
 

 

 

 

 

Examensarbete 

Grundnivå, 15 högskolepoäng 

Förskollärarutbildningen 
 

 

 

 

”När man börjar förskoleklass måste man kunna knyta 

skorna och knäppa jackan” Cecilia 6 år 

En kvalitativ studie inför övergången från förskola till förskoleklass 

utifrån barns perspektiv 

 

 

 

 

 

Författare 

Anna Käll 

Sofie Bindå 

 

Handledare 

Ingela Friberg 

Examinator 

 Ingrid Lindahl

   

 



 

 

  



 

 

 

”När man börjar förskoleklass måste man kunna knyta skorna och 

knäppa jackan” Cecilia 6 år 

En kvalitativ studie inför övergången från förskola till förskoleklass utifrån barns 

perspektiv 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

En kvalitativ studie som syftade till att undersöka hur barnen i förskolan resonerade kring att 

börja i förskoleklass samt vilken förförståelse barnen hade inför övergången. Studien 

analyserades utifrån ett sociokulturellt och utvecklingspedagogiskt perspektiv. Studien 

byggdes på semistrukturerade personliga intervjuer, där barn i förskolan på väg över till 

förskoleklass medverkade. Övergången mellan de olika skolformerna liknas vid ett 

spiralformat mönster som barnen pendlar mellan, innan de hittar sin roll och skapar trygghet i 

den nya verksamheten. Utifrån barns perspektiv visade studien att kompisarna utgjorde en 

trygghet i övergången till förskoleklass. Samtidigt tyckte de att det skulle bli spännande, trots 

att de uttryckte en viss oro inför vad allt det nya skulle innebära 

 

Nyckelord: förskoleklass, förskola, Sociokulturellt perspektiv, utvecklingspedagogik, barns 

perspektiv, barnperspektiv 
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Förord 

Det har varit intressant och givande att skriva denna uppsats. Då vi parallellt med våra studier 

jobbar med huvudpersonerna i denna uppsats har det gett ytterligare en dimension till ämnet. 

Vi har sett vikten av ett samarbete med barnens bästa för ögonen utifrån deras perspektiv.  Vi 

vill rikta ett tack till varandra för gott samarbete. Vi vill även rikta ett varmt tack till våra 

familjer och vänner som visat stort tålamod och förståelse under denna tid. Alla härliga barn 

vill vi naturligtvis också tacka, för utan deras medverkan hade det inte varit möjligt för oss att 

genomföra denna studie. Avslutningsvis vill vi även tacka Ingela Friberg, vår handledare, som 

med tålamod och klokhet visat oss vägen genom hela vår uppsats, utifrån vårt perspektiv. 

Anna Käll  

Sofie Bindå 

Högskolan Kristianstad 
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 1 Inledning 

Den här studien handlar om hur barn tänker, känner och resonerar när det är dags att sluta 

förskolan och börja i förskoleklass. Varje vår har vi pedagoger i förskolan barn som står inför 

just den här övergången. Utifrån vår erfarenhet finns en väldigt skiftande kunskaps- och 

barnsyn mellan förskola och förskoleklass, vilket vi också har märkt när vi ska lämna över. 

Vid överlämningar har vi uppmärksammat att pedagoger som ska ta över inte är intresserade 

av vad barnen kan, var de är i sin utveckling. Inte heller efterfrågas hur barnen känner inför att 

sluta på en, för dem, trygg och van miljö för att börja om på en ny plats med nya 

konstellationer av barn och pedagoger.  Det här anser vi är fundamentalt för att kunna möta 

barnen, var och en unik på sitt eget sätt. Barn med olika erfarenheter, erfarenheter inte bara i 

form av rent konkreta kunskaper. Det är också fundamentalt för att förstå varför barnen 

kanske agerar på ett visst sätt när de börjar. Vår erfarenhet har även visat att barn har olika 

förförståelse kring att börja förskoleklass. Detta kan bero på om de har äldre syskon som 

redan går i skolan och som därmed kan dela med sig av sin erfarenhet. Vissa barn följer med 

när det är dags att hämta det äldre syskonet på skolan och får på så vis tidigt en inblick i 

skolans värld.  

 

 Skolverkets (2001) slutrapport om integrering mellan förskola och förskoleklass visar att en 

samverkan bör ske kring det enskilda barnet när det gäller övergång, utveckling och lärande. I 

förskolans läroplan (2010) beskrivs även ett sådant samarbete för att barnen ska få stöd till 

utveckling och lärande under ett långsiktigt perspektiv. Genom gränsöverskridande 

diskussioner ska pedagogerna samverka så att det enskilda barnet får det stöd som behövs 

utifrån dess specifika behov.   

 

Då vi skulle önska ett större samarbete mellan de olika skolformerna vill vi genom vårt arbete 

belysa hur denna övergång ter sig utifrån ett barns perspektiv. Vilka tankar, förväntningar och 

vilken förförståelse har barnen, hur resonera de? Vilka känslor kommer till uttryck hos 

barnen?  För att öka förståelsen vad det innebär för barnen att börja förskoleklass presenteras 

detta arbete utifrån ett barns perspektiv 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka förväntningar barn har inför övergången till 

förskoleklass. För att kunna fånga upp och möta barnen i dessa förväntningar vill vi belysa 

deras förförståelse samt hur de resonerar utifrån deras perspektiv. Detta för att kunna göra 

övergången så mjuk och naturlig som möjligt för dem.   

 

1.2 Frågeställning 

 Vilka förväntningar har barnen när det gäller övergången från förskola till 

förskoleklass? 

 Utifrån barnens förförståelse, hur resonerar barnen inför övergången från förskola till 

förskoleklass? 
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2 Litteraturgenomgång   

2.1 Utvecklingspedagogisk perspektiv 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) beskriver att fenomenografin som 

forskningsmetod utvecklades under 1970-talet. Då handlade det om hur ett visst fenomen 

framstod för människan. Johansson (2009) menar även att människan är aktiv individ och i 

mötet med andra skapas förståelse för omvärlden i meningsfulla sammanhang. Inför sitt första 

möte med skolans värld har barnen olika erfarenheter med sig in i verksamheten. En del 

kommer kanske dit med inställningen att det är spännande, de upptäcker nya saker, andra är 

lite mer ängsliga och söker efter något bekant.  

 

När det kommer till de yngre barnen i förskolan kallar Pramling Samuelsson m.fl. (2003) den 

här inriktningen för utvecklingspedagogik. Själva kärnan inom utvecklingspedagogiken är hur 

man skapar mening och förståelse för ett fenomen, på vilka olika sätt man kan urskilja och 

erfara ett fenomen. De menar att det inte går att behandla subjektet skilt från objektet, utan de 

måste ses i relation till varandra. Inom denna pedagogik är det viktigt att man som pedagog 

tar tillvara på barnens sätt att tänka, är tillåtande och intresserad. Barnen måste få fritt spelrum 

i sina tankar, associationer och att uttrycka sig. Det är även viktigt att barnen får känna att 

deras egna tankar är viktiga och inte att de måste sitta inne med ett rätt svar kring ett fenomen. 

Utgår man från barnens perspektiv inom det utvecklingspedagogiska perspektivet innebär det 

att världen inte delas upp i olika delar, menar Johansson och Pramling Samuelsson (2006). 

Barn ser världen och de fenomen som de ska utforska som en enda helhet, där deras 

nyfikenhet och agerande skapar mening i deras värld. Ett barns perspektiv innebär hur barnen 

erfar något, vilket i sin tur innebär att barnens lek, eller det de lär sig, blir utifrån hur barnet 

självt har erfarit fenomenet. En konsekvens av detta blir att barn skapar mening och ger 

uttryck för sitt perspektiv men det de gör tolkas utifrån pedagogens synvinkel.  Barn skiljer 

alltså inte mellan leken och att lära sig, vilket är viktigt att ha i åtanken som pedagog när man 

jobbar med de yngre barnen.   

 

För att kunna få svar på vår fråga om barns förväntningar inför övergången till 

förskoleklassen är det viktigt att vi, precis som Pramling Samuelsson m.fl. (2003) menar, tar 
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del av dessa förväntningar ur ett utvecklingspedagogikens perspektiv. Att vi låter barnen 

tänka fritt, lyssnar och visar att barnens egna tankar är viktiga. Men även att barnen får 

möjlighet att sätta sina egna tankar i relation till de andra barnens sätt att tänka. Genom att 

låta barnen som vill samtala i grupp leder de varandra vidare och upptäcker likheter och 

olikheter inför samma fenomen. 

2.2 Sociokulturellt perspektiv 

Idag anses det att barn lär sig i sociala kontexter, med och av varandra. Det sociokulturella 

perspektivet, beskriver Jakobsson (2012), har sitt ursprung i Lev Vygotskijs teorier kring 

lärandet. Vygotskij, som var en rysk psykolog, var en av de främsta nytänkarna inom 

psykologin och som upphovsmannen till det kulturhistoriska perspektivet, vilket är grunden 

till den sociokulturella teorin i hur vi lär. Ett lärande som är avhängt av tillgången av 

medierade artefakter såsom verktyg och tecken. Verktyg avsåg Vygotskij de mer konkreta 

hjälpmedel människan kan behöva, som bland annat byggmaterial i form av kaplastavar och 

estetiskt material. Exempel på tecken är den mer abstrakta kommunikativa sidan som språk, 

räknesystem, texter eller konst. Språk och kroppsspråk blir då avgörande i barnets väg till en 

socialt kommunicerande människa, en väg som börjar redan som nyfödd 

I vårt möte med omvärlden beskriver Strandberg (2006) finns medierade artefakter som 

hjälper oss att till exempel lösa problem eller minnas, all yttre aktivitet föregår inre 

tankearbete. Jakobsson (2012) skriver vidare att genom samspel mellan barnen skapas ett 

språk som sedan omvandlas till tänkande. Vygotskij ansåg fortsätter Strandberg (2006) att 

barn lär genom interaktion med andra barn och/eller vuxna och därmed förs lärandet framåt.  

När barn lär genom andra kallar Vygotskij det för den proximala utvecklingszonen, Det 

innebär att ett barn som kan lite mer än barnet självt kan hjälper och ledsagar så att ett lärande 

och utveckling sker.  Till exempel om man kommer till en ny och okänd skola där man inte 

hittar. Då kan man för att hitta behöva skapa sig en mental karta över hur rummen förhåller 

sig till varandra. Antigen genom en planritning eller genom att ta hjälp av någon med god 

lokalkännedom, för att sedan efter hand själv hitta dit man ska.  
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2.3 Övergång  

Att få in förskolans pedagogik i förskoleklass menar Ecclestone (2009) är viktigt för att få en 

så bra övergång som möjligt. Broström (2009) använder sig även av begreppet 

kommunikationsmässig kontinuitet som en viktig komponent när det gäller barns övergångar 

till förskoleklass. En kontinuitet där man tänker på ett samarbete mellan förskola, skola och 

hem där man ser till barnets erfarenheter, kunskaper och förväntningar. Genom att 

sammanföra förskolans tradition med skolans kan undervisningen ske på ett lustfyllt sätt. Idag 

är detta svårt och en av anledningarna kan vara att varje skolform och yrkeskår håller på sina 

traditioner, gemensamma reflektioner över lärargränserna skulle bidra till att göra övergången 

mindre kritisk. I Sverige har vi även något som Mayfield (2003) beskriver som 

läroplanskontinuitet, då våra läroplaner genomsyras av en röd tråd. Ytterligare en kontinuitet 

som gynnar barnen vid övergång är den organisatoriska. Här är det idag stor skillnad mellan 

till exempel barngruppens storlek och antal barn per pedagog.  

Långt innan det är dags att börja förskoleklass börjar barn fundera kring övergången menar 

Ackesjö (2013), genom att samtala med varandra ger de liv åt olika föreställningar om hur det 

kommer att bli. De lämnar en för dem trygg miljö där de känner sig hemma för att börja där 

miljön känns ny och obekant. I förskolan var de det äldre, mer kompetenta barnet, men nu blir 

de helt plötsligt yngst och inser att de har betydande mer att lära. Barnens uppfattning är 

också att förskoleklassen bedrivs i mer skol lika former än förskolan.  

Ackesjö (2014) menar därmed att övergångar blir väldigt komplexa då de både inkluderar 

övergången till det nya samt separationen från det gamla. Barnen har för det mesta gått på 

förskolan väldigt länge, de har skapat sig en identitet i gruppen och hunnit etablera djupa 

relationer. Många barn förstår inte heller att det innebär att sluta på förskolan när det är dags 

att börja förskoleklass. Därför är det ytterst viktig att man ser på detta utifrån ett barns 

perspektiv då det betraktas som kritiska händelser som sker över tid. En övergång är ingen 

linjär process där gränserna är synliga, utan det inkluderar även gemenskaper och relationer 

samt frågor kring vem man varit i förskolan och vem man kommer bli i förskoleklassen. 

Snarare karaktäriseras övergången av ett spiralformat mönster där barnen pendlar mellan de 

olika skolformerna innan man helt landar i det nya. 

 För att få till stånd en mjuk övergång krävs kontinuitet i besök mellan de olika arenorna. På 

så vis läggs en grund till den fram – och tillbakarörelse som en övergång innebär. Det här 

måste pedagogerna i förskolan arbeta aktivt med. Ett samarbete mellan förskola och 
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förskoleklass bör ske utifrån varje barns specifika behov, för att ge stöd inför övergången 

enligt nationella uppsatta mål och riktlinjer. Här kan vi se utifrån egen erfarenhet att det blir 

en brist i kommunikationen då berörda pedagoger inte alltid är insatta i varandras uppdrag. 

Men för att göra övergången mindre hotfull för barnen menar Ackesjö (2014) att man måste 

göra barnen införstådda med vad som kommer att hända. Genom att arbeta på detta sätt, 

skriver Ackesjö (2014) vidare, kan man göra övergången mindre hotfull då barnen är mer 

införstådda med vad som kommer att hända. Det underlättar även separationsprocessen från 

förskolan. 

2.4  Barnperspektiv och barns perspektiv  

Enligt Halldén (2003) kan man närma sig ordet barnperspektiv både utifrån ett ideologiskt 

samt ett vetenskapligt sätt.  Ur ett samhällsperspektiv har barn rättigheter att göra sin röst 

hörd, något som även nämns i Barnkonventionen (2009). De har även rätt att ge uttryck för 

sina erfarenheter och bli betraktade som sociala aktiva aktörer i ett demokratiskt samhälle. Ett 

barnperspektiv handlar även om vilken betydelse vi tillskriver barnen, vilken roll de har i vårt 

samhälle. Genom att sätta fokus på vad som är bäst för barnet behöver man dock inte 

nödvändigtvis hämta information från dem om man utgår från ett barnperspektiv och ser vad 

som är bäst för dem i stunden. Som till exempel när det gäller att börja i förskoleklass och 

valet av vilken skola vårdnadshavare ska välja till sitt barn. När barnen ska börja förskoleklass 

finns det olika valmöjligheter för vårdnadshavaren, det är inte alltid den skola som barnet 

helst vill gå på som är den bästa för dem. Som pedagog och vårdnadshavare bör man därmed 

inta ett barnperspektiv och välja den skola som ger barnet störst potential till utveckling och 

lärande.  

Vidare beskriver Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) att när man som vuxen lyssnar på 

barnens tankar kan man förstå och tolka deras behov. Johansson (2003) menar dock att man 

inte kan göra en sådan tolkning fullt ut. Tolkningar är subjektiva och man har aldrig fullt 

tillträde till den andres tankar då tidigare erfarenheter och tyst kunskap präglar den man är. 

Men som pedagog bör man göra en ansats att försöka förstå barns tankar, meningar och 

avsikter. För det krävs en närvarande pedagog med ett öppet sinne som skapar en god 

kommunikation och interaktion. Förskolan är en arena där pedagog och barn möts 

gränsöverskridande för att få möjlighet att utforska varandras världar. Då subjektet ter sig 
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olika från individ till individ är det en förutsättning att man kan förstå andra människor utifrån 

deras tidigare erfarenheter och därmed kunna ta ett barns perspektiv.   

 

Pramling Samuelsson m.fl.(2003) menar att när pedagogen förstår och lär utifrån barnets 

agerande så ser de relationen mellan barns perspektiv och den uttryckta subjektiva meningen. 

Vidare menar de att man som pedagog och vuxen bör erkänna att barn har en egen kultur samt 

ett eget sätt att förstå och erfara sin omvärld.  För den sakens skull betyder det inte att hela 

tiden låta barnen bestämma. Genom att lyssna till barnen kan man med rätt stöd och 

vägledning få de att ha tillit till sin egen förmåga. Om vi som pedagoger lyssnar till hur barn 

känner och tänker kring att börja förskoleklass, kan man möta dem och bekräfta deras 

eventuella oro och svara på deras frågor. Kanske behöver pedagog och barn besöka 

förskoleklassen tillsammans. Johansson(2003) hävdar att genom kompromisslösningar ges 

barnet en möjlighet till att få uttrycka sina önskningar och tankar utan att för den skull fullt ut 

få sin vilja igenom. 

2.5 Förskoleklassens framväxt  

Diskussionen kring förskoleklassens vara eller inte vara har pågått under decennier menar 

Ackesjö (2014). De första lekskolorna öppnades på 1940-talet.  Sedan på 1950- talet byggde 

man ut lekskolorna och barnantalet ökade, vilket ledde till att Barnstugeutredningen (1968) 

kom fram till att alla sexåringar skulle få ta del av lekskolorna. I samma veva lades även ett 

förslag att man skulle skapa syskongrupper för de äldre barnen och ha åldersblandat upp till 

de fyllt tre år. Inom de syskongrupper som redan fanns skapade man tvärgrupper för 

sexåringarna utifrån deras behov av pedagogisk verksamhet. Rätten till allmän förskola för 

alla sexåringar lagstadgades 1975 och kommunerna hade nu skyldighet att erbjuda dem minst 

525 timmar per år. Nu började man även diskutera hur viktigt det var att förskola och skola 

skulle börja samverka. Det var av stor betydelse att förskola och skola närmade sig varandra 

för att övergången och starten till skolan skulle bli mjuk. Med sina olika kulturer skulle de 

båda skolformerna mera vara ett komplement till varandra. Den dåvarande förskola- och 

skolkommittén menade att förskola och skola skulle utveckla gemensamma moment som 

gjorde övergången till skolan gynnsam för de barn som började. Regeringen la en proposition 

1996 som innebar att man skulle integrera förskola, skola och barnomsorg. Man ville nu 
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bedriva sexårsverksamheten som en egen verksamhet, men inom skolans ramar. Det skulle 

medföra att den förskolepedagogik man bedrev i förskolan nu skulle införas i skolan. 

2.6   Förskolan och förskoleklassen pedagogik 

2.6.1 Förskolans pedagogik 

Förskolan använder sig sedan lång tid tillbaka av leken som pedagogiskt hjälpmedel för att 

skapa ett lustfyllt lärande. I leken menar Pramling Samuelsson m.fl. (2003) lär barnen av och 

med varandra. De utvecklar sina sociala förmågor och demokratiskt tänkande. Johansson 

(1998) skriver att i förskolan är man mer orienterad mot att göra det enskilda barnet starkare 

som individ, därmed läggs grunden för dem att utveckla kunnande kring olika fenomen. 

Stoffet i sig ses inte som det viktigaste, utan det är hur man tar till sig det som är det 

viktigaste.  

Förskolan har under tidigare år inte haft några klara riktlinjer i vad verksamheten skulle 

uppnå. Men i och med läroplanen kom det gemensamma riktlinjer att jobba mot. Genom 

ämnesintegration kan man fläta samman olika ämnen. Det skapar också en möjlighet för barn 

och pedagoger att mötas i en gemensam upptäcktsfärd. Förskolan präglas därmed av ett 

utforskande arbetssätt utifrån barnens intressen, där deras olika lärstilar och perspektiv är i 

fokus enligt Pramling Samuelsson m.fl. (2003). Genom att ha ett utvecklingspedagogiskt 

förhållningssätt, utgår man ifrån barnens förförståelse och tar vara på variationen av deras sätt 

att tänka kring ett fenomen. Utifrån den här pedagogiken läggs fokus på barnets perspektiv 

och pedagogerna blir medforskande pedagoger med ett öppet sinne, där leken blir ett verktyg. 

2.6.2 Förskoleklassens pedagogik  

Lumholdt (2015) menar att tanken bakom införandet av förskoleklass var att skapa en arena 

där två världar kunde mötas och vävas samman, det skulle byggas en bro mellan förskola och 

skola. Eleverna skulle i förskoleklassen ha möjlighet att få en mjuk övergång till årskurs ett, 

förbereda dem inom läsning, skrivning och andra ämnesområden. Förskolepedagogiken skulle 

införas i skolan och influera verksamheten, där pedagogerna skulle visa att det var möjligt att 

genom ett lustfyllt och lekfullt sätt lära sig även inom skolans väggar. Pedagogerna i 

förskoleklass har därmed möjlighet att utforma pedagogiken på ett varierat sätt utifrån det 

specifika barnets behov och med ett barns perspektiv för ögonen. Ett perspektiv som utgår 
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ifrån barnets eget utforskande och lärande genom lek. Förskoleklassen ska integreras och 

implementeras med övrig skolverksamhet, men det är en balansgång mellan vad som är lek 

och vad som är lärande. Något som även Johansson (1998) framhåller är det att skolan bör ta 

till sig av förskolans pedagogik. Framförallt under de första åren då ett arbetssätt utifrån det 

specifika barnets förutsättningar och mognad kan medverka till att stärka kvalitén i skolan. 

Förskoleklasserna ska präglas av förskolans barnsyn, kultur och tradition, samtidigt som 

verksamheten ska influeras av skolansverksamhet.  

 

3 Metod 

3.1 Val av vetenskaplig metod  

I vår vetenskapliga studie använde vi oss av en kvalitativ forskningsmetod, där 

tillvägagångssättet bland annat bestod av intervjuer och observationer. Kvalitativ metod 

beskrivs av Denscombe (2009) som en metod där man söker finna orsakssammanhang bakom 

händelser och skeenden, där människors tankar kommer till uttryck. Bjereld, Demker & 

Hinnfors (2002) menar att den här metoden används frekvent inom det humanistiska 

forskningsområdet, för att kunna förstå kvaliteter och egenskaper bakom ett specifikt 

fenomen. För att ta sig an frågeställningar inom den kvalitativa forskningsmetoden kan man 

använda sig av fyra punkter som framställs utav Holme och Solvang (1997). Punkterna är 

framtagna av John Lofland (1971) 

 

 Fysisk närhet till de undersökningsenheterna för att skapa, en ömsesidig tillit, för att kunna få en 

helhets bild av personens vardag. 

 Kunna ge en objektiv återgivning av åsikter och händelser, även de som anses mindre viktiga. 

 För att kunna hålla sig så nära råmaterialet som möjligt, behöver beskrivningarna vara deskriptiva. 

Detta för att kunna förstå förhållandet som undersöks. 

 Intervjuade personens uttryck bör återges så ordagrant som det är möjligt både skriftligt och muntligt. 

(Holme och Solvang, 1986, s93) 

 

Att bedriva forskning utifrån en kvalitativ metod har både för och nackdelar. En fara med 

användandet av kvalitativ forskningsmetod redogör Denscombe (2009) för, är när innehållet 
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lyfts ur sitt sammanhang. Vilket kan medföra att kodningen eller kategoriseringen förlorar sin 

relevans.  Vi valde därför att spela in våra intervjuer med barnen de gånger vi fick deras 

samtycke, annars fick den som agerade observatör anteckna svaren. På så vis kunde vi gå 

tillbaka och analysera svaren flera gånger. Även om det blev som Denscombe (2009) skriver 

att det tar mer tid i anspråk att göra detta utifrån en kvalitativ metod än en kvantitativ. I en 

kvalitativ metod kan tolkningen även bli schematiska på grund av att forskaren kan känna ett 

behov av att vara restriktiv i sin analys. En fördel med kvalitativ metod är däremot att man 

som forskare lättare kan ha ett öppet sinne inför valt forskningsområde. Oftast finns det inte 

heller bara en realistisk förklaring till det område man valt att forska kring, utan flera. Vilket 

innebär att det inte bara behöver finnas ett svar som är rätt.  

3.2 Intervjumetod 

Språket, menar Pramling Samuelsson m.fl.(2003), är av avgörande betydelse för att göra det 

möjligt för människan att ta del av varandras världar. Intervjun blev därmed ett viktigt verktyg 

för oss för att komma åt hur barnen tänkte och funderade kring övergången till förskoleklass. 

Genom intervjun kunde vi låta barnen resonera fritt i förhållande till våra frågor.  

 

För att det skulle bli ett större flyt i intervjun valde vi att använda oss av den 

semistrukturerade personliga intervjumetoden. Denscombe(2009) skildrar den här metoden 

som en anpassningsbar metod, trots att den har en färdig mall av ämne och frågeställningar. 

Eftersom att den är så pass flexibel får de som ingår i intervjustudien en möjlighet att utveckla 

sina tankar och idéer. Något som Løkken och Søbstad (1995) förklarar som extra 

betydelsefullt när de intervjuade är barn och man vill komma åt vilka personliga åsikter de har 

kring ett ämne. För oss skapade också intervjun en möjlighet att förändra formen, följden och 

anpassa frågorna efter barnens tankar och skildringar utifrån deras perspektiv. Vi hade några 

större frågeområden, där frågorna var öppna vilket gjorde att samtalet flöt på och det 

intervjuade barnet kunde styra i vilken ordning de ville samtala om ämnet. Som metod är den 

dessutom förhållandevis enkel att genomföra fortsätter Denscombe (2009) då den oftast 

enbart omfattar två personer. Under de tillfällen då vi genomförde våra intervjuer valde vi att 

låta barnen bestämma om de ville bli intervjuade en och en eller om de ville ha sällskap av en 

kompis. Trots det upplevde vi som Denscombe (2009) också uttrycker det att det var enkelt 

att granska de åsikter och föreställningar barnen hade och som framkom under intervjun.  
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3.3 Genomförande och urval 

Intervjuerna riktades till barn i åldrarna 5-6år vilket innebar de barn som ska sluta i förskolan. 

Gruppen av barn som deltog i vår intervju var barn vi har och möter i vår dagliga verksamhet 

och som ska börja förskoleklass till hösten. Barnen går på två förskolor belägna i en 

mellanstor stad. Upptagningsområdena ser lite olika ut, där den ena förskolan har många barn 

med svenska som andraspråk. Barnen kommer att börja på flera olika skolor i närområdet, 

både privata och kommunala med olika inriktningar. Sammanlagt bestod urvalsgruppen av 15 

barn, nio pojkar och sex flickor. Då vi intervjuade de barn vi har i vår verksamhet valde vi att 

låta dem välja om de ville intervjuas en och en eller tillsammans med andra från vår 

urvalsgrupp. En gruppintervju hade den fördelen att barnen fick stöd av varandra och hjälpte 

varandra komma vidare i tanken. Men en gruppintervju kunde även ha den effekten att mer 

blyga barn inte kom till tals. Barnen kunde påverka varandra att inte säga det de tänkte och 

tyckte. Vi var övertygade om att barnen kände sig trygga och bekväma tillsammans med oss 

pedagoger att de utifrån egen förmåga valde den intervjumetod som passade dem bäst. Under 

intervjun var vi båda delaktiga, samt att hela intervjun spelades in efter barnens godkännande. 

Enbart en av oss intervjuade för att det skulle bli mer lättsamt och för att barnet skulle få spela 

huvudrollen. Den som inte intervjuade observerade och antecknade, även det för att inte 

distrahera barnet under pågående intervju. Løkken m.fl.  (1995) menar, att det blir en slags 

observation under själva intervjun, där man är uppmärksam på den intervjuades 

kroppshållning, mimik, röstläge med mera.   

3.4 Etiska överväganden 

Under hela forskningsprocessen tänkte vi på de etiska övervägande i vår undersökning. 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra krav som man som forskar inom vetenskaplig 

undersökning måste ta hänsyn till. Dessa är informastionkravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I informationsbrevet som gick ut till alla berörda 

vårdnadshavare gjorde vi en kort beskrivning av syftet och våra tankar kring arbete därmed 

uppfyllde vi informationskravet. Då vi gjorde undersökningen på de förskolor vi har vår 

anställning så hade föräldrarna även blivit muntligt informerade och fått möjlighet att ställa 

frågor. Utöver det fanns även telefonnummer till alla inblandade i undersökningen. I och med 

att vi både skriftligt och muntligt informerat deltagarna, samt lämnat kontaktuppgifter, hade 
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möjlighet getts att kunna avstå i denna frivilliga undersökning. Alla barn i målgruppen 

erbjöds möjlighet att delta, men de gavs även möjlighet att avstå från att svara på ställda 

frågor eller bli inspelade, vilket samtyckeskravet kräver. För att uppfylla 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet förvarades barnens intervjuer där ingen obehörig 

hade tillträde. Vi fingerade även deras namn i vår studie där de enbart presenterades.  

3.5 Reliabilitet och validitet 

Enligt Holme & Krohn Solvang (1997), har intervjumetoden en låg reliabilitet utifrån ett 

forskningsperspektiv då man måste ställa barnens egna tankar mot varandra. Den ena 

intervjun blev inte den andra lik då barnen hade olika tankar och olika förmågor att uttrycka 

sig.  

Denscombe beskriver (2009) några för – och – nackdelarna kring intervjun som metod. Även 

om utrustningen som sådan kan vara enkel att tillgå kan en eventuell bandspelare upplevas 

som hämmande för den intervjuade. Tillförlitligheten, det vill säga reliabiliteten, kan också 

vara låg trots att man fått djupgående och breda svar. Däremot är validitet hög, då man lätt 

kan gå tillbaka och kontrollera data, så kallad respondentvalidering. Då vi fick tillåtelse av de 

intervjuade barnen att antingen spela in eller anteckna kunde vi använda oss av möjligheten 

att gå tillbaka för att bekräfta och/eller förbättra tolkningen av svaren. Frågorna i sig 

motsvarade syftet med underökningen och därmed ökade validiteten. 

3.6 Transkribering  

Då vi antingen spelade in eller antecknade barnens intervjusvar transkriberades material 

fortlöpande genom hela undersökningen. För att kunna presentera det empiriska materialet 

sorterade vi under transkriberingen ut barnens svar gentemot våra frågeställningar. Det 

resulterade i tre huvudrubriker. ”Barn erfarenheter kring förskolans aktiviteter.” ”Barns 

erfarenheter kring förskoleklassens aktiviteter” och ”Barns resonemang kring övergången från 

förskola till förskoleklass” Vi valde att enbart skriva ut de mest intressanta delarna ur vårt 

inspelade material. Något som Stukát (2005) menar går att göra om man tar hänsyn till att 

bibehålla relevansen i sammanhanget. Därefter plockade vi ut de teman som återkom i 

barnens svar och skapade underrubrikerna ”Lek”, ”Lärande och miljö” samt ”Kompisar”. För 

att tydliggöra underrubrikerna återgavs citat från intervjun. En del svar som var 
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återkommande sammanställdes i gemensamma kommentarer, utan att det påverkade studiens 

relevans.  

3.7 Metodkritik 

När vi intervjuade märkte vi att det inte spelade så stor roll att de kände oss, eftersom en del 

ändå blev lite blyga och inte riktigt vågade ge uttryck för det som de kanske hade gjort i ett 

samtal vid matbordet. Vi upplevde att det inte spelade så stor roll om barnen intervjuades en 

och en eller flera tillsammans för resultatet. En del som valde att bli intervjuad själv kunde 

delge oss väldigt mycket tankar och resonera kring frågorna. Andra som valde att intervjuas 

tillsammans med en kompis kunde både ha hjälp av varandra att komma vidare i tanken eller 

hämma varandra. Den semistrukturerade personliga intervjun gav de intervjuade barnen 

möjlighet att kunna utveckla sina svar. Vi som intervjuade kunde också enkelt spinna vidare, 

ge följdfrågor anpassade utifrån barnens svar och perspektiv såsom Denscombe (2009) 

beskrev det. Barnen fick välja själva om de ville bli inspelade eller inte. De flesta samtyckte 

till att vi spelade in, men för de som inte ville det var vi tvungna att anteckna svaren. Därför 

valde vi att inte observera utan fokuserade på att lyssna till barnen och skriva ner deras svar. 

Nackdelen var att det blev svårare när vi gick tillbaka och transkriberade materialet, vilket vi 

löste genom att göra det i anslutning till varje intervjutillfälle. Barnen som däremot ville bli 

inspelade blev inte hämmade av att ha en bandspelare som spelade in deras svar, utan de 

tyckte tvärtom det var roligt och pratade på. Nu blev det även lättare att gå tillbaka och se 

över deras svar igen, vilket Denscombe (2009) menade var viktigt för validiteten.  

 

Vårt syfte var att analysera insamlat material både mot ett sociokulturellt - och ett 

utvecklingspedagogiskt perspektiv. När vi sedan transkriberat och analyserat barnens svar 

kunde vi se barnens variation av sätt att tänka kring övergången till förskoleklass utifrån deras 

förförståelse. Därför valde vi att enbart använda oss utav det utvecklingspedagogiska 

perspektivet då det har en fenomenografisk ansats. Ett sociokulturellt perspektiv handlar mer 

om hur barn lär i interaktion med andra, vilket inte var vårt huvudsyfte med undersökningen. 

Utan vi ville visa på barnens olika sätt att tänka och resonera. 
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4 Resultat och Analys 

Vi har intervjuat barnen vid olika tillfällen. En del av barnen hade redan varit och hälsat på i 

förskoleklassen när vi intervjuade dem, andra skulle gå senare under terminen.  

För att på ett tydligt sätt kunna synliggöra våra forskningsfrågor har vi valt att presentera vårt 

empiriska resultat under följande huvudrubriker:  

 

 

 4:1 Barns erfarenheter kring förskolans aktiviteter 

 4:2 Barns erfarenheter kring förskoleklassens aktiviteter 

 4:3 Barns resonemang kring övergången från förskola till förskoleklass  

 

Dessutom har vi följande underrubriker ”Lek”, ”Lärande och miljö” och ”Kompisar”. Efter 

varje huvudrubrik presenteras en sammanfattande kommentar. Avslutningsvis ger vi en analys 

av hela vårt material. I den analysen återkopplar vi till vår teoretiska ansats kring hur barn 

resonerar då det gäller övergången från förskola till förskoleklass utifrån barns perspektiv.  

För att säkerställa barnens integritet har vi valt att figurerat deras namn. I vårt arbete heter de 

Cecilia, Charlie, Tuva, Amy, Frida, Oskar, Michelle, Linnéa, Sven, Nils, Sigge, Nicklas och 

Wilgot 

4.1 Barns erfarenheter kring förskolans aktiviteter 

Lek 

Dagen på förskolan präglas av lek främst är det rollekar, bygglekar och pyssel som barnen 

berättar om. När de leker rollekar är det dinosaurier, mamma, pappa och barn/hund som 

återkommer Vid bygglek använder barnen i vår intervjugrupp olika material, såsom kuddar, 

madrasser och klossar. Att pyssla är något barnen har stor erfarenhet kring och berättar 

mycket om. När vi under intervjun ber barnen berätta vad de brukar göra när de bygger och 

skapar ges följande exempel.  
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”Ett torn där en kula ska ramla ner precis så som det gjorde med 

tomtemaskinen.” Charlie 5 år 

 

”Jag brukar rita och ibland brukar jag leka med borgen. Ibland brukar jag 

pärla och ibland brukar jag vilja måla.” Tuva 5 år 

 

”Jag brukar leka mamma, pappa och barn och anakondor” Oskar 5 år  

 

”Ibland brukar vi leka mamma, pappa, barn inte alltid, ibland brukar kastar 

vi boll” Linnéa 5 år 

 

Amy 5 år berättar att hon även brukar spela sällskapsspel med en kompis. Ibland spelar hon 

på lärplattan, då är det spelet Pippi Långstrump som är favoriten.  

 

Lärande och miljö 

På vår fråga om vad man lär sig på förskolan, svarar många av de intervjuade att man lär sig 

skriva, läsa, lär sig skriva alfabetet, gymnastik, rita fint och spela sällskapsspel. Vid 

uppmaning att specificera närmare då det gällde läs - och skrivutveckling kan barnen inte göra 

detta.  

 

”Jag pysslar och klipper bra, jag kan klippa sönder mellersta delen på 

toarullen. Jag kan också göra tält och panta burkar. Jag lär mig genom att 

härma andra och i 6-års lär fröknarna ut.” Cecilia 6 år 

 

”Jag kunde läsa flyga, först lyfte jag ut och la bokstäver och la så där flyga 

sen visste jag att det stavades till flyga” Oskar 5 år 

 

 ”Sen måste man lära sig att lyssna” Oskar 5 år  

 

”Lära oss som vi faktiskt gör här på förskolan, vi lär oss mycket, vi lär oss 

rita och lär oss spela jättebra” Linnéa 5 år 
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På förskolan kan man sitta lite var som helst enligt barnen, även när det är dags för 

mellanmål. Något som Frida 5 år berättade om:  

 

”Man sitter ju på stolar man brukar inte sitta på golvet och äta mat för då 

kan man hälla ut glas som här. Vi låtsades att vi var i skogen, då läste vi en 

bok.” 

 

Kompisar 

Alla barnen i vår undersökningsgrupp berättar att de leker mycket tillsammans med sina 

kompisar.  Ett barn ger uttryck för att det är viktigt att ha kompisar att leka med. 

 

”Jag leker med Felicia” Amy 5 år 

 

”Jag brukar leka med Hugo och Frida när jag är här och sen brukar jag pärla med 

mina kompisar” Michelle 5 år  

 

”Jag kommer ta med mig många kompisar från här” Linnéa 5 år 

 

Sammanfattning och kommentar 

Leken har en central roll i barnens vardag på förskolan och den upptar en stor del av deras 

verklighet. Det framkom även att kompisarna utgör en viktig funktion för att leken ska 

komma till stånd. Under begreppet lärande lägger barnen in aktiviteter som främst inbegriper 

läsa och/eller skriva, men de går inte närmare in på vad det innebär. Däremot berättar de hur 

de lär tillsammans med kompisar.  Det framgick också att förskolan ger utrymme till mer 

flexibilitet i val av sittplats, då man kan förflytta mellanmålet till golvet och förvandla det till 

en picknick i skogen. Något som enligt barnen inte går att göra i förskoleklass.  

 

4.2 Barns erfarenheter kring förskoleklassens aktiviteter 

Lek 

Flera av barnen har varit på besök i sina blivande förskoleklasser. De berättar i intervjun att 

när det gäller inomhusaktiviteter finns flera möjligheter till lek. Några leksaker känner de igen 

– såsom kaplastavar - andra är nya för dem.  
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”Jag såg en traktor, sån har jag på landet. Sen såg jag också en leksaksborg, 

den såg ganska rolig ut.” Charlie 5 år 

 

När det kom till saker som går att göra utomhus beskriver de främst aktiviteter som kräver 

mer utrymmer för rörelse.  

 

”En lekgård där man kunde spela med en sån där boll till varandra, på 

gården.” Oskar 5 år 

 

 ”Man kan gå till Vasaparken och leka och klättra i träd” Cecilia 6år 

 

Lärande och miljö 

Flera barn berättar under intervjun att fröknarna är både ”kul” och ”bra” samt att de kan lära 

ut och att man lär sig som i förskolan. Ett barn lyfte även att det var viktigt att ta med sig vissa 

saker för att klara dagen i förskoleklass.  

 

”Man kan ta med sig till exempel mattesaker, ta med sig penna, ta med sig 

bok, ta med sig suddgummi ta med sig ryggsäck” Frida 5 år 

   

”Man går ut och har gympa, sen går man till Vasaparken” Cecilia. 6 år 

 

”Då måste man plugga, det är när man skriver” Oskar 5 år  

 

 

Det uttrycktes även en viss oro inför att börja i förskoleklass. Det är stort och många rum som 

gör att man kan gå vilse där. Främst när det gäller rum som är knutna till dagliga rutiner. 

 

”Jag kommer inte håg vart man ska gå för att hitta maten. För man kan gå 

vilse, för en gång gick min pappa fel.” Tuva 5 år 

 

 Förutom att miljön upplevs som stor så har även flera av rummen olika användningsområden. 

Vi fick en väldigt detaljerat beskrivning av hur det kan se ut och vilken funktion rummen kan 

ha på en skola som ett barn ska börja på. 
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”Där fanns matsalen, självrum och ett rum där man får bygga med klossar. 

Och där fanns en tavla där man kunde skriva sitt eget namn om man vill. Jag 

har kollat där med min mamma och pappa och de har tre ”matsaler”, inte 

fyra bara tre och ett som man får vara själv i med nån kompis om man vill.” 

Linnéa 5 år 

 

Kompisar 

De flesta tycker det är bra att börja i förskoleklass för man får ha med sig sina kompisar, men 

det ska även bli kul att träffa nya kompisar. Frida berättade att hon kände sig väldigt blyg när 

de var på besök. Då tyckte hon det var bra att ha kompisar med sig som kunde säga hennes 

namn då hon inte vågade göra det själv.  En del barn känner redan barn som går på skolan de 

ska börja på.  

 

”Jag känner en som tog hand om mig när jag var ledsen, jag kommer 

faktiskt ihåg henne. Hon var faktiskt jättesnäll mot mig, för hon hade 

faktiskt sett mig. Hon tog hand om mig när jag var ledsen,”. Linnéa 5 år 

 

Då det var svårt att hitta till vissa gemensamma rum berättar barnen hur man kunde lösa 

situationen genom att ta hjälp av kompisar som varit på skolan längre tid.  

 

”Man kan fråga någon som redan gått där länge, sen när vi gått tillräckligt 

länge kommer vi komma ihåg vart det är.” Frida 5 år 

 

Sammanfattning och kommentar 

Barnen berättar om några enstaka artefakter som inbjuder till lek, både inomhus och utomhus. 

Några är välbekanta för dem, medan andra är nya. Trots att en del barn är lite nervösa och 

oroliga över hur de ska hitta när de kommer till förskoleklassen, har de flesta en ganska klar 

bild av hur det ser ut i själva förskoleklassens lokaler efter att de varit där och hälsat på.  

Skolan upplevs som mycket större där rummen har olika funktioner som det kan vara svårt att 

hitta till. Vi kan även se i vårt resultat att barnen tycker det är viktigt att deras kompisar som 

de har i förskolan följer med till förskoleklassen, det är en trygghet för dem att få med sig 

kompisar från förskolan.   
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4.3 Barns resonemang kring övergången mellan förskola 

och förskoleklassen 

Lek 

Här tänker barnen att man leker som i förskolan. De tror sig även veta att de kommer åka 

rutschkana, måla och rita i förskoleklassen. 

 

”Man leker hela dagarna i olika rum som här på förskolan.” Sven 5 år 

 

”Jag tror jag kommer få måla” Frida 5 år 

 

”Åka rutschkana” Amy 5 år 

 

”Jag gillar mest den där klätterställningen” Oskar 5 år  

 

Lärande och miljö 

Många barn tycker att de ska bli roligt att börja förskoleklassen, för att man får lära sig saker. 

 

”Det ska bli kul att börja förskoleklass” Oskar 5 år 

 

”Jag vet inte hur de känns riktigt” Tuva 5 år  

 

”Det ska bli roligt” Frida 5 år  

 

”Det känns bra att börja någon annanstans, något nytt dagis” Amy 5 år 

 

”Vi kan komma ihåg med minnet, vad vi gjorde här på förskolan då kan vi 

lära oss” Linnéa 5 år 

 

”Det känns bra att börja förskoleklass, för man ska lära sig läsa och skriva” 

Wilgot 5 år  

 

”Det känns bra för man får träffa nya kompisar” Nils 5 år 
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På frågan vad man behöver kunna när man börjar i förskoleklassen svarar en del barn att de 

inte riktigt vet. Andra menar att man behöver kunna allt innan man kommer till 

förskoleklassen. När det kommer till vad man lär sig i förskoleklassen, när man börjar efter 

sommaren, så menar flera av dem att man kommer lära sig gå ut och hålla handen, klä på sig 

själv, måla duktigt och bättre, pyssla, rita, ha gympa och träna i gymnastiksalen.  

 

”Jag ska lära mig att gå till frisören. När man börjar förskoleklass måste 

man kunna knyta skorna och knäppa jackan annars får man gå kvar på dagis 

eller vara hemma” Cecilia 6 år 

 

”Träna sig i gympan” Nicklas 5 år  

 

”Sen gillar jag att vi kommer ha en stor klass, sen när vi börjar där kommer 

vi få rita cirklar och mönster” Oskar 5 år  

 

”Mamma berättar hur det är på skolan vi ska måla och rita” Frida 5 år 

 

”Jag tror man skriver och leker” Amy 5år 

 

Ett barn tror sig veta att när man inte kan så lär fröknarna hur man ska göra.  

Ett annat barn menar att man lär sig mer i förskoleklassen än i förskolan, men vet inte riktigt 

vad. Det var endast två barn som sa att man lär sig att räkna i förskoleklassen.  

 

”I förskoleklass kommer vi få rita lite cirklar och olika mönster.” Sigge 5 år 

 

 

Återkommande under intervjun är barnens tankar att man ska kunna läsa, skriva och skriva 

utan att någon visar.  

 

”Man får lära sig saker, skriva, läsa, rita, pyssla och sånt”. Sven 5 år 

 

”Man lär sig skriva, fröknarna är duktiga”. Cecilia6 år 
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”Först innan man börjar måste man träna på att lyssna. Jag tränar och läsa 

hemma om jag lyckas att läsa ska jag få ett tv-spel, rullskridskor.” Oskar 5år 

 

”Man får lära sig mer, lära sig mera saker och så kan man göra de sakerna 

sen” Wilgot 5 år 

 

Under intervju påpekades även att två barn redan kunde skriva, varpå följande kommentarer 

uttrycktes. 

 

”Jo men utan att du visar mig bokstäverna, man måste kunna läsa och 

skriva. ”Frida 5 år 

 

”Jag kan faktiskt läsa själv. Bara ord som jag kan ljuda. Vi låtsas att vi har 

en bok och jag vill skriva ett ord, då måste man faktiskt ljuda, jag kan 

faktiskt det.” Tuva 5 år 

 

Övervägande svarade barnen under intervjun att man inte längre sitter på golvet utan på en 

stol vid en bänk i förskoleklassen. Vidare håller man varandra i handen och går på led. Man 

ska gå i alla grupper sa ett barn, först 6-års och sedan 1-års. Det är även viktigt att man klarar 

av att vara tyst och lyssna. 

 

”Man måste vara snäll och lyssna.” Cecilia 6 år 

 

”Så måste man lyssna och sitta på sina platser och man måste lyssna på vad 

de säger.” Oskar 5 år 

 

”Sitter på bänkar och lyssnar på fröken” Wilgot 5 år  

 

Många sa också att det är viktigt med att äta mat och att man ska lära sig det.  

 

”Man måste kunna äta som en vuxen med kniv och gaffel, man får inte 

stoppa saker i munnen eller äta med händerna.” Amy 5 år 
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Kompisar 

Trots att barnen tycker det ska bli roligt att börja i förskoleklass så är det också lite tråkigt att 

lämna förskolan. Barnen uttrycker att de kommer sakna kompisarna på förskolan samtidigt 

som det finns möjlighet att träffa nya i förskoleklassen.  

 

”Jag kommer sakna kompisarna här på förskolan, men roligt att träffa nya 

kompisar. Men bra att ta med mig kompisar från här, här från förskolan” 

Linnéa 5 år 

 

”Det är roligt att börja förskoleklassen för man får ha med sig sina kompisar 

och man redan känner några som går där. Bra, man får träffa nya kompisar” 

Wilgot 5 år 

 

 

Sammanfattning och kommentar 

Barnen berättar vad man leker på förskoleklassen utifrån deras erfarenheter av hur man leker 

på förskolan.  

 

Skillnaden är stor i hur de resonerar kring vad man behöver kunna innan man börjar i 

förskoleklassen. En del tycker man redan kan allt, men anser sig kunna bli bättre på det.  

Majoriteten av barnen svarar att de måste kunna läsa och skriva innan de börjar i 

förskoleklassen. Några av dem kan redan ljuda och skriva men menar att de behöver lära sig 

skriva utan att någon visar hur bokstäverna ser ut, vilket man får göra i förskoleklassen menar 

Tuva. Gemensamt var att alla barn tror sig veta att man inte sitter på golvet utan på stolar, en 

och en eller två och två. Verksamheten har nu flyttats från golvet upp till stolarna. Barnen 

uttryckte att de hade andra förväntningar på sig, mot i förskolan. De skulle lära sig bli bättre 

på att måla och rita fint, bli ”duktiga”, något som de också gav uttryck för var att nu 

förväntades det att de ska vara tysta, kunna lyssna och sitta stilla på sina stolar vid bänkarna i 

klassrummen.   

 

Barnen känner att de har trygghet i sina kompisar vid övergången, men ser även framemot att 

få träffa nya kompisar på skolan. På det stora hela anser de att det ska bli roligt och spännande 
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med förskoleklassen, för de kommer få lära sig göra de saker som de har lärt sig på förskolan, 

bättre och finare.  

4.4 Analys 

Syftet med vårt arbete var att undersöka barnens förförståelse och resonemang kring att börja 

förskoleklassen. Detta för att belysa hur övergången ser ut utifrån ett barns perspektiv. Genom 

våra intervjuer har vi tagit del av hur barnen resonerar kring olika teman, så som lek, lärande 

och miljö samt kompisar utifrån de olika verksamheterna. Barnen anser att i förskolan leker 

man hela tiden tillsammans med kompisarna. Barnen säger att de leker lekar som domineras 

av rollek, pyssel, bygg- och – konstruktionslek. I förskoleklassen däremot berättar barnen att 

de inte kommer få leka lika mycket, här nämns ”smaschball”, rutschkana och pyssel. Vi 

utläser ett mönster kring vad barnen associerar lek med i förskolan respektive förskoleklass. 

Förskolans lek präglas av lekar med flera deltagare samtidigt, vilken sedan verkar försvinna 

helt.  

 

När vi frågar dem vad de lär sig i förskolan kopplar de inte sin lek till något specifikt lärande. 

Men samtidigt ger de uttryck för att de lär sig när de berättar om att skriva och läsa. Kopplar 

man detta till hur barn lär utifrån barnens perspektiv så lär man sig genom att göra för att 

sedan förstå och veta något om ett specifikt fenomen. Vi kan se att det förhåller sig så när 

barnen ger uttryck för det på det viset. Att det som de lär sig handlar om deras konkreta 

handlingar, något som de gör. Det som vi finner intressant i vår studie är hur Cecilia ser på 

hur man lär sig. Hon menar att i förskolan lär man sig av sina kompisar och inte av 

pedagogerna, men i förskoleklassen är det däremot fröknarna som står för lärandet. Vi kan här 

se att hon gör en åtskillnad i pedagogernas roller i de olika verksamheterna. Nu står 

pedagogen för det som ska läras ut och man lär inte längre i interaktion med sina kompisar. I 

förskolan vänder man sig i första hand till kompisarna för att få hjälp, pedagogen vänder man 

sig till i andra hand. När det kommer till förskoleklassen däremot får pedagogen en mer 

framträdande roll utifrån Cecilias perspektiv. Vill man lära sig något är det pedagogen som 

man i första hand vänder sig till. Ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv, där pedagogerna 

ska vara medforskande och ta del av barnens sätta att tänka, visar Cecilia på att kompisar och 

pedagoger är viktiga komponenter i lärandet. Detta försvinner, enlig henne, i förskoleklassen 

då hon berättar att det är endast pedagogen som lär ut i förskoleklassen. Barnen reflekterar 
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återkommande kring att man inte längre sitter på golvet, utan verksamheten flyttas upp till 

stolar. Samtidigt som de måste vara tysta, sitta stilla och lyssna på vad ”fröknarna” säger.  

Utifrån ett barnperspektiv kan vi se att de beskriver en mer strukturerad verksamhet med 

tydliga regler då det gäller uppförande. Grundverksamheten och rutinerna har barnen också 

funderingar kring. Ett barn berättar att nu måste man kunna äta som vuxna och inte stoppa 

händerna i munnen. Även här ser vi att de har en bild av att uppförandet är viktigt i 

förskoleklassen. Vidare ska man nu i större utsträckning klara sig själv och inte förlita sig på 

att ”fröken” kommer och hjälper till. Cecilia anser sig veta att man är tvungen att kunna knyta 

sina skor och knäppa sin jacka för annars fick man gå kvar på ”dagis”. Men detta är ingenting 

som verkar bidra till oro, utan hon ser framemot att börja skolan och få lära sig saker.  

 

Det som upptar deras tankar mycket är oron över att vistas i en miljö som för dem är obekant, 

hur man hittar i det stora nya. Ett barn har vid besök i förskoleklassen inte hittat de olika 

rummen de skulle vara i och uttrycker en stor oro. När ett annat barn under intervjun då 

berättar att man kan ta hjälp av någon som vet hur det ser ut i förskoleklassens lokaler, blev 

det barn som var orolig lite lugnare. Kompisar spelar med andra ord en viktig roll när man 

börjar förskoleklass. Det skapar en trygghet och en ro, att kunna förlita sig på någon annan 

när man ställs inför olika situationen som skapar otrygghet. Vad som däremot uttrycks under 

positiva ordalag, är att man får ha med sig sina kompisar från förskolan vilket skapar en 

trygghet. Att man sen får träffa sina kompisar som slutat ett år tidigare upplevs som något 

positivt. Återigen tar barnen upp vikten av kompisarna och att de utgör fundamentet i deras 

övergång och att skapa trygghet i det nya okända. De behöver inte känna sig ensamma och det 

gör att övergången för dem blir mjukare.  

 

Överlag uttrycker barnen en positiv förväntan inför att börja förskoleklass. De ser fram emot 

att få lära sig nya saker och att bli ännu bättre på det de redan kan. Barnen menar att de redan 

lär sig läsa och skriva i förskolan. Men allt detta ska de bli ännu bättre på och göra ännu finare 

när de börjar i förskoleklass. Då det kommer till aktiviteter såsom måla, rita och pyssla avser 

de att även där kommer de att bli ännu duktigare när de väl börjar i förskoleklass.  
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5 Diskussion 

Vad har vi nu kommit fram till i vår undersökning kring barnens förväntningar och 

förförståelse? I det följande presenteras slutsatserna av vårt resultat samt analys kopplat till 

litteraturen.  

 

En övergång mellan förskola och förskoleklass är som Ackesjö (2014) uttrycker det ett 

spiralmönster där barnen pendlar mellan de olika skolformerna innan de helt landar i sin nya 

roll. Därför måste vi ta hänsyn till barnens separation från det gamla, det är då viktigt att vi 

har en kontinuitet i övergången så barnen känner sig tryggare och att det nya inte blir så 

hotfullt. Barnen i vår studie ger uttryck för både oro, förväntan och glädje över att börja i 

förskoleklassen. Det är många olika känslor att hantera när man är 6 år, vilket gör det än mer 

viktigt att möta upp barnen i dessa olika känsloyttringar. Därför anser vi att det är extra viktigt 

att mötande pedagoger i förskoleklassen stödjer barnen och möter dem där de är just nu. 

Möter dem utifrån deras förförståelse av förskoleklassen och deras tidigare erfarenheter. Vi 

håller även med Broström (2009) som beskriver kommunikationsmässig kontinuitet där hem 

och förskola, förskoleklass samverkar kring barnet vid övergången.  En kontinuitet som 

skapar ett bra avslut i förskolan, mjuk och trygg övergång för att avsluta med en bra start i 

förskoleklassen. 

 

Vad är det då barnen i vår intervjustudie har lyft som de viktigaste aspekterna för en mjuk och 

trygg övergång? När Ackesjö (2014) beskriver att barn föreställer sig förskoleklassen som 

mer skol lik än förskolan kan vi bara hålla med. Något även barnen bekräftar när de berättar 

att de ser på aktiviteterna i förskola och förskoleklass på olika sätt. Ett av barnen beskriver hur 

man i förskolan lär i sociala kontexter med sina kompisar, förskoleklassen däremot har en 

pedagog som lär ut. Här ställer vi oss frågan, hur det kommer sig att barnet gör detta 

konstaterande? Med tanke på att förskolans pedagogik enligt Johansson (1998) ska föras in i 

skolan och influera förskoleklassens pedagogik, som lustfyllt och lekfullt. Det här är en 

intressant iakttagelse då vi i vårt syfte lyfter vikten av att fånga upp och möta barnen utifrån 

deras förförståelse, för att göra övergången mjuk och naturlig. Barnen ger uttryck för att tiden 

i förskolan är vigd åt lek, men i förskoleklass är leken något man gör när man inte lär sig läsa 

och skriva. Vidare anser barnen att i förskoleklassen kommer de lära sig mer och bli duktigare 
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på allt som de redan kan. I förskoleklass, berättar barnen, är det ordning och reda, man håller 

varandra i handen, är både tyst och duktig. Detta menar vi går stick i stäv med den 

ursprungliga intentionen av införandet av förskoleklass. Lumholdt (2015) lyfter vikten av att 

föra in förskolans metod, det vill säga leken, även i förskoleklass. Möjligheten till ett lustfullt 

och lekfullt sätt att lära sig betonas även inom skolans ramar. Här menar vi finns mycket att 

arbeta med för berörda pedagoger. För barnen är skillnaden stor, utifrån deras perspektiv 

beskriver de förskoleklassen som en arena där man lär sig sittandes på en stol vid en bänk, det 

är pedagogerna som lär.  Här kan vi se en pedagogik som innebär att barnen inte är delaktiga i 

sitt eget lärande, eftersom de anser att de måste sitta stilla, vara tysta och lyssna på 

pedagogen. Barnens perspektiv kommer här i skymundan då de föreställer sig förskoleklassen 

med flera ”måsten”. Vi saknar det utvecklingspedagogiska sättet att tänka, ett tankesätt och en 

pedagogik där man tar tillvara på barnens förförståelse vilket Pramling Samuelsson (2003) 

betonar är viktigt. Vilket är ytterligare en anledning till att ha en fungerande samverkan 

mellan de olika skolformerna. På så vis kan vi bekräfta eller dementera deras tankar kring hur 

det är förskoleklass. Därmed menar vi liksom Johanson (2003) att ett kommunikationsmässigt 

gränsöverskridande möte mellan pedagoger ska finnas. 

 

Genomgående lyfter barnen oron för miljön de ska komma till. Ett av barnen, Tuva, uttrycker 

i vår intervju stor oro inför just detta, att gå fel och inte hitta. Hon är så upptagen av tankar 

kring detta att hon emellanåt blir väldigt ledsen och vill inte sluta på förskolan. Här är det 

tydligt att övergången är, som Ackesjö (2014) beskriver det, en kritisk händelse. En kritisk 

händelse som även vi ser är tudelad. Där den ena delen består av separationen från förskolan 

med den trygghet det innebär, den andra delen innebär att börja något nytt och okänt, det vill 

säga förskoleklass. Frida går i det här fallet in och visar på en lösning som består av att Tuva 

kan lära sig hitta med hjälp av andra barn tills hon hittar på egen hand. Frida har en annan 

förförståelse och en annan kunskap kring detta, hon blir den trygghet som Tuva saknar. 

Därmed drar vi slutsatsen att de sociala kontakterna står för en viktig del då det gäller barnens 

känsla av trygghet. Har man redan etablerat kontakter och tillhörighet i gruppen blir 

övergången mindre dramatisk. Men hur möter förskoleklassen upp en sådan oro? Barn har 

behov av att veta vad som ska hända, när och varför. Barnen har rätt att få uttrycka sina tankar 

och ge utlopp för sin oro. Som pedagog är det viktigt att man är uppmärksam på detta för att 

kunna bemöta det på bästa sätt, både i förskolan och i förskoleklassen. Vidare kan man även 
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som pedagog behöva samarbeta med hemmet för att kunna möta och bekräfta Tuva i hennes 

oro vilket också Broström (2009) poängterar som viktigt.  

 

Ackesjö (2013) menar att börja förskoleklass är något som barnen tidigt börjar fundera kring 

och samtala med sina kompisar om. Barnen kommer att lämna något som för dem är tryggt 

och invant. Att ha kompisarna med sig till förskoleklassen är ett stöd för dem, vilket många av 

barnen som vi intervjuade också ansåg. De finner stöttning hos varandra, en vän som kan 

finnas där och berätta vad man heter när man inte törs själv.  

 Vi ville med vår studie komma åt barnens perspektiv och hur de upplever att börja i 

förskoleklassen. Vilket inte är helt lätt, men utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv 

lyssnar vi till det barnen berättar när det gällde deras funderingar kring att sluta förskolan och 

börja förskoleklass. Något som inte är helt lätt är att få syn på barnens perspektiv kring vad 

man lär sig i förskolan respektive förskoleklassen. Barnen kan inte konkret säga vad de 

kommer att lära sig, utan de sa att de ska lära sig allt de redan kan fast mycket bättre. Det kan 

bero på att barn i de yngre åldrarna inte gör någon skillnad på lek och lärande, eller något 

annat fenomen i deras livsvärld. Johansson m.fl. (2006) skriver om hur barnen ser och skapar 

mening i en helhet, eftersom barnen kopplar sitt lärande till att göra. Detta kan man också 

koppla till barnen i vår intervjustudie. När de pratar om att lära sig var det fokus på att måla, 

skriva och pyssla, vilka är exempel på aktiviteter som innebär konkreta handlingar.  

 

För att kunna lyfta barns perspektiv och skapa en övergång som är mjuk, måste barnen ses 

som individer med egna unika känslor, tankar och förförståelse. Vi upplever i arbetet på våra 

förskolor att vi brister när det kommer till samverkan mellan de olika arenorna när det gäller 

just detta. Vid övergångar är det fokus på den mer mätbara, synliga utvecklingen, den mer 

subtila känslomässiga utvecklingen kommer i skymundan. Vi ser utifrån vår studie att detta är 

viktigt att lyfta, hur barnen upplever övergångarna. Speciellt när ett barn ger uttryck för en 

viss oro, men också möta de som ser på det med förväntan. Det står tydligt och klart i både 

Lpfö (2010) och Lgr (2011), att barn med specifika behov ska ges stöd inför övergångarna. 

Tolkningsfriheten är stor och oftast tolkar man att specifika behov innebär barn med fysiska 

och/eller psykiska funktionsnedsättningar. Men vi menar att man i större utsträckning måste 

se till det enskilda barnet utifrån barnets perspektiv, det har de rätt till enligt 

barnkonventionen (2009). Trots att forskning lyfter vikten av en mjuk övergång utifrån ett 

barns perspektiv så kan vi si att vi inte lyckas fullt ut med det.  När vi inte samarbetar sviker 
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vi barnen i deras rättigheter till en trygg och stabil övergång mellan de olika skolformerna. En 

rättighet som ska utgöra fundamentet till ett livslångt lärande.  

 

5.1 Förslag till vidare forskning 

Resultatet från vår studie visar på krockar mellan de olika verksamheterna. I och med att 

förskolan har en egen läroplan med strävansmål att förhålla sig till, blir förutsättningarna för 

barnen en annan. Samhället har utvecklats och där med synen på barnen och hur de lär. I och 

med att vi idag ser barnen som kompetenta och medskapande i sitt eget lärande, kommer 

barnen till förskoleklassen med en helt annan kunskap i ryggsäcken. Många barn i vår studie 

visar att de kan läsa och skriva för att de redan har lärt sig det i förskolan, men 

förskoleklassens pedagoger har inte tagit del av den informationen. Vilket gör att det kan vara 

svårt för pedagogerna att utgå från barnens förförståelse och utarbeta en adekvat pedagogik. 

Därför ser vi att ett gränsöverskridande samarbete mellan de olika skolformerna måste 

komma till stånd. Ett samarbete där barnens perspektiv är i fokus. 

 Men hur skapar man dessa möten, en arena där vi kan mötas över gränserna med barnens 

bästa för ögonen?   

Där vårdnadshavare och berörda pedagoger samverkar utifrån ett barns perspektiv för en mjuk 

och trygg över gång som lägger fundamentet för ett livslångt lärande?  
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BILAGA 1 

Informationsbrev till vårdnadshavare  

 

Vi är två studenter som utbildar oss till förskollärare vid Högskolan Kristianstad, och har 

kommit fram till den avslutande uppgiften inom utbildningen att skriva examensarbete.  

Parallellt med vår utbildning är vi yrkesverksamma inom förskolan och arbetar med barn i 

åldrarna 5-6 år. Vi har valt att skriva om barns resonemang inför övergången från förskola till 

förskoleklass ur ett barns perspektiv.  

 

I en intervju kommer vi att ställa frågor om barnen tankar och resonemang kring övergången 

från förskola till förskoleklassen. Vi kommer intervjua barnen en och en, där en av oss 

intervjuar och den andra observerar. Samtalen kommer även att spelas in. 

 Barnens svar kommer att skrivas ut och analyseras, vilket utgöra en del av underökningen. 

Materialet kommer att behandlas strikt konfidentiellt efter vetenskapsrådets 

rekommendationer. Det kommer inte heller finnas tillgängligt för annan forskning eller 

bearbetning. 

För att vi ska kunna genomföra intervjuerna behöver vi ert medgivande, så vi vore tacksamma 

om ni kan skriva på detta papper och lämna in till oss. 

 

Skulle det finnas ytterligare frågor eller synpunkter så går det bra att kontakta de på 

nedanstående telefonnummer 

Anna Käll  0737 20 20 19    anna.kall@edu.norrkoping.se 

Sofie Bindå  0702 25 78 94  sofie.binda@edu.norrkoping.se 

 

Handledare för examensarbetet: Ingela Friberg  ingela.friberg@hkr.se 

Kursansvarig lärare: Ingela Friberg 

Med vänliga hälsningar Anna och Sofie 

 

------------------------------------------------------------------------------------   klipp här 

 

 

Underskrift _______________________________________________________       
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BILAGA 2 

 

Intervju frågor 

 Hur känns det att sluta i förskolan? 

 Hur känner du inför att börja i förskoleklass? 

 Vad brukar du göra i förskolan? 

 Vad tror du att man gör i förskoleklassen? 

 Vad vet du om förskoleklassen?  

 Hur tror du att det ser ut (rummen ser ut) i förskoleklassen? 

 Vad tror du pedagogerna på förskolan berättade om dig när de träffar pedagogerna i 

förskoleklassen? 

 Vad fick ni göra när ni hälsar på i förskoleklassen? 

 Vad behöver man kunna när man börjar i förskoleklassen?  

 

 

 

 


