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Förord 

Nu är vi till slut framme vid examen. Våra tre år på Högskolan i Kristianstad har varit 

slitsamma men givande och oerhört lärorika. Vi två har under resans gång lärt känna 

varandra och utbytt erfarenheter och tankar i flertalet handledningstillfällen och seminarier.  

När då tiden kom för att välja ämne inför examensarbetet höstterminen 2018, var det ett 

enkelt val att vi skulle välja att skriva om övergångar. Just den tiden som alla förskolebarn 

upplever; när de ska lämna oss på förskolan och gå vidare ut i den stora skolvärlden. På 

den resan kommer de få uppleva flera övergångar genom grundskolan. I detta gemensamma 

intresse och de erfarenheter vi hade, upplevde vi en nyfikenhet och en vilja att lära mer om 

vad vi som blivande specialpedagoger kan bidra med vid övergångar. Det har varit en fin 

tid att ha fått möjlighet att fördjupa oss i ett ämne som engagerar oss båda. Vi har från 

början haft samma tankar på hur vi skulle gå tillväga för att på bästa sätt göra vår studie så 

innehållsrik som möjligt men ändå begränsa oss inom tidsramen och arbetets omfång.  På 

grund av det långa avståndet mellan oss har vi haft olika ansvarsområden i arbetet men har 

haft högt i tak vad gäller eventuella ändringar i texten. Tack vare Google drive har det flutit 

på bra. Gemensamt har vi tagit ansvar för examensarbetets framväxt och utformning. I 

utformandet av arbetet har viss ansvarsfördelning skett. I genomförandet av intervjuerna 

ansvarade Johanna för fokusgruppen med eleverna och Katarina ansvarade för 

fokusgruppen med pedagogerna. Därmed har Johanna skrivit den delarna av resultat och 

analys som utgår från eleverna och Katarina har skrivit den delen som utgår ifrån 

pedagogerna. Diskussion och Sammanfattning har vi skrivit helt gemensamt. I metod delen 

har vi båda bidragit med text på olika sätt t.ex. ansvarade Katarina mer för Forsknings etiska 

aspekter och Johanna ansvarade mer för Genomförande. I de teoretiska utgångspunkterna 

har Johanna tagit ansvar för Situerat perspektiv och Wengers modell och Katarina har tagit 

ansvar för Sociokulturellt perspektiv. I tidigare forskning har Katarina tagit mer ansvar för: 

Förskolan, förskoleklassen och skolan som olika skolmiljöer, sociala relationer och 

Övergångar – när barn blir elever. Vidare har Johanna tagit ansvar för avsnittet Delaktighet 

för barn och elever och styrdokument. I särskiljandet av respektive insatser har vi haft svårt 

att specificera vem som har gjort vad i arbetet som helhet, då vi har sett vårt arbete som en 

gemensam process. Vi har kunnat följas åt under arbetets gång och haft många långa samtal 

på telefon. Det har fungerat fint det långa avståndet till trots.  

 

Vi vill rikta ett tack till vår handledare Helena Andersson som har följt oss på resan och 

bidragit med synpunkter och klokskap som har hjälpt oss att forma examensarbetet till vad 

det har blivit. Vi vill också tacka de informanter som tog sig tid till oss så vi fick 

möjligheten att intervjua dem om hur de arbetar med övergångar i sitt skolområde. Vi vill 

också tacka eleverna i klass ett för att de ställde upp för vetgiriga vuxna och tack till deras 

föräldrar också för förtroendet. Tack även till vår nära och kära där hemma för att ni har 

stått ut med oss i vårt ideliga skrivande.  
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1. Inledning 

Alla barn och elever som går i svensk förskola, förskoleklass och skola är med om 

övergångar mellan skolformerna. Vid dessa övergångar kan barn uppleva en förändring i 

förväntningar från vuxna, hur kunskapsinhämtning prioriteras samt hur barn och elever ges 

möjlighet till delaktighet i respektive skolform. För det mesta går allt bra och barn och 

elever upplever stimulans och positiva utmaningar i att gå vidare till nästa skolform. Det 

kan också kännas lite skrämmande att möta nya pedagoger, ny verksamhet och kanske nya 

kamrater med allt vad det innebär. Förutsättningar och behov förändras allteftersom barn 

och elever växer och utvecklas därför är det av betydelse att övergångar och samverkan 

mellan skolformerna fungerar. Ackesjö (2013) lyfter fram internationell forskning som 

visar att inträdet i skolan kan påverka studieresultatet högre upp i åldrarna (Ackesjö, 2013). 

 

Utifrån Skolverket (2018) samt Skolverket (2011) framgår det att barn och elever ska ges 

förutsättningar att aktivt få inflytande över utbildningen samt dess utformning. Vid 

övergångar mellan skolformerna ska förskolan och skolan samverka på ett förtroendefullt 

sätt. I samverkan kring övergångar förväntas förskolan och skolan utbyta kunskaper och 

erfarenheter med varandra för att skapa sammanhang och en progression i barnens lärande 

och utveckling i ett långsiktigt perspektiv. Formerna för barns och elevers inflytande ska 

anpassas efter ålder och mognad, vilket kan ses som ett tillvägagångssätt för att styra till 

den progression som ska finnas och följa barnen och eleverna genom skolsystemet 

(Skolverket, 2018; Skolverket, 2011).  

 

Ackesjö och Persson (2014) påvisar att många barn är oroade över bytet mellan 

skolformerna. När möjlighet ges till sociala lärprocesser, i form av att skapa tillhörighet i 

gruppen, kan barn få ett försprång i sitt lärande vid övergångar (Ackesjö & Persson, 2014). 

Theobald, Danby och Ailwood (2011) menar att i förskola och skola ifrågasätts inte längre 

barns/elevers rätt till delaktighet i form av inverka på lärmiljö och sitt lärande. Däremot 

framhåller Theobald, Danby och Ailwood att ett hinder som kan uppstå är om pedagoger 

och lärare inte lyssnar in vad barnen och eleverna förmedlar angående lärmiljö och sitt 

lärande (Theobald, Danby och Ailwood, 2011). I förhållande till vikten av att barn och 

elever får möjlighet till inflytande och delaktighet framkommer det i Elvstrands (2009) 

studie att de värden som styr den pedagogiska verksamheten är tydligt vuxeninitierade 

vilket innebär att barn och elever ska försöka ingå, påverka och utöva sitt aktörskap i en 

skolkontext där de vuxeninitierade värdena styr (Elvstrand, 2009).  

 

I examensförordningen (SFS 2017:1111) framgår det att specialpedagogen efter erlagd 

examen ska besitta insikt om betydelsen av samverkan mellan olika yrkesgrupper samt 

kunna förebygga och undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Det innebär att 

specialpedagogen i sin yrkesroll kan vara den sammanförande länken som ska ge alla barn 

och elever möjlighet att kunna påverka sitt lärande även i mellanrummet mellan 

skolformerna (SFS 2017:1111). För att förtydliga ovanstående resonemang kan den 
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framtida specialpedagogrollen komma att innehålla arbetsuppgifter med fokus på att främja 

positiva övergångar mellan skolformer. För att främja alla barns möjlighet till progression 

i lärande och utveckling är barnens egna upplevelser av delaktighet i sitt lärande i sociala 

sammanhang av främsta vikt att synliggöra. Behovet av att skapa en samsyn över 

skolformernas gränser blir tydligt, där samverkan kan möjliggöras och barn och elevers 

möjligheter främjas. För att kunna hitta bra arbetssätt vid övergångarna blir det väsentligt 

att synliggöra skolformernas kulturer; vilken syn på kunskap finns och hur upplever barn 

och elever delaktighet i de olika skolformerna? Vi upplever att det behövs ett gemensamt 

språk och en gemensam kunskapssyn utifrån det sociala lärandet. Först därefter kan 

arbetssätt för att skapa en progression vid övergångarna utvecklas. 

 

2. Syfte 
Syftet är att bidra med kunskap om elevers upplevelse av delaktighet i sociala lärprocesser 

vid övergångar mellan skolmiljöerna; förskola, förskoleklass och första klass, samt att 

belysa framgångsfaktorer som dels främjar progression för alla barn/elever, dels främjar 

samverkan och arbetssätt som tar tillvara alla barn och elevers upplevelser vid övergångar. 

 

2.1 Frågeställningar 

 Hur beskriver elever sin upplevelse av delaktighet och sitt inflytande i de olika 

skolmiljöerna? 

 

 Vilken syn på kunskap och lärande finns i skolmiljöerna, bland elever och 

skolpersonal? 

 

 Vilka framgångsfaktorer framkommer som främjar samverkan samt progression för 

alla barn och elever vid övergångar mellan skolmiljöerna? 

 

 

3. Styrdokument 
Utifrån regeringens beslut att införa en tioårig grundskola, ingår nu förskoleklassen i den 

obligatoriska skolan. I skolverket (2011) framgår det att förskoleklassen sedan 2018 har ett 

eget kapitel i Lgr 11, som förtydligar dess uppdrag och ger skolformen en stärkt ställning 

(Skolverket, 2011). Det bör nämnas att förskolans läroplan har reviderats och den 

reviderade läroplanen tas i bruk den 1 juli 2019. På grund av de förändringar som 

genomförts finns det ett behov av att i bakgrunden presentera de rådande styrdokumentet 

för skolformer förskola, förskoleklass och skola samt skollagen i förhållande till 

examensarbetet syfte. 

 

Skolverket (2018), förskolans läroplan benämner vi med Lpfö 18. Skolverket (2011), 

grundskolans läroplan med Lgr 11. Enligt Skolverket (2018) samt Skolverket (2011) blir 
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barnet elev i skiftet mellan förskola och förskoleklass. I Skolverket (2018) benämns 

uteslutande den lärande individen som barn. Däremot i Skolverket (2011) byts benämning 

av den lärande individen till elev. I Lgr11 används begreppet barn men endast vid ett stycke 

som riktas till samverkan mellan hemmet och skolan (Skolverket, 2018; Skolverket, 2011). 

Därav kommer både barn och elev som begrepp att användas i examensarbetet.  

 

3.1 Barn och elevers delaktighet och inflytande 

Utifrån skollagen (SFS 2010:800, kap. 4 § 9) framgår det att barn och elever ska ges 

inflytande över utbildningen. I skollagen beskrivs att barns och elevers inflytande över 

utbildningen ska anpassas utifrån mognad och ålder. Barn och elever ska stimuleras till att 

vara aktiva i att vidareutveckla utbildningen och de ska bli informerade om frågor som rör 

dem (SFS 2010:800). I linje med vad som framkommer från skollagen preciseras i 

läroplanerna hur barns och elevers inflytande och delaktighet ska omsättas i respektive 

skolmiljö. 

 

I förskolans läroplan skildrar Skolverket (2018) barns rätt att få uppleva tillhörighet genom 

att varje barn ska få möjlighet att uppleva … ”den tillfredsställelse och glädje det ger” … 

”att vara en tillgång i gruppen” (Skolverket, 2018, s. 10). I Lpfö 18 finns ett avsnitt som är 

benämnt ”2.3 Barns delaktighet och inflytande” (Skolverket, 2018, s.16). I stycket framgår 

det att barn har rätt till delaktighet och inflytande i förskolan. Barns intresse men även 

behov ska vara den grund som tas i främsta beaktning vid utformningen av miljö samt 

utbildning. Barn ska ges ett reellt ansvar, inflytande och möjlighet till delaktighet i 

förskolan utifrån förmåga och förutsättning, vilket Skolverket menar ger förutsättningar för 

barn att b.la. utveckla förståelse för demokratiska principer, samarbete samt att uttrycka 

åsikter för att kunna påverka sin situation (Skolverket, 2018). 

 

Enligt Skolverket (2011) ska skolan i likhet med förskolan främja elevens trygghet samt 

sträva efter att vara en social gemenskap. Skolan beskrivs ha en viktig roll i förhållande till 

elevens trygghet och självkänsla. Skolverket har ett avsnitt i Lgr 11 som berör elevers 

delaktighet och inflytande. Avsnittet benämns i Lgr 11 för ”2.3 Elevers ansvar och 

inflytande” (Skolverket, 2011, s. 8). Det framgår att alla elever ska ges möjlighet till att ta 

ansvar och ha inflytande över undervisningen samt att det är en grund för att främja de 

demokratiska principerna. I likhet med förskolans läroplan framkommer utifrån Skolverket 

(2011) att information samt formerna för elevers inflytande ska anpassas utifrån elevens 

ålder och mognad. Likheten i läroplanerna kan vara ett sätt att främja en progression i 

förhållande till barns och elevers inflytande och delaktighet mellan de olika skolformerna. 

Det framkommer att verksamheten i förskoleklassen ska främja att varje elev får möjlighet 

att skapa goda kamratrelationer och uppleva tillhörighet och trygghet. Ett av 

förskoleklassens uppdrag är att eleverna ska få förutsättning att vara delaktiga och ha 

inflytande i undervisningen (Skolverket, 2011). 
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I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med 

demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva 

inflytande och ta ansvar i verksamheten. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att 

utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på 

ett konstruktivt sätt. (Skolverket, 2011, s.13) 

 

3.2 Barn och elevers lärande och socialisation 

Skollagen (SFS 2010:800) framhåller att utbildningens främsta syfte inom skolväsendet är 

att barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden. Det framgår att alla barns 

och elevers utveckling och lärande ska gynnas (SFS 2010:800). 

 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 

och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

(Skollagen 2010:800, kap 1, § 4) 

 

Kunskap är enligt Skolverket (2018) och Skolverket (2011) inget entydigt begrepp utan 

innefattar fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Båda läroplanerna uttrycker att dessa 

olika former av kunskap ska samspela med varandra och bilda en helhet (Skolverket 2018; 

Skolverket, 2011). Skolverket (2018) beskriver att utbildning i förskolan ska understödja 

att barn skapar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Undervisningen i förskolan ska 

präglas av en helhetssyn på barnet där delarna omsorg, utveckling och lärande bildar en 

helhet. Leken ska ha en central plats i undervisningen. Det framgår att förskolan ska vara 

en levande och social gemenskap där barns lust att lära ska ges förutsättning. Förskolan ska 

stimulera barnet att ta egna initiativ, arbeta självständigt men även att samspela och 

samarbeta med andra. Skolverket slår fast att barn lär via lek, socialt samspel, utforskande, 

skapande, samtal, iakttagande samt genom reflektion (Skolverket, 2018).  

 

Skolverket (2011) beskriver vidare att skolans uppdrag b.la. är att verka för ett lärande där 

eleven upplever intresse och en vilja att inhämta och utveckla kunskaper. Lärandet beskrivs 

som ett verktyg för att förankra de demokratiska principerna. Enligt Skolverket är lärande 

nära förknippat med skapande, undersökande, lek, språk och identitetsutveckling. Utifrån 

Skolverket (2011) framgår det att eleven ska få förutsättningar att utveckla självständigt 

arbete men även arbete tillsammans med andra. Skolan ska gagna varje elevs utveckling av 

förståelse för andra samt förmåga till inlevelse. I förskoleklassens del i Lgr 11 betonas 

elevens möjlighet till allsidigt lärande. Undervisningen ska även utgå ifrån elevernas 

intressen och behov (Skolverket, 2011).  

 

3.3 Samverkan 

Enligt Skolverket (2011) ska utbildningen främja elevens lärande med utgångspunkt i 

elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Vidare framkommer 

riktlinjer för hur samarbetsformerna ska se ut: 
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Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika 

varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och 

lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt 

samarbete med förskola samt med de gymnasiala utbildningarna som eleverna fortsätter 

till. (Skolverket, 2011, s. 16 ) 

  

Enligt Skolverket (2018) framgår det att förskolan och skolan ska samverka på ett 

förtroendefullt sätt vid övergångar mellan skolformerna. I samverkan kring övergångar 

förväntas förskolan och skolan utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra för att 

skapa sammanhang och en progression i barns lärande och utveckling. På liknande sätt 

framställs samverkan vid övergångar i Skolverket (2011) och även här finns ett tydligt 

fokus på att främja en långsiktig progression för eleven. I Skolverket (2011) och Skolverket 

(2018) framhålls samverkan mellan skolformerna som en viktig grund för övergångar. 

Barns och elevers rätt till kontinuitet och progression i sitt lärande samt möjlighet till 

förberedelse inför en övergång understryks i båda styrdokumenten. Skolverket (2011) 

menar att förskoleklassens verksamhet ska erbjuda en rik variation av arbetssätt, 

uttrycksformer och lärmiljöer. På så vis menar Skolverket att förskoleklassen ska kunna 

gynna barns övergång från förskola till skola. Detta innebär att ett av förskoleklassens 

uppdrag är att värna om att skapa möjlighet för eleverna att lämna skolformen; förskola, 

för att möta nästa skolform; skola (Skolverket, 2018; Skolverket 2011).  

 

Specialpedagogens uppdrag eller ansvar vid övergångar beskrivs inte i någon av 

skolformernas läroplaner (Skolverket, 2018; Skolverket 2011). I skollagen (SFS 2010:800) 

nämns att i elevhälsan ska det finnas personal med kompetens som kan tillgodose elevers 

behov av specialpedagogiska insatser. I övrigt nämns inte specialpedagogen eller hur 

specialpedagogen ska förhålla sitt uppdrag till samverkan mellan olika skolformer (SFS 

2010:800). Däremot framkommer det i examensförordningen (SFS 2017:1111) för 

specialpedagoger att efter erlagd examen ska specialpedagogen besitta insikt om betydelsen 

av samverkan mellan olika yrkesgrupper samt kunna förebygga och undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer (SFS 2017:1111). 

 

Skolverket (2014) tillhandahåller ett stödmaterial för att underlätta övergångar mellan 

skolformerna förskola och skola. I stödmaterialet finns det en generell och en 

kompletterande överföringsblankett. Den generella bygger på tre olika delar; en del där 

barnet själv får berätta vad hen vill att mötande skolform ska veta. Den andra delen är där 

vårdnadshavarna/-en beskriver sitt barn utifrån påståendet; Det här tycker vi är bra för 

mottagande skola att veta. Den tredje delen fylls i av förskolläraren som utgår från samma 

påstående som vårdnadshavarna/-en. Den kompletterande överföringsblanketten utgår ifrån 

frågorna; Beskriv kortfattat vilket behov av anpassningar och stöd/särskilt stöd i 

verksamheten som barnet har nu. I vilka situationer behövs dessa anpassningar och detta 

stöd? Vilka metoder och förhållningssätt har använts för att möta behoven och vad av detta 

har fungerat bra? I stödmaterialet framgår det att förskola och skola ska främja ett 

långsiktigt perspektiv för alla barn och elevers övergångar. Skolverket menar att det finns 



 

6 

 

en betydande risk att viktig pedagogisk information kan gå förlorad mellan skolformerna. 

Framförallt är det en betydande risk för barn och elever i behov av stöd. Tillvaratagandet 

av barns och elevers kunskaper och erfarenheter samt att förbereda miljön menar 

Skolverket är ett sätta att främja positiva övergångar. Skolverket poängterar att när elever 

börjar förskoleklass för att sedan övergå till första klass riskerar eleverna att behöva 

uppleva två byten av skolpersonal inom loppet av ett år. Det framgår även att de elever som 

är sårbara är de som blir mest utsatta av bytet (Skolverket, 2014). 

 

4. Tidigare forskning 

I tidigare forskning redogörs för forskning inom området. Avsnittet tidigare forskning har 

delats upp i rubrikerna Förskolan, förskoleklassen och skolan som olika skolmiljöer, 

Delaktighet för barn och elever, Social kompetens samt Övergångar - när barn blir elever. 

 

4.1 Förskolan, förskoleklassen och skolan som olika skolmiljöer  

En verksamhets organisation påverkar de handlingar och beslut som individer inom 

organisationen tar. Ackesjö (2013) beskriver i sin studie att när förskoleklassen inrättades 

var skolformens syfte att riva ner gränsen mellan förskola och skola och agera bro. 

Ingetdera har blivit som det var tänkt, menar Ackesjö. Förskoleklassen har på sina håll 

släppt den holistiska synen på barnet och mer gått mot lärarstyrd undervisning med fokus 

på skolämnen som matematik och läs- och skrivinlärning. Leken har dock fortfarande en 

viktig och självklar plats i verksamheten men påverkar inte den av pedagogerna planerade 

verksamheten. Istället bedrivs undervisning i form av genomgångar och instruktioner där 

det meningsbärande är att förbereda barnen för skolan. Ackesjö påvisar att förskoleklassen 

har dubbla uppdrag dels ska den stimulera barns utveckling och lärande dels förbereda 

barnen för fortsatt utbildning, dvs. vara framtidsorienterad. Förskoleklassens verksamhet 

baseras på fri lek, vilket kan tolkas som att verksamheten ska bygga på barnens egna 

initiativ och intressen och att den ska vara tillvaroorienterad i ett här- och nu-fokus. Ackesjö 

beskriver vidare att det kan leda till tveksamheter i hur balansen mellan lek och annat 

lärande ska uppnås. I studien använde barnen leken som gränsmarkör mellan 

förskoleklassen och den obligatoriska skolan (Ackesjö, 2013). I ett annat perspektiv på 

förskoleklassen belyser Garpelin och Sandberg (2018) effekten av att förskoleklassen, 

under ett helt år, fungerar som en bro mellan förskola och skola. Effekten är att det har 

skapats osäkerhet kring hur verksamheten ska bedrivas, det har upplevts vara frivilligt hur 

verksamheten ska organiseras. Skolans traditioner har på vissa sätt påverkat arbetet i 

förskoleklassen, men förskolans pedagogik har ändå värnats och leken har en central roll 

(Garpelin & Sandberg, 2018). 

 

Ekström (2018) beskriver i sin studie att när förskoleklasserna flyttade in på grundskolorna, 

var intentionen att verksamheten skulle bedrivas utifrån förskolans syn på kunskap och 

lärande. Ekström såg vidare i sin studie, en förskoleverksamhet där intentionen är att 

erbjuda barnen möjligheter att utvecklas genom ett gemensamt undersökande, att följa 
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barnen i deras erfarande samt att synliggöra känslor och sinnesupplevelser. Avsikten med 

att erbjuda barnen dessa arbetssätt är att fostra barnen till kollektiva, ansvarstagande 

individer. På senare år har utvecklingen gått mot att förskolan fokuserar på lärandemål i 

språkutveckling, matematik och naturvetenskap. Men en förskola med god pedagogisk 

kvalitet anses fortfarande ha ovanstående kvaliteter i form av att barns erfarande fokuseras. 

Ekström (2018) har genom sin studie funnit en diskontinuitet när det gäller synen på barn, 

deras kunskapande och i kunskapssynen. Ekström menar vidare att olika konstruktioner av 

dels barn och dels kunskap träder fram i den pedagogiska gestaltningen. Gestaltningen 

utgår ifrån att barn i förskolan ses som aktiva konstruktörer av sin egen kunskap och är 

kompetenta att utforska. Som kontrast till gestaltningen i förskolan bygger förskoleklassens 

konstruktion av eleverna på att de ska lära sig något för framtiden, d.v.s. utifrån 

förskoleklassens gestaltning finns kunskapen utanför eleven. Detta innebär att läraren är 

den som styr såväl undervisningsform som innehåll. I förskoleklassen är kunskapen 

färdigdefinierad vilket medförde att barnen blev “... reproducerande individer utan ansvar 

för kunskapsproduktion och med begränsad delaktighet och delvis låg grad av aktivitet i 

det pensum som bestämdes av läraren.” (Ekström 2018, s.104). Detta innebär utifrån 

Ekströms studie att konstruktionen eller gestaltningen av barn och kunskap har olika 

innebörd utifrån respektive skolform (Ekström, 2018). 

 

I likhet med Ekström (2018) redogör Alatalo (2017) för i sin studie, som metodologiskt 

bygger på grupp- och individuella intervjuer, att det mellan skolformerna förskola och 

förskoleklass finns skilda konstruktioner av barnet/eleven (Ekström, 2018; Alatalo, 2017). 

Skillnaden beskriver Alatalo framförallt består av att i förskolans konstruktion av barnet 

utgår pedagogerna från barnet som natur, vilket innebär att “allt finns i barnet” (Alatalo, 

2017, s.81). Förskoleklassens konstruktion av eleven utgår ifrån eleven som kultur- och 

kunskapsåterskapare. Skillnaden beskrivs även utifrån att förskolans verksamhet är 

barncentrerad och skolans verksamhet är vuxenstyrd. Alatalo beskriver hur förskoleklassen 

tillhör de båda traditionerna. Det framställs en komplex bild av förskoleklassen där det b.la. 

är en verksamhet som är skolifierad och vuxenstyrd med en ämnesinriktad kunskapssyn. 

Men det framkommer även en bild av förskoleklassen där den “fria leken” är dominerande 

i verksamheten. Alatalo påvisar även att förskoleklassen är en verksamhet som positionerar 

sig mellan förskolans och skolans lärandesammanhang. Det vill säga att förskoleklassen 

tillhör både förskolans och skolans lärandekultur. Positioneringen kan bidra till att elever 

ges möjlighet att pröva skolans lärandekultur i ett tryggt sammanhang. Däremot visar 

forskning enligt Alatalo att … “många elever saknar utmanande uppgifter och en 

progression mellan den tidigare barndomens skolformer.” (Alatalo, 2017, s. 82). Alatalo 

menar även att studiens kunskapsbidrag utgörs av att det finns behov av att stärka 

kommunikationen mellan skolformerna. Med en förbättrad samverkan mellan 

skolformerna, kan en mer målinriktad verksamhet i förskoleklassen främjas. Detta menar 

Alatalo dels kan skapa en progression dels skapa att förskollärare och lärare kan lära av 

varandra (Alatalo, 2017). 
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4.2 Delaktighet för barn och elever 

Elvstrand (2009) finner i sin studie att elevers möjlighet till delaktighet i stor utsträckning 

är relationell. Eleverna vill att lärarna ska vara vägledare och inte bara lärare och efterfrågar 

lärarnas kompetens, erfarenheter och åsikter i olika frågor. Genom att föra samtal med 

eleverna byggs relationen upp och den blir betydelsefull för upplevelsen av delaktighet. 

Andra faktorer som förenklar delaktighet är enligt Elvstrand om eleverna upplever tillit till 

lärarna, om det finns en kontinuitet och skolvardagen är begriplig samt om de beslut som 

tas utifrån gruppindelningar i verksamheten är nutidsorienterade (Elvstrand, 2009). 

Theobald, Danby och Ailwood (2011) fokuserar i sin studie på barns delaktighet. 

Författarna lyfter fram att barns delaktighet (participation) i förskola och skolmiljöer idag 

är allmänt accepterat. Theobald, Danby och Ailwood skildrar vidare att när barn tillåts att 

var deltagande och möts som subjekt i verksamheten skapas förutsättningar för 

demokratiskt förhållningssätt, engagemang och tilltro till sitt eget lärande. Däremot påvisas 

att i praktiken blir barns deltagande i sitt lärande mer en checklista än ett reellt sätt att 

arbeta. Just att pedagoger och lärare inte tar vara på den kunskap och erfarenhet som barn 

och elever förmedlar kan utgöra ett hinder. Emellertid menar Theobald, Danby och 

Ailwood att en barriär som kan uppstå är om pedagoger och lärare inte lyssnar på vad barn 

och elever förmedlar angående lärmiljö och sitt lärande (Theobald, Danby & Ailwood, 

2011).  

 

I likhet med Theobald, Danby och Ailwood (2011) beskriver Andersson (2017) vikten av 

att lyssna på elevers röster i skolsammanhang (Theobald, Danby & Ailwood, 2011; 

Andersson, 2017). Andersson (2017) går vidare i resonemanget och menar att processen 

inte får stanna vid att enbart lyssna på elevers röster utan att även agera utifrån elevers 

upplevelser av sina lärmiljöer och sitt lärande. Det framgår att när elevers röster blir 

lyssnade till i skolsammanhang kan skolutveckling främjas. Vidare för Andersson ett 

resonemang om att utveckla lärandet innebär att lärandet blir transparant för eleven. När 

det i en klassrumskontext blir transparant för elever vad som ska genomföras och varför 

samt med vem skapar det möjlighet att styra och vara aktivt delaktiga i sitt lärande, vilket 

även Anderssons resultat påvisar d.v.s. att när elever har kontroll över sitt lärande ökar 

deras intresse för skolarbete. Däremot beskriver Andersson att skapandet av lärmiljöer som 

är trygga men samtidigt utmanar eleven kan vara en prövande uppgift. Andersson påvisar 

vidare i sin avhandling att i skolan har begreppet delaktighet fått betydelse i förhållande till 

en inkluderande, vilket kräver att begreppet delaktighet definieras. 

 

Desto viktigare blir det att definiera begreppet i förhållande till skolans verksamhet. I den 

internationella klassifikationen, ICF1 definieras delaktighet som en individs engagemang i 

en livssituation. Engagemang och delaktighet förutsätter varandra. (Andersson, 2017, s.57) 

 

Med hänsyn till definitionen ovan innebär det: vad eleven gör tillsammans med andra, hur 

engagerad eleven är samt om det som genomförs uppfattas som meningsfullt, påverkar 

elevens upplevelse av delaktighet. Delaktighet beskrivs som en subjektiv upplevelse hos 
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eleven som inte är observerbar. Det innebär att delaktighet har en större betydelse än att 

eleven är inskriven i en skola och genom klass-/gruppindelning fått en tillskriven 

delaktighet. I sin avhandling skildrar Andersson att ”vi-känslan”, den subjektiva känslan 

av tillhörighet är avgörande för elevens delaktighet. En kultur där lärande främjas utmärks 

av att elever är delaktiga, engagerade och upplever en tillhörighet (Andersson, 2017). 

Begreppet delaktighet relateras i vårt examensarbete till ovanstående resonemang d.v.s. 

nära förknippat med engagemang, tillhörighet samt att det är en subjektiv känsla som ägs 

av barnet/eleven.  

 

4.3 Sociala relationer 
Vi kommer här att beskriva vår förståelse av begreppet social kompetens och hur barn får 

kunskaper och färdigheter i sociala situationer och handlingar. Vi har tittat på forskning om 

hur förskolor och skolor arbetar med och prioriterar elevers möjligheter att utveckla social 

kompetens.  Vår definition av begreppet handlar om att vi vill fånga och sätta ljuset på den 

läroprocess som leder fram till en social kompetens som barnet/eleven har nytta av i alla 

olika sammanhang och kontexter. Vi syftar alltså på de färdigheter som barnet behöver i 

sociala sammanhang och inte som en metod i undervisning. Social kompetens utvecklas 

och lärs i samspel med andra och i skolan är elever i ständigt samspel med andra elever. 

Thornberg (2006) studerar i sin doktorsavhandling vilka de mest framträdande dragen i den 

vardagliga värdepedagogiska praktiken är och hur kan de beskrivas och förstås. Han finner 

att lärares arbete med värdepedagogik i stor utsträckning handlar om att reagera och agera 

när elever överträder regler. Till största del är det ett reaktivt regelarbete som är en naturlig 

del av skolvardagen och med fokus på hur elever är och beter sig i det vardagliga livet i 

skolan. Det sker oftast oplanerat och delvis oreflekterat. Lärarna förmedlar och 

upprätthåller regler fortlöpande i interaktioner med eleverna. Thornberg kommer också 

fram till att lärarna ibland använder sig av en vuxenmakt som innebär att det är lärarna som 

bestämmer vilka regler som ska finnas och eleverna tolkar lärarens intervention och handlar 

därefter. Samtidigt visar studien att lärarna även använder sig av en resonerande fostran för 

att förklara regler och deras poänger vilka lockar fram förklaringar hos elever. Samtal där 

pedagogerna hjälper eller stödjer eleverna i att skapa mening och förståelse för reglerna, 

kan betecknas som sokratiska samtal. Härigenom försöker de se hur saker och ting hänger 

ihop och hur handlingar och regler kan motiveras med hjälp av rimliga argument. Det 

Thornberg benämner som metainteraktioner, d.v.s. sociala interaktioner om sociala 

interaktioner, utgör lärtillfällen för elever om andra sociala interaktioner, antingen i 

generella termer eller med ett mer specifikt fokus utifrån den aktuella interaktionen eller en 

fiktiv händelse.  Även elever kan initiera ett regelarbete genom att tolka att någons handling 

som en regelöverträdelse och börja indikera för den eller de andra att det var en 

regelöverträdelse. På så sätt lär elever av varandra också (Thornberg, 2006). 

 

Förskolan ska vara en miljö som verkar för alla barns möjlighet att skapa goda relationer 

med andra barn. Jonsdottirs (2007) avhandling visar ett samband mellan pedagogers 

uppfattning om barns egenskaper och färdigheter och barns sociala tillhörighet och 
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samhörighet. Pedagoger uppfattar alltså barn utan vänner som mindre kompetenta när det 

gäller vänskapsrelationer jämfört med de barn som ingår i en vänskapsrelation. Skillnaden 

mellan pedagogernas uppfattning om de inte valda och de valda barnens egenskaper och 

färdigheter ökar i takt med de valda barnens popularitet. Anledningen till detta, menar 

Jonsdottir, kan vara att de egenskaper och färdigheter som personalen tillskriver barnen har 

betydelse för deras förmåga att utveckla goda relationer med andra barn (Jonsdottir, 2007). 

 

Ihrskog (2006) studerar elevers egna tankar och erfarenheter och vilken betydelse 

relationen till kamrater har för barns identitetsbildning och socialisation samt vad det 

innebär för deras meningsskapande och informella läroprocesser. Ihrskog finner att 

kamratgruppen kan vara ett pedagogiskt redskap för elever när de ges tillträde till redskapet. 

Det är i kamratgruppen elevers identitetsskapande sker. Att vara i en gemenskap ger en 

hälsosam identitet som skapar tillit och ömsesidighet.  Men, menar Ihrskog, elever upplever 

inte att tiden räcker för relationsarbete i skolan. De upplever att vuxna inte gör tillräckligt 

för att de ska känna trygghet, delaktighet och meningsfullhet. I vissa fall upplever elever 

dessutom att vuxna sviker och motarbetar deras relationsarbete genom gruppindelningar 

vid övergångar i skolan. I sådana fall kräver relationsarbetet mer tid, som inte finns. Ihrskog 

beskriver att det kan växa fram en misstro mot vuxna och elever känner sig svikna. För att 

bli en del av gruppen behöver elever till viss del anpassa sig till de andra, men elever som 

inte kan det riskerar att hamna i ett utanförskap. Elever uppfattar det som att de formas och 

omformas i sina kamratrelationer. På det sätt som barnet blir bemött av omgivningen 

kommer att vara avgörande för hur barnet kommer att se på sig själv och i förlängningen 

på sättet att möta andra. Därav menar Ihrskog att lärare måste arbeta aktivt med gruppen 

som pedagogiskt redskap (Ihrskog, 2006). 

 

Elvstrand (2009) resonerar om hur olika värden finns och hanteras i skolan. Utifrån 

Elvstrands resonemang kan värdena framstå som tydligt vuxeninitierade. Vilket de också 

är på ett plan, då det är vuxna som uttalar, försvarar och medierar värdena.  Elvstrand menar 

att läraren har en viktig roll i samtalandet kring värden, inte minst för att bjuda in eleverna 

att vara med och samtala. Värdena utgör ett mål för den pedagogiska praktiken. Dock är 

värdena väsentliga även utifrån ett barnperspektiv, då barn utövar sitt aktörskap i en 

skolvardag som mer eller mindre präglas av värdena, vilket i sin tur påverkar hinder och 

möjligheter för delaktighet. Vidare resonerar Elvstrand om begreppen elev och barn och 

problematiserar vad det kan föra med sig att vi benämner dem olika i det dagliga talet. 

 

Även beteckningen elev kan vara problematisk då den tenderar att reducera barnets hela liv 

genom att en viss aspekt av barnets värld och roll, i det här fallet elev i skolan, lyfts ur och 

studeras. För mig är komplexiteten kring att elever också är barn med erfarenheter utanför 

skolan självklar och något som varit ett ingångsvärde i arbetet. (s. 63 Elvstrand 2009.) 

 

4.4 Övergångar - när barn blir elever 
I Hellbom-Thibblins (2018) studie framkommer det att barn blir elever vid skiftet mellan 

förskoleklass och klass ett. Detta blir synligt genom att förväntningarna på barnet förändras 
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till att fokusera mer på ansvar som att komma i tid, sitta stilla och lyssna. Fokus ligger 

också på individuella hinder och bedömningar som är kopplade till mätbara värden. Vidare 

menar Hellbom-Thibblin att vissa aktiviteter vid övergångar mellan skolformer har 

betydelse för barns och elevers identitetsskapande och känsla av grupptillhörighet, särskilt 

för barn/elever med olika förutsättningar och behov. Det är av betydelse hur barn och elever 

möts, ges möjlighet till utveckling, uppfattas samt förstås inför och vid övergångar mellan 

förskola och förskoleklass. Om de skolförberedande aktiviteterna är för svåra för barnet, 

kan det leda till en form av utanförskap. Vidare framkommer det tendenser till en 

förskjutning av förväntningar på barnet. Det vill säga från att förskolan har fokus på barnet 

som en i gruppen där grupprocesser är centrala till att skolan har mer fokus på individen 

och individuella förmågor. När nya krav ställs på barnen vid övergångar har 

identitetsskapande processer och grupptillhörighet en betydande roll, och läraren har här 

en nyckelroll att hjälpa barnet. Hellbom-Thibblin pekar på flera olika studier som visar på 

att barns identitetsskapande process vid övergången från förskolan till skolan sker parallellt 

med skapande av en gruppgemenskap. När aktiviteter blir mer uppgiftsorienterade blir 

barnet medvetet om sig själva i förhållande till gruppen och jämför sig mer med andra än 

de har gjort på förskolan, vilket menar Hellbom-Thibblin, kan bli ett problem för barn i 

behov av särskilt stöd i identitetsskapande vid skolstart (Hellbom-Thibblin, 2018). 

 

Ackesjö och Persson (2014) påvisar att barn och elever möter flertalet övergångar mellan 

skolformer, en av de första övergångarna är från förskola till förskoleklass till skola. 

Ackesjö och Persson konstaterar vidare, genom hänvisning till tidigare forskning, att många 

barn är oroade över bytet mellan skolformerna samt att barn som har en tillhörighet i 

gruppen kan få ett försprång i lärandet. Författarna använder sig av begreppen kontinuitet 

och diskontinuitet vid övergångar. Det innebär att vid övergångar mellan olika skolformer 

bryts nästan alltid barns kontinuitet i sociala gemenskaper. Vidare ändras den fysiska 

miljön vilket innebär en fysisk diskontinuitet. Ackesjö och Persson påvisar dessutom att 

bytet av fysisk och social miljö dels kan innebär möjligheter för barnet/eleven dels upplevas 

som en förlust. I studien framkommer det att elever upplever förskoleklassen som ett år av 

”övergångar till och övergångar från” (Ackesjö & Persson, 2014, s.25). Ackesjö och 

Persson använder sig av begreppet övergångskompetenser, vilket innebär att eleven kan 

använda tidigare erfarenheter av övergångar i mötet med nya sociala gemenskaper. En 

aspekt som lyfts fram som en övergångskompetens är att kunna behålla tidigare relationer 

samtidigt som nya skapas. Det innebär enligt Ackesjö och Persson att övergångar är en 

process av anpassningar för barnet/eleven till nya kontexter och gemenskaper som kan 

generera ett förändrat deltagande i en ny kontext. Avslutningsvis påvisar Ackesjö och 

Persson att i barns upplevelser och berättelser av vad en övergång innebär finns viktig 

kunskap i hur övergångar kan förberedas (Ackesjö & Persson, 2014) 

 

Ackesjö (2013) beskriver hur barn vid övergångar till och från förskoleklass markerar och 

upprätthåller gränser mellan verksamheterna genom tal och handling d.v.s. gränser 

markeras och utmanas av barn samt blir en del av deras konstruktion av sin identitet. Genom 
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förväntningar, motstånd, avståndstagande, tillhörighet och anpassning skapar och 

återskapar barnen sin identitet och sina gränser. Detta visas genom att en del barn/elever 

efter övergång till förskoleklass inte vill besöka förskolan en bit in i höstterminen. Ackesjö 

menar att det kan tolkas som att eleverna tar avstånd från tidigare skolform eftersom de har 

skapat en ny identitet som förskoleklassbarn. Barnen har fått en tillhörighet i 

förskoleklassen. I Ackesjös tidigare forskning framkommer det att barn och elever 

förväntas uppträda på ett visst sätt i skolan. De måste förstå reglerna i klassrummet och 

anpassa sig till skolans kultur men anpassningen tar tid (Ackesjö, 2013). 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 
Examensarbetets syfte är att bidra med kunskap om elevers upplevelse av delaktighet i 

sociala lärprocesser vid övergångar mellan skolmiljöerna; förskola, förskoleklass och första 

klass, samt att belysa framgångsfaktorer som, dels främjar progression för alla barn/elever, 

dels främjar samverkan och arbetssätt som tar tillvara alla barns och elevers upplevelser 

vid övergångar. Utifrån syftets utformning finns det behov av att kunna fokusera på dels 

elevers upplevelser av delaktighet och dels sociala relationer. Därför har vi valt ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande (Lindqvist, 1999) och låtit oss inspireras av det 

situerade lärandet (Lave & Wenger, 1991) samt av Wengers (1998) sociala lärandeteori 

som grund i våra teoretiska utgångspunkter. Det finns en mängd olika förståelser av 

Vygotskijs samt Wengers och Laves teorier, nedan presenterar vi vår tolkning. 

 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 

I ett sociokulturellt perspektiv framhåller Vygotskij att den intellektuella och den 

emotionella utvecklingen är dialektiskt förenade med varandra. I ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande skapas förståelse av att människan utvecklas i samspel med andra 

och den sociala miljö vilket innebär att det inte går att särskilja individer från omgivningen 

där det subtila spelet mellan motiv och handlingar pågår. I interaktionen mellan de sociala 

relationerna utvecklar barnet intellektet genom att barnets alla förmågor - intellektuella, 

emotionella, sociala och existentiella - har sina rötter i sociala relationer. I de sociala 

relationerna utvecklar barnet ett språk och det språket använder barnet sen i sitt 

intellektuella lärande. Begreppet mediering innebär b.la. att genom språket kunna tolka och 

analysera världen. Vygotskij (Lindqvist, 1999) menade att genom mediering skapar 

människor en kommunikation och ett samspel. Vygotskij utgick ifrån att samspelet inte 

bara är en metod som stödjer lärande och utveckling, utan att samspel är utveckling och 

lärande. Människan, menade Vygotskij, kan inte skiljas från den kultur hon befinner sig i. 

Individen påverkas ständigt av kulturen och miljön runt omkring. Det kan vara avgörande 

för ett barn eller elev vilka färdigheter det klarar av beroende på hur miljön ter sig. För att 

klara så mycket som möjligt behöver barnet ha tillgång till rummet och interaktion med 

andra d.v.s. att barnet får möjlighet att träna, prova och utveckla sina färdigheter. Vidare 

behöver barnet uppleva en förväntan från vuxna, där förväntan består av att vuxna förväntar 

sig att barnet utvecklas och lär sig. Barnet blir inte bara påverkat av miljön och kulturen 
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runt omkring, utan formas av den och blir till i samspelet med miljön och andra människor. 

Vygotskijs teori bygger på att det finns en ojämlikhet mellan barn och vuxen. Den vuxne 

stöttar barnets väg till färdigheter och kunskap. Begreppet “den proximala (närmaste) 

utvecklingszonen” syftar på att barnet kan behärska något med stöd av annan innan det 

klarar det på egen hand. Just där och då när den vuxne eller en annan mer kunnig kamrat 

stöttar barnet, skapas en plattform för barnet till att behärska kunskaper eller färdigheter på 

egen hand. Att förstå vart barnet är på väg i sitt lärande blir viktigare än att veta var barnet 

befinner sig just nu (Lindqvist, 1999).  

 

5.2 Situerat lärande 

I likhet med det sociokulturella perspektivet beskriver Lave och Wenger (1991) att inom 

situerat lärandet är lärande oskiljbart från den sociala praktiken. Det innebär att lärande inte 

enbart är något som sker inom individen, som en kognitiv process, utan omfattar hela 

individen och hens handlingar. Lave och Wenger ifrågasätter det traditionella pedagogiska 

antagandet om att lärande sker dekontextualiserat, och menar att ett kognitivt fokus satte 

sin prägel på tidigare lärandeteorier, vilket har inneburit att ingen hänsyn tagits till att en 

betydande del av det lärande som sker, påverkas av kontexten. I likhet med det 

sociokulturella perspektivet menar Lave och Wenger att inom situerat lärande anses 

kunskap inte som enbart något objektivt i individen. Kunskap förändras och får ny innebörd 

beroende på i vilken kontext den används. Det innebär att kunskap först och främst är 

socialt konstruerad, tillfällig och beroende av sammanhang (Lave & Wenger, 1991). Även 

Wenger-Trayner och Wenger-Trayner (2015) beskriver att kunskap och erfarenhet inte är 

något statiskt. Erfarenhet och kunskap formar individens identitet. Som i en spegeleffekt 

formas erfarenhet och kunskap av individens och praktikgemenskapens (community of 

practice, vår översättning) definition av den (Wenger-Trayner & Wenger-Trayner, 2015).  

 

Utifrån Lave och Wengers (1991) situerade perspektiv ges möjlighet att sätta den sociala 

praktiken i första hand, och se lärande som dess produkt. Det vill säga att i det situerade 

perspektivet anses lärande ske genom deltagande i praxisgemenskaper och i kollektiva 

sammanhang. Lärande sker inte enbart i skolan eller under lektionerna. För att förtydliga 

finns här en väsentlig skillnad från andra lärperspektiv, i situerat perspektiv ses lärande som 

en integrerad del av praktiken d.v.s. lärande sker i allt. Skillnaden består i hur det situerade 

perspektivet anser att lärprocesser är helt integrerade i sociala praktiker som nämnts ovan, 

till skillnad från lärandeteorier som ser praktiker som en inordnad del i lärprocessen. Det 

vill med andra ord säga att det situerade perspektivet ser individen som först och främst en 

social varelse som samspelar med andra (Lave & Wenger, 1991). 

 

Wenger (1998) menar att som deltagare i en social tillvaro är individen deltagare i en eller 

flera praktiker, vilket Wenger benämner som praktikgemenskaper (communities of practice 

(vår översättning). Praktikgemenskaper finns överallt t.ex. förskola, förskoleklassen skola, 

fritids och hemma. I vårt examensarbete ses barns/elevers förskole-, förskoleklass- och 

skolkontext som praktikgemenskaper. Enligt Wenger innebär en praktikgemenskap 
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grupper som samlas kring situationer eller aktiviteter, både formella och informella. Vidare 

menar Wenger att individen kan ingå i praktikgemenskaper på flera olika nivåer och 

storlekar. I större organisationer ingår individen inte enbart i den stora praktikgemenskapen 

utan i flertalet mindre, som arbetslag, projektgrupper o.s.v. Wenger menar att 

praktikgemenskaper kan sammanföras genom att en individ kan delta i flera praktiker 

samtidigt. Därigenom kan kunskaper och erfarenheter från en gemenskap till en annan föras 

över. Vidare kan även dokument, riktlinjer och artefakter skapa möjlighet till att kunskap 

och erfarenhet överföras mellan olika praktiker, vilket kan skapa utbyte med andra 

gemenskaper (Wenger, 1998).  

 

För att förklara hur lärande samt kunskap uppstår menar Lave och Wenger (1991) att det 

behövs en förståelse för hur en relation uppstår mellan novis och erfaren inom en 

praktikgemenskap. Därtill hur gemenskaper skapas kring kunskap och praktik. Legitimt 

perifert deltagande använder Lave och Wenger som begrepp för processen när en novis 

blir en del av en gemenskap (Lave & Wenger, 1991). Wenger (1998) beskriver att 

legitimitet går att vinna på olika sätt i en praktik t.ex. genom att visa sig intresserad. Det 

perifera deltagandet handlar om att novisen inte har fullt deltagande i gemenskapen direkt, 

vilket i sin tur innebär att det t.ex. finns en större förståelse för novisers misstag eller om 

uppgifter blir felaktigt utförda. I den här processen har novisen möjlighet att få en förståelse 

för hur praktikgemenskapen fungerar. Legitimt perifert deltagande innebär att noviser lär 

sig färdigheter, dels genom att imitera de erfarna och dels genom att utföra uppgifter, för 

att tillslut bli fullvärdiga medlemmar i gemenskapen (Wenger, 1998). I kontrast till 

“mästare-lärling” begreppet menar Lave och Wenger (1991) att det situerade lärandet inte 

enbart sker i relationen till mästaren t.ex. läraren, utan även i relationen till omgivningen 

och de andra som finns i praktikgemenskapen. Utifrån ett situerat lärandeperspektiv är 

praktikgemenskap den kontext i vilken individen utvecklar tillvägagångssätt och identitet 

utifrån de värderingar, normer och relationer som finns, för att passa in i gemenskapen 

(Lave & Wenger, 1991). 

 

Lave och Wenger (1991) framför inom det situerade perspektivet kritik mot innebörden av 

begreppet överföring (transfer, vår översättning). Överföring innebär att den kunskap vi lär 

i ett visst sammanhang kan överföras och tillämpas i nya kontexter. Lave och Wenger 

kritiserar utgångspunkten i att förvänta sig att en kunskap som skapas i en viss kontext kan 

överföras till en helt annan kontext. Det innebär att kunskap eller erfarenhet som en individ 

tillförskansar sig i en kontext eller ett sammanhang inte automatiskt generaliseras till andra 

situationer. Kunskap och erfarenheter kan överföras mellan sammanhang, däremot utgår 

det situerade perspektivet inte från att kunskap och erfarenhet av sig självt generaliseras till 

en annan kontext (Lave & Wenger, 1991). För att kunskap och erfarenhet ska kunna 

överföras mellan olika kontexter menar Wenger (1998) att individen behöver lära sig på 

vilka sätt dessa kunskaper och erfarenheter är väsentliga och konkret användbara i 

kontexten. Ett begrepp som används är gränser (boundaries, vår översättning). 

Synliggörandet av gränser mellan praktikgemenskaper blir betydelsefullt för att individen 
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ska lära sig att se företeelser inom ett sammanhang med stöd av vad individen känner igen 

från ett annat sammanhang (Wenger, 1998). Wenger-Trayner och Wenger-Trayner (2015) 

fördjupar innebörden av att korsa gränserna mellan olika praktikgemenskaper. Författarna 

menar att när individen korsar gränser mellan olika gemenskaper finns möjlighet till 

lärande. För att gränsöverskridandet ska generera lärande behöver individen vara medveten 

om att hen är på väg in i ett nytt landskap av gemenskap (landscape of practice, vår 

översättning). Wenger-Trayner och Wenger-Trayner menar att när gränserna mellan 

gemenskaperna används medvetet kan lärande uppstå (boundaries as learning assets, vår 

översättning). För att korsandet av gränser ska generera lärande krävs det att individen eller 

gruppen fokuserar på gemenskapernas likheter och skillnader samt reflekterar över 

gemenskapernas gränser (Wenger-Trayner & Wenger-Trayner, 2015). 

 

5.4 Wengers modell över lärande 

Wengers (1998) modell belyser en komplexitet i lärprocessen.  Modellen utgörs av fyra 

delar som samverkar och är centrala för lärande. De fyra delarna skapar ett ramverk för att 

möjliggöra lärande, vilket sker inom praktikgemenskaper. Utgångspunkt för lärande är 

tillhörighet, socialt deltagande samt att aktivt delta i sociala gemenskaper, där identiteter 

skapas genom individens lärandeprocess i relation till gemenskapen. Nedan visas vår 

tolkning av modellen med en bild som följs av förklaringar av samtliga delar i modellen 

och på vilket sätt dessa bidrar till lärande (Wenger, 1998).  

 

 
 Vår tolkning av Wengers (1998) modell 

 

Begreppen; mening, praktik, gemenskap samt identitet är vår översättning av begreppen 

som återfinns i Wengers (1998) modell ovan. 

 

Mening (meaning, vår översättning), lärande som erfarenhet. Den främsta drivkraften i 

individens vilja är att vara delaktig i olika sociala sammanhang. Genom erfarenhet 
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upptäcker individen meningen i handlande och situationer, vilket motiverar individen att 

genomföra/delta i aktiviteter. 

Praktik (practice, vår översättning), lärande i utförandet. Lärande ingår i en kontext samt 

är förenat med praktiska aktiviteter och situationer.  Därför går det inte att bortse från 

praktiken vid resonemang om lärande. 

Gemenskap (community, vår översättning), lärande som tillhörighet. Kunskap är inte 

något abstrakt som finns enbart inom individen, utan kunskap kan kännas igen av andra i 

form av kompetens eller erfarenhet. Individens kunskap och erfarenhet blir betydelsefull i 

gemenskapen, d.v.s. i relation till andra deltagare. 

Identitet (identity, vår översättning), lärande som blivande. Lärande förändrar vem 

individen är, men även hur individen skapar sig själv inom den sociala kontexten i 

gemenskapen. Individens identitet skapas i situationen som individen befinner sig i. Detta 

får betydelse för om eleven identifierar sig som en lärande individ eller inte i 

praktikgemenskapen, skola (Wenger, 1998).  

 

5.5 Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 

Under denna rubrik preciseras de teoretiska utgångspunkterna och hur de används i arbetet. 

Utifrån examensarbetets syfte kommer Laves och Wengers (1991) förklaring av situerat 

lärande samt Vygotskijs sociokulturella perspektiv (Lindqvist 1999) att bli ett raster för oss 

vid insamling och bearbetning av empirin (Lave & Wenger, 1991; Vygotskij, 1978). 

Situerade lärandet förekommer när noviser erbjuds legitimt perifert deltagande i 

praktikgemenskaper, vidare menar Lave och Wenger (1991) att situerat lärande inte slutar 

när novisen blir mer erfaren i praktiken utan att processen konstant fortgår. En individ kan 

vara deltagare i flera olika praktikgemenskaper vilket innebär att lärande kan ske parallellt 

i olika grupper samt att individen kan vara en länk mellan olika gemenskaper (Lave & 

Wenger, 1991). I vårt examensarbete blir resonemanget om att individen kan ingå i flera 

olika gemenskaper intressant utifrån att vi studerar olika skolformer samt hur barn/elever 

upplever likheter eller skillnader dem emellan. Dessutom blir perspektivet användbart 

utifrån skolpersonalens samverkan och kunskapssyn mellan skolmiljöerna. Därav kommer 

kontext, skolmiljö samt praktikgemenskap att användas synonymt i examensarbetet.  

 

Wenger-Trayners och Wenger-Trayners (2015) beskrivning av att korsa gränser kommer 

att användas, gränsöverskridandet mellan olika praktikgemenskaper blir i vårt 

examensarbete av vikt i förhållande till de övergångar som barn och elever upplever mellan 

de olika skolmiljöerna. För att lärande ska uppstå vid gränsöverskridandet behöver 

barn/elever få kunskap om likheter och skillnader mellan praktikgemenskaperna (Wenger-

Trayner & Wenger-Trayner, 2015). Wenger (1998) förenar fyra olika delar i sin modell 

över lärprocessen, vilka är: mening, praktiker, gemenskap och identitet. Genom Wengers 

modell erbjuds en möjlighet att i vårt examensarbete fokusera på vilken social effekt det 

kan finnas i en kontext eller i en praktikgemenskap som kan påverkar individens lärprocess 

(Wenger, 1998). 
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6. Metodologiska överväganden 
Syftet med examensarbetet är att bidra med kunskap om elevers upplevelse av delaktighet 

i sociala lärprocesser vid övergångar mellan skolmiljöerna; förskola, förskoleklass och 

första klass, samt att belysa framgångsfaktorer som dels främjar progression för alla 

barn/elever, dels främjar samverkan och arbetssätt som tar tillvara alla barns och elevers 

upplevelser vid övergångar. Enligt Magne Holme och Krohn Solvang (1997) är det syftet 

som avgör vilken metod som blir lämplig att använda i studien. I metodavsnittet kommer 

vi presentera hur empirin samlats in för att kunna undersöka syfte och frågeställningar 

(Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). Examensarbetet är inriktat mot en organisation 

d.v.s. ett skolområde samt en samverkansprocess vid övergångar mellan skolmiljöerna 

förskola, förskoleklass och första klass. Utifrån Bryman (2011) innebär det att vårt 

examensarbete är inriktat mot ett fall det vill säga vårt examensarbete är en fallstudie. En 

fallstudie innebär en ingående undersökning av ett enda fall och den komplexitet som ryms 

inom det fallet. Ett fall kan enligt Bryman vara en organisation och ge möjlighet till att 

studera situationer inom organisationen. Examensarbetets empiri har samlats in på en skola 

och inom ett skolområde. Med andra ord genomfördes ingen komparation mellan olika 

skolors samverkan vid övergångar eller om elever inom olika skolområden upplever 

delaktighet i sociala läroprocesser på olika sätt. En fallstudie kan vara både kvalitativ och 

kvantitativ. I vårt examensarbete är det en kvalitativ fallstudie som genomförts. Fallet som 

ingår i examensarbetet ses som ett exemplifierande fall d.v.s. skolan och skolområdet kan 

anses vara typiskt för en mindre kommun i form av upptagningsområde och storlek av skola 

och skolområde. Fallet kan även anses vara exemplifierande utifrån att de flesta barn i 

förskolorna inom skolområdet går över till skolan. Eftersom det är samverkan vid 

övergångar och barns/elevers upplevelser av dessa var fallskolan en lämplig kontext att ta 

del av (Bryman, 2011). 

 

6.1 Val av metod 

 Valet av metod föll på fokusgruppsintervjuer med elever samt en fokusgrupp med 

skolpersonal. Den skolpersonal som valdes ut var förskollärare, lärare, specialpedagoger 

från förskola och skola, fritidspedagog samt rektor. I Kvale och Brinkmann (2014) framgår 

det att forskaren genom fokusgruppsintervju vill få en bild av det samspel som äger rum i 

gruppen samt läggs fokus på fördjupning inom ett visst ämnesområde (Kvale & Brinkmann, 

2014). Enligt Bryman (2011) är fokusgrupper synonymt med kvalitativ metod då fokus är 

att få fram deltagarnas uppfattningar inom ämnesområdet. Vidare menar Bryman att i 

fokusgrupper ges deltagarna möjlighet att lyfta fram frågeställningar inom området som 

anses vara av vikt samt kan gruppens meningsskapande studeras (Bryman, 2011). 

 

Enligt Bryman (2011) finns olika sätt att genomföra fokusgruppsintervju på. Det finns 

strukturerad metod som är mer av en intervju i grupp och ostrukturerad metod där det är 

färre frågor men som täcker breda områden. Den som genomför fokusgruppsintervjun 

benämns moderator eller facilitator. En fördel med fokusgruppsintervju är den låga 
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inblandningen av moderatorn som gör att deltagarnas egna intressen kan analyseras och 

kontroversiella aspekter kan föras på tal. En nackdel kan vara att diskussionen kan bli 

oorganiserad och svår att analysera samt att vissa perspektiv inte kommer upp om de inte 

introduceras. Valet föll på att genomföra fokusgruppsintervjuer med färre frågor eftersom 

det gav oss möjlighet att få en bredare förståelse av området. Genom att använda metoden 

fokusgruppsintervju gavs möjlighet att få värdefull information om hur deltagarna tänker 

och därmed få bredare kunskap inom det område vi valt att undersöka. Framförallt var 

syftet är att få möjlighet att lyssna på vad deltagarna, elever respektive skolpersonal, 

upplever som viktiga aspekter utifrån presenterade frågor. Vidare var målet ett samtal där 

deltagarna resonerar sig fram utifrån de frågor som ställts. Vid båda fokusgruppsintervjuer 

användes även elva bilder. Eftersom bildernas syfte var att starta samtal för att få kunskap 

om individuella likheter och skillnader i deltagarnas åsikter, har vi valt bilderna utifrån att 

de ska representerar lärandesammanhang från skolmiljöerna, förskola, förskoleklass samt 

skola, vi har valt bilderna utifrån att vi ville ha olika alternativ till lärandesammanhang, 

vilket kan skapa en bredd i samtalet. Vi vill förtydliga att bilderna inte är hämtade från ett 

färdigt arbetsmaterial. I fokusgruppen med eleverna ombads de att rangordna bilderna 

utifrån begreppet, delaktighet utifrån de tre olika skolmiljöerna d.v.s. eleverna rangordnade 

bilderna tre gånger. Pedagogerna ombads att rangordna bilderna utifrån begreppen, lärande 

och kunskapssyn d.v.s. det skedde en rangordning.  I bilaga sju har varje bild tilldelats ett 

numer från 1 till 11 i bilaga går det även att ta del av vad bilderna ska representera (se 

bilaga 7). Det bör nämnas att vi inte informerade deltagarna om vår tanke om vad bilderna 

föreställer och representerar innan rangordningen genomfördes. Bildernas numreringar 

återkommer i presentationen av resultatet. Där det bredvid varje bild finns en textruta där 

numreringen presenteras i den ordning som deltagarna rangordnat bilderna i. Moderatorn 

introducerar frågorna och ingriper om samtalet avstannar eller om behovet av att ställa 

följdfrågor eller få förtydliganden. Det är sällan moderatorn behöver ställa många frågor 

eftersom de olika ämnesaspekterna går över i varandra under samtalets gång. I en 

fokusgruppsintervju finns ingen klar målsättning med vad gruppen ska komma fram till 

därför är samtalet i sig det väsentliga (Bryman, 2011). 

 

6.2 Urval 

Utifrån syftet fanns behovet att möta elever som hade upplevt de olika övergångarna samt 

att möta personal från de olika skolformerna för att få en förståelse för hur de arbetar med 

övergångar. Vi valde därför att söka upp ett skolområde där vi kunde följa barn/elever 

genom två övergångar och träffa personal som är ansvariga vid övergångar samt som 

lämnar över eller tar emot elever från samma geografiska område. Vid insamlingen av 

empirin valde vi att genomföra två fokusgrupper. Bryman (2011) menar att i kvalitativ 

forskning som använder sig av samtal är ett målinriktat urval att rekommendera. Det vill 

säga genom ett målinriktat urval, medvetet valda respondenter, ökar möjligheten att urvalet 

besitter den kunskap som belyses i frågeställningen. Men vidare även för att öka 

tillförlitligheten i studien. Vidare framgår det från Bryman att inom fokusgrupper är den 

vanligaste gruppstorleken 6-10 deltagare. Det målinriktade urvalet i studien föll på elever 
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som går i första klass, eleverna kommer från två klasser på samma skola. Eleverna valdes 

ut av sina lärare och det var 4 elever från klass 1A och 3 elever från klass 1B som deltog. 

Det målinriktade urvalet i examensarbetet är dessa elever från första klass d.v.s. elever som 

upplevt de övergångar som var vårt syfte att införskaffa empiri om. Ytterligare ett urval var 

de deltagare som deltog vid fokusgruppen för skolpersonalen. Deltagarna representerade 

de olika skolformernas yrkesroller d.v.s. vid fokusgruppen med pedagogerna ingick 

följande yrkesroller; en förskollärare från förskolan, en specialpedagog från förskolan, en 

förskollärare från förskoleklass, en lärare från grundskolan, en fritidspedagog, en 

specialpedagog från skolan och en rektor ingick i det målinriktade urvalet. Vi fick därmed 

en bredd i yrkesprofessioner genom hela överlämningsprocessen från förskola till 

förskoleklass och skola, vilket var vårt syfte med urvalet av pedagoger (Bryman, 2011). 

Rektor och specialpedagog i förskolan valde ut vilka som hade möjlighet att delta vid 

tidpunkten för fokusintervjun. Det framgick vid tidpunkten när vi skulle genomföra 

fokusgruppsintervjun med pedagogerna att förskolechefen och fritidspedagogen hade fått 

förhinder. 

 

6.3 Genomförande 

Insamlingen av empirin till examensarbetet genomfördes under vårterminen 2019 i en 

mindre kommun i södra Sverige. Skolområdet består av en skola med klasser från 

förskoleklass till årskurs sex och tre tillhörande förskolor, en större med sex avdelningar 

samt två förskolor med tre avdelningar vardera. En av förskolorna ligger i direkt anslutning 

till skolan. På skolan går ca 350 elever fördelat på två klasser per årskurs. Skolområdet är 

centralt belägen i kommunen och har ett större upptagningsområde med elever från olika 

socioekonomiska områden.  

 

Vi började med att ta telefonkontakt med förskolans förskolechef, förskolans 

specialpedagog och skolans rektor, för att fråga om det fanns intresse av att delta. Vid första 

kontakten berättade vi kort om vår studie och hur vi tänkt upplägget. Därefter skickades 

missivbrevet, samtyckeslapp till personal, informationsbrev och samtyckeslapp till 

föräldrar ut. För att ta del av missivbrev, informationsbrev samt samtyckesblanketter se 

bilagor 1,2,3 och 4. Det var skolans rektor som tillfrågade skolpersonalen om de ville 

medverka. De som tillfrågades att delta från skolpersonalen, var personal med yrkesroller 

som vi angett i samtalet med rektorn som vi ville intervjua. Rektorn bistod även med att 

bestämma en tid då alla kunde. Vi meddelade sen tid och plats till förskolans 

specialpedagog som i sin tur informerade och tillfrågade en förskollärare. 

Specialpedagogen hade tidigare sagt att det var bättre att kollegorna på skolan fick 

bestämma tid eftersom hon bedömde att de på förskolan hade lättare för att komma ifrån 

verksamheten. Eftersom vi arbetar med examensarbetet i par valde vi i kontakten med 

skolan att en av oss var den som skötte all kontakt för att det inte skulle bli för många 

pågående konversationer samtidigt. När vi fått bekräftat vilka datum som passade dem, 

valde vi att även förtydliga examensarbetets intresseområde genom att via mail skicka ut 

syftet med examensarbetet samt frågorna som skulle användas vid fokusgrupperna, för att 
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ta del av utskicket se bilaga 5 och 6.  Utifrån Kvale och Brinkmann (2014) var frågorna till 

fokusgruppsintervjuerna utformade för att vara öppna och på så vis öka möjligheten att få 

in en rik variation med synpunkter inom de olika frågorna. Däremot förberedde vi oss med 

följdfrågor om behovet uppstod. Som stöd vid utformandet använde vi oss av Kvale och 

Brinkmanns tablå 7.2 språkliga former av frågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Alla 

deltagare i fokusgruppen för skolpersonalen fick frågorna mailade till sig däremot fick inte 

barnen möjlighet att ta del av frågorna innan fokusgruppsintervjun. 

 

Verksamhetsbesök 

Vi var på skolan två sammanhängande dagar varav en bestod av verksamhetsbesök. 

Besöken syftade till att ta del av elevernas skoldag. Det gav även möjlighet för oss att kunna 

presentera oss innan fokusgrupperna under dag två. Det huvudsakliga syftet med 

verksamhetsbesöket var att bekanta oss med eleverna inför fokusgrupperna. 

 

Verksamhets

besök 

Aktivitet: Vårt fokus: 

Kl.8.30 Anländer till skolan. Presenterar oss för 

lärare och rektor. 

Att få en förståelse för hur elevernas dag var 

planerad samt få en första träff med lärarna samt 

rektor. 

Kl.8.45 Lektion, vi deltar i klass 1Bs lektion samt 

presenterar oss för eleverna. 

Att få ge eleverna en förståelse för varför vi var där. 

Kl.9.15 Lektion, vi deltar i klass 1As lektion samt 

presenterar oss för eleverna. 

Att få ge eleverna en förståelse för varför vi var där. 

Kl.9.45 Rast, vi är med eleverna vid rasten. Att möta eleverna i ett annat sammanhang än vid en 

lektion, relation, förståelse för skolans uppbyggnad. 

Kl.10.15 Lektion, vi deltar växelvis i klassernas 

undervisning. 

Att delta i elevernas aktiviteter samt mötas innan 

fokusgrupps intervju. 

Kl.11.00 Lunch och matrast.   

Kl.12.00 Lektion, vi deltar växelvis i klassernas 

undervisning. 

Att delta i elevernas aktiviteter samt mötas innan 

fokusgrupps intervju. 

Kl.13.00 Dagen avslutas för eleverna. Vi går över 

till förskoleklassens lokaler. 

Förståelse för skolans organisation/uppbyggnad. 

Presenterar oss för förskolklassläraren inför 

fokusgrupps intervju. 

Kl.14.00 Vi lämnar skolan.   

(Schematiskbild över fältstudiedagen) 

 

Första dagen kom vi till skolan kl.8.30. I förväg hade vi meddelat när vi skulle komma, så 

en av lärarna tog emot oss. Vi träffade lärarna för klass 1A och 1B och presenterade oss för 
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dem. Vid samma tidpunkt kom rektorn vilket gav oss möjlighet till att presentar oss för 

rektorn. En av lärarna samt rektorn skulle delta i fokusgruppsintervjun för skolpersonalen. 

Därefter presenterade vi oss för klass 1B och berättade lite om oss själva och i vilket syfte 

vi var på skolan. Efter lektionspasset skulle klass 1B på idrott. Vi bytte då och gick över 

till klass 1A för att presentera oss även där. Efter lektionen följde vi med eleverna ut på 

deras rast. Vi följde eleverna resterande delen av deras skoldag. När eleverna slutade sin 

dag vid kl.13.00 valde vi att gå för att se förskoleklassens lokaler. Vid besöket i 

förskoleklassen presenterade vi oss för förskolläraren i förskoleklass som även skulle delta 

vid fokusgruppsintervjun. Efter besöket i förskoleklass fick vi information om vilka elever 

som skulle delta vid fokusgruppen dagen efter. Vi fick även tillbaka de underskrivna 

samtyckesblanketterna från vårdnadshavarna. Vid kl.14.00 lämnade vi skolan första dagen. 

 

Fokusgrupper 

Andra dagen kom vi till skolan kl.8.30. Inför genomförandet av fokusgrupperna under dag 

två valde vi att en av oss var moderator inför intervjun i fokusgruppsintervjun med eleverna 

och en var moderator i intervjun i fokusgruppen med skolpersonalen. Det bör nämnas att 

båda deltog i samtalet däremot styrde moderatorn samtalet. Bryman (2011) beskriver att 

det rekommenderas vid fokusgrupper att moderatorn inleder fokusgruppen, vilket vi gjorde 

i båda fokusgruppsintervjuerna. Vidare utifrån Brymans rekommendation inleddes båda 

fokusgrupperna med att alla i grupperna fick säga sina namn. Därefter presenterade vi syftet 

med examensarbetet och fokusgruppsintervjuernas upplägg. Vid fokusgruppen med 

skolpersonalen fick deltagarna även berätta vilken yrkesroll de hade samt vilken skolform 

de tillhörde. De fick även möjlighet att skriva under samtyckesblanketten innan 

fokusgruppsintervjun startade. Inledningsvis vid båda fokusgrupperna informerade vi om 

hur lång tid fokusgruppen skulle ta i anspråk t.ex. informerade vi eleverna att 

fokusgruppsintervjun skulle avslutas strax innan eleverna skulle gå och äta. Avslutningsvis 

tackades deltagarna i båda grupperna och det framgick hur den insamlade empirin skulle 

användas (Bryman, 2011). 

 

Fokusgruppsintervju med eleverna 

Deltagare: När: Avslutades

: 

Moderator: Frågorna fokuserades på: Bilder: 

Elever, antal 7. Kl.10.00 Kl.10.45 Johanna Elevernas upplevelse av 

övergångar samt de olika 

skolmiljöerna. 

11 stycken. 

Se bilaga 7. 

(Schematisk bild av fokusgruppsintervju med elever) 

 

Inför fokusgruppsintervjun med eleverna, sökte vi först upp de elever som skulle delta för 

att frågade om de fortfarande ville medverka. Vid kl. 10.00 genomfördes fokusgruppen 

med eleverna. Alla som tillfrågats valde att delta i fokusgruppen. Fokusgruppen med 

eleverna genomfördes i ett mindre rum mellan de två klassrummen till klass 1A och 1B. 
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Rummet var välkänt för båda klasserna. Rummet används för gruppaktiviteter men även 

för lek. Vi valde att sitta på golvet då vi upplevde att vi kom långt ifrån varandra när vi satt 

vid bordet som fanns i rummet. Vi berättade för eleverna att de fick gå tillbaka till 

respektive klassrum när de ville d.v.s. avbryta sitt deltagande om de önskade det. Vi visade 

även hur vi skulle spela in samtalet under fokusgruppsintervjun och att det endast var 

ljudupptagning och att ingen skulle bli filmad eller fotograferad. Cirka 25 minuter in i 

fokusgruppen visade vi bilderna (se bilaga 7) som skulle representerade olika 

lärandesituationer. Resterande tid användes bilderna och eleverna fick rangordna bilderna 

utifrån våra frågor, t.ex. När ni tittar på bilderna som ni tagit av lärandesituationer kan ni 

gemensamt rangordna bilderna från 1-5 där 1 är den bild där ni tycker att det viktigaste 

lärandet sker? Efter varje gång som eleverna ansåg att rangordningen var klar togs ett 

fotografi av bilderna, inga elever vad med på bilderna. Sammanlagt tog 

fokusgruppsintervjun med eleverna ca 45 minuter d.v.s. från kl.10.00 till kl.10.45 och totalt 

deltog sju elever. På elevernas begäran spelades även en del av fokusgrupps material upp 

för de deltagande, vilket gav oss möjlighet att fördjupa eller att få vissa resonemang 

förtydligade. Därefter avslutades fokusgruppen. För att ta del av frågorna som användes 

vid fokusgruppen med eleverna se bilaga 6. 

 

Fokusgruppsintervju med skolpersonal 

Deltagare: När: Avslutades: Moderator: Frågorna fokuserades på: Bilder: 

Skolpersonal, 

antal 7. 

Kl. 12.00 Kl. 13.00 Katarina Skolpersonalens samsyn, 

arbetsgång vid övergångar, 

kunskapssyn. 

11 stycken. 

Se bilaga 7. 

(Schematisk bild av fokusgruppsintervju med skolpersonal)  

 

Vid kl.12.00 genomfördes fokusgruppsintervjun med skolpersonalen. De som deltog var: 

rektor, specialpedagog från skolan, specialpedagog från förskolan, förskollärare, lärare i 

första klass och förskollärare i förskoleklass, totalt deltog 6 personer vid fokusgruppen. 

Fokusgruppen tog 1 timme att genomföra d.v.s. från kl.12.00 till kl.13.00 Ursprungligen 

skulle även förskolechefen samt fritidspedagog deltagit med de båda hade fått förhinder. 

Rektorn var tvungen att avvika efter ca 20 minuter. Vid fokusgruppsintervjun med 

personalen började vi med att skicka runt en samtyckesblankett för allas underskrift. Vi 

visade även hur vi skulle spela in samtalet under fokusgruppen och att det endast var 

ljudupptagning och att ingen skulle bli filmad eller fotograferad. Fokusgruppen 

genomfördes på rektorns arbetsrum där det fanns möjlighet att sitta ostörda och det fanns 

utrymme för alla.  Cirka 40 minuter in i fokusgruppen visade vi bilderna (se bilaga 7) som 

skulle representera olika lärsituationer och där bör det nämnas att personalen fick använda 

samma bilder som eleverna. Här användes t.ex. frågan; Utifrån lärandeperspektiv, hur vill 

ni tillsammans rangordna de bilder som finns framför er? Beskriv och motivera varför och 

hur ni resonerar? Resterande tid av fokusgruppsintervjun ägnades åt bildernas 

rangordning. Precis som vid fokusgruppen med eleverna togs här ett fotografi av hur 
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bilderna rangordnas, ingen av deltagarna var med på fotografiet. Efter avslutade fokusgrupp 

lämnade vi skolan, vid ca kl.13.30. För att ta del av frågorna som användes vid 

fokusgruppsintervjun med skolpersonalen se bilaga 6. 

 

6.4 Bearbetning 

För att skapa en transparens och förståelse för den empiri som samlats in har Brymans 

beskrivning av tematisk analys använts som utgångspunkt. Vid en tematisk analys är fokus 

mer på vad som sägs än hur det sägs. Enligt Bryman (2011) innebär en tematisk analys att 

materialet som samlats in delas in i olika teman. Bryman beskriver att genom noggrann 

läsning av empirin kan olika kärnteman bli synliga. Vidare menar Bryman att inom varje 

kärntema kan olika subteman förekomma. Det rekommenderas vid sökandet av teman i en 

tematisk analys att författaren är uppmärksam på b.la. repetitioner, likheter och skillnader, 

saknad data, teorirelaterat material i den insamlade empirin. Bearbetningen av empirin 

påbörjades genom att vi noggrant och vid upprepade tillfällen lyssnade av 

ljudupptagningarna. Därefter inleddes transkriberingen av empirin. Enligt Bryman innebär 

transkribering att författarna så ordagrant som möjligt, med hänsyn till otydligheter och låg 

ljudnivå, skriver ner det respondenterna sagt i ett dokument (Bryman, 2011). Inför 

transkriberingen av ljudupptagningen från fokusgrupperna, valde vi att dela upp vem som 

skulle transkribera empirin från de olika fokusgruppsintervjuerna. Vi båda spelade in 

samtalen från fokusgrupperna vilket gav möjlighet att ha tillgång till all insamlad empiri 

samt fanns det kopior av ljudupptagningarna. När transkriberingen var genomförd kunde 

vi urskilja begrepp och meningar som var väsentliga i förhållande till syftet och 

frågeställningarna. Begreppen och meningarna färgkodades i dokumentet och sorterades 

därefter i kategorier utifrån relevans. Elevintervjuerna och pedagogintervjuerna 

transkriberades var för sig däremot kunde vi i kategorierna se mönster och likheter mellan 

pedagog- och elevintervjuerna. Utifrån dessa mönster och likheter reducerades antal 

kategorier ner betydligt. Ur reduceringen av kategorierna växte olika teman fram. Pedagog- 

och elevintervjuer har analyserats var för sig eftersom frågorna som ställdes i respektive 

fokusgrupp vände sig till de olika deltagarna. Eleverna fick mer frågor om upplevelse av 

delaktighet och pedagogerna fick fler frågor om framgångsfaktorer. Det medför att vi har 

fått olika utfall i resultaten d.v.s. under vissa rubriker är svaren ojämnt fördelat. I resultat 

och analysavsnittens disposition används dessa teman som rubriker. De citat vi har med i 

resultatdelen har vi valt att skriva ut i skriftspråk för förståelsens skull. Vi bedömer att det 

inte påverkar validiteten. Enligt Kvale och Brinkman (2014) bör forskaren återge citat i 

skriftspråklig form för att underlätta för läsaren. Talspråk som innehåller upprepningar, 

utvikningar och pauser kan vara svåra att förstå och eftersom läsaren är obekant med 

kontexten bör citaten skrivas i skriftspråk i slutrapporten. Nedan preciseras hur de 

teoretiska utgångspunkterna tillsammans med våra frågeställningar kommer att användas i 

tematiseringen av empirin. 

 

Lave och Wengers (1991) situerat lärande samt Vygotskijs sociokulturella perspektiv har 

använts som ett raster för oss vid bearbetningen av empirin (Lindqvist, 1998; Lave & 
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Wenger, 1991). Wengers (1998) antaganden om att en individ kan vara deltagare i flera 

olika praktikgemenskaper blir användbart i analysen av empirin. I vårt examensarbete blir 

resonemanget intressant utifrån att vi beskriver olika praktikgemenskaper/skolmiljöer som 

eleverna har upplevt. Vidare ger det även en ingång till att fokusera på hur eleverna 

upplever likheter eller skillnader i form av möjlighet till att vara delaktig i sitt lärande 

mellan skolmiljöerna. Ytterligare är praktikgemenskaper användbart utifrån hur den 

samverkande skolpersonalen förhåller sig till eventuella likheter och skillnader som finns 

inom de olika skolformerna (Wenger, 1998). Lave och Wengers (1991) begrepp Legitimt 

perifert deltagande används i analysen för att kunna precisera elevernas process från att 

vara noviser blir en del av en gemenskap inom en ny skolmiljö (Lave & Wenger, 1991).  

 

Wenger-Trayner och Wenger-Trayner (2015) beskrivning av korsandet av gränser blev i 

vårt examensarbete användbart i förhållande till de övergångar som barn och elever 

upplever mellan förskola - förskoleklass - första klass. Vidare ger Wenger-Trayners och 

Wenger-Trayners resonemang om korsandet av gränser oss möjlighet vid bearbetningen att 

fokusera på skolpersonalens beskrivning av framgångsfaktorer, samverkan och samsyn vid 

övergångar. Men framförallt att få syn samt inrikta oss på elevernas upplevelser av att korsa 

gränser mellan olika skolformer (Wenger-Trayner & Wenger-Trayner, 2015). Wengers 

(1998) modell över lärprocessen ger i vårt examensarbete en ingång till att fokusera på 

vilken social effekt det kan finnas i en kontext eller i en praktikgemenskap som kan påverka 

individens lärprocess. Det vill säga genom Wengers modell kan vi ställa likheter och 

skillnader i elevernas beskrivningar i förhållande till de begrepp som finns i modellen 

(Wenger, 1998). 

 

 6.4.1 Validitet och reabilitet 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan examensarbetets metodavsnitt rannsakas genom 

begreppen reliabilitet, validering samt generalisering. Rapportens metod går att återskapa 

eftersom det finns en beskrivning av hur metoden genomförts. Däremot finns det variabler 

som kan försvåra återskapandet som t.ex. skolområdets utformning och organisering. Det 

går inte att generalisera resultatet i rapporten eftersom rapporten begränsas till ett fall det 

vill säga ett skolområde. Däremot kan de slutsatser som framkommit i fallstudien vara till 

gagn för andra skolområden vid övergångsarbeten mellan skolformer. En validering av 

examensarbetet utifrån resultat och analysdelen är att data som samlats in har tolkats av oss 

som författat examensarbetet. Resultatet har vidare analyserats utifrån våra valda teoretiska 

utgångspunkter perspektiv. Om någon utomstående hade haft tillgång till samma empiri är 

det möjligt att materialet hade tolkats annorlunda eller ur ett annat teoretiskt perspektiv och 

därmed resulterat i andra slutsatser. En fördel med valet att använda fokusgruppintervju är 

den låga inblandningen av moderatorn som gör att deltagarnas egna intressen kan 

analyseras. På det sättet diskuteras det som deltagarna upplever vara av vikt i 

sammanhanget. Fokusgruppsintervjuer gör å andra sidan att materialet kan bli mer 

komplicerat och tidsödande att skriva ut och analysera eftersom det resulterar i stora 

mängder data (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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6.5 Forskningsetiska aspekter 

I genomförandet av datainsamlingen har de forskningsetiska principerna som 

Vetenskapsrådet (2019-02-28) lyfter fram tagits i beaktande för att skydda deltagarnas 

identitet. De krav som framställs inom svensk forskning är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. För att efterleva kraven har 

vi informerat de som deltagit i studien om examensarbetets syfte samt att deltagandet var 

frivilligt. Deltagarna har informerats om att de kan avsluta deltagandet när som helst under 

studien.  Deltagarna informerades om att alla personuppgifter, skolans namn samt skolans 

lokalisering anonymiseras i examensarbetet. Vidare informerades deltagarna om att 

informationen förvaras i en lösenordskyddad dator som bara vi har tillgång till under 

arbetets gång och att all data därefter raderas. Det gavs även information om att empirin 

som samlades in endast används för examensarbetet samt vårt kunskapsinhämtande 

(konfidentialitetskravet). Eftersom elever deltog i insamlandet av empirin har 

samtyckesblanketter samt ett informationsbrev skickats ut till samtliga vårdnadshavare. 

Vårdnadshavarna hade återlämnat samtyckesblanketterna till skolan innan vår första dag 

på skolan. Vidare har skolpersonalen som deltog vid fokusgruppsintervjun skrivit under en 

samtyckesblankett samt fått information om syftet med vårt examensarbete. Vidare fick 

elever samt skolpersonal information om vad som skulle ske under de dagar som vi besökte 

skolan.  

 

Enligt informationskravet informerade vi personalen genom att skicka ut missivbrev samt 

frågorna till fokusgrupp intervjun via allas personliga mailadresser. Eleverna informerades 

i förhand om att vi skulle besöka skolan genom respektive lärare i klasserna. I anslutning 

till genomförandet sökte vi upp eleverna som var utvalda att delta vid fokusgruppen för att 

fråga om de ville medverka. Vi ville på så sätt försäkra oss om att eleverna var medvetna 

om att deltagandet var frivilligt (Vetenskapsrådet, 2019-02-28 ). Enligt Kvale & Brinkmann 

(2014) är det bra att det finns ett avtal som är undertecknat av både deltagare och forskare 

där deltagarna ger sitt samtycke till att delta. Vidare resonerar de om att mängden 

information kan vara av betydelse för utfallet. Att informera om en studie som en individ 

ska delta i kan vara en balansgång mellan att ge för detaljerad information och att utelämna 

aspekter som kan vara av betydelse för individen. Vi ville inte styra våra informanter allt 

för mycket och valde därför att vara relativt breda och allmänna i vad vi hade för tankar 

och förväntningar kring innehållet (Kvale & Brinkmann, 2015).  

 

För att ytterligare trygga konfidentialiteten valde vi också att inte ange vem som sa vad 

utifrån namn, kön eller profession utan istället betrakta individerna som en del av gruppen 

och gruppen som en helhet. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) kan det vara en konflikt i 

det etiska kravet att skydda deltagarnas identitet men ändå bibehålla de grundläggande 

principerna för vetenskaplig forskning. Vi är medvetna om att detta kan göra det svårare 

för andra forskare att upprepa studien men gjorde ändå bedömningen att informationen att 
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de två gruppernas deltagare var “elever i första klass” och “pedagoger” var tillräcklig för 

eventuella framtida undersökningarna (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

7. Resultat och analys 
I resultat och analysavsnittet har vi valt att presentera resultatet utifrån de teman som 

framkommit i dataanalysen. I varje tema presenteras den insamlade empirin från elever och 

skolpersonal och därefter analyseras den i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna.  

 

7.1 Delaktighet och inflytande 

I avsnittet Delaktighet och inflytande kommer först elevernas beskrivning av delaktighet 

och inflytande i förhållande till de olika skolmiljöerna att presenteras. Därefter redovisas 

elevernas beskrivningar av delaktighet och inflytande oberoende av skolmiljö. 

 

Första klass 

Eleverna beskriver att deras upplevelse i första klass är att de har inflytande över innehållet 

under lektionen. En elev beskriver hur de kan agera för att få inflytande över innehållet: 

“Säga till fröken kan vi inte göra en lampa någon gång på tekniken och lära oss hur de 

fungerar.” Flertalet av eleverna håller med om att de kan säga till sina lärare om det är något 

särskilt som de vill lära sig. De beskriver även att de kan påverka hur de lär samt att eleverna 

själva bestämmer när de lär. Utifrån möjligheten att ha inflytande och delaktighet i sitt 

lärande beskriver en elev att “Man kan lära sig att lära sig och göra lite vad man vill 

ibland.”.  

 

Förskoleklass 

I förskoleklassen framkommer det att eleverna upplevde delaktighet samt möjlighet till 

inflytande. Eleverna tillfrågas om de upplevde att de fick vara med och bestämma när de 

gick i förskoleklass “hrrmm ja lite.”.  Därefter beskriver en annan elev att de b.la. fick vara 

med och bestämma hur deras teckningar skulle målas. ”Vi fick bestämma hur vi skulle måla 

våra teckningar med färger och så.” Eleverna beskriver att i förskoleklass lekte de mycket 

i sandlådan vilket de inte gör nu i första klass konstaterar de. De beskriver att leken i 

sandlådan var något som de alla tyckte mycket om och att leken fick mycket tidsutrymme 

i förskoleklass.   

 

Förskola 

I förskolan beskriver några elever att de fick sitta mycket i samling när de tillfrågas om 

delaktighet och inflytande. Några andra elever motsäger den upplevelsen av delaktighet 

och inflytande i förskolan. Eleverna som inte håller med beskriver att de kunde bestämma 

över vilka aktiviteter de skulle delta i t.ex. om de ville snickra eller lyssna på saga. ”det 

gjorde vi inte på mitt dagis ja vi hade en sån uteplats där vi kunde snickra ihop bilar och 

välja och så” en annan elev fyller i ”ja och så hade vi ett tält med böcker där vi kunde sitta 
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och ligga.”. Eleverna beskriver en skillnad i sin upplevelse av delaktighet mellan 

förskolorna utifrån hur de kunde välja mellan aktiviteter.  

 

 

Generella beskrivningar  

Eleverna fick välja ut två bilder där de ansåg att det fanns mest respektive minst möjlighet 

att vara delaktiga och ha inflytande. Den bilden som valdes ut där eleverna ansåg att det 

fanns mest möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande var en bild på en aktivitet som 

genomförs i en samling. När vi frågar varför den bilden valdes ut svarar en elev att “de är 

med och bestämmer hur de ska leka.”. Flera elever instämmer i elevens påståenden genom 

att nicka eller säga “jag tycker likadant som #elevens namn#”. Den bild som eleverna ansåg 

att det fanns minst möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i var en bild på en korridor. 

När vi frågade varför de valde den bilden blev svaret att “för de får bara gå i korridoren.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden ovan visar vilka bilder som eleverna valde ut. Den översta är där eleverna ansåg att barnen på bilden 

var mest delaktiga och den nedersta där eleverna var minst delaktiga. För att se bilderna i större format se 

bilaga 7. 

 

Eleverna beskriver att de har strategier för att kunna påverka om de vill förändra något. 

Några av eleverna berättar att de vill få leka mer i skolan. Vi frågar om de kan ändra på det, 

då berättar en elev “att man kan säga till fröken att kan man inte göra det?”. Liknande 

strategi lyfts upp tidigare när vi frågar om de kan påverka innehållet på lektionerna. 

Ytterligare en generell beskrivning som är oberoende av skolform är att leken innebär att 

alla är delaktiga “alla känner sig med i leken.”. Vidare framgår det från elevernas 

beskrivningar att leken är ett tillfälle för individen att möta gruppen och samspela inom det 

sammanhanget “man får tänka, man får tänka efter lite vad man gör.” när vi ber eleven att 

fördjupa vad hen menar med att tänka efter fortsätter eleven med “att om man leker så får 

inte bara en bestämma.” Flera av de andra eleverna instämmer i elevens påstående genom 

att nicka. 

 

Bild 5 

Bild 4 

Se bilaga 7 
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7.1.2 Analys 

Inom alla skolmiljöerna beskriver eleverna att de upplever delaktighet och inflytande. 

Däremot skiljer det sig inom vilka områden som de beskriver att de har möjlighet att 

påverka.  Det vill säga i första klass beskriver eleverna delaktighet som en del av ett ämne 

och ämnets innehåll. I förskoleklass beskrivs att de kan påverka utifrån val inom en aktivitet 

och i förskolan är beskrivningarna av att kunna påverka mer förknippade med att kunna 

välja vilken aktivitet eleverna vill delta i. Förklaringarna av vilka områden eleverna anser 

är påverkningsbara kan ses i likhet med Wengers (1998) praktikgemenskaper. Det vill säga 

att elevernas kunskap och erfarenhet av delaktighet påverkas av 

praktikgemenskapens/skolformens förutsättningar. Det som går att konstatera är att 

elevernas beskrivningar av sina upplevelser av delaktighet blir påverkade av vilken 

skolmiljö vi utgår ifrån. Eleverna har erfarit åtminstone tre olika praktikgemenskaper. Inom 

dessa praktikgemenskaper har eleverna upplevt värderingar, normer, relationer, utvecklat 

tillvägagångssätt samt sin identitet. Det kan förstås som att eleverna genom sina upplevelser 

av delaktighet inom de olika skolformerna har fått erfarenhet av hur de kan få inflytande 

inom en praktikgemenskap (Wenger, 1998). Vidare går det att förstå utifrån Lave och 

Wenger (1991) att eleverna befunnits sig samt befinner sig i legitimt perifert deltagande. 

Det vill säga eleverna har retroperspektivt varit perifera deltagare i skolmiljöerna förskola 

samt förskoleklass. En roll som de även har haft eller fortfarande har i första klass. Med 

hänsyn till Wenger-Trayner och Wenger-Trayner (2015) har eleverna ingått i olika 

praktikgemenskaper där värderingar, normer och relationer finns. Det eleverna beskriver 

går att förstå som att de skapat sig tillvägagångssätt i förhållande till att korsa gränser 

mellan skolformerna (Lave & Wenger, 1991; Wenger-Trayner & Wenger-Trayner, 2015).   

 

I förhållande till elevernas beskrivning av de två bilderna och Lave och Wengers (1991) 

beskrivning av situerat lärande går det tolka att eleverna anser att delaktighet är oskiljbart 

från det sociala sammanhanget. Eleverna beskriver att i den bilden som symboliserar mest 

delaktighet är det en process där de bestämmer tillsammans vilket kan ses som att eleverna 

menar att delaktighet i förskolan, förskoleklass och skolan innefattar mer än något som sker 

inom individen (Lave & Wenger, 1991). I förhållande till delen Gemenskap i Wengers 

(1998) modell går det att tolka att eleverna ser lärande som en integrerad del i tillhörighet 

och delaktighet. Det vill säga att delaktighet är en förutsättning för att lärande ska ske. 

Utifrån de generella beskrivningarna framkommer det att leken är en strategi för eleverna 

att uppleva delaktighet samt för att skapa delaktighet för alla (Wenger, 1998). Vid bilden 

som eleverna valde ut där minst delaktighet skedde utgick eleverna från förklaringen att 

individerna på bilden inte hade någon valmöjlighet. 
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7.2 Kunskap, lärande och progression 
Nedan redovisas hur eleverna valde att rangordna bilderna utifrån lärande inom respektive 

skolform. Vid rangordning av bilderna i relation till förskolan placerades bilder med 

leksituationer högt upp men även en bild med en aktivitet vid en samling. När vi frågar 

varför bilderna placerades olika beskriver en elev det så här “vi lekte mycket mer på dagis.” 

Flera av de andra eleverna instämmer i elevens påstående.  

                                                                                                    

 

  Förskola 

 

I förhållande till bilderna är elevernas beskrivningar av lärande i förskolan konkreta som 

att “Och man lärde sig att prata.” och “Man lärde sig att gå.” Det framkommer även 

beskrivningar av lärande där det sociala lärandet påtalas t.ex. “Att kunna leka.”. En annan 

elev beskriver det sociala lärandet utifrån leken som ett lärande tillsammans “Att alla lekte 

tillsammans.”. Några elever beskriver även lärande utifrån ett omsorgsperspektiv t.ex. 

“Man lärde sig att sova lite bättre.” Det finns även ett fokus på kroppen och rörelse i 

lärandet, en elev beskriver sin upplevelse som att “Man lärde sig och klättra och springa.”. 

I rangordningen av bilder placerades bilder med leksituationer högst upp och längst ner 

placerades bilder på klassrumsaktiviteter. 

Bild 10 – Bild 9 – Bild 6 

Bild 3 – Bild 5 – Bild 8 

Bild 1 – Bild 11 – Bild 2 

Bild 4 – Bild 7 

Se bilaga 7 
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Förskoleklass 

 

I förskoleklassen beskrivs det sociala lärandet av eleverna bl.a. som att “I förskoleklassen 

lärde vi oss också att leka med andra som vi inte leker med så ofta.”. Utifrån de bilder som 

används väljer eleverna ut bilder med lek som förstahandsval när de blir ombedda att 

rangordna bilderna utifrån lärande i förskoleklassen. Däremot framkommer det även att 

eleverna upplever en ökning av ämneskunskap “I förskoleklassen lärde vi oss att mmm 

#paus# mmm lära oss bokstäver och lite så.”. Vidare beskriver en annan elev att hen 

upplevde att i förskoleklassen lärde de sig “Att räkna.”. Elevernas upplevelser av lärande i 

förskoleklassen beskrivs med fokus på gruppen, en elev beskriver lärande i förskoleklassen 

som “Att leka i grupper.” 

 

 

Första klass 

 

Bild 10 – Bild 1 

Bild 7 – Bild 11 

Bild 5 – Bild 9 

Bild 8 – Bild 6 

Bild 4 – Bild 3 

Bild 2 

Se bilaga 7 

Bild 7 – Bild 6 

Bild 10 – Bild 1 

Bild 5 – Bild 11 

Bild 3 – Bild 9 

Bild 2 – Bild 8 

Bild 4 

Se bilaga 7 
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I första klass beskriver eleverna lärande utifrån ämneskunskap, det framkommer att 

eleverna upplever lärandet förknippat med ämne. Några elever beskriver lärande som att 

det tillhör “Teknik.”, “Matte.” och “Svenska att läsa.”. I första klass beskriver eleverna att 

de upplever en förväntan på hur de ska agerar i klassrummet som en del av lärandet. En 

elev beskriver “Att sitta stilla och räcka upp handen.” som något de lär sig i första klass. 

Flera andra elever håller med genom att nicka samt genom att upprepa elevens påstående. 

Det framkommer att eleverna upplever att det sker ett socialt lärande utanför lektionstid. 

Till exempel beskriver några elever hur de tillsammans bestämde att de ville krocka med 

cyklarna. Eleverna beskriver hur de tillsammans kom överens om att de var okej att krocka. 

En annan elev beskriver hur de kan göra för att bjuda in andra i leken. I liknande 

beskrivningar av lärande i förskoleklassen berättar eleverna om ett socialt lärande som “att 

prata med varandra.”. Vid rangordning av bilderna placeras bilder som symboliserar en 

lektion högst upp. Eleverna menar att det som sker på bilden är att “ehm att de lär sig nog 

något på lektionen.”, “matte.”, “de lär sig att vänta.”. Men det framkommer även att 

eleverna tycker att det som sker på bilderna är att “ehm de lär sig att bestämma 

tillsammans.” och “att de lär sig att leka tillsammans.” Eleverna benämner leken inom alla 

skolmiljöerna men det är en skillnad i hur stor tidsåtgång som leken får ta i anspråk.  

 

Eleverna beskriver det sociala lärandet i förhållande till alla tre skolmiljöerna. I förskolan 

beskriver flera elever leken och att de lekte mer i förskolan. En elev beskriver utifrån 

förskoleklassen att “vi gjorde så här att fröknarna sa så här hela tiden att vi inte skulle slåss 

vi skulle prata.” I första klass förklara eleverna det som att “nej de pratar om annat att man 

ska vara snäll och så.”. När vi frågar eleverna om de anser att de borde vara en progression 

i förhållande till hur mycket tid leken får ta håller de med “ja för när man går i ettan då blir 

man ju större och då behöver man inte leka så mycket.” Det går att förstå utifrån elevernas 

beskrivningar att lärande i förskolan är förknippat med lek, kroppen/rörelse, omsorg och 

socialt lärande. Utifrån elevernas upplevelser övergår lärandet i förskoleklass mer till 

ämnen men även lek och ett kroppsligt lärande. I första klass beskriver eleverna att deras 

upplevelse av lärande är fokuserat till olika ämnen. Det framgår från elevernas beskrivning 

att i leken sker lärande “#otydligt# … lära oss lite mer om det när vi leker med kompisar.”. 

Vi ber om förtydligande av elevens påstående och det framgår då att eleven menar att i 

leken sker lärande.  

 

I pedagogernas diskussion om kunskapssynen i de olika verksamheterna kom frågan upp 

om kunskaper och färdigheter kan visa sig på olika sätt i de olika verksamheterna. Frågan 

ställdes om saker som barnen lärt sig och klarat av på förskolan kan förändras på något sätt 

när barnen flyttar över till en ny verksamhet? En av pedagogerna kände igen detta väl. Hon 

uttrycker det som att “... det är något som händer…” vid vissa tillfällen när barnen byter 

verksamhet. Hon menar att sidor hos barnen som inte har visat sig på förskolan kan visa 

sig i förskoleklassen. Det kan också vara vice versa, menar hon; sidor som barnet har visat 

i förskolan, kanske inte visar sig i förskoleklassen. Hon syftar på färdigheter som barnen 

har visat att de har eller inte har beroende på var barnen befinner sig.   
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Ja, från båda håll och kanter. Sidor som har visat sig väldigt tydligt på förskolan de liksom 

blir inte här, och så tvärtom. Sidor som inte visat sig på förskolan visar sig på ett helt annat 

sätt här. Så det är både och. Det är spännande för man känner ju att det stämmer ju inte kan 

man gå och tänka här. Vad var det för barn de hade? Det är något som händer här emellan. 

 

De andra pedagogerna håller med och känner igen det. En av de andra pedagogerna tror att 

det beror på att barnen blir en del av nya grupper. “Där har de varit i sin grupp.” Hon menar 

att grupperna blandas från olika förskolor när de kommer till förskoleklassen och att det då 

blir en ny dynamik i gruppen. Detta, menar hon, kan påverka vilka färdigheter som visar 

sig hos barnen. Det kan räcka med ett nytt barn i en grupp, så kan dynamiken förändras. 

Det kan också bli så, menar hon, att barnen väljer nya kompisar och det påverkar vad barnen 

klarar av eller inte klarar av. Diskussion gick över till att handla om gruppsammansättning. 

Förskoleklassens grupper är dessutom inte samma som grupperna på fritids. ”På det sättet 

får barnen två olika gruppsammansättningar när de börjar hos oss.” En tredje pedagog 

påpekar också att de inte kan förutse hur den ny gruppsammansättning kommer att påverka 

de enskilda barnen. Det påpekas att skolan styr gruppsammansättningen utifrån att de ska 

få två grupper som är så jämna som möjligt kunskapsmässigt. Föräldrarnas önskemål togs 

också upp i denna diskussion. Deras önskemål handlar oftast om barnens trygghet vid 

övergången och att barnen ska få vara i samma grupp som sina kompisar. Pedagogerna 

menar att det är viktigt med tryggheten men att de gör andra bedömningar utifrån 

verksamheten när de gör gruppindelningen. De vill att grupperna ska bli så jämna som 

möjligt i dynamik och kunskapsmässigt där eleverna kan utvecklas och lära sig så bra som 

möjligt. Den dialogen, säger de, behöver de också ha med föräldrarna, och lugna 

föräldrarna i att det kommer att bli bra.   

 

I diskussionerna kring våra bilder, framkom ett samtal kring samlingen i förskolan som ett 

lärande tillfälle. Pedagogerna pratade om att det nästan inte förekommer några samlingar i 

förskolan längre, utan en kort fruktstund istället. Pedagogen från förskoleklassen säger då 

att de har samling varje dag och påpekar att de har svårt för att få barnen att sitta stilla i 

den. Det lyfts också att samlingar kan genomföras på många olika sätt, t.ex. att bryta när 

barnen/eleverna har svårt för att sitta still och det “kryper i dem”. Pedagoger kan också 

lyssna in barnens önskemål och kompetens. En pedagog påpekar att alla bilder där det finns 

ett samspel är ett stort lärande. En annan tyckte att lärande sker väldigt mycket i bilderna 

med seriesamtal och sociala berättelser. Det finns ett stort fokus på leken och samspelet i 

samtalet. I samspelet i leken lär sig barnen, menar skolpersonalen. Ett stort fokus ligger 

också på det sociala lärandet. Det behöver inte finnas en vuxen där utan lärandet sker istället 

mellan barnen. Men, resonerar skolpersonalen, vuxna behöver ändå finnas i bakgrunden 

som ”hjälpjag” för de barn som behöver stöd i att komma in i leken eller i samspelet med 

de andra barnen. Men den vuxna kan också observera och titta på vad de behöver ha 

undervisning kring. En pedagog berättar att hon använder sig mycket av seriesamtal och 

sociala berättelser. I det arbetet kan barnet lära sig hur de ska göra istället för att t.ex. slåss 
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och få upp ögonen för andra sätt. Men, säger hon, … “det är ju inte jag som ska komma 

fram med lösningar, det är ju barnet.” 

 

“Alla bilder där det finns ett samspel är för mig ett lärande” 

“Det är ju också ett slags lärande, de slåss där och konstaterar att det inte var så bra” 

“Det är olika lärsituationer hur du agerar” 

“Om det är en situation där jag vill att de (barnen) reflekterar över något kan jag gå in och 

styra” 

“Det är ju vissa barn som inte kan ta sig in i leken”  

“På hösten kan man behöva gå in och styra i leken, de är nya för varandra” 

“De gemensamma, traditionella lekarna, turtagning, följa regler är lärande” 

 

I slutet av diskussionerna är det en pedagog som kommenterar bilden från en lektion och 

kommenterar: “Det hänger ju på om den som står där framme lyckas fånga gruppen. Det är 

en annan dynamik, men visst kan det vara ett väldigt bra samspel där också.”  

 

               

 

 

Bilden visar hur pedagogerna slutligen rangordnade bilderna utifrån samtalet. 

 

7.2.1 Analys 

Med hänsyn till Lave och Wenger (1991) kan elevernas beskrivning av ett lärande under 

rasten samt till kroppen tolkas som en upplevelse av ett ständigt pågående lärande. Genom 

att eleverna var deltagare i en praktikgemenskap där de i samspel med andra lärde sig prata, 

leka, gå och springa tillägnade sig eleverna erfarenheter. Det vill säga utifrån elevernas 

beskrivningar upplever eleverna att de införskaffar erfarenheter under andra tillfällen än 

vid samling eller lektion (Lave & Wenger, 1991). Med Wenger (1998) i åtanke och utifrån 

elevernas beskrivningar av att lära sig leka framträder det att lek-lärandet upplevs som 

centralt, framförallt i förhållande till gemenskapen i gruppen. Detta blir synligt när eleverna 

återkommande poängterar att leka tillsammans är något som eleverna upplever som 

tillfällen för lärande. Leken kan förstås som ett verktyg för att skapa en tillhörighet där 

elevernas kunskap och erfarenhet av lek blir betydelsefullt. Även skolpersonalen värderar 

Bild 9 – Bild 10 – Bild 11 

Bild 8 – Bild 6 – Bild 5 

Bild 3 – Bild 4 – Bild 7 

Bild 2 – Bild 1 

Se bilaga 7 
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samspel och lek som en avgörande aspekt i barns och elevers lärande. Det framkommer att 

skolpersonalen har en medvetenhet om att de behöver skapa förutsättning för alla barn att 

vara delaktiga i leken, vilket går att förstå som en gemensam förståelse om att alla 

elever/barn har behov av att få uppleva tillhörighet. Leken och samspelet blir utifrån 

elevernas samt skolpersonalens beskrivningar ett redskap för att alla barn och elever ska 

uppleva tillhörighet (Wenger, 1998).  

 

När bilderna användes i förhållande till elevernas lärande förändras rangordningen av bilder 

mellan de olika skolmiljöerna. Det vill säga bilderna rangordnas olika utifrån den skolmiljö 

vi samtalade med eleverna om. Genom de erfarenheter och tillvägagångssätt som eleverna 

beskriver att de tillägnat sig i klassrummet går det att se paralleller till Wengers (1998) 

modell. Elevens identitet formas i förhållande till lärande men även utifrån den gemenskap 

som eleven ingår i. Det vill säga eleverna försöker skapa sin roll och identitet som elev eller 

barn. Eleverna upplever att en del av lärandet inom praktikgemenskapen/skolmiljön 

innebär hur eleven eller barnet förväntas uppträda. Vidare går det att tolka att eleverna 

skapar sina identiteter som lärande eller inte lärande individer utifrån skolformens 

förutsättningar. I första klass upplevs lektionerna som en gemenskap där elevernas 

identitetsformering är en del av lärandet (Wenger, 1998). 

 

Pedagogerna observerade en skillnad de sett utifrån vad barnen/eleverna klarade av eller 

inte klarade av när de flyttade över till en ny verksamhet. Med hänsyn till Lave och 

Wengers (1991) lärandeperspektiv kan påståendet tolkas som att kunskap förändras och får 

ny innebörd beroende på i vilken skolform den används i. Lave och Wengers kritik mot 

begreppet överföring får här ett sammanhang då skolpersonalen upplever att kunskap och 

erfarenheter inte följer med barnen från förskolan till förskoleklassen. Erfarenheter 

generaliseras inte automatiskt till andra situationer utan är knutet till det sammanhang som 

barnet befinner sig i. Lärande sker i samspel med andra människor och artefakter, de 

samverkar med det som finns omkring oss. Det blir tydligt att kunskapen är 

situationsbunden till den skolmiljö som barnet befinner sig i. Pedagogerna själva 

resonerade kring att anledningen till att elevernas färdigheter kan visa sig olika i de olika 

verksamheterna är att gruppsammansättningen förändras. Skolpersonalen menar att 

eleverna hade en större trygghet i sina tidigare grupper, men att skolpersonalen delar upp 

grupperna utifrån att de ska bli så jämna som möjligt. Detta går att förstå som att lärande 

och kunskap är situerat och bundet till praktikgemenskaper. Det kan också förstås utifrån 

elevernas utvecklingsbana i praxisgemenskaper de befinner sig i. På förskolan, där de flesta 

har varit i flera år, har de varit fullfjädrade medlemmar. När de sedan kommer till en delvis 

ny grupp med delvis nya kamrater och nya pedagoger i förskoleklassen, får de börja om 

och blir legitima perifera deltagare (Lave & Wenger, 1991). 

 

Skolpersonalen var överens om att vuxna kan behöva finnas i bakgrunden vid leksituationer 

som ett ”hjälpjag” för de barn som behöver stöd i att komma in i leken eller i samspelet 

med de andra barnen. De har, utifrån vår förståelse, utvecklat en stödstruktur i 
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läranderummet, där det finns tillgång till samspel med en vuxen att relatera till under 

“lärandesituationen leken”. All utveckling sker två gånger, menade Vygotskij (Lindqvist 

1999). Först som en social utveckling, sedan som en individuell. Genom att ha tillgång till 

den vuxnes stöd, har barnet möjlighet att befinna sig i sin närmaste utvecklingszon 

(Lindqvist, 1999). 

 

På förskolan förekommer inte samlingar i samma utsträckning längre. Det var något som 

pedagogerna i förskoleklassen inte kände till och förstod när de fick reda på det varför 

barnen hade svårt för att sitta still. Barnen hade liten eller ingen träning i att sitta längre 

stunder när de kom till förskoleklassen. Med hänsyn till Wenger-Trayner och Wenger-

Trayner (2015) kan skolpersonalen bristande insikt i varandras verksamheter bli ett hinder 

vid elevernas övergång till skolformen förskoleklass. Det vill säga när skolpersonalen inte 

har insikt i varandras verksamheter kan eleverna har svårt för att överför sina erfarenheter 

från skolformen förskola till förskoleklass. Däremot kan korsandet av gränser underlättas 

om eleverna får möjlighet till att få syn på skillnaden, i form av samling eller inte samling, 

mellan de olika skolmiljöerna. När det finns en medvetenhet om likheter eller skillnader i 

skolmiljöerna kan korsandet av gränser underlättas (Wenger-Trayner & Wenger-Trayner, 

2015).  

 

Den kunskapssyn pedagogerna fokuserade på var social i sin art och baserad på leken och 

samspelet. De uttryckte att alla bilder där det finns ett samspel är ett lärande. Detta kan 

förstås utifrån Wengers (1998) modell av lärprocessen där de samspelssituationerna 

pedagogerna tar upp förutsätter ett socialt deltagande och att barnet känner tillhörighet med 

kamrater och vuxna. Det går vidare att förstå skolpersonalen påstående som att lärande och 

tänkande sker i samspel med andra människor och praktikgemenskaper där praktik innebär 

ett lärande i utförande (Wenger, 1998). 

 

7.3 Förändringar och anpassningar i lärmiljön 

Elevernas beskrivning av de olika skolmiljöerna var även av fysisk karaktär t.ex. “att man 

fick ha sin egen bänk och slapp sitta på golvet.” samt “att man får större matteböcker så 

man tänker istället att man får större än mindre.” Eleverna uttrycker även att det är något 

som är bra för de elever som nu går i förskoleklassen att veta inför deras övergång till första 

klass. Eleverna beskriver fler skillnader än likheter mellan de olika skolformernas lärmiljö. 

Framförallt består skillnaden i att i första klass får eleverna ha egna bänkar och det finns 

inte i de andra skolformernas lärmiljöer. Vidare består skillnaden även i hur läromedlen är 

utformade. 

 

Utöver de fysiska beskrivningarna av lärmiljön framkommer det att en elev hade erfarenhet 

av att läsa när första klass började. När vi ställer frågan om hur det kändes att börja lära sig 

läsa i första klass när eleven redan kunde svarar eleven att det kändes “bra.”. Eleven 

beskriver även att hen berättade om sin kunskap och tidigare erfarenhet av att kunna läsa 
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för sin lärare i mottagande skolform. Däremot framkommer det inte hur läraren använde 

sig av elevens kunskap och erfarenhet i undervisningen. 

 

En av pedagogerna berättade att hon tänker sig att pedagogerna på förskolan pratar med 

pedagogerna från förskoleklassen vid överlämningsmötena om vad de har gjort i förskolans 

lärmiljö för att det ska passa fler elever. Den informationen kan sen förskoleklassens 

pedagoger ta med sig till skolan för att kunna anpassa lärmiljön för fler elever. Hon trycker 

på att det är av betydelse att insatserna på organisationsnivå och gruppnivå också kommer 

fram, så det inte bara blir de individuella insatserna som kommer fram vid förberedelserna 

inför överlämningarna. Hon menar att de insatser som kan vara bra för alla inte ska 

glömmas bort. Även en annan pedagog beskriver att det är av vikt att de känner till alla 

elevers alla behov inför skolstarten för att kunna förbereda sig på vad de kan göra i lärmiljön 

så det ska bli så bra som möjligt.  

 

Så man kan få till det organisatoriskt och gruppnivå för alla så det inte bara blir de här 

individuella insatserna utan man måste se vilka insatser kan vara bra för alla. Vad har ni gjort 

i miljön eller verksamheten som gör att det blir bättre för fler elever.  

 

Den överlämnandeplan som används är samma för hela skolområdet. Det finns ett 

kontinuerligt arbete med att förbättra den för att den ska bli så bra som möjligt för eleverna. 

I detta arbete, talades det om att det upplevs att det är viktigt att pedagogerna i förskolan 

berättar för pedagogerna i förskoleklassen vad de har arbetet med för tema, för att kunna 

fånga en röd tråd och bygga vidare på den i förskoleklassen.  

 

Specialpedagogen på förskolan arbetar mest utifrån enskilda barns behov. Här uttrycks 

individfokus och specialpedagogen finns som stöd för pedagogerna i vad de ska ta upp och 

“trycka extra på” när de skriver överlämningsdokumenten och vid överlämningssamtalen 

inför flytten till ny verksamhet. Specialpedagogen hjälper pedagogerna på förskolan att 

samla ihop information kring varje barn och se vilka barn hon behöver vara delaktig i.  

Specialpedagogen på skolan har däremot varit med på överlämningssamtal där pedagoger 

från förskolan har informerat om både det enskilda barnet och vilka teman de har arbetat 

med på förskolan.  

 

7.3.1 Analys 

Med hänsyn till Wenger-Trayner och Wenger-Trayner (2015) och elevernas beskrivning 

av lärmiljön går det att förstå att en framgångsfaktor för eleverna vid övergångar är att ha 

en förförståelse av miljöns utformning. Det vill säga att för eleverna var förståelse av 

likheter och skillnader mellan skolmiljöernas lärmiljöer en aspekt som värderades som 

betydelsefull vid övergångar (Wenger-Trayner & Wenger-Trayner, 2015). Utifrån Lave 

och Wengers (1991) situerat lärande går det att tolka att eleverna genom förförståelse för 

lärmiljöns utformning är mer förberedda på att möta ett nytt lärande, vilket innebär att 

elevernas kunskap är förknippad med den kontext som den används i. Specialpedagogens 
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svar kan i resonemanget förstås som att det finns en medvetenhet om att kunskap inte 

automatiskt generaliseras mellan två skolformer. Genom att skolan gör besök hos 

avlämnande skolenhet för att ta del av deras lärmiljöer är en tolkning att ett visst gränsarbete 

utförs. Gränsarbetet kan i det här resonemanget innebära att eleverna kan använda tidigare 

tillägnad kunskap och erfarenhet, vilket kan realiseras genom att den mötande skolformens 

lärmiljö anpassas med hänsyns till elevernas kunskap och erfarenhet (Lave & Wenger, 

1991). Utifrån Wenger-Trayner och Wenger-Trayner (2015) kan det innebära att lärmiljön 

är en aspekt där gemenskapernas likheter och skillnader kan bli tydliga för barn och elever 

vid korsandet av gränser. Likheterna i lärmiljön kan baseras på barnen och elevernas 

kunskaper och erfarenheter. Skillnaderna kan syfta till att främja progression mellan 

skolformerna (Wenger-Trayner & Wenger-Trayner, 2015). 

 

I pedagogernas arbete för att förbättra skolområdets överlämnandeplan diskuterades vikten 

av att pedagogerna i förskoleklassen får information om vilka teman förskolan har arbetat 

med för att kunna fånga en röd tråd. De pratade också om att pedagogerna från 

förskoleklassen tittar på hur lärmiljöerna i förskolan har byggts upp utifrån barngruppen. 

Detta ser vi som ett led i det gränsarbete som behöver finnas för att kunskap och 

erfarenheter ska kunna överföras mellan verksamheterna. Barnen behöver känna igen 

företeelser samt se likheter och skillnader mellan verksamheterna för att kunna se ett 

sammanhang och ta del av flera perspektiv (Wenger-Trayner & Wenger-Trayner, 2015). 

Det kan också ses utifrån Wengers (1998) modell för att skapa lärande, främst i “learning 

by experience”, att vara delaktig i olika sociala sammanhang och finna mening i det samt 

“learning by belonging”, att kunskap kan kännas igen av andra och blir då betydelsefull i 

gemenskapen. Genom att göra förändringar i lärmiljön utifrån den grupp av barn som börjar 

i förskoleklassen kan barnen lättare vara delaktiga och känna tillhörighet på ett tidigare 

stadium i början av förskoleklassen (Wenger, 1998). 

 

Utifrån specialpedagogernas olika sätt att arbeta med individfokus och gruppfokus tolkar 

vi detta som att båda kan behövas. Utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande 

innebär det att eleverna ständigt påverkas av samt påverkar den kultur de ingår i. Därför 

kan lärande upplevas annorlunda för barnet när de flyttar över till en ny verksamhet. 

Tänkandet är dialektiskt förknippat med ett samspel med omgivningen och kan inte ses 

som enbart äger rum i individens huvud. Ett samspel förutsätts för att tänkande och lärande 

ska ske (Lindqvist 1999). Däremot kan individen också behöva extra nära samspel med 

vuxna eller kamrater för att få fäste i en ny praktikgemenskap när en relation ska byggas 

mellan novis och erfaren i en ny praktikgemenskap. Utifrån skolpersonalens beskrivningar 

förstår vi det som att pedagogerna tänker att barnen behöver det extra stödet vid övergångar 

(Lave & Wenger, 1991). Med hänsyn till Wenger (1998) går det att tolka att eleven 

utvecklar sin identitet utifrån de värderingar, normer och relationer som finns i 

praktikgemenskapen för att kunna passa in. Skolpersonalen stödjer eleverna och barnen till 

att ingå i praktikgemenskapen genom att ge extra stöd. Perioden för det legitima perifera 

deltagandet i praktikgemenskapen förkortas på detta sätt. Risken för att missförstånd med 
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de andra eleverna uppstår minskas och eleven kan lättare förstå gemenskapen (Wenger, 

1998).  

 

7.4 Informationsöverföring 

Överföring av information upplevs som en viktig del av överlämningsprocessen. Till största 

del handlar det om information om barn/elever på individnivå och till mindre del om 

information på gruppnivå. Det överförs information om olika teman som har arbetats med 

i den verksamhet som barnen lämnar. Däremot upplever förskoleklassens pedagoger att de 

inte hinner fördjupa sig i verksamhetens teman vid sina besök på förskolan. Skolpersonalen 

fokuserar istället på att träffa barnen. Senare i överlämnandeprocessen blir barnen 

intervjuade kring vad de vill lära sig i skolan och vad de har lärt sig på förskolan. De 

nämndes att det händer att barn inte svarar på intervjuerna, pedagogerna uttryckte att de 

tyckte det var intressant och frågade sig vad det kan stå för.  

 

Information om barnen lämnas över dels via en överlämnandeblankett och en intervju av 

föräldrarna kring hur de upplever sitt barn. Ibland upplever skolpersonalen vid mottagande 

verksamhet att de får bristfällig information, de skulle behöva veta mer för att kunna 

bemöta barnet/eleven på bästa sätt. Pedagogerna upplever att informationen de får om vissa 

barn ibland kan upplevas lite förskönad, att de “kan läsa mellan raderna” att allt inte har 

kommit fram kring barnen. Förskoleklassens pedagog resonerar om att det kanske är 

föräldrarna som bromsat, det vill säga att de inte vill att viss information om barnet ska gå 

över till förskoleklassen. Kanske föräldrarna tänker att det förändrar sig till efter sommaren, 

att barnen utvecklas och växer eller att förskoleklassens pedagoger får upptäcka det själva.  

“Då kan vi inte säga något” konstaterar man.  

 

Rektor berättar att hen och förskolecheferna på skolområdet har en diskussion kring att det 

är viktigt för förskoleklassens pedagoger att veta vad förskolan har arbetat med för tema 

för att kunna fånga en röd tråd och bygga vidare på den i förskoleklassen. Hela gruppen 

håller med om detta. Förskoleklassens pedagog uttrycker det som en klar framgångsfaktor 

att kunna få den informationen för att ha en förförståelse eftersom de tar emot barn från 5-

6 olika förskolor. Hela skolområdet har också samma överlämnandeplan, vilket förenklar 

ytterligare för förskoleklassens pedagoger. Den revideras kontinuerligt för att se över vad 

som behöver förbättras inför nästa läsår. 

 

Det som är så bra med att göra såhär eftersom vi tar emot barn från 5-6 olika förskolor så 

vet man vad de jobbat med /.../ Så har man lite förförståelse för de jobbar ju väldigt lika 

men även väldigt olika. Det är beroende på vilka barngrupper dem har... 

 

Skolområdet använder skolverkets blanketter för överlämning, men har gjort lite ändringar 

i dem för att de ska passa skolområdet.  
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En annan tydligt framgångsfaktor pedagogerna uttryckte var att vara ute i god tid, att 

påbörja överlämningsprocessen tidigt. Pedagogen i förskoleklassen uttrycker detta tydligt 

i samtalet 

 

Det är bra att ha det såhär innan sommaren känns det som för då kan vi lugna både föräldrar 

och barn. Istället för att de ska gå med en klump i magen och undra hur ska det här bli.  

 

Överlämningssamtalen med de barn där “det är lite runt om” d.v.s. barn/elever som av olika 

anledningar behöver extra anpassningar eller särskilt stöd, lägger man lite tidigare. Helst 

innan maj eftersom det är mycket annat som ska hinnas med då. Det menar pedagogen i 

förskoleklassen är bra eftersom de då får mer tid att förbereda, kanske kan anmäla sig till 

en kurs för att friska upp sina kunskaper. När informationen överförs tidigare minskar 

risken enligt pedagogerna att de behöver lägga tid på att finna lösningar för barnen under 

det första året. Rektorn får vid ett tidigt skede information om vilka resurser förskolan har 

i grupperna för att få tid att äska motsvarande resurser till kommande läsår.  

 

I förhållande till informationsöverföring framgår det inte av fokusgruppsintervjuerna att 

eleverna är medvetna om att det sker. Däremot beskriver eleverna besöken mellan de olika 

skolformerna samt vad de fick göra vid besöken. Eleverna beskriver inte förberedelsen 

inför övergången som att vara ute i god tid. Eleverna berättar att de har fått förbereda sin 

övergång till mottagande skolform vid ett besök genom att rita en älg ”att man fick sitta 

och göra sin älg som man skulle ha sitt namn på som man skulle ha på sin stol.”. Älgen 

förknippas för eleverna med förskoleklassen och inte med de två andra skolformerna. 

Vidare beskriver inte eleverna att de intervjuats inför övergången mellan förskola och 

förskoleklass. 

 

7.4.1 Analys 

Förberedelse inför övergångar kan ses i samband med Wenger-Trayner och Wenger-

Trayner (2015) resonemang om att övergångar mellan gemenskaper kan generera lärande. 

Organisatoriskt går det att förstå att skolpersonalen har intention om att ge eleverna 

möjlighet att bli medvetna om vilka likheter och skillnader det finns mellan de olika 

skolmiljöerna. Det kan ses i förhållande till att gränsöverskridandet mellan skolmiljöerna 

kan uppnås bättre om individen lär sig på vilket sätt som kunskap är relevant och användbar 

i olika sammanhang. Överföring av kunskap och färdigheter är inget som sker automatiskt 

utan kan uppnås endast om individen har fått en förståelse för likheter och skillnader mellan 

verksamheterna vad avser kunskaper och hur kunnande utövas. Bland annat går det att se 

genom att eleverna får möjlighet att besöka mötande skolform samt genom att vara ute i 

”god tid”. Elevernas upplevelser av förberedelse inför övergången kan ses i hur de fick 

skapa var sin älg. Älgen är förknippad med förskoleklass och återfinns inte i de andra två 

skolformerna. Detta kan ses som skillnad för eleverna mellan de olika skolformerna samt 

till hur deras tillhörighet symboliseras. Det kan ge eleverna en ingång till reflektion över 
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skolformernas likheter och skillnader, vilket kan skapa ett medvetet gränsarbete där lärande 

för individen kan uppstå (Wenger-Trayner & Wenger-Trayner, 2015). 

 

Att få information om barnen som pedagogerna ska ta emot upplevdes som en viktig del av 

övergångsarbetet. De gånger det upplevdes som att all information inte har kommit fram, 

tyckte pedagogerna det var ett hinder i arbetet att bemöta eleverna. Pedagogerna 

signalerade att de behöver ha information om barnen för att få en förståelse för deras 

agerande och handlingsmönster, ett svar på frågan varför. Först då kan pedagogerna förstå 

vart barnen är på väg i sin utveckling och sitt lärande. Detta kan förstås utifrån Vygotskijs 

beskrivning av den proximala utvecklingszonen. För att kunna ta tillvara barnets proximala 

utvecklingszon så behöver den vuxne förstå vart barnet är på väg och vad nästa steg i 

lärandet är (Lindqvist, 1999).  

 

7.5 Återkoppling  
En viktig del av överlämnandeprocessen är, berättar pedagogerna, att vi återkopplar för att 

se så barnen mår bra och har kommit in i den nya miljön. Pedagoger från förskolan hälsar 

då på i förskoleklassen en bit in på höstterminen, när barnen har kommit in i att gå där och 

är trygga. Då går de dit och hälsar på en stund. De menar att det är ganska kort tid, 1-1½ 

timme, så de hinner inte sitta ner och prata, men ändå en viktig stund för barnen. Tidigare 

år har skolområdet haft som rutin att pedagogerna från förskolan och förskoleklassen träffas 

på ett återkopplingsmöte en bit in på höstterminen för att titta tillbaka och reflektera över 

hur övergången gick. Det gör de inte längre och det uttrycktes av pedagogerna att de 

saknade detta. Som orsak till att denna rutin inte längre finns uppgavs tidsbrist och att det 

var svårt att hitta tider som passade alla. Däremot hände det ibland att pedagogerna själva 

tog initiativet och kontaktat kollegorna när de har haft ett barn som de har svårt för att möta. 

Då har inte informationen som har kommit fram räckt till.  

 

Vid fokusgruppsintervjun tillfrågas inte eleverna om det finns något återkopplingsmöte. De 

berättar inte heller spontant om att det har förekommit någon uppföljning efter 

övergångarna. Däremot uttrycker eleverna att de har kunskap och erfarenhet av vad de 

behöver vid övergångar t.ex. att få träffa sin lärare, miljöns utformning samt hur 

grupperna/klasserna är sammansatta. En elev beskriver sin erfarenhet så här: ”vi fick 

komma hit och hälsa på först.” Vidare fyllde en annan elev i med: ”att man fick sin egen 

bänk och slapp sitta på golvet.” I samband med samtalet om återkoppling, ställde vi frågan 

till skolpersonalen, om barnens egna upplevelser och erfarenheter från de olika 

övergångarna användes när man planerar kommande övergångar. Det gjordes inte, men 

däremot upplever pedagogerna att de får återkoppling från föräldrarna efter övergången 

mellan förskola och förskoleklass. Det finns också en låda att lägga lappar med 

återkoppling i för föräldrar.  
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7.5.1 Analys 

I förhållande till ovanstående resultat går det att dra en parallell till att eleverna kan bli den 

länk som Wenger (1998) beskriver mellan olika praktikgemenskaper. Elevernas erfarenhet 

från de olika skolformerna kan ses som värdefull kunskap om hur gränsarbetet mellan 

skolformerna kan utformas. Genom elevernas beskrivningar vid övergångar framgår det att 

eleverna är medvetna om vilka faktorer som är betydelsefulla vid byte av skolform. Utifrån 

skolpersonalens svar används idag inte elevernas erfarenhet och kunskapen vid 

genomförandet av övergångarna. Det innebär att eleverna besitter kunskap och erfarenhet 

som kan vara betydelsefull för kommande elever att få ta del av. Genom att ta tillvara 

elevernas erfarenhet och kunskap om likheter och skillnader mellan praktikgemenskaper 

ges möjlighet till ett utbyte mellan skolformerna. När utbytet mellan skolformerna skapas 

med hänsyn till elevernas erfarenhet och kunskap kan även ett reellt elevinflytande och 

delaktighet vid övergångar bli verkligt. Att eleverna ges förutsättning att få reellt inflytande 

och delaktighet vid övergångar går även att se i förhållande till Wengers modell av 

lärprocessen. Eleven kan ges möjlighet till drivkraft och engagemang genom att kunna 

påverka sin och andras situation vid övergångar. Det kan även stärka den upplevda 

gemenskapen för de elever som är på väg att byta praktikgemenskap att få ta del av tidigare 

elevers erfarenheter. Alla elever kan även ges förutsättning att stärka sin identitet som 

lärande och delaktiga individer med inflytande över sin egen och andra elevers situation 

(Wenger, 1998). 

 

Personalens arbete med återkoppling ser vi som en vilja att säkerställa att övergången har 

upplevts som ett lärande tillfälle för barnen/eleverna, vilket i enlighet med Lave och 

Wenger (1991) innebär att eleverna har lärt sig och anpassat sig till den nya 

praktikgemenskapen och blivit fullgoda medlemmar av den (Lave & Wenger, 1991). 

Däremot används barns och elevers erfarenhet inte i återkopplingsmötena. Vidare ges barn 

och elever inte möjlighet att återkoppla vilket ges till föräldrarna. Det innebär att även om 

återkopplingsmötenas syften är att få kunskap om hur eleverna dels upplevde övergången 

dels elevernas möjlighet till lärande vid övergången blir det fokus på skolpersonalens samt 

föräldrarnas uppfattningar om barnet/eleven upplevelser. 

 

7.6 Relationsskapande 
Eleverna beskriver att de fick besöka mötande skolform innan övergången “vi fick komma 

hit och hälsa på först.”. Vidare påpekar flera av eleverna att det kändes bra att få möta sin 

nya lärare innan de började i förskoleklass och i första klass. Här påtalar även flera av 

eleverna att det är bra för de elever som ska börja förskoleklass och första klass att veta “att 

man får nya fröknar”. En av eleverna beskriver att det inte är många från elevens förskola 

som går i samma klass som eleven. När vi frågar hur det kändes berättar eleven att det 

kändes bra. Under fokusgruppen med eleverna beskriver inte eleverna att föräldrarna varit 

närvarande i övergångsprocessen. Eleverna beskriver leken som ett verktyg för att skapa 

och ingå i relationer med andra elever. 
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Vid övergångarna har pedagogerna överlämningssamtal med barn/elever och föräldrar. 

Pedagogerna menar att en extra effekt av överlämningssamtalen utöver att lämna 

information är att pedagogen bygger en relation med den blivande eleven. “Det blir ett möte 

för barnen med”, uttryckte en av pedagogerna det. Denna relation är svårare att skapa när 

pedagogerna från förskoleklassen besöker förskolan eftersom de då ska hinna träffa väldigt 

många barn.  

  

Det blir ju ett möte för barnen med. Ni från förskoleklass kommer ut och besöker en dag på 

förskolan. Då ska man träffa väldigt många barn och det är kanske rätt så lite tid med varje 

barn men där (överlämningssamtalet) får man ett möte för att knyta lite kontakt. Då har 

barnen en trygghet när de kommer efter sommaren. Här är S. och henne har jag suttit och 

pratat med. Jag känner henne nu liksom /.../ Det är en viktig bit, relationsskapande. 

 

Inför övergången från förskoleklass till ettan träffas först pedagogerna från de olika 

verksamheterna för att lämna över information om barnen. Skolpersonalen lyfter upp om 

de behöver tänka på något speciellt i mötet med barnen och om något barn behöver något 

extra. Pedagogerna menar att de då har en bild av gruppen när de sen träffas vid första 

mötet. Nästa steg är att läraren från ettan besöker förskoleklassen. Läraren får då träffa 

barnen i en trygg miljö och ser vad som fungerar för dem där. Pedagogerna är överens om 

att det är en viktig information att ha med när barnen ska börja i ettan. Förskoleklassbarnen 

besöker sen sin blivande lärare i klassrummet en förmiddag och gör någon aktivitet. Det 

brukar vara något som förbereds inför hösten, t ex namnskyltar till stolarna som läraren 

placerar ut eller ett namnpussel som sätts upp på väggen med alla barnens namn. I övrigt 

försöker pedagogerna prata med sina blivande elever under raster och andra tillfällen. De 

pratar med dem och ser vad de tycker om att leka med. Det är ett arbetssätt som 

skolpersonalen trivs med och som känns naturligt att göra.  

 

Även relationsskapande med föräldrarna lyftes fram av skolpersonalen som en viktig del 

av överlämningsprocessen. De tyckte det var viktigt att ha med föräldrarnas synpunkter vid 

övergångarna. För att förbättra föräldrarnas möjligheter till inflytande hade det gjorts en 

förändring nyligen, föräldrarna hade tidigare fått lämna sina barn direkt i dörren den dagen 

då förskolebarnen hälsade på i förskoleklassen. Detta ändrades till att föräldrarna fick följa 

med in och vara med den stunden (1½ timme). 

 

När jag började på denna skolan så fick föräldrarna lämna eller sitta utanför och barnen var 

inne själv den där stunden (när förskolebarnen hälsade på i förskoleklassen). Men vi ändrade 

på det för att jag upplevde att får föräldrarna vara med där inne så kan man lunga både det 

här oroliga barnet och föräldern. Det rör sig om en eller en och en halv timme. Vi kom nog 

fram till att det blev ett bättre resultat. Sen var det någon som sa att jag behöver inte stanna 

för det ger bara fel effekt. Då var det okej. Någon ville ändå ha mamma där bakom. Men det 

var ju barnen i fokus. Föräldrarna i bakgrunden.  
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7.6.1 Analys 

Utifrån eleverna beskrivningar framgår det att eleverna anser att relationsskapande är 

framgångsfaktor vid övergångar mellan skolformerna. Även skolpersonalen belyser vikten 

av att lära känna gruppen innan de möts i den nya skolformen, vilket innebär att elevers 

och skolpersonals upplevelser överensstämmer med varandra i förhållande till relationens 

betydelse vid övergångar. Skolpersonalens fokus på att skapa goda relationer med 

barn/elever och föräldrar kan sägas vara en framgångsfaktor utifrån Wenger-Trayners och 

Wenger-Trayners (2015) tankar om vikten av ett gränsarbete. Eftersom mottagande 

pedagog skapar en relation till föräldrarna kan det ses som att föräldrarna agerar bro mellan 

verksamheterna och hjälper barnen att förstå att de är på väg in i en ny verksamhet och se 

likheter och skillnader mellan dem. Barnen kan med föräldrarnas hjälp se vilka av de 

erfarenheter från den gamla verksamheten som kan vara väsentliga och användbara i den 

nya (Wenger-Trayner & Wenger-Trayner, 2015). Grundat på Wenger (1998) samt utifrån 

elevernas beskrivningar av att relationer är en framgångsfaktor framgår det att eleven 

skapat sig en erfarenhet av övergångar. Det vill säga att genom relationen med läraren har 

eleven skapat en mening med övergången. Relationen med läraren blir då en erfarenhet för 

eleven. Vidare kan relationen med läraren skapa en tillhörighet för eleven i 

praktikgemenskapen (Wenger, 1998).  

 

8. Slutsatser  
För att tydliggöra kopplingen mellan syfte, frågeställningar, empiri och de teoretiska 

utgångspunkterna har vi valt att förtydliga vilka slutsatser som framkommit i analysen. Vi 

kommer i detta avsnitt att utgå från våra frågeställningar där slutsatser till varje 

frågeställning redovisas. Därefter kommer en sammanfattning där våra slutsatser i 

förhållande till syftet redovisas.  

 

Hur beskriver elever sin delaktighet och sitt inflytande i de olika skolmiljöerna? 

Eleverna upplever delaktighet i samtliga skolformer men delaktighet upplevs olika med 

hänsyn till de olika skolmiljöerna. Eleverna beskriver sin delaktighet i förhållande till leken 

samt att leken är ett verktyg för att skapa delaktighet för alla. Det framkommer i elevernas 

beskrivning att de upplever delaktighet och lärande som nära förknippat. Delaktighet 

beskrivs av eleverna som en gemensam process dels utifrån samlingen dels utifrån leken 

(Lave & Wenger, 1991).  

 

Vilken syn på kunskap och lärande finns i skolmiljöerna, bland elever och 

skolpersonal? 

Bland pedagogerna råder det en enig syn på vad lärande är.  Lärandet utgår från ett samspel 

med andra i den aktuella praktikgemenskapen och kan stödjas av vuxna som agerar 

“hjälpjag”. Resultat och analys indikerar på att synen på kunskap utgår från att barnet är 

bärare av den och att den är oberoende av omgivningen. Vid överföringen läggs mer fokus 

på individen än gruppen som eleverna har varit eller kommer att vara en del av. 
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Gruppindelningarna brukar se annorlunda ut än vad barnen är vana vid i den nya 

verksamheten. Skolmiljöerna upplevs av eleverna som en gemenskap där deras 

identitetsformering är en del av lärandet och upplevs som en ständigt pågående process 

oberoende av när det sker (Wenger, 1998). 

 

Vilka framgångsfaktorer framkommer som främjar samverkan samt progression för 

alla barn och elever vid övergångar mellan skolmiljöer? 

De framgångsfaktorer som framträdde var förändringar/anpassningar i lärmiljön, 

informationsöverföring mellan skolformerna, relationsskapande samt återkoppling. 

 

Skolpersonalen upplever att samtal mellan avlämnade personal och mötande personal är 

givande. Framförallt är samtal kring anpassningar som gjorts i lärmiljön en 

framgångsfaktor. Det förtydligas att det är anpassningar som är specifikt förknippat med 

barngruppen som behöver komma fram i samtalen. Informationsöverföringen skedde 

utifrån individen, men planer fanns på att utöka informationen till att även innefatta de 

teman som har arbetats med i den verksamheten som lämnar över. Eleverna uttrycker att 

en förförståelse av lärmiljön är en framgångsfaktor vid övergångar vilket underlättar för 

eleven att se likheter och skillnader mellan skolformerna (Wenger-Trayner & Wenger-

Trayner, 2015). 

 

Informationsöverföringen skedde både muntligt och skriftligt via olika dokument. 

Pedagogerna uttrycker att en framgångsfaktor är att deras “överlämnandeplan” är 

gemensam för hela skolområdet. Ytterligare framkommer att överlämnandeplanen 

reviderades kontinuerligt vilket ses som ett framgångsrikt koncept. I dagsläget använde 

pedagogerna återkoppling i form av besök hos de barnen de har lämnat över. De uttryckte 

även en vilja att bygga upp ett system för återkopplingsmöten mellan pedagoger från de 

olika verksamheterna samt att använda elevernas erfarenheter för att utveckla 

övergångsprocessen (Lindqvist, 1999).  

 

Eleverna upplever att de har erfarenheter av övergångar som är viktiga. Elevernas 

erfarenhet från de olika skolformerna kan ses som värdefull kunskap om hur gränsarbetet 

mellan skolformerna kan utformas. Genom elevernas beskrivningar vid övergångar går det 

att tolka att eleverna är medvetna om vilka framgångsfaktorer som är betydelsefulla vid 

byte av skolform (Wenger-Trayner & Wenger-Trayner, 2015). 

 

Relationsskapande med barnet/eleven ansågs som en grundläggande del av övergången. 

Mellan pedagoger och elever råder samsyn kring att relationsskapande är en 

framgångsfaktor. Det framkommer att pedagogerna fokuserar på att bygga lärar-elev 

relationen däremot läggs mindre fokus på relationen mellan elev-elev eller elev-grupp. 

Även relationen till föräldrarna upplevs som en viktig grund för att skapa tillit (Lave & 

Wenger, 1998; Lindqvist 1999). 
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Sammanfattning av slutsatserna 

I Sammanfattningen redovisas våra främsta slutsatser i punktform i förhållande till 

examensarbetets syfte.  

 

● Eleverna upplever delaktighet, främst utifrån leken och på olika sätt beroende på 

verksamhet. Delaktighet upplevs som en gemensam process. 

● Mellan praktikgemenskaperna råder en enig syn på vad kunskap och lärande är och 

hur det uppnås.  

● Lärandet utgår från ett samspel med andra och är en ständigt pågående process. 

● När blanketter och rutiner är utformade likvärdigt i hela skolområdet upplever 

pedagogerna att samsyn kan skapas. 

● Eleverna har erfarenhet och kunskap om de olika skolformerna samt vad de 

innehåller som praktikgemenskap. 

● Eleverna besitter kunskap och erfarenhet om övergångar och vad de upplever som 

framgångsfaktorer vid övergången. 

● Relationsskapande mellan pedagog-elev samt leken som verktyg för skapa 

relationer inom klassen/gruppen upplevs som framgångsfaktorer i 

övergångsprocessen. 

 

9. Diskussion  
Examensarbetets syfte var bidra med kunskap om elevers upplevelse av delaktighet i 

sociala lärprocesser vid övergångar mellan skolmiljöerna; förskola, förskoleklass och första 

klass, samt att belysa framgångsfaktorer som, dels främjar progression för alla barn/elever, 

dels främjar samverkan och arbetssätt som tar tillvara alla barn och elevers upplevelser vid 

övergångar, vilket besvarats i våra slutsatser. I diskussionens första del kommer vi att 

redogöra för en metoddiskussion där vi rannsakar vår metods för- och nackdelar. Därefter 

följer en resultatdiskussion där vi kommer att ställa våra slutsatser i förhållande till 

styrdokument och tidigare forskning. 

 

9.1 Metoddiskussion 
Valet vi gjorde att använda oss av verksamhetsbesök och intervjuer i fokusgrupper. 

Verksamhetsbesöken gjorde vi för att få en förståelse för verksamheten inför intervjuerna 

i fokusgrupperna och kunde på det sättet få syn på saker som kunde tas för givna av våra 

informanter. Eftersom vi dagen innan fokusgruppsintervjuerna genomförde 

verksamhetsbesök, hade vi skapat oss en förförståelse för verksamheten.  

 

Retroperspektivt skulle syftet och frågeställningar haft ett tydligare fokus på elevens 

erfarenheter av framgångsfaktorer vid övergångar. Vilka övergångskunskaper och 

erfarenheter som eleverna besitter kan vara en grund för hur övergångar kan genomföras. 

Valet att utgå från pedagogernas erfarenheter och synvinkel var till viss del grundat utifrån 
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att få ett övergripande perspektiv på alla barns/elevers övergångar i verksamheten. Det är, 

upplever vi, svårt för det enskilda barnet att förmedla. Utifrån vårt val att lägga fokus på 

båda grupperna var vår intention att få en övergripande bild av dels hur övergångar 

genomförs i skolområdet dels vilka framgångsfaktorer som finns. Enligt Bryman (2011) 

kan det vara en fördel att organisera fler än en fokusgrupp för att kunna fånga en mångfald 

i synsätt och uppfattningar hos informanterna. 

 

Valet att använda bilder som diskussionsunderlag gjorde vi för att förenkla, framför allt för 

eleverna. De skulle lättare förstå vad vi ville ha svar på. För att kunna dra paralleller mellan 

elevernas och pedagogernas svar, använde vi samma bilder till både elever och pedagoger. 

Repstad (2007) menar att kvalitativa intervjuer har fördelen att de är flexibla genom att 

frågor och svarsalternativ inte är förberedda till punkt och pricka. Istället kan forskaren 

använda en intervjuguide eller mall för frågorna. Som ett alternativ till intervjuguide har vi 

använt bilderna för att få fram deltagarnas åsikter och samtidigt fånga diskussionen mellan 

deltagarna vid placeringen av bilderna. Bilderna gav ingång till olika nyanser i samtalen 

vid fokusgrupperna. Eftersom att de båda fokusgrupperna fick rangordna bilderna gavs 

ingång till att deltagarna fick motivera varför vissa bilder skulle rangordnas högt eller lågt. 

Det innebar att både den enskilda deltagarens åsikter och gruppens gemensamma val 

framkom.  

 

I efterhand hade det varit intressant att ha ställt frågorna framförallt till eleverna ur ett annat 

perspektiv d.v.s. vad de upplever att de inte får vara med och påverka. Vidare kunde det 

berika resultatet och analysen om vi i fokusgruppsintervjun med eleverna ställt en 

fördjupande fråga när en av eleverna beskriver att de fick vara med och bestämma “lite” i 

förskoleklass. Det lilla beskriver eleven är hur de får välja att rita sina teckningar men vad 

tänkte eleven på som inte ingick i “lite”. Ytterligare en aspekt som skulle berikat vårt 

examensarbete är om fritidspedagogen hade haft möjlighet att delta. Fritidspedagogen fick 

förhinder att delta i fokusgruppen, därav fick vi inte fritids perspektiv på övergångar. 

 

Kvale och Brinkmann (2014) resonerar om för och nackdelar med fokusgruppsintervjuer. 

Vi fick erfara en fördel med att använda fokusgruppsintervju som metod när 

specialpedagogen reflekterat över att ”vissa färdigheter och kunskaper försvinner på 

vägen”. Diskussionen gick då över till att handla om gruppindelningar eftersom de 

upplevde att just gruppsammansättningen var en orsak till detta. Diskussionen fortsatte då 

en tid att handla om gruppindelningar och tog en ny vändning till ett fokus som deltagarna 

tyckte var viktig. Deltagarnas egna intressen och upplevelser kom fram genom detta.  

  

9.2 Resultatdiskussion  
I våra slutsatser framkom att eleverna upplever delaktighet i samtliga skolformer. Däremot 

upplevs delaktighet olika med hänsyn till de olika skolformerna olika lärmiljöer och leken 

ett verktyg för att skapa delaktighet. Vi menar i likhet med Ackesjö (2013) att barn och 

elever använder leken som gränsmarkör mellan olika skolformer. Det framkommer att 
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eleverna upplever att delaktighet är en gemensam process. I den gemensamma processen 

blir leken dels ett verktyg för att skapa delaktighet dels ett verktyg för att markera gränser 

mellan olika skolmiljöer (Ackesjö, 2013). Elvstrand (2009) fann i sin studie att skapandet 

av ömsesidigt förtroende mellan lärare och elev hade betydelse för hur eleverna upplevde 

sin delaktighet.  Att skapa ett band mellan elev och lärare, att lära känna varandra och att 

ha någon som lyssnar och finns för en gör att eleverna känner sig mer delaktiga. Lärare har 

en viktig roll i samtalet för att bjuda in eleverna till delaktighet (Elvstrand, 2009). Vi menar 

att våra slutsatser kan fördjupas och förstås genom Ackesjö och Perssons (2014) begrepp 

övergångskompetens. Det vill säga för eleverna är leken ett verktyg som möjliggör 

användandet av tidigare erfarenheter i mötet med den nya sociala gemenskapen. Leken blir 

en strategi eller övergångskompetens som främjar möjligheten att kunna behålla tidigare 

relationer samtidigt som nya skapas. Ytterligare går resonemanget att förhålla till slutsatsen 

om att lärandet är en ständigt pågående process eftersom leken finns dels vid 

lektionstillfällen dels vid rasten dels i andra aktiviteter. Det vill säga lärandet genom leken 

är oberoende av om det är en vuxenstyrd aktivitet eller ej. Det innebär att leken kan vara 

den kompetens eller strategi som möjliggör för eleven att styra sitt eget lärande (Ackesjö 

& Persson, 2014). Detta stämmer överens med Skolverkets (2011) och Skolverkets (2018) 

påstående om att leken i förhållande till lärande är en möjlighet till att flera olika arbetssätt 

kan används (Skolverket, 2011; Skolverket, 2018). I våra slutsatser framkommer det att 

eleverna upplever ett nära samband mellan delaktighet och lärande. Utifrån Andersson 

(2017) kan slutsatsen förhållas till att när elever får möjlighet att påverka sitt lärande kan 

det främja engagemang för skolarbetet. Utifrån elevernas upplevelser av de olika 

skolmiljöerna går det att förstå att skolpersonalen skapat tillhörighet för alla barn/elever på 

ett framgångsrikt sätt (Andersson, 2017).  

 

Upplevelsen av tillhörighet är enligt styrdokumenten Lpfö 18 och Lgr 11 en rättighet för 

alla barn och elever. Både förskolan och grundskolan ska även främja alla barn och elevers 

möjlighet till inflytande och delaktighet i sin lärandekontext (Skolverket, 2018; Skolverket, 

2011). Våra slutsatser om att det finns en intention att ta del av barnens upplevelse eller 

erfarenhet vid övergång mellan skolformerna visar att det istället blir ett fokus på 

föräldrarnas samt skolpersonalens upplevelse. I likhet med Theobald, Danby och Ailwood 

(2011) menar vi att även om ingången är att ge barn och elever möjlighet att vara delaktiga 

vid övergångar så blir det mer som en av-checkning av information som ska överföras 

mellan skolformerna. Vidare kan det innebära ett hinder om skolpersonalen inte lyssnar på 

barns och elevers erfarenheter av övergångar. Vi menar att om barns och elevers upplevelse 

av övergångar inte lyssnas på samt tas på allvar kan det påverka deras möjlighet till 

delaktighet och inflytande (Theobald, Danby och Ailwood, 2011). Risken finns att fokus 

blir på informationen istället för att relationellt möta och lyssna på barnen/eleverna vid 

övergångarna. Elvstrand (2009) visar i sin studie att det relationella mötet där läraren för 

samtal med eleven är eftersträvansvärt ur barns och elevers perspektiv (Elvstrand, 2009). 

Vi kommer vidare fram till att barn och elever bör ges en ökad medvetenhet om vilken 

information som förs över mellan skolformerna. Det menar vi har betydelse dels utifrån 
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etiska aspekter dels i förhållande till det demokratiska uppdrag som framkommer i 

Skolverket (2011) och Skolverket (2018). Anderssons (2017) resultat pekar mot att när en 

situation blir transparant för eleven skapas möjlighet till delaktighet samt ett engagemang 

till att lära. Det vill säga att när övergångsprocessen blir mer transparent, kan det skapa 

förutsättningar för barn och elever att styra över övergångsprocessen. I förhållande till 

Andersson menar vi att transparensen kan främja barns och elevers inflytande, delaktighet 

samt engagemang för sitt lärande. Transparensen kan vidare göra det tydligt för eleverna 

vad de har lärt sig, både utifrån den planerade verksamheten och individuellt, inom 

respektive skolmiljö (Andersson, 2017).  

 

Våra resultat visar även att det kan finnas behov av att skapa en större transparens för 

skolpersonalen. Vi menar att det kan behövas en ökad förståelse för varandra mellan de 

olika skolmiljöerna. I likhet med Alatalo (2017) finns det skillnader i skolpersonalens 

konstruktioner av vad respektive skolmiljö innehåller. Det vill säga att skolpersonalen inte 

har kunskap om vad de olika skolmiljöerna erbjuder vilket även resulterar i att 

skolpersonalen inte vet vilka erfarenheter barnen/eleverna har med sig. Vi menar att det 

kan försvåra progressionen mellan de olika skolmiljöerna samt att en barriär skapas i 

skolpersonalens samtal vid övergångar. En ökad samsyn och samverkan mellan 

skolmiljöerna kan underlätta för skolpersonalen att möta, lära känna och fortsätta 

lärprocessen för alla barn och elever i den nya skolformen (Alatalo, 2017). Ett sätt att göra 

övergångar mer transparenta menar vi kan vara genom att öka samsynen i förhållande till 

de begrepp som används vid övergångar och informationsöverföring. Ett exempel är att 

personalen på förskolan kan vara mer medvetna om vilka anpassningar som finns i deras 

lärmiljö, som kanske annars tas för givet att den mötande personalen har kunskap om. En 

ökad transparens för dels barn/elever dels skolpersonal kan innebära att progression för alla 

barn och elever vid övergångarna möjliggörs (Andersson, 2017). Dessutom kan samsyn i 

hur informationen ska skrivas och delges mellan de olika skolformerna öka förståelse för 

varandra. Slutsatsen om informationsöverföring kan innebära att kommunikationen mellan 

skolformerna behöver ökas och förtydligas för att skapa gynnsamma övergångar för alla. 

 

Till skillnad från Alatalos (2017) bild av förskoleklassen visar våra slutsatser inte tydligt 

att förskoleklassen positionerar sig mellan förskolans och skolans lärandesammanhang. Det 

vill säga våra slutsatser påvisar en enig syn på lärande hos skolpersonalen. Däremot 

framgår det att övergångarna är styrda av vuxna samt att kunskap ses som oberoende av 

kontexten (Alatalo, 2017). Våra slutsatser indikerar att eleverna upplever att de har 

erfarenheter av övergångar. I likhet med Ackesjö och Persson (2014) menar vi att i barns 

och elevers upplevelser av övergångar finns det viktig kunskap om hur övergångar kan 

genomföras. Det vill säga att när övergångar utformas utifrån elevernas kunskap och 

erfarenheter av övergångar kan det innebära att ett reellt inflytande och delaktighet vid 

övergångar skapas. Skolverket (2014) påvisar samma faktorer, det vill säga att tillvara 

barn/elevers erfarenheter samt en förberedd lärmiljö främjar positiva övergångar 

(Skolverket, 2014). Liksom Anderssons (2017) resonemang menar vi att processen inte får 
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stanna vid att enbart lyssna på elevers röster utan att även agera utifrån elevers upplevelser 

av sina lärmiljöer och sitt lärande. Skolpersonalen beskriver att en intention är att elevers 

erfarenheter får en reell påverkanskraft i hur övergången utformas. I nuläget använder 

skolpersonalen inte elevernas erfarenheter vid utformningen. Risken finns att 

skolpersonalen stannar vid en intention, vilket kan skapa hinder i elevernas upplevelse av 

inflytande och delaktighet. Däremot kan skolområdet undanröja hindret genom att ge 

eleven möjlighet att påverka sitt eget lärande (Andersson, 2017). I förhållande till våra 

slutsatser kan det innebära att lyssna på de framgångsfaktorer som eleverna förmedlar som 

t.ex. att få en förförståelse av lärmiljön. Det kan möjliggöra för skolområdet att skapa en 

kultur som utmärks av att elever är delaktiga, engagerade, upplever en tillhörighet samt där 

lärande främjas. 

 

Gruppindelningarna brukar förändras så de se annorlunda ut än vad barnen är vana vid när 

de börjar i nya verksamheter. Det tänker vi innebär att det blir ett avbrott i progressionen 

och försvårar den. Progression är enligt Ekström (2018) att det sker en ökning, tillväxt och 

ett jämnt framåtskridande. Det krävs att det finns ett bakåtblickande för att kunna hänvisa 

till tidigare erfarenheter men också ett framåtblickande för att kunna få en tillväxt och ökade 

utmaningar. Detta tänker vi försvåras av att det görs nya gruppindelningar när 

barnen/eleverna flyttar över till en ny verksamhet (Ekström, 2018). Kunskap och lärande 

är situerat och lärandet är oskiljbart från den sociala praktiken (Lave & Wenger, 1991). 

Ihrskog (2006) fann i sin studie att eleverna kände det som att vuxna motarbetade deras 

kamratrelationer när de styrde gruppindelningar vid övergångar. Eleverna lär sig att 

kompisrelationer inte prioriteras i skolans värld och detta, menar Ihrskog, motverkar 

intresset för kunskapsinlärning. Vårt resultat visar att pedagogerna gör en bedömning 

utifrån att grupperna ska bli så jämna som möjligt, men de tänker kanske inte på att det kan 

påverka vilka färdigheter barnen visar?  När skolpersonalen gör olika placeringar i 

grupperna prioriteras verksamheten framför elevernas relationer. Detta tankesätt utgår från 

att kunskap och färdigheter är något som finns i varje individ och oberoende av kontexten 

dvs. inte är situerat. Men kunskapsinhämtning och kompisrelationer behöver inte alls stå i 

motsatsförhållande till varandra eller motverka varandra. Tvärtom menar Vygotskij 

(Lindqvist 1999), att samspelet både stödjer det intellektuella lärandet men också att 

samspelet är ett lärande i sig.  Det är mellan människor som stoffet till lärandet samlas in 

och skapar inre processer i individen. Aktiviteter som leder till lärande är alltid situerat, de 

äger rum i specifika situationer och kontexter. Att det “händer något mellan förskolan och 

förskoleklassen”, som en av pedagogerna uttrycker det, går att koppla till att kontexten 

alltid har betydelse för kunskap och lärande och eftersom kontexten ändrar sig, ändrar sig 

också kunskapen och lärandet. För att förbättra progressionen mellan skolmiljöerna skulle 

verksamheternas kunna göras mer lika varandra, kanske genom att bibehålla grupperna så 

gott det går. Gruppindelningen och vilka kamrater barnen har omkring sig av stor betydelse 

för såväl kunskapsinhämtningen som relationsskapandet (Lindqvist 1999). Detta kan vägas 

mot Hellbom-Thibblins (2018) resultat att det är av betydelse för barns identitetsskapande 

och känsla för grupptillhörighet att övergången inte blir för svår för barnen. Eftersom 
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barnen skapar och återskapar sin identitet utifrån den grupp de är i, är det av betydelse att 

pedagogerna är uppmärksamma på detta i sina förväntningar på barnet. När eleverna 

kommer till den nya verksamheten, behöver de därför börja med att skapa en ny identitet. 

Identitetsskapande och grupptillhörighet är enligt Hellbom-Thibblin två parallella 

processer. Även Ackesjös (2013) studie visar att barnen lägger stor möda och energi på att 

rekonstruera gamla och konstruera nya identiteter före och efter varje övergång. Detta gör 

att både barn/elever och pedagoger lägger mycket energi och arbete på att forma gruppen, 

något som kan ta tid från annat i verksamheten. Hon menar att för att uppnå en progression 

mellan verksamheterna bör kontinuiteten mellan verksamheterna, läroplaner och 

uppdragen bli tydligare. Vidare går våra slutsatser att förhålla till Ackesjö och Perssons 

(2014) begrepp kontinuitet och diskontinuitet. Det vill säga att det finns en tvåsidighet i 

elevernas upplevelse av tillhörighet och delaktighet i förhållande till social kontinuitet eller 

diskontinuitet. Vid en upplevd tillhörighet i gruppen kan det gynna elevernas lärande men 

det kan även upplevas som en möjlighet till att byta grupp och skapa en ny tillhörighet i en 

annan gemenskap. Det kan vara så att vid övergångar behöver den mötande och lämnande 

skolpersonalen reflektera över vilken diskontinuitet respektive kontinuitet vid övergångar 

som främjar lärande, möjlighet till delaktighet samt inflytande för den aktuella barn- eller 

elevgruppen (Ackesjö & Persson, 2014). 

 

För våra informanter var relationsskapandet mellan pedagog och barn en viktig del av 

övergångsprocessen. Relationsskapandet börjar i mötet mellan pedagogen och barnet och 

pedagogen berättar om den nya verksamheten. I relationen förstår barnet också vad 

pedagogen förväntar sig av barnet. Enligt Vygotskij (Lindqvist 1999) är språket det 

viktigaste redskapet människan har för att lära. Med hjälp av språket kan hon lära sig av 

andras erfarenheter och de kan bli en del av barnets tänkande. Vi menar att mötet och 

relationen mellan pedagogen och barnet är viktigt eftersom det hjälper barnet att skapa sig 

kunskap och erfarenhet av den verksamhet det snart ska bli en del av genom att pedagogen 

berättar om den. Detta kan även speglas mot att pedagogerna upplever en framgångsfaktor 

i att de har ett gemensamt språk när rutiner och blanketter är utformade likvärdigt inom 

hela skolområdet. Pedagogerna menar att de då har en förförståelse för hur barnet har 

genomgått övergången när de ska ta emot i den mottagande verksamheten och att 

möjligheten för ett gemensamt språk finns. Byggandet av relationen börjar när pedagogen 

och barnet träffas första gången och fortsätter under den tid de är i samma verksamhet. 

Relationen är av stor vikt i elevens kunskapsinhämtning. Vygotskij menar att lärandet 

bygger på en grundläggande ojämlikhet mellan barn och vuxen där den vuxne finns 

tillhands för barnet i dess utvecklingszon, dvs. där kompetenser finns inom räckhåll men 

barnet ännu behöver stöd för att klara det (Lindqvist 1999). Detta kan också förstås utifrån 

Wengers (1998) förståelse för hur relationen mellan novis och erfaren uppstår när en novis 

blir en del av en praktikgemenskap. Vad pedagogerna däremot inte nämner är hur barnen 

får möjlighet att skapa relationer med varandra i den nya gruppen. Relationerna inom 

gruppen påverkar såväl inlärning och uppvisade färdigheter som att eleverna tillsammans 

skapar en kultur inom gruppen (Wenger, 1998). Thornberg (2006) pekar på att läraren är 
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den som upprätthåller reglerna i skolan men elever initierar ett regelarbete sinsemellan och 

är inga passiva mottagare i den kultur som finns på skolan. De är aktiva deltagare i 

skapandet av kulturen och försöker skapa mening i skolvardagen. De värderar på ett kritiskt 

och granskande sätt skolans regler och lärares interventioner. Med andra ord menar 

Thornberg att den vuxne står för en fostran, en värdepedagogik medan eleverna har ett 

relationsarbete som även det påverkar lärmiljön (Thornberg, 2006). Enligt våra erfarenheter 

skiljer sig tankesättet kring hur barn och elever socialiseras mellan förskola och skola 

såtillvida att det i förskolan talas om att barnens sociala färdigheter är något barnen lär av 

varandra och inom barnet medan skolans tankesätt fokuserar på fostran, som indikerar att 

detta är något som de vuxna ska förmedla till eleverna. Detta bekräftar Ekström (2018) i 

sin studie. Han menar att kunskap sågs i förskoleklassen som något förekommande utanför 

barnet. Vilka kunskaper som skulle utvecklas bestämdes av lärarna. I förskolan såg 

Ekström att kunskap var något som barnen aktivt byggde själva och drivkraften för det kom 

från barnen själva. Här fungerade pedagogerna som stödjande i barnens lärprocesser 

(Ekström, 2018). Thornbergs (2006) forskning visar att lärare tenderar att använda 

belöningar och bestraffningar i syfte att forma elevers beteende även om tanken med det 

han kallar värdepedagogik syftar till att hjälpa och stödja eleverna till att skapa förståelse i 

moraliska frågor (Thornberg, 2006). Dessa skillnader var dock inget vi såg i vår studie. 

Synen på kunskap och lärande var tvärtom enig mellan pedagogerna från de olika 

verksamheterna.  

 

9. 3 Specialpedagogiska implikationer 

I inledningen lyftes en del av examensordningen (SFS 2017:1111) för specialpedagoger 

fram. Det framkommer i examensordningen att specialpedagogen ska besitta insikt om 

betydelsen av samverkan mellan olika yrkesgrupper samt kunna förebygga och undanröja 

hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. I examensarbetet blir det tydligt att när 

skolpersonal tar tillvara barns och elevers erfarenheter av övergångar kan 

framgångsfaktorer för lyckade övergångar framkomma och konkretiseras. Däremot blir det 

även tydligt att de olika skolformerna har olika styrdokument att förhålla sig till, vilket kan 

vara en faktor som bidrar till att en gemensam förståelse vid övergångar kan vara svår att 

uppnå. Utifrån vårt examensarbete samt med hänsyn till examensordningen kan en 

möjlighet vara att specialpedagogen “översätter” i samverkan mellan skolformerna. Det 

medför att specialpedagogen behöver ha insikt i styrdokumenten som gäller för de mötande 

skolformerna. Genom att specialpedagogen agerar som översättare mellan skolformernas 

begreppsanvändning kan en ökad förståelse för vilka erfarenheter och kunskaper som barn 

och elever har med sig vid övergångar synliggöras. På det sättet kunde specialpedagogen 

synliggöra de gränser (boundaries, vår översättning) som Lave & Wenger (1998) menar att 

individen behöver känna igen för att lättare kunna föra över kunskap och erfarenheter 

mellan olika praktikgemenskaper. Genom att se företeelser inom ett sammanhang kan 

individen känna igen det med stöd av vad individen känner igen från ett annat sammanhang. 

Då kan kunskap och erfarenheter lättare överföras till en annan kontext (Lave & Wenger 
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1998). Det kan även främja att framgångsrika anpassningar som användes i avlämnande 

skolform kan finnas tillgängliga från start i mottagande skolform. För barn i behov av stöd 

kan det även innebära att “the gap” i kommunikationen mellan skolformerna minskar. Det 

innebär att specialpedagogen i sin översättande roll kan vara den sammanförande länken 

som ska ge alla barn och elever möjlighet att kunna påverka sitt lärande även i 

mellanrummet mellan skolformerna (SFS 2017:1111). 

 

10. Sammanfattning  

I Sverige går barn och elever i förskola, förskoleklass och skola. Det innebär att alla barn 

och elever erfar minst två övergångar mellan olika skolformer inom loppet av drygt ett år. 

Vid dessa övergångar kan eleverna uppleva en förändring vad gäller förväntningar från 

vuxna, hur kunskapsinhämtning prioriteras samt hur de ges möjlighet till delaktighet i 

respektive skolform. Syftet med detta examensarbete är att utifrån olika perspektiv nå 

kunskap om dessa övergångar samt att synliggöra de framgångsfaktorer som återges. 

Studien är en fallstudie vilket är en kvalitativ metod. Empirin samlades in under 

verksamhetsbesök men framförallt genom intervjuer i fokusgrupper. Därefter användes 

tematisering för att se mönster och likheter. Resultatet visar att eleverna upplever 

delaktighet, främst utifrån leken. Däremot definierar eleverna delaktighet på olika sätt 

beroende på vilken skolform de relaterar till. I studiens intervjuer framträder även en enig 

syn på vad kunskap och lärande är hos personalen men kunskaper, erfarenheter och 

information om de framgångsfaktorer som gynnat eleverna i lärandet kommuniceras inte i 

informationsöverföringen. Istället är informationen till stor del baserad på eleverna som 

individer. Inte heller används elevernas kunskap och erfarenhet i planeringen av övergångar 

vilket kunde användas till att planera kommande övergångar. Således visar studien på ett 

behov av att främja samverkan mellan skolformerna. Vår specialpedagogiska implikation 

är därför att en specialpedagog vars förståelse för de olika skolformerna kan ta vara på 

elevernas kunskap och fungera som övergångsamordnare. På så vis kan upplevelsen av 

sammanhang öka och progressionen i elevernas utveckling och lärande stödjas. 

 

11. Slutord 

Intentionen med examensarbetet har hela tiden fokuserats på barns och elevers upplevelser 

av möjlighet att ha inflytande och vara delaktiga i övergångar mellan skolformer och väga 

det mot hur pedagoger planerar och genomför dem. Dessutom var även en intention att få 

ta del av fritidshemmets perspektiv. Som framgår i vår metoddiskussion kunde den 

fritidspedagog som var tillfrågad att delta i fokusgruppen inte närvara och därför försvann 

det perspektivet i vårt examensarbete. Vi kan uppleva en avsaknad av forskning om hur 

fritidshemmet roll kan främja övergångar. De skulle kanske kunna fungera som en bro 

mellan förskola och skola eftersom de ligger närmare förskolans kunskapssyn och 

pedagogers förväntningar på hur barn och elever tillskansar sig sociala och 

värdepedagogiska kunskaper och färdigheter. På det sättet kunde progressionen förenklas. 
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Därav vill vi i vårt slutord påvisa behovet av vidare forskning kring fritidshemmet roll vid 

övergångar mellan skolformer.  
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Bilaga 1 

               
     Fakulteten för 

lärarutbildning 

 

Hej  

 

Vi är två studenter från Specialpedagogprogrammet 90hp på Kristianstad Högskola som nu ska 

börja skriva vårt examensarbete på avanceradnivå under våren 2019.  

 

Syftet med examensarbetet är att synliggöra barns upplevelser av att vara delaktiga i sociala 

läroprocesser samt att belysa framgångsfaktorer för specialpedagoger och pedagoger i att 

stödja barn i dessa.  

 

Vår studie har två olika fokusområden:  

1; Barns delaktighet i lärsituationer. 

2; Kunskapssyn i olika skolkulturer.  

 

Därför kommer vi behöva möta både lärare, förskollärare, rektor/förskolechef, specialpedagog 

samt barn/elever i er verksamhet. Vi önskar att kunna få vara närvarande i verksamheten under 

2 dagar för att genomföra observationer, intervjuer i fokusgruppen med pedagoger och med 

barn/elever. 

 

Inom fokusområde ett vill vi möta barn/elever från första klass i s.k. fokusgrupper. Det innebär 

att en grupp med sex barn deltar och att vi tillsammans har en dialog angående delaktighet i 

deras lärande. Vi strävar efter att samtalen kommer genomförs i en så naturlig situation som 

möjligt. Barnen väljs slumpmässigt ut av klassens lärare. Fokusgrupperna kommer att ta mellan 

20-30 min att genomföra. Fokus vid detta möte är elevernas gemensamma berättelse av 

delaktighet i lärsituationer. Det vill säga; vi är inte ute efter att värdera svaren som rätt eller fel. 

Inför samtalen kommer vi be barnen att fotografera situationer i vardagen som vi kan samtala 

kring. Detta kommer att göras under dag ett. 

 

Inom område två vill vi genomföra fokusgrupp med er, lärare, förskollärare, fritidspedagog, 

specialpedagog och rektor/förskolechef inom ert skolområde. Samtalen kommer att utgå från 

samma fotografier som i barnens grupp och bestå av ca 5 frågor och vår förhoppning är att en 

givande diskussion kommer att uppstå. Samtalen kommer att ta mellan 50-60 minuter och vi 

hoppas att du på något sätt har möjlighet att delta.  

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 

Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 

självständigt arbete under sin sista termin. I detta 

arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 

utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att 

engagera studenterna under utbildningens gång. Till 

studien samlas ofta material in vid olika 

verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och 

observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är 

Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få 

ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 

och vid behov få eventuella fel rättade. Det 

självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng,. 

När detta har blivit godkänt publiceras det i 

databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri

ng/ 



 

II 

 

 

Vi kommer att behöva göra en ljudinspelning av samtalen för att kunna gå tillbaka och 

analysera dem på ett forskningsetiskt opartiskt sätt. Vi kommer behandla materialet med största 

möjliga konfidentialitet. Materialet kommer att sparas i en lösenordskyddad dator som endast 

vi, Johanna och Katarina har tillgång till.  När studien är godkänd och publicerad kommer all 

data att raderas. 

 

I studien kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär 

bl.a. att vi behöver godkännande från elevernas vårdnadshavare till att delta i studien. Nedan 

finns ett informationsblad och en samtyckesblankett till vårdnadshavarna som de behöver 

skriva under innan deras barn kan ingå i fokusgrupperna.  

 

Examensarbetet kommer att skrivas på ett sätt som gör att det inte går att utläsa var vi genomfört 

studien. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och vidare kommer resultatet vi 

får in endast att användas i forskningsändamål. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när 

som helst under studien.  

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare 

för mer information.  

 

Med Vänliga Hälsningar 

Katarina Witting katarina.witting@helsingborg.se tel. 076-305 72 95 el. 0732-315186 

Johanna Wikdahl johanna.wikdahl10@skola.karlskrona.se  tel. 0708-165919 

Handledare: Helena Andersson   

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se  

044-250 30 00 

 

Om barn/elev under 15 år ingår i studien måste vårdnadshavares samtycke inhämtas. Även 

barn/elev ska tillfrågas. Samtyckesblanketten anpassas till dem den gäller. Det är alltid en 

fördel att även inhämta samtycke från vuxna respondenter som deltar i studien. 
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III 

 

Bilaga 2 

Samtyckesblankett skolpersonal 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Ort:_______________________________Datum:_______________________ 

 

Namn: __________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:_______________________________________________ 

 

Återlämnas till Johanna och Katarina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 

 

Bilaga 3 

Informationsbrev till föräldrar 

 

Vi heter Katarina Witting och Johanna Wikdahl och vi är studenter på Specialpedagogiskt 

program i Högskolan i Kristianstad. Vi ska skriva vårt examensarbete och är intresserade 

av barns upplevelse av att vara delaktiga i sitt lärande. Därför vill vi träffa några barn i ditt 

barns klass och ta del av deras tankar och åsikter. 

Vi kommer att behöva göra en ljudinspelning av samtalen och vi kommer behandla 

materialet med största möjliga försiktighet. Allt material kommer att raderas när arbetet är 

slutfört. 

 

Vi behöver godkännande från dig/er för att kunna ta hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Nedan finns en samtyckesblankett som du/ni behöver skriva 

under innan ert barn kan ingå i samtalen.  

 

Examensarbetet kommer att skrivas på ett sätt som gör att det inte går att utläsa var vi 

genomfört studien. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och vidare kommer 

resultatet vi får in endast att användas i forskningssammanhang och inte spridas. 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst under studien 

Ditt barn är viktigt för vår studie. Ni får gärna höra av er vid frågor. 

 

Tack på förhand 

 

Johanna Wikdahl johanna.wikdahl10@skola.karlskrona.se  

 

Katarina Witting katarina.witting@helsingborg.se 
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V 

 

Bilaga 4 

Samtyckesblankett föräldrar 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att mitt/vårt barn deltar i 

studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Barnets namn _____________________________________________ 

 

Förskola/Skola _____________________________________________ 

 

Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavare underteckna blanketten. 

 

Datum_____________________ 

 

Vårdnadshavare__________________________________________________ 

                                                                               

Vårdnadshavare__________________________________________________  

 

Återlämnas till ditt barns lärare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 

 

Bilaga 5 

Hej alla! 
  

På tisdag den 12/3 kl. 12-13 kommer vi att träffas för en intervju i fokusgrupp som en 

del av vårt examensarbete. Vi är väldigt tacksamma för att ni tar er tid!  

Här sänder vi över de frågeställningar som vi kommer att utgå ifrån (se bifogat). Vi 

hoppas att det kommer att bli ett samtal och en diskussion som blir givande för alla.  

Frågorna bygger dels på de frågeställningarna som vi har i studien och dels på bilder 

som vi kommer att ha med oss.  

Vi bifogar också vårt missivbrev med mer information och en samtyckesblankett som 

vi ber er skriva under. 

  

Här är ett urklipp från vårt examensarbete med syftet. 

 I undersökningen vill vi synliggöra barns upplevelser av att vara delaktiga i sociala 

lärprocesser i skolformerna förskola, förskoleklass och första klass. Vi vill klarlägga 

om det finns olika syn på kunskap och inlärning inom eller mellan verksamheterna 

och kommer att problematisera kunskapsbegreppet utifrån Lgr 11 och Lpfö 2018. 

Vidare vill vi även belysa vilka framgångsfaktorer som specialpedagoger, lärare och 

rektor beskriver används för att skapa en progression i övergångar och i samverkan 

mellan skolformerna och för att stödja alla barns sociala lärprocesser. Vi hoppas att 

vi ska bidra med kunskap samt främja arbetssätt som tar tillvara alla barns 

upplevelser av övergångar.  

 Syftet med undersökningen är att belysa framgångsfaktorer i hur samverkan och 

kunskapssyn mellan professioner, från olika skolformer, skapar möjlighet till 

progression vid övergångar samt möjliggör för alla barn att vara delaktiga i sociala 

läroprocesser i förskola, förskoleklass och första klass. 

  

Tack igen för att ni hjälper oss med detta! 

  

Vänliga hälsningar  

Johanna Wikdahl 

Katarina Witting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII 

 

Bilaga 6 

 

 

Frågor till fokusgrupperna 

Frågor till personalen 

1. Kunskap är enligt Lpfö 2018 och Lgr 11 inget entydigt begrepp utan innefattar fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet. Båda läroplanerna pekar på att dessa olika former av kunskap ska 

samspela med varandra och bilda en helhet. 
Vilka tankar har ni kring det relaterat till er verksamhet? 

  

2. Utifrån lärandeperspektiv, hur vill ni tillsammans rangordna de bilder som finns framför er? 

Beskriv och motivera varför och hur ni resonerar?  
  

3. Hur gör ni för att få samsyn och samverkan mellan skolformerna och för att främja en 

progression för barnen/eleverna? Berätta hur ni förbereder och genomför övergångarna. Vad gör 

ni bra? Något ni känner ni kunde förbättra? 

 

Frågor till elever i klass 1 
1.      När ni tittar på bilderna som ni tagit av lärandesituationer kan ni gemensamt rangordna bilderna från 1-

5 där 1 är den bild där ni tycker att det viktigaste lärandet sker? 
2.      När ni bytte från förskola-förskoleklass-förstaklass, hur upplevde ni det? vad var bra och vad hade ni 

förändrat om det gick? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 

 

Bilaga 7 

 

Bild 1- Social berättelse (generell). 

 

Bild 2 – Elever samtalar i korridor (skola). 

 

Bild 3- Rastaktivitet (skola/förskoleklass). 



 

IX 

 

 

Bild 4 – På väg till eller från en lektion (skola). 

 

Bild 5 – Samling (förskola). 

 

Bild 6 – Legobygge tillsammans (förskola/förskoleklass/fritids). 



 

X 

 

 

Bild 7 – Lektion (skola). 

 

Bild 8 – Samtal (förskoleklass/skola). 

 

Bild 9 – Lek (förskola/förskoleklass). 

 



 

XI 

 

 

Bild 10 – Lek i sandlådan (förskola/förskoleklass). 

 

Bild 11 – Social berättelse (generell). 

 

 

 

 

 


