eleverna oroar sig för att de inte ska hitta i den nya skolan i början. Kalle som ska 
börja i Bäckskolan tror att det kanske kommer att bli svårt att hitta med alla trappor upp och 
ner. Det tas också upp det som ett orosmoment av en annan elev. Jenny berättar att hon skulle 
tycka de var pinsamt om man gick fel i början och kom in i ett klassrum där man inte ska vara 
egentligen. Två av de intervjuade flickorna oroar sig för att de inte ska hinna med läxor och 
skolarbetet, med båda två säger samtidigt att de tror att det kommer gå bra. En av pojkarna 
lyfter fram oron för att bli retad och utanför. Han berättar vid intervjun att han blivit retad 
förut i skolan och att han därför oroar sig för att han ska bli det igen i och med transitionen till 
högstadiet. En av flickorna lyfter också fram en oro för att bli marginaliserad. Hennes oro rör 
i fall hon skulle börja bråka och bli osams med de kamrater hon känner nu och som ska till 
Bäckskolan. Om de blir ett bråk med dem innan skolstarten har hon ingen annan som hon kan 
stödja sig mot, berättar hon.  
   Eleverna berättar vid intervjuerna att de förutom att välja skola till hösten också har fått 
göra andra val som är relaterade till transitionen. Skolorna de ska till har olika inriktningar – 
profiler, som eleverna har fått välja mellan. Bäckskolans elever har redan fått göra valet av 
vilken profil de vill ha till hösten. För några av eleverna har valet av profil varit enkelt och 
eleverna säger att de valt profil utifrån sina intressen. Andra elever har gjort valet men är 
tveksamma om de valt rätt. Några av dem som är tveksamma uppger dessutom att de kommer 
prova profilen de valt första läsåret och om det inte känns bra kommer de att få en möjlighet 
att byta profil. Brunnskolans elever har fått information om profilerna, men uppger att de 
kommer att få göra själva valet efter skolstarten. 
   Eleverna har också fått välja vilket språk de vill läsa förutom engelska. Det har kommit 
språklärare till 6:orna och de har fått prova på både tyska och spanska innan de gjort sina val. 
Jonna uppger att de har fått välja mellan tyska, spanska, extra engelska och extra svenska. 
Valen varierar bland eleverna, en av dem har valt extra engelska medan resterande är tämligen 
jämt fördelade på spanska och tyska. Anledningarna till valen varierar, många säger att de 
gjorde språkvalet för att det ena språket verkade roligare än det andra. Andra motiveringar till 
språkvalet är att språket som valts verkar lättare än det andra, att läraren verkar snäll och bra 
eller att man senare i livet vill besöka ett land där man talar det valda språket. Jon har valt 
tyska och motiverar sitt val med att han ska till Tyskland i samband med sporten han utövar. 
   Inför transitionen har slöjdinriktning till hösten också valts. Alla elever nämner inte det här 
valet. Bland de som tar upp valet av slöjd är syslöjd vanligast. Endast en elev uppger att han 
har valt trä. Motiveringarna inför slöjdvalet är för att man tycker den ena slöjdinriktningen är 
roligare än den andra. Sandra påpekar att slöjdvalet inte spelade någon roll för henne 
egentligen, hon vara valde något.  
   När eleverna berättar om de olika val de fått möjlighet till att göra inför transitionen till 
högstadiet uppstår hos vissa en tvetydighet. Spontant uppger fler av eleverna att de valt skola 
för att deras kamrater ska till den skola de har valt. Samtidigt uppger en del av dem vid ett 
annat tillfälle under intervjun att deras val inte har påverkats av vad kamraterna har valt. 
Ricky är en av dessa elever. I början av intervjun uttrycker han att valet av skola har med 
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kamraternas val att göra. Senare under intervjun menar han att han inte valt efter kamraternas 
val utan att valet istället har påverkats av vad hans bror tyckt.  
   Flera av eleverna framför att kamraternas val har påverkat lite eller inte så jättemycket. 
Några av eleverna menar att de inte har påverkats alls av vad kamraterna valt. En av flickorna 
berättar att hon påverkats av vad hennes bästa barndomskamrat valde. Kamraten har valt en 
annan skola än henne och hon har pratat med sin mamma om hur det kommer att kännas att 
förlora henne, som hon uttrycker det.  Lisa uppger att hon har påverkats lite av vad 
kamraterna har valt, men säger samtidigt att hon aldrig har känt sig tvingad att välja något 
som hon inte vill. Av elevernas svar vid intervjuerna framgår att det är vid valen av skola och 
blivande klasskamrater som andra kamrater har påverkat valen. Här har också familjens 
åsikter påverkat en del av eleverna. När det kommer till valen av språk, profil och slöjd har 
elevernas val mer påverkats av vad de själva uppger att det vill gå och vad de tycker är roligt.  
   Sex av eleverna menar att föräldrarna inte har påverkat deras val av skola i någon större 
utsträckning. Några menar att deras föräldrar har påverkat lite grann men att de har låtit dem 
välja själva och gett tips vid valen. Jons föräldrar tycker att hans skolval är bra eftersom 
Brunnskolan är närmare. Carolines föräldrar har själva gått i Brunnskolan och tyckte därför 
att hon skulle välja den. En av flickorna säger att hon inte fick välja skola själv för sin 
mamma. Hennes mamma vill att hon ska gå i Bäckskolan för att den är mindre och för att hon 
ska till Brunnskolan senare i alla fall när hon börjar gymnasiet. Hennes syskon har också gått 
på Bäckskolan. En annan av flickorna har också påverkats av föräldrarna som vill att hon ska 
gå på Bäckskolan eftersom en närstående släkting jobbar där. Men hon uppger samtidigt att 
hon förmodligen skulle ha valt Bäckskolan i alla fall om hennes föräldrar inte hade haft någon 
åsikt om skolvalet. Ett val som åtta av eleverna tar upp och diskuterar kring i intervjuerna är 
att de också har fått välja, eller önska vilka kamrater de vill gå med i 7:an. Nästa underrubrik 
kommer att ta upp vad eleverna berättar inför det valet.  
 

5.2 Hur ser förutsättningarna ut inför den kommande 

klassbildningsprocessen? 

Det framkommer under intervjuerna att eleverna har fått en möjlighet att önska kamrater de 
vill gå i samma klass som i högstadiet. Åtta av eleverna tar upp och diskuterar kring valet av 
kamrater som de har fått göra inför transitionen till 7:an. Av dessa åtta ska hälften till 
Brunnskolan och andra hälften till Bäckskolan. Förutsättningarna för hur eleverna har fått 
önska eller välja kamrater de vill ha med sig till den nya klassen skiljer sig något mellan de 
två mottagande högstadieskolorna. De som ska till Brunnskolan har fått välja fyra kamrater de 
vill ha med sig vid transitionen. Eleverna som ska till Bäckskolan uttrycker sig olika angående 
detta val. En av dem säger att de har fått säga till sin lärare om man vill gå med någon 
särskild. En annan uppger att hon tror att läraren väljer tre kamrater hon ska gå med. En tredje 
elev menar att de har fått säga till läraren och att hon då trodde att de fick säga hur många 
kamrater som möjligt. En av flickorna är den fjärde eleven som valt Bäckskolan och hon 
säger:  
 

Vissa fick välja fler än andra. Men alla fick välja så många som man ville eftersom det inte var så många 
som valde Bäckskolan.  

 
Desto mer samstämmiga är elevernas motiveringar till hur valet av kamrater gjordes. Många 
av eleverna uppger att de först tänkte efter vilka av kompisarna som skulle till den skola de 
själva hade valt och att de sedan valde de kamrater som de uppfattade stod dem närmast. För 
en del var det ett enkelt val, medan andra menar att valet var svårt eftersom det finns så 
många de vill gå med. Rosa berättar att hon också har valt en kompis som går på en annan 
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mellanstadieskola i kommunen. Enligt henne fick de välja kamrater fritt bland skolorna i 
kommunen. En annan av eleverna berättar att valet av kamrater inte varit svårt, men uppger 
samtidigt att valet ändrades en gång:  
 

Det var så här att jag och min kompis hade valt varandra, men sen började vi bråka. Då kände jag att nej, 
det här kändes inte rätt.  

 
Det framkommer vidare av elevernas svar vid intervjuerna att de ännu inte vet hur 
klassindelningarna till högstadiet kommer att se ut. En del av eleverna säger att de kommer få 
klasslistan närmare sommarlovet, medan andra uppger att de nya klassindelningarna kommer 
att presenteras efter påsklovet. Meningarna bland eleverna är delade kring om de kommer få 
gå med de kamrater de valt eller inte. Lisa berättar att deras lärare kommer att välja och säga 
vilka som passar ihop innan klassindelningarna görs. Några av eleverna säger att de bara har 
fått komma med önskemål och att de inte är garanterade att få gå med kamraterna de önskat. 
Det finns en motsatt uppfattning hos andra elever som menar att de tror att de kommer få gå 
med någon eller några av de kamrater de valt.  
   Uppfattningarna kring att inte veta säkert hur klassindelningarna kommer att vara är också 
delade. En majoritet av eleverna menar att det känns spännande på ett bra sätt. Jonna uppger 
att det känns läskigt att inte vet vilka hon kommer hamna med. Jon svarar att de kommer få 
papper på klassindelningarna och att om de inte trivs kommer de att få byta. Han är dock den 
enda av eleverna som säger det under intervjuerna. Caroline framför att hon skulle bli ledsen 
om hon inte fick gå med de hon valt. För Sandra och Lisa spelar det ingen roll vilka de 
kommer gå med. Enligt Sandra är det bara att lära sig och hitta nya kompisar.  
 

5.3 Hur kan den kommande transitionen påverka elevernas 

utvecklingspotential? 

Enligt Bronfenbrenners (1979) socialekologiska balansperspektiv gör eleverna en ekologisk 
transition i och med övergången till högstadiet. Den blir för eleverna i examensarbetet tydligt 
markerad då de både kommer byta skola och få nya klasskamrater. De kommer lämna sitt 
nuvarande mikrosystem i den klass en majoritet av dem har gått i sedan de började i skolan 
för att hamna i en ny klass och då även ett nytt mikrosystem. Ett nytt mikrosystem påverkar i 
sin tur elevernas mesosystem eftersom ett mesosystem består av fler mikrosystem som 
eleverna rör sig i.  
   Enligt Bronfenbrenner (1979) sker den ekologiska transitionen inom elevernas mesosystem 
när de kommer till en ny klass. Om en elev kommer ensam till klassen har denne bara sig 
själv som förbindelse mellan de olika mikrosystemen i mesosystemet. Elever som får 
kamrater med sig till den nya klassen har fler förbindelser mellan sina mikrosystem. Under 
intervjuerna med eleverna berättar fler av dem att de till hösten kommer att ha 
familjemedlemmar på den mottagande skolan. Det rör sig bland annat om syskon eller kusiner 
som redan går på skolan eller andra närstående familjemedlemmar som arbetar på skolan de 
har valt. Dessa elever kommer att ha fler förbindelser mellan sina mikrosystem än kamrater 
som inte har någon med sig från mikrosystemet hemma till högstadiet. Enligt 
Bronfenbrenners socialekologiska balansperspektiv höjer det utvecklingspotentialen för de 
elever som har med personer de känner som finns eller funnits i tidigare system.  
   Fler av eleverna nämner själva vid intervjuerna att det känns tryggt att känna någon som 
redan finns på den mottagande högstadieskolan. Majoriteten av eleverna uppger att de redan 
känner någon som går på den högstadieskola de valt. Uttrycken som förekommer är att de 
känner jättemånga, ganska många, några stycken och massor. Det är kompisar som har gått i 
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mellanstadieskolan förut, släktingar och deras kompisar och bröder eller systrar. Tre av 
eleverna uttrycker osäkerhet inför om de känner någon på skolan de ska till. Lisa säger: 
 

Nja… eller känner och känner. Jag har ju pratat med dem och så… 
 
Jonna och Kalle menar att det kan vara bra att känna någon i fall man skulle behöva hjälp av 
någon på skolan.  
   När det gäller känslan av trygghet tar Klefbeck och Ogden (2001) upp att under en 
ekologisk transition byter eleverna roller och att de i samband med transitionen kan känna sig 
marginaliserade. Största delen av de intervjuade eleverna påpekar att det känns tryggt att 
känna någon av kamraterna som ska bli deras klasskamrater till hösten. Några av eleverna tar 
upp att de inte vill känna sig utanför och tvingas vara för sig själva. Jenny beskriver känslan 
av att komma till en klass där man inte känner någon annan som pinsam, men ändå 
spännande. När Sandra pratar om att komma till en klass där man inte känner någon säger 
hon: 

 
Det skulle vara lite drygt man vet ju inte vilka man ska gå till och så… Så det känns bra att man alltid har 
nån.  

 
En av pojkarna är den enda av de intervjuade eleverna som har gjort en transition inom skolan 
förut. Han kom till skolan där intervjuerna gjordes i 2:an eller 3:an, den exakta tiden minns 
han inte. Orsaken till transitationen var att familjen flyttade. Han berättar att inför den 
transitionen inte kände någon i den nya klassen och att det kändes nervöst. De tolv andra 
eleverna uppger att de aldrig har gjort en transition förut utan gått i samma skola sedan 
förskoleklass. För att de intervjuade eleverna ska få förutsättningar att göra en framgångsrik 
transition är det viktigt att de får med sig kamrater de känner och som ingår i deras 
mikrosystem vid transitionen.  
 

6. Diskussion 
I diskussionen kommer resultatet och analysen av intervjuerna att kopplas till den tidigare 
forskningen och bakgrundslitteraturen. Diskussionen kommer att avslutas med en 
metoddiskussion samt en diskussion kring att intervjua barn.  
 

6.1 De intervjuade elevernas uttryck kring den kommande transitionen i 

jämförelse med tidigare studier 

Den kommande transitionen för arbetets elever liknar de övergångar som Ekström et al. 
(2008) menar var vanligare förr. Eleverna byter till en högstadieskola i kommunen dit elever 
från andra skolor också kommer. Transitionen innebär att eleverna kommer att gå i en ny 
skola, få nya kamrater och gå i en ny klass. Enligt Skolverkets rapport (2000) kan en sådan 
här transition till högstadiet ses som en rit eller en ceremoni för eleverna. De påbörjar en ny 
period i sina liv och tar ytterligare ett steg i sin livsvandring. Under intervjuerna nämner två 
av eleverna att de ser transitionen till högstadiet som en chans att börja om på nytt, vilket 
stämmer överrens med det som står att läsa i rapporten från Skolverket. Det är inte enbart 
dessa två elever som ser framemot att börja på högstadiet, alla de intervjuade eleverna 
uttrycker sig positivt kring att göra transitionen till högstadiet till hösten. Eleverna använder 
sig av uttryck som bra, roligt, spännande och nervöst. 
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   Anmärkningsvärt är att bara fyra av de tretton intervjuade eleverna nämner att de har haft 
tre skolor att välja mellan inför transitionen. Resterande nio elever nämner bara två av 
skolorna. Här kan avståndet till den tredje skolan, Tegelskolan, ha spelat en betydande roll 
eftersom Tegelskolan är belägen ca 20 km utanför stadens centrum. Avståndet till skolorna 
har spelat roll när eleverna valt mellan Brunnskolan och Bäckskolan också. Fler av dem som 
valt Bäckskolan uppger att de gjort valet pågrund av möjligheten till skolskjuts till och från 
skolan. De som valt Brunnskolan är medvetna om att de inte kommer få skolskjuts eftersom 
Brunnskolan ligger något mer centralt än Bäckskolan, och flera av dem säger att de kommer 
att cykla till skolan efter transitionen. Ingen av eleverna tar upp möjligheten till busskort om 
de hade valt att göra transitionen till Tegelskolan.  
   Förutom avståndet till skolorna har fler av de intervjuade eleverna påverkats av skolornas 
estetiska intryck när de gjort sitt val. Eleverna som valt Brunnskolan nämner att de sett de 
större lokalerna som fördelaktiga samt att det verkar lättare att hitta på Brunnskolan. 
Bäckskolan beskrivs som mindre, både ur elevantal och lokalmässigt. En av eleverna som valt 
Bäckskolan menar att det är lättare att hitta där eftersom de har målat korridorerna i olika 
färger. Några av de intervjuade eleverna tar upp en oro inför att inte hitta på den nya skolan 
till hösten. Det skulle vara pinsamt att inte hitta eller att gå in i ett klassrum där en annan klass 
har lektion. Denna oro finns också beskriven bland de amerikanska elever som Schumacher 
(1998) skriver om. Enligt Schumacher var några av orosmomenten bland eleverna att de inte 
skulle hitta till toaletten, matsalen, till klassrummet i rätt tid samt att hitta till sitt eget skåp.  
   Irvin och Mizelle (2005) tar också upp orosmoment som elever kan känna inför en 
transition. De framför liksom Schumacher (1998) och eleverna som intervjuats att det kan 
finnas en oro hos eleverna inför att inte hitta på den nya skolan. De nämner även att eleverna 
kan känna oro inför att bli retade av äldre elever, att lärarna ska vara strängare, att de ska få 
sämre betyg och att skolarbetet ska bli hårdare. Ingen av de intervjuade eleverna till det här 
arbetet tar upp att de känner oro inför äldre elever på skolan de ska börja på. Däremot tar en 
av eleverna upp att hon och hennes klasskamrater i och med transitionen kommer att gå från 
att vara äldst på skolan till att vara minst.  
   Ingen av de intervjuade eleverna tar heller upp en oro inför att lärarna på högstadiet ska vara 
strängare, istället uppger att eleverna tyckt att en del av lärarna verkar snälla. Detta gäller 
särskilt vid språkvalet då det som motivering till valet av språk uppges att läraren verkar snäll. 
Fyra av de intervjuade eleverna, Jenny, Tobias, Lisa och Sandra menar att de förväntar sig att 
prestationer i form av prov, betyg och omdömen kommer att bli viktigare i och med 
transitionen. Att skolarbetet ska bli hårdare efter transitionen är det fler av eleverna som tar 
upp under intervjuerna. Kalle tar upp att han märkte en skillnad mellan att gå i 5: an och 6: an 
och att han därför tror att det kommer bli ytterligare en märkbar skillnad att börja i högstadiet. 
Förutom att fler av de intervjuade eleverna ger uttryck för att skolarbetet ska bli svårare pratar 
de även om att de kommer få nya ämnen i högstadiet.  
   Elevernas uttryck för att skolarbetet kanske kommer bli hårdare till hösten i och med 
transitionen stämmer inte enbart överrens med det som Irvin och Mizelle (2005) framför utan 
också i en studie som Irvin och Mullins (2000) skriver om. Irvin och Mullins skriver att 
studien genomfördes 1985 av Petersen och Crockett och att den visar hur en transition till 
middle school, som amerikanska elever gjorde, medförde nedgående studieresultat. Ingen av 
de intervjuade eleverna i det här arbetet nämner dock någon anledning till varför de tror att 
skolarbetet kommer att bli svårare.  
   Under intervjuerna framkommer det inte om någon av eleverna är i behov av 
specialpedagogiskt stöd även om två av eleverna uppger att de har svårigheter. En av 
flickorna säger under intervjun att hon har svårt för matten och förväntar sig bra lärare och lite 
prat på lektionerna i 7: an, så att hon kan ta tag och arbeta med matten. En annan av eleverna 
har valt extra engelska istället för ytterligare ett språk till hösten, för att förbättra engelskan. 
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Nordahl et al. (2007) tar upp att om det finns elever i behov av specialpedagogiskt stöd är det 
viktigt att transitionerna inom skolan för dessa elever är av fast struktur så att det inte blir 
problemfyllda. En strukturerad transition kan istället innebära positiva förändringar för 
eleven. 
   Andra förändringar som de intervjuade eleverna tror kommer att ske efter transitionen till 
högstadiet är att de ska få större frihet, få möjlighet att göra vad de vill på raster och 
håltimmar, de får byta klassrum och lärare inför varje lektion och även få möjligheten att 
strunta i skollunchen och äta en pizza istället om de känner för det. Större frihet är någonting 
som Irvin och Mizelle (2005) också skriver att eleverna förväntade sig efter transitionen. Men 
samtidigt nämner eleverna att de tror de kommer få ta större ansvar. Att få ta större ansvar på 
högstadiet nämns även bland eleverna som deltog i Garpelins (2003) studie. Att få större 
ansvar kan som Rosa uttrycker det vara att man är tvungen att hålla reda på tiden själv. 
   Transitionen till högstadiet har också medfört att de intervjuade eleverna har fått göra flera 
olika slags val som är relaterade till skolbytet. Ett av valen de har fått göra är valet av profil. 
Skolorna erbjuder eleverna olika slags profileringar eleverna kan välja mellan. De som ska gå 
på Bäckskolan har redan fått gjort sitt val av profil, medan Brunnskolans blivande elever 
kommer att få vänta med att göra valet till hösten. Eleverna har också fått välja vilket språk 
och vilken slöjd de vill ha i högstadiet. Att en transition kan innebära valmöjligheter 
förekommer också i de amerikanska skolorna Irvin och Mizelle (2005) skriver om. 
   Intressant är att när eleverna som intervjuats till det här arbetet pratar om de olika val de har 
fått gjort framgår att valen av språk, profil och slöjd baseras på elevernas egna intressen och 
vad de tycker är roligt. Ingen av eleverna nämner att de gjort dessa val för att kompisar eller 
familjen har tyckt att de ska göra dem. Däremot i valet av skola uppger många av eleverna att 
de har påverkats av andra. Schumacher (1998) skriver att en transition inom skolan är en stor 
händelse, både för eleven som gör transitionen och dess föräldrar. Vid intervjuerna av 
eleverna framkom att nästan hälften, sex av tretton elever, uppger att deras föräldrar, eller 
närstående släktingar har påverkat deras val av skola. Föräldrarna eller släktingarna har själva 
gått på skolan eleverna valt och varit nöjda och på så sätt uppmuntrat eleverna till att välja den 
skola de själva varit elever på.  
   Det finns ytterligare ett val de intervjuade eleverna har fått göra, valet av vilka kamrater de 
vill gå i samma klass som till hösten. Detta val kommer att diskuteras under den kommande 
rubriken. 
 

6. 2 Diskussion kring förutsättningarna inför den kommande 

klassbildningsprocessen 

Tolv av de intervjuade eleverna har gått i samma skola och i samma klass i snart sju år, från 
förskoleklass till 6: an. Steensaasen och Sletta (2000) tar upp att grupper har en påverkan på 
oss genom hela våra liv. Även Thornberg (2006) beskriver grupprocesser som en central del i 
livet. Sju år tillsammans som grupp eller klass borde alltså innebära att de påverkats av 
varandra. De har också som Lennéer et al. (2005) skriver om, en egen historia tillsammans. I 
och med transitionen till högstadiet kommer de två klasserna eleverna går i att splittras. De 
kommer förutom att hamna i olika klasser också hamna i olika skolor som en del av sina 
nuvarande klasskamrater. Många av de intervjuade eleverna pratar om att de ser framemot att 
lära känna nya kamrater till hösten, något som stämmer överrens med uttrycken hos de elever 
Garpelin (2003) och Irvin och Mizelle (2005) skriver om. Samtidigt ser fler av eleverna också 
negativt på att få lämna en del av de nuvarande kamraterna till hösten. 
   Den gemensamma historia elevernas klasser haft till och med 6: an kommer att avslutas och 
eleverna kommer vid höstterminens start att bli delaktiga i en ny klassbildningsprocess. 
Garpelin (2003) skriver att den grupptillhörighet eleverna kommer känna efter den nya 
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klassbildningsprocessen kan påverka elevernas syn på skolan. Grupptillhörigheten påverkar 
också hur eleverna kommer att uppfatta sina klasskamrater samt hur de tror att 
klasskamraterna uppfattar dem själva. Även Schjellerup Nielsen (2006) tar upp att 
grupptillhörigheten är viktigt för eleverna eftersom det är viktigt för alla människor att ingå i 
en social gemenskap. Schjellerup Nielsen menar vidare att klassen ska fungera som elevernas 
viktigaste referensram i skolan. En del av eleverna som Gabriel och Jonna förväntar sig att 
klasserna ska bli bra i högstadiet och att de hamnar med kompisar de känner när de nya 
klassindelningarna är gjorda.  
   I Garpelins (2003) studie framkom att vuxenvärlden gett eleverna olika förutsättningar till 
hur klassindelningarna sker. Eleverna som kom till den ena av skolorna i hans studie hade fått 
välja mellan högstadieskolan de gick på när de intervjuades och en annan högstadieskola. I 
likhet med valen som skett i det här arbetet fick eleverna göra valet av skola redan i 6: an, 
vilket innebar att kamraterna delades upp beroende på vilken skola man valt att gå i. Hos en 
del av eleverna i hans studie fanns ett missnöje kring detta, även om eleverna själva var 
medvetna om att de hade gjort valet. Bland de intervjuade eleverna i det här arbetet finns inte 
ett direkt missnöje över att eleverna inte kommer att gå i samma skola som en del av sina 
nuvarande kamrater fastän en del ser det som en nackdel att förlora en del av dem de umgås 
dagligen med nu. 
   En av skolorna i Garpelins (2003) studie var inte konsekvent gällande klassindelningen av 
eleverna. Större kompisgrupper kunde få igenom att få gå i samma klass och i vissa fall kunde 
skolan ompröva reglerna som hade satts upp för indelning av klasser. Enligt Garpelin kan 
detta ge eleverna olika förutsättningar när de kommer till de nya klasserna. En del av eleverna 
har drivits ifrån sina vänner som har varit viktiga för deras trygghet och utveckling medan 
andra har med sig flera vänner från den gamla klassen. 
   Vid analysen av intervjuerna till det här arbetet framkom att förutsättningarna för hur 
eleverna har fått önska eller välja kamrater till hösten skiljer sig mellan de två mottagande 
högstadieskolorna. Eleverna som ska börja i Brunnskolan uppger enigt att de har fått välja 
fyra kamrater som de vill gå i samma klass som. Bäckskolans blivande elever har olika 
uppfattningar om detta val. Det finns uppfattningar om att man fått säga till om man vill gå 
med någon särskild, att läraren väljer tre kamrater man ska gå med, att man fått säga till 
läraren hur många som helst man ville gå med samt att vissa fick välja fler kamrater än andra. 
   I likhet med Garpelins (2003) studie har vuxenvärlden här gett eleverna olika förutsättningar 
för hur klassbildningsprocessen kommer att gå till. Hos författaren till det här arbetet väcktes 
en fundering om hur eleverna som skulle till Bäckskolan kunde ha så olika uppfattningar om 
hur många kamrater de fick välja att ha gå i samma klass som till hösten. Det framkommer 
inte av intervjuanalyserna om eleverna har uppfattat informationen olika eller om de helt 
enkelt fått olika information från början. I rapporten från Skolverket (2000) framgår att 
informationsutbytet mellan de olika stadierna i skolan inte alltid fungerar som de ska, vilket 
kanske är fallet här. Man kan fundera vilka konsekvenser det kan innebära för eleverna att de 
inte gjort valet till den nya klassen med samma förutsättningar som de andra eleverna.  
   Bland de negativa konsekvenser av transitionen till högstadiet som framkom bland eleverna 
i Garpelins (2003) studie fanns att man kan känna sig lurad, sviken, övergiven, 
marginaliserad. Garpelins skriver också att det finns en risk för utsatthet, vilket kan vara 
kritiskt ur ett elev- och livsperspektiv. Några av de intervjuade eleverna ger uttryck inför 
dessa negativa konsekvenser. En av pojkarna menar att han är rädd för att bli retad och 
utanför och en av flickorna uttrycker oro kring att hamna i osämja med de kamrater hon 
känner och därmed hamna utanför. 
   När eleverna gjort valet av kamrater har de valt dem som står dem närmast. För en del var 
valet enkelt medan andra upplevde det svårare. En av eleverna uppger att de har fått en 
möjlighet att välja kamrater som går på andra skolor i kommunen också, vilket hon har gjort. 
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Vid tidpunkten för när intervjuerna gjordes visste eleverna fortfarande inte hur 
klassindelningarna till hösten skulle bli. En del upplevde detta som spännande medan andra 
tyckte det var läskigt att inte veta vilka de ska gå med. Det fanns också delade uppfattningar 
hos eleverna hur huruvida man har möjlighet till att byta klass om man inte skulle trivas samt 
om man är garanterad att gå med någon av de man valt eller inte. 
   Thornberg (2006) tar upp att även om en grupprocess är en central del av våra liv så är 
medlemskapet i gruppen ingenting som är statiskt och evigt. Nya grupper kan bildas och det 
kan ske en utveckling av gruppen under skoltiden. För eleverna i det här arbetet skulle det 
kunna betyda att om de inte trivs i den klass de hamnar i så kan det ske en utveckling eller 
förändrig av gruppen under tiden i högstadiet. Nya elever kan komma till klassen och elever 
kan komma att lämna den. En av klasserna eleverna går i nu har redan varit med om en 
förändring i gruppen. En av eleverna kom till klassen senare än de andra och har därmed 
redan hunnit gjort en transition och varit med om en klassbildningsprocess mer än sina 
nuvarande klasskamrater. Hur en transition inom skolan kan komma att påverka elevernas 
utvecklingspotential kommer att diskuteras nedan.  
 

6.3 .Hur den kommande transitionen kan komma att påverka elevernas 

utvecklingspotential  

Som tidigare skrivits i arbetet gör eleverna en ekologisk transition, enligt Bronfenbrenners 
(1979) socialekologiska balansperspektiv. Transitionen sker när eleverna lämnar den klass de 
tillbringat sju år av sina liv tillsammans i och börjar i en ny klass och en ny skola till hösten. 
Den nuvarande klassen har hittills utgjort ett av mikrosystemen som omgett eleverna. Den nya 
klassen kommer att utgöra ett nytt mikrosystem för eleverna. Ett mikrosystem behöver inte 
vara en skolklass utan kan utgöra en annan miljö som omger eleven, som hemmet. Flera 
mikrosystem tillsammans som eleven ingår i bildar ett mesosystem. Eleverna befinner sig 
alltså i ett mikrosystem i skolan samtidigt som det ingår i elevernas mesosystem. 
Bronfenbrenners definition av en ekologisk transition är när eleverna förflyttar sig mellan de 
olika system de ingår i. Bronfenbrenner menar vidare att dessa transitioner spelar en stor roll 
då de både påverkar riktningen och hastigheten i vilken eleverna utvecklas. 
   Det finns skolor som istället för att låta eleverna göra en markerad transition till högstadiet 
har ett F-9 perspektiv på sin undervisning. F-9 perspektivet innebär att eleverna går kvar i 
samma klass under en ännu längre tid och får mer kontinuitet under sin skolgång. Schjellerup 
Nielsen (2006) tar upp att detta perspektiv förespråkas i Danmark. En klar majoritet, elva av 
de tretton intervjuade eleverna i det här arbetet, hade inte velat vara utan transitionen till 
högstadiet till hösten. Fler av eleverna tar istället upp att det ska bli roligt med skolbytet 
eftersom det innebär variation. De två elever som hade kunnat tänka sig att gå kvar ytterligare 
tre år till på den nuvarande skolan menar att det är för att de kommer att sakna några av 
kompisarna, och för att de kommer sakna den nuvarande skolbyggnaden. I Skolverkets 
rapport från 2000 står det att läsa att ett F-9 perspektiv inom skolan kan upplevas som tråkigt 
för eleverna samt att det inte alltid är bra att klamra sig fast vid en trygghet i klassen man går i 
eftersom det kan hindra ett växande hos eleverna.  
   Garpelin (2003) menar att hur en transition inom skolan utformas och utvecklas kan ge 
eleverna olika förutsättningar, inte bara för skolgången utan också ur ett livsperspektiv för 
eleverna. De intervjuade eleverna har själva fått varit med och gjort flera val inför 
transitionen. De har inte bara fått välja skola, utan också valt profil, språk, slöjd och kamrater 
de vill ha med sig. Det innebär att de själva fått vara med och påverkat några av delarna kring 
transitionen och tiden i skolan efter den. Vilka kamrater eleverna får med sig kan påverka 
deras utvecklingspotential. 
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   Enligt Bronfenbrenner (1979) har en elev som kommer ensam till en skolklass bara sig själv 
som förbindelse mellan de olika mikrosystemen i elevens mesosystem. Om eleven istället gör 
transitionen tillsammans med någon känd person som ingår eller har ingått i elevens tidigare 
mikrosystem så finns fler förbindelser mellan de olika systemen. Fler förbindelser kan höja 
elevens utvecklingspotential. För de intervjuade eleverna blir det här viktigt att man vid 
klassindelningen ser till att alla elever får gå tillsammans med någon de känner sedan tidigare 
och som har ingått i deras tidigare mikrosystem i skolan. Det finns en förväntning hos några 
av de intervjuade eleverna att klasserna ska bli bra och att de ska få gå med kamrater de 
känner. 
   Intressant är att vid valet av skola uppger nästan hälften av eleverna att deras val har 
påverkats av föräldrarnas eller någon annan närstående släktings uppfattning om skolorna. En 
tolkning av detta kan vara att de tillsammans med människor som ingår i deras mikrosystem 
hemma har diskuterat kring valet av skola och låtit den diskussionen ligga som grund inför det 
val de sedan har gjort. Det kan tänkas att det inger en känsla av trygghet att välja en skola som 
andra personer i deras mikrosystem hemma har varit nöjda med. 
   Fler av eleverna tar också upp vid intervjuerna att de redan känner många elever på den 
skola de ska börja på till hösten. Det rör sig om kamrater, släktingar som är elever på skolan 
och släktingar som arbetar på skolan. För dessa elever kommer det innebära att det finns ännu 
fler kopplingar mellan deras olika mikrosystem. Det framkommer också under intervjuerna att 
det känns tryggt att känna någon på skolan och att det kan vara bra att ha någon man känner 
att vända sig till om någonting skulle hända. 
   Vid intervjuerna uppger också några av eleverna att de känner rädsla för att bli utanför, 
marginaliserad, i och med transitionen. En av pojkarna har blivit det förr och vill inte att det 
händer igen och en av flickorna är rädd för att hon ska börja bråka med de vänner hon känner 
sig på skolan så att hon inte har någon att vända sig till. Att bli marginaliserad kan påverka 
elevernas utvecklingspotential negativt. Steensaasen och Sletta (2000) menar att den som blir 
avvisad i sin klass kan bli mindre produktiv i skolarbetet. Även Schjellerup Nielsen (2006) tar 
upp att det sociala samspelet mellan eleverna och deras kunskapsinhämtning hör tätt samman. 
   Det är bland annat vid själva övergångsfasen som eleverna, enligt Klefbeck och Ogden 
(2001), som känslan av att vara marginaliserad kan uppstå hos eleverna. Enligt dem byter 
eleverna roller och uppsättningar när de gör en transition. Även om ingen av de intervjuade 
elever direkt tar upp att de kommer byta roller när de börjar i 7: an så uppger faktiskt två av 
flickorna att de ser högstadiet som en chans att börja om på nytt. 
 

6.4 Metoddiskussion och diskussion kring att intervjua barn 

Till det här arbetet valdes intervju som datainsamlingsmetod. Anledningen till att intervjuer 
valdes var möjligheten till semistrukturering. En strukturerad frågestruktur fanns som grund 
för intervjuerna men samtidigt kunde författaren lägga till följdfrågor och formulera om 
frågorna i fall det behövdes. En enkät hade kunnat delas ut till eleverna istället för intervjuer, 
men en enkät hade inte gett samma möjlighet till följdfrågor eller omformuleringar.  
   En till anledning till att intervjuer valdes var att jag själv ville vara delaktig i 
datainsamlingen och höra vad eleverna hade att säga kring transitionen till högstadiet. Dockett 
et al. (2009) tar upp att vuxna kan lära sig mycket av barns liv genom att lyssna på dem. Men 
det gäller också att vara medveten om vilka barn som deltar i fallstudien. När barn väljs ut för 
att ingå i en studie innebär det att de som inte är utvalda inte får sin röst hörd. Detta gör att 
man kanske inte får den mångfald av svar som man skulle ha fått om alla barn hade fått vara 
med i studien. I det här arbetet deltog barn som själva ville delta. Det kan givetvis ha påverkat 
intervjusvaren. Bland eleverna som deltog i intervjuerna fanns en väldigt positiv inställning 
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till att göra transitionen till högstadiet. Det finns en möjlighet att de elever som valde att inte 
delta i studien har en negativare inställning.  
   Det finns fler aspekter som kan ha påverkat intervjusvaren. Elevernas motivation till att 
besvara frågorna under intervjun kan ha påverkats av den relation som uppstod mellan dem 
och författaren som gjorde intervjuerna vid intervjutillfället. Intervjun kan också ha påverkats 
av att författaren som intervjuare och eleverna som intervjuats har olika maktpositioner. 
Enligt Patel och Davidson (2003) kan intervjuaren få en roll som eleverna förknippar med det 
officiella samhället om balansen är ojämn. I det här fallet visste eleverna att författaren var en 
student på en högskola som studerade specialpedagogik, det kan ha inneburit att de uppfattade 
författaren som en del av det officiella samhället och en person med mer makt över 
intervjusituationen än dem.  
   Harcourt och Conroy (2005) skriver om ytterligare en aspekt som kan påverka intervjusvar, 
barns uppfattning om att vuxna söker efter ”rätta” svar. ”Rätta” svar är svar som barnen tror 
att intervjuaren förväntar sig av dem. Det Harcourt och Conroy skriver om framkom när en 
studie gjordes på barn som deltagit i forskning i Singapore. Dessa barn gav uttryck för att de 
vuxna letade efter svar som de tyckte var ”rätta” istället för att ta del av barnens upplevelser 
och funderingar. Det finns en möjlighet att de intervjuade eleverna har svarat på ett visst sätt 
för att de tror att det är de svaren författaren var ute efter eller för att de på något sätt vill göra 
författaren eller, sin egen skola eller den mottagande skolan nöjd. Eller att de helt enkelt 
svarar på ett sätt som de tror att vuxenvärlden vill att de ska svara på frågorna de fick.  
   I vilken utsträckning författaren som intervjuare har påverkat eleverna under 
intervjusituationen, om de har svarat genom att ge ”rätta” svar, eller om resultatet av 
intervjuerna hade blivit annorlunda om alla 6:or i de utvalda klasserna hade intervjuats går 
inte att säga. Men författaren vill ändå lyfta fram dessa aspekter i förhållande till de resultat 
som framkommit i det här examensarbetet. 

7. Avslutande slutsatser och sammanfattningar 
I följande kapitel kommer slutsatser att dras utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar.  
 

7.1 Diskussion kring uppsatsens syfte 

Syftet med examensarbetet var att få en ökad förståelse av hur elever uppfattar den 
kommande transitionen till högstadiet. Arbetet har gett en ökad förståelse för hur de tretton 
deltagande eleverna uppfattar den kommande transitionen. Men en ökad förståelse har bara 
kunnat fås genom det eleverna själva har berättat under intervjuerna. Det material som har 
analyserats och diskuterats med bakgrundslitteraturen är de transkriberade intervjuerna från 
de medverkande eleverna. Detta ska självklart inte ses som en full förståelse för hur elever 
upplever den kommande transitionen till 7:an eftersom arbetets resultat inte kan appliceras på 
en större population. Det är också möjligt att det finns fler aspekter som elever upplever i 
samband med transitionen som av olika anledningar inte framkommit under intervjuerna eller 
analyserna.  
 

7.2 Avslutande slutsats 

Transitionen de intervjuade eleverna gör till högstadiet är tydligt markerad. Eleverna ser 
framemot den kommande transitionen och en klar majoritet av dem hade inte velat gå kvar i 
samma skola till i slutet av 9:an. Inför transitionen har eleverna fått möjlighet att välja vilken 
av de tre högstadieskolor i kommunen de vill gå på. De har även fått välja slöjd, profil, språk 
samt vilka kompisar de vill gå i samma klass som till hösten.  
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   När eleverna valde skola påverkades de av avståndet till skolorna, det estetiska intrycket och 
en del av eleverna påverkades också av vad närstående familjemedlemmar tyckte om 
skolorna. Eleverna uppger att de ser framemot mer frihet och att träffa nya kamrater. De är 
samtidigt medvetna om att det kommer krävas mer ansvar och att skolarbetet kommer bli 
svårare i högstadiet. 
   När eleverna pratar om klassindelningarna och hur de har fått välja kamrater de vill gå i 
samma klass som, framkommer det att eleverna som ska till Brunnskolan är eniga om hur 
valen gått till och hur många kamrater man fick välja. Bland eleverna som ska till Bäckskolan 
finns flera olika uppfattningar om antalet kamrater man fått välja och hur tillvägagångssättet 
vid valet av kamrater skett. Om förutsättningarna för klassindelningarna till hösten inte är lika 
för eleverna finns en risk för missnöje bland dem och marginalisering för de som inte får med 
sig någon de känner (Garpelin, 2003). Det kan också innebära att eleverna skolprestationer 
påverkas negativt (Steensaasen & Sletta, 2000). 
   Den ekologiska transition eleverna ska göra när de börjar 7: an kan påverka deras 
utvecklingspotential både positivt och negativt. För att eleverna ska kunna få största möjliga 
utvecklingspotential enligt Brofenbrenners systemteori (1979) gäller att de har med sig någon 
eller några de känner vid transitionen. Även Schjellerup Nielsen (2006) påpekar att 
kunskapsinhämtning och socialt samspel hör samman för eleverna och att klassen ska vara 
deras viktigaste referensram när det gäller grupper i skolan. Om eleverna inte skulle få med 
sig någon de känner till den nya klassen, eller om de i övergångsfasen skulle känna sig 
marginaliserade kan det påverka skolarbetet negativt. 
 

7.6 Framtida forskning 

Efter att ha skrivit det här arbetet har ett intresse växt fram hos författaren angående hur 
pedagoger på högstadieskolor uttrycker sig kring transitionen mellan mellanstadiet och 
högstadiet. Det skulle vara intressant att ta del av högstadiepedagogers och rektorers 
berättelser kring hur klassindelningsprocessen fungerar samt vilken information de ger till de 
blivande eleverna angående olika val de får göra på den blivande högstadieskolan. 
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Bilaga 1 Informationsbrev  

Nedan bifogas det informationsbrev de intervjuade elevernas målsmän fick inför intervjuerna. 
Telefonnummer och mailadresser är borttagna, men fanns med när brevet delades ut. 

Hej! 

 
Jag heter Sofie Andersson och skriver ett examensarbete vid Mälardalens högskola. Mitt 
examensarbete handlar om hur det är att lämna 6: an och börja i 7: an ur ett elevperspektiv.  
 
För att få reda på hur elever tänker kring detta skulle jag behöva intervjua Ert barn. Alla som 
blir intervjuade kommer att vara anonyma i examensarbetet. Vid intervjutillfället kommer jag 
att spela in intervjun för att sedan kunna gå tillbaka och lyssna på materialet samt renskriva 
delar eller hela intervjun. Materialet från intervjun kommer endast att användas för 
examensarbetet.  
 
Det är självklart frivilligt för eleverna att bli intervjuade och inga intervjuer kommer att 
genomföras om jag inte fått ett godkännande från en målsman först.  
 
Vid frågor kring examensarbetet eller intervjuerna hör gärna av er till mig eller min 
handledare som heter Gunilla Sandberg.  
Mail till mig Sofie:  
Tele till mig Sofie: 
Mail till Gunilla Sandberg:  
 
 
 

Med vänlig hälsning 
 

Sofie Andersson 
 

 
 

 
 
 
 
Jag godkänner att mitt barn:___________________________ får intervjuas.  
  (fyll i barnets namn på raden ovan) 
 
 
Målsmans underskrift: 
 
__________________________________________________ 
 
 
Ifyllda godkännanden lämnas till klassläraren snarast möjligast. Intervjuerna kommer att 

påbörjas i slutet av vecka 13.  

 
Tack för Er hjälp! 
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Bilaga 2 Frågeunderlag 

Nedan kommer frågorna som de semistrukturerade intervjuerna utgick ifrån. 

- Vet du vilken skola du ska gå i till hösten? 
- Vilka skolor har ni fått välja mellan? 
- Hur kommer det sig att du valde den skolan? 
- Har du varit och hälsat på i skolorna ni har fått välja mellan? 
- Hur känns det att börja i 7:an till hösten? 
- Har det varit svårt att välja skola?  
- Berätta om några saker som har varit viktiga när du valde skola. 
- Har du fått göra några fler val förutom att välja skola? 
- Hur tänkte du när du gjorde de valen? 
- Har dina föräldrar påverkat hur du valt skola? 
- Hur har du påverkats av dina kompisar när du gjort dina val? 
- Vet du om du kommer att gå i samma klass som dina nuvarande klasskompisar? 
- Känns det viktigt för dig att komma till den nya skolan med kompisar du redan 

känner? 
- Känner du några andra som går i skolan du ska börja i? 
- Kan du berätta för mig vad du förväntar dig när du börjar i 7:an? 
- Kan du berätta för mig om det är någonting du oroar dig för inför 7:an? 
- Berätta vilka skillnader du tror det är mellan att gå i 6:an och 7:an. 
- Vad tycker du om att man får byta skola efter 6:an och börja i en ny skola? 
- Kan du berätta några fördelar med att byta skola och börja i en ny skola till hösten? 
- Kan du berätta om det finns några nackdelar med att byta skola? 
- Har du bytt skola någon gång förut?  
 
 
 
 

 

 
 


