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Sammanfattning 
 
Bakgrund: 
 
Intentionerna med förskoleklassen är att avståndet mellan förskola och grundskola ska 
överbryggas. Förskolans förhållningssätt till kunskap ska utövas i förskoleklassen. Barns 
förväntningar på skolstarten är knutet till hur det blir med kompisar och om det i skolan finns 
möjlighet till lek. Förskolan förknippas med lek och skolan med lärande. Från flickorna 
förväntar sig vuxna att de är snälla och lydiga, och av pojkarna förväntas att de tränar sig på 
makt och kontroll. 
 
Syfte: 
 
Syftet med den här studien är att undersöka flickors och pojkars tankar och förväntningar i 
mötet med verksamheten i förskoleklassen och dess lärare. För att avgränsa vårt syfte har vi 
valt tre frågeställningar som vi har utgått ifrån. 
 
Metod: 
 
Vi använde oss av de kvalitativa metoderna; observation och intervju. Vi observerade fyra 
barn, två flickor och två pojkar, och intervjuade tio barn, tre flickor och sju pojkar på en 
förskola. Barnen skulle eller hade fyllt sex år 2006. 
 
Resultat:   
 
Att till hösten börja i förskoleklass upplevs av både flickor och pojkar som något roligt. Vid 
första kontakten med lärarna från förskoleklassen då de berättade och visade föremål från 
förskoleklassen, var både pojkar och flickor positiva till besöket. Förhållningssättet skiljde sig 
dock åt under besöket. Flickorna lyssnade uppmärksamt och satt lugnt och stilla, medan 
pojkarna lyssnade men emellanåt var de lite ofokuserade och hade lek i kroppen. Vi har fått 
fram att både flickor och pojkar förknippar förskoleklass både som ett lek- och lärotillfälle. 
Deras förväntningar är knutet till leksakerna och att få träffa gamla och nya kompisar. 
Flickorna fokuserar dock främst på relationer med kompisar och pojkarna har fokus på de nya 
leksakerna.  
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Inledning 
 
Förskoleklassen är en verksamhet som omfattas av läroplanen för den obligatoriska skolan 

(Lpo94). Läroplanen har anpassats för att också omfatta förskoleklassen. Den är dock en 

frivillig skolform som ska ge barnen en förberedelse inför den obligatoriska 

grundskoleutbildningen. I verksamheten möts förskolans och grundskolans pedagogik, och ett 

viktigt mål är att förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet knyts närmare varandra. En 

utveckling ska ske i mötet mellan olika pedagogiska traditioner (Skolverket, 2005). Som den 

dåvarande skolministern, Ylva Johannson, betonar så vill man eftersträva en utveckling så att 

förskolans pedagogik ska in i skolan och inte skolans pedagogik som ska ner i de lägre 

åldrarna. Man vill att det ska ske en integration mellan skolan och förskolan, inte bara 

lokalmässigt utan i synnerhet verksamhetsmässigt (Wiklund & Jancke, 1998).   

 
Vi har genom intervjuer lyssnat på vad flickor och pojkar hade för tankar, och vilka 

förväntningar de hade inför att börja i förskoleklass i höst. Intervjuerna skedde med barn som 

har fyllt eller ska fylla sex år 2006, och som började i förskoleklass i höst. I samband med att 

lärarna från förskoleklassen besökte förskolan genomfördes en observation. Denna studie 

känns relevant med tanke på att förskoleklassen är en relativt ny arbetsform. Under 

litteratursökning har vi funnit att efter 1998, är förskoleklass ett område som det hittills inte 

finns så mycket forskning om. Därför känns denna studie viktig och relevant.  

 

Förskoleklassen är den verksamhet som sammanlänkar våra blivande yrkesroller som 

förskolelärare och fritidspedagog. Förskolan är den verksamhet som ska ”starta” barnens 

lärande. Förskoleklass och skola är de verksamheter som ska fortsätta att utveckla och bygga 

vidare i barnens lärande där de befinner sig. Denna studie har vi valt att göra för att bättre 

förstå hur det är för flickor och pojkar att börja i förskoleklass, men också deras egen 

uppfattning om vad som kommer att bli nytt i deras tillvaro.  

 

Intervjuer med barn, med fokus på övergången från förskola till förskoleklass, kan kanske ge 

oss en bättre grund för vårt kommande arbete. Ämnet är intresserant och det är viktigt att ha 

kunskap om flickors och pojkars föreställningar, tankar och förväntningar, och hur dessa 

skapas. Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) betonar att förskolan och skolan 

tillsammans ska bilda en helhet och leda till det livslånga lärandet. För varje enskilt barn 

måste skolan ta vid där förskolan slutar.  

 



 

Teori och forsknings delen inleds med en beskrivning av vilka intentioner som fanns vid 

starten av förskoleklassen och vilka strävans mål verksamheten har att förhålla sig till. Vi vill 

ge er som läsare, en introduktion i varför man valde att starta den nya verksamheten, 

förskoleklassen, och vad man vill att den ska ge för resultat, både för barnen men också för 

avståndet mellan de olika verksamheterna. Efter detta redogörs kort vad ett barnperspektiv är, 

för att få kunskap i vad begreppet innebär och vad det har för fördelar. Därefter belyses 

sexåringens utveckling utifrån Sterns, Piagets och Vygotskijs utvecklingsteorier, för att få en 

klarare bild i hur barn tänker och handlar i denna ålder. Utifrån en undersökning som Lillemyr 

har genomfört i Norge redovisas vad barnen har för förväntningar på skolstarten, vilket 

resultatet visar är knutet till kompisar och lek. Vi valde att ta med Lillemyrs undersökning för 

att se om hans resultat stämmer överens med de resultat som framgått i vår undersökning 

d.v.s. stämmer våra resultat överens? Sedan belyses leken och dess lärande för barnen utifrån 

Lillemyrs undersökning, Vygotskijs teori, Pramling Samuelsson och Sheridan och 

Knutsdotter Olofssons forskningar. Med dessa teorier och forskningar fås en bred bild över av 

vad leken spelar för roll i barnens utveckling och kunskap. Teori och forsknings delen 

avslutas med ett avsnitt om genusperspektiv, på vilket sätt skiljer sig pojkars och flickors 

beteende åt och vad beror det på. Det ger oss en tydligare bild av flickornas och pojkarnas 

olika tankar och förväntningar inför att börja förskoleklass. 

 

Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med vår studie är att undersöka flickors och pojkars tankar och förväntningar i mötet 

med verksamheten i förskoleklass och dess lärare. 

 

Frågeställningarna till studien är: 

• Vilket förhållningssätt och vilka tankar har flickor och pojkar under och efter första 

kontakten med lärarna från förskoleklassen? 

• Vilka förväntningar har flickor och pojkar inför att börja förskoleklass till hösten? 

• Har flickor och pojkar olika förväntningar inför förskoleklass? 
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Forskningsbakgrund och teoretiska utgångspunkter 
 

Intentionerna med förskoleklass 

Gustafsson (2003) skriver om en proposition från 1997/1998:94 där det står att 

förskoleklassen infördes som en egen skolform med syfte att stödja och stimulera en fortsatt 

verksamhetsintegration. Förskoleklassen ska göra så att avståndet mellan olika verksamheter 

överbryggas, den ska fungera som en bro som leder från förskolan till skolan. Vägen leder 

barnen till skolan och vänjer dem vid verksamheten vilket ger dem en mjukstart, så att de får 

vänja sig vid t.ex. skolmaten, gymnastiksalar, skolgårdar och långa korridorer. Barnen ska 

också få en förberedelse för läsning och skrivning och andra uppgifter som de kommer att 

ställas inför (Lumholdt & Klasén McGrath, 2005). Själva ordet förskoleklass valdes för att det 

skulle visa på en tydlig koppling till att det handlar om förskola, men också en koppling till 

integreringen i skolväsendet, därav ordet klass (Wiklund & Jancke, 1998).  

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö-98) står det att, för att kunna stödja barnen i deras allsidiga 

utveckling och till ett livslångt lärande, så ska förskolan sträva efter att nå ett tillitsfullt 

samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. De nationella och lokala mål och 

riktlinjer som gäller för respektive verksamhet ska vara utgångspunkten för samarbetet. Vid 

övergången från förskola till förskoleklass är det förskolans uppgift att finna sätt för att 

avrunda och avsluta förskoleperioden.  

 

Riktlinjer i Lpfö-98 
Arbetslaget skall: 

• Utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskoleklass, skola och 

 fritidshem och samverka med dem samt 

• Tillsammans med personal i förskoleklassen, skola och fritidshemmet  

 uppmärksamma varje barns behov av stöd och stimulans.  (Lpfö-98 s. 33) 

 

Wiklund och Jancke (1998) betonar att den förändring som skedde när förskoleklass infördes 

handlade om en integration mellan skola och förskola, inte bara lokalmässigt utan framförallt 

verksamhetsmässigt. Det är förskola och förskolepedagogik som ska in i skolan och inte 

skolan och skolans pedagogik som ska flyttas ner i åldrarna. Författarna Wiklund och Jancke, 

citerar den dåvarande skolministern, Ylva Johansson, som menade att det är den utvecklingen 

som ska eftersträvas, och inte en obligatorisk skolstart vid sex års ålder. Lumholdt och Klasén 

3 



 

McGrath (2005) menar att den viktigaste intentionen med den verksamhet som förekommer i 

förskoleklassen är att den ska utövas med förskolans förhållningssätt till kunskap och lärande 

i ryggen. I läroplanen för förskolan (Lpfö-98) står det att förskolan ska ha ”ett medvetet bruk 

av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i 

förskolan” (s.27). I skolverkets rapport (2001) kan man läsa att det pedagogiska 

förhållningssättet tros leda till att kontinuitet skapas i det livslånga lärandet. Lumholdt och 

Klasén McGrath menar att verksamheten i förskoleklassen endast ska präglas av en strävan 

mot vissa uttryckta mål såsom att eleven utvecklar nyfikenhet och lust att lära. Eleven ska 

även utveckla ett eget sätt att lära och känna tillit till sin egen förmåga. Ett ytterligare uttryckt 

mål är att eleven känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med 

människor  (Lumholdt & Klasén McGrath, 2005). 

 

Barnperspektiv 
Barnperspektiv innebär att pedagoger i så stor utsträckning som möjligt lyssnar på barn, för 

att på så sätt kunna ta del av barnens syn på sin egen verklighet (Cederborg, 2000). Enligt Ely 

( i Arnér & Tellgren, 2006) krävs det att en forskare har en förmåga att leva sig in i, och förstå 

världen ur en annans människas perspektiv. Det kräver att man som forskare ibland 

konfronterar sina egna föreställningar. Dahlgren och Hultqvist (1995) menar att genom att 

inta ett barnperspektiv så bedöms barns villkor utifrån en bild av barn som subjekt snarare än 

som objekt. Sett ur ett vuxenperspektiv så har de vuxna ett självklart företräde att tolka 

verkligheten, grundat på kunskaper och erfarenheter. Arnér och Tellgren (2006) hävdar att 

genom att studera barns uttalanden och handlingar, kan det ge kunskaper om vad barn 

uppfattar och har att förhålla sig till. På så sätt kan barns egen kultur beskrivas ur barnens 

perspektiv, det vill säga utifrån barnens synvinkel.  

 

Förskolans pedagogiska verksamhet ska utgå från ett barnperspektiv. Detta innebär att alla 

barn i förskolan ska få möjlighet att på bästa sätt få lära och utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar och intressen. Men på samma gång får man inte glömma att ta tillvara på 

barnens intressen, samtidigt som man som pedagog ska skapa intresse för det man vill att 

barnen ska utveckla intresse för (Pramling Samuelsson & Sheridan,1999). 

 

 

 

4 



 

Sexåringen 
Vi har valt att utgå ifrån Sterns, Piagets och Vygotskijs tankar för att ge en generell bild av 

barns utveckling. Det har varit en hjälp vid analysen för att förstå hur barn tänker och agerar. 

 

Samspel  

Daniel Sterns teorier utgår från en grundläggande uppfattning om att ”verkligheten” alltid 

upplevs subjektivt (Jerlang & Egeberg m.fl, 2005). Sterns teorier ser barnet som försedd med 

vissa egenskaper som leder till att utveckla och upprätthålla relationer med andra människor.  

Samspelet mellan barn och vuxna är viktigt för att skapa kontakt. Om det inte finns ett 

grundläggande samspel mellan barnet och den vuxne kan man aldrig få ett barn att lyssna eller 

förstå. Enligt Sterns teori är språket otillräckligt, eftersom barn bara kan sätta ord på delar av 

hela upplevelser. Han menar vidare att det alltid går något förlorat i samspelet, då vi inte helt 

kan dela en annan människas inre erfarenhet. De upplevelser vi har svårast att hitta ord för 

och berätta för andra är de starka, sinnliga och känsloladdade erfarenheterna, samtidigt som 

dessa känslor är viktiga (i Jerlang & Egeberg m.fl. 2005). Arnér och Tellgren (2006) menar 

att genom samtal får vi insikt i hur andra människor förstår och tänker om världen. 

 

Hartmann (1991) menar att små barn ser tillvaron genom ett egocentriskt perspektiv och har 

därför svårt att föreställa sig hur andra tänker. Men de har också svårt att fundera över sitt 

eget tänkande, vilket i intervjuer kan visa sig genom att de ofta berättar om aktuella händelser 

eller föremål som finns i omgivningen. Cederborg (2000) poängterar att små barns 

beskrivningar av sina egna erfarenheter kan vara helt riktiga men i kortare version, jämfört 

med äldre barn och vuxna. Möjligheten att få fram vad som egentligen har hänt barnet, ökar 

om samtalet sker så fort som möjligt efter den inträffade händelsen. För små barn har det 

betydelse för hur lång tid det går mellan händelsen och redogörelsen. Piaget menar att det är 

först i slutet av förskoleperioden som barnen kan frigöra sitt tänkande från den omedelbara 

upplevelsen (i Evenshaug & Hallen, 2001). Enligt Stern (i Brodin & Hylander, 2003) är en 

stark utvecklingsdrift för barnet att kunna gruppera sina intryck och skapa mening. Det 

hjälper barnet att orientera sig och bättre förstå sin tillvaro och kan då anpassa sitt eget 

handlande. Vid ett första möte med en ny person behöver barnet göra sig en föreställning om 

vem personen är, och vad denne har för avsikter. Sterns teori vill hjälpa vuxna att se världen 

ur barns ögon och ta hänsyn till den utvecklingsnivå barnet befinner sig i. Kunskapen om 

detta hjälper vuxna att förhålla sig till det enskilda barnet. 
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Barns intellektuella utveckling 

Enligt Vygotskij (i Olsson & Olsson, 2000) lär sig människan nya beteenden i samvaro med 

andra för att sen på egen hand utveckla dessa beteenden. Även genom språket anser Vygotskij 

att barn lär sig i det sociala umgänget med andra människor, för att därefter utveckla ett eget 

individuellt språk. Vygotskij delade upp barnets utveckling i olika zoner. I varje 

utvecklingszon menar han att det finns ett utvecklingsrum som man kan arbeta inom. I detta 

rum finns allt som barnet redan kan men också utrymme för nya saker (Björk & Liberg, 

2002). Vygotskij ansåg att de inre förändringarna i barnets utveckling är grunden för att förstå 

och på så sätt kunna definiera perioder i utvecklingen. Han skilde på olika perioder i barnets 

utveckling, där varje period utmärks av olika förändringar. Barnen utvecklar i dessa perioder 

större självständighet och bättre förståelse för det sociala samspelet. Samtidigt som de 

utvecklar nya sätt att förstå och tänka på (Jerlang & Egeberg m.fl., 2005).  

 

Piaget pratar däremot om assimilation och ackommodation som hjälp vid den intellektuella 

utvecklingen. Assimilation är den anpassningsprocess som individen strävar efter, där man 

försöker att anpassa omgivningen efter sig själv. När barn upplever något nytt och obekant, 

försöker de tolka och förstå det nya med hjälp av den kunskap de redan har. Men ibland 

räcker inte detta till, de måste tänka på ett helt nytt sätt för att kunna förstå det nya. De måste 

anpassa sig själva efter omgivningen, detta kallade Piaget att ackommodera. De gamla 

kunskaperna räcker inte till, de måste revideras så att de bättre passar in i den nya situationen. 

På så sätt sker en ny inlärning och utveckling (Evenshaug & Hallen, 2001). 

 

Lek och lärande  
Lillemyr (2002) beskriver om en undersökning i Norge där det har framkommit att barns 

förväntningar på skolstarten är knutet till förhållandet till kompisar, och om det finns 

möjligheter till lek i skolan. I undersökningen kom man också fram till att barnen förknippar 

skolan med lärande och förskolan med lek. Enligt Vygotskij (i Modigh & Olsson, 2000) 

uppstår leken ur den sociala verklighet som barnet lever i. I leken blir barnet medvetet om 

sina egna handlingar och motiv och därifrån utvecklas vilja, målinriktning och social 

förståelse. Lillemyr (2002) ser även leken som en viktig del för barnen i deras utveckling och 

lärande. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att lek hjälper barn att erövra 

världen. När barn utforskar och försöker förstå sig själva och sin omvärld sker detta oftast 

genom lek. Det går därför knappast att skilja lek från lärande (Knutsdotter Olofsson 2003).   
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I leken sker också en bearbetning av känslor, t ex underlägsenhet och rädsla för det som känns 

skrämmande och oroande (Olsson & Olsson, 2000).  Det barn upplever som farligt och 

skrämmande kan i leken förvandlas till något ofarligt. Barnen kan också genom lek träna sig i 

att uttrycka känslor, t.ex. bli arga som en tiger eller farlig som en björn. Även Knutsdotter 

Olofsson (2003) hävdar att barn i leken kan ta kontroll över sina känslor såsom, rädsla, 

skräck, hot och aggression. I lekens värld kan barnen prova olika känslor. Olsson och Olsson 

(2000) skriver att barnen prövar sina upplevelser och erfarenheter, och lär sig att anpassa sina 

nya upplevelser till sina tidigare erfarenheter, assimilation enligt Piaget. I leken behandlar 

barnen saker och händelser de inte förstår och på så sätt blir tillvaron mer begriplig. 

 

Forskare har kommit fram till att 90 % av alla barn som börjar skolan upplever att de kan 

skriva. Att barnen kan skriva sitt namn och lite till räcker för att de ska ge ett positivt svar. 

Barnen ser detta som något handfast och som ger dem ett konkret resultat (Björk & Liberg, 

2002).  
 

Genusperspektiv  
Denna teoridel är utgångspunkten i vårt resonemang i analysen om flickornas och pojkarnas 

olika tankar och förväntningar och vad dessa grundar sig i. 

  

Flickor och pojkar utsätts i förskolan för samma pedagogik, de har gemensamma regler och 

rutiner och har möjlighet att utnyttja samma leksaker och material. Sett till den fria leken där 

barnet själv har möjlighet att välja aktiviteter och kompisar, visar studier att pojkar väljer 

varandra och att de vill leka i ett speciellt rum med speciella leksaker. Och flickor väljer även 

de att leka med varandra men med andra leksaker. Det blir problematiskt när barn väljer efter 

stereotyper, eftersom de leder till begränsningar av de båda könens erfarenheter och lärande. 

De lärare som Svaleryd (2003) har mött ute i verksamheten beskriver eleverna utifrån de 

traditionella stereotyperna: flickorna är snälla och lydiga medan pojkarna är sportiga och 

kaxiga. Från flickornas sida förväntas lydnad och från pojkarnas sida förväntar vi oss att de 

ska träna på makt och kontroll (Gens, 2002). Wahlström (2004) menar att vi har olika 

förväntningar på flickor och pojkar, och på så sätt behandlar vi dem olika utan att vi är 

medvetna om det. Gens (2002) framhåller att de förväntningar vi har på barnen leder till att de 

får de egenskaper som formar dem till att bli pojke respektive flicka. När barnen kommer upp 

i krypåldern så tillåts pojken att kravla längre bort än flickan, vilket kommer att förstärkas 
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genom livet. Efter försök som har gjorts visar det att pojkar får lösare tyglar och större 

utrymme. Till skillnad från flickorna som knyts tätare, krävs mer av och i hög grad större 

lydnad.  

 

Vad som är karakteristiskt med flickor är att de utvecklas på ett sådant sätt som ger dem större 

potentialer att reflektera, känna efter och kunna uttrycka sig i ord och har mindre möjligheter 

att reagera impulsivt och utåtvänt (Nordahl, 1998). Evenshaug och Hallen (2001) menar att 

flickor är emotionellt känsligare, uttrycksfullare, försiktigare i osäkra situationer och mindre 

benägna att ta risker jämfört med pojkar. De säger också att flickor överlag ligger före pojkar i 

språkutvecklingen, medan pojkar är mer aggressiva och fysiskt aktiva. I samband med att 

Wahlström filmade vid samlingen, i hallen och ute på gården fick hon fram att flickorna leker 

nära de vuxna. Hon beskriver dem som hjälpsamma, duktiga, lydiga och vänliga. I leken 

tränar flickorna på språk, relationer, lyhördhet och hänsyn. Vid händelser, relationer och 

känslor användes språket. Under Wahlströms observationer såg hon att pojkarna leker på 

distans från de vuxna och både tar och ges rollen som ledare. De är aktiva och tar för sig, samt 

övar initiativförmåga, ledarskap och hierarki i leken. Pojkarnas språk handlar om mätbara 

saker (Wahlström, 2004). 

 

De teorier och forskningar som vi har presenterat har betydelse när vi analyserar vårt resultat, 

eftersom vi då kan få fram hur flickor och pojkar tänker inför att börja förskoleklass.     

 

Metod 
I vår studie har vi använt oss av de kvalitativa metoderna barnintervjuer och observation, 

vilket har varit våra instrument.  

 

Instrument 
För att få empiriskt underlag till vår studie valde vi att arbeta med de kvalitativa metoderna; 

barnintervjuer och observation. Alvesson och Sköldberg (1994) menar att kvalitativ metod 

fokuserar på en öppen, mångtydig empiri och att den utgår från studiesubjektens perspektiv. 

Observationen i samband med lärarna från förskoleklassens besök var ett tillfälle att få inblick 

i barnens beteende och dess frågor inför förskoleklassen. Den var även ett underlag för att 

kunna ställa bra följdfrågor under intervjuerna, men också för att se om flickorna och 

pojkarna bemötte lärarna från förskoleklassen olika. Vi valde att dela in vår observation i fyra 
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olika kategorier intresse/nyfikenhet, tillbakadragenhet/blyghet, öppenhet/pratglad och 

oengagerad.  

 

Anledningen till att vi valde intervjuer som arbetsmetod, var att vi ville undersöka barns 

förväntningar inför förskoleklassen och om flickor och pojkar hade annorlunda 

förhoppningar. Enligt Svensson och Starrin (1996) är de kvalitativa intervjuerna en metod för 

forskning som vill upptäcka företeelser, kännetecken eller innebörd. Istället för att bestämma 

omfattningen av det som är bestämt i förhand, så vill man här försöka att upptäcka vad det är 

som sker, därav valet intervju. Kvale (1997) hävdar att för den som vill skaffa sig kunskap om 

människors upplevelser och beteenden är intervju ett kraftfullt redskap.  

 

Urval 
Vi valde att intervjua tio barn, tre flickor och sju pojkar, och observera fyra barn, två flickor 

och två pojkar, som alla fyller sex år 2006. Det är denna årsgrupp som ska börja förskoleklass 

under hösten 2006 och vår undersökning ägde rum i juni. Vår undersökning genomförde vi på 

en förskola som vi tidigare besökt. Alvesson och Sköldberg (1994) tar upp att en studie helst 

ska ske under en längre period, men om forskaren redan har kunskap om studieobjektet så kan 

tiden skäras ner markant. I samtal med förskolans pedagoger diskuterade vi fram ett antal barn 

som kunde tänkas medverka i vår undersökning, urvalet baserades på deras kännedom om 

barnen. På förskolan fanns det inte lika många flickor som pojkar att tillgå, vilket gjorde att 

det blev en ojämn fördelning. 

 

Tillvägagångssätt 
Det humanistiskt – samhällsvetenskapliga forskningsrådet har formulerat forskningsetiska 

principer som har till syfte att skydda enskilda individer. Forskaren har som skyldighet att 

skydda den enskilda individen genom att visa respekt, och även ge individen skydd mot alla 

tänkbara obehag som kan uppstå. Det ska vara frivilligt att delta i forskningen (Johansson, 

2000). Vi skrev ett brev till föräldrarna där de i samråd med barnen skulle avgöra om deras 

barn skulle delta i studien. I brevet poängterade vi att barnen skulle vara anonyma och att det 

inte skulle finnas med något i studien som kunde refereras tillbaka till dem. 
 
Observationerna genomfördes när lärarna från förskoleklassen var på besök på förskolan. 

Under besöket observerade vi varsin flicka och pojke, sammanlagt fyra barn, för att på så sätt 
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få möjlighet att se dessa barn. Innan observationen hade vi valt att dela upp observationen i 

fyra kategorier eftersom det skulle underlätta för oss, och för att vi skulle ha större 

möjligheter att hålla fokus på barnens kroppsspråk och deras frågor.  

 

Vid intervjuerna intervjuade vi fem barn var, sammanlagt tre flickor och sju pojkar. Under 

tiden som en av oss intervjuade satt den andra och observerade barnets kroppsspråk. Eftersom 

en av oss iakttog barnens kroppsspråk så tycker vi att det ger oss en bredare bild av barnet 

under intervjun.  Intervjuerna med barnen skedde enskilt på grund av att barnen inte skulle 

kunna bli påverkade av varandra. Vi ville kunna få ta del utav barnens egna tankar. 

Intervjuernas tillvägagångssätt har varit uppbyggt som ett samtal, där vi innan hade 

förbestämda frågor men att barnens berättelser var vägledande i det fortsatta samtalet. 

Svensson och Starrin (1996) poängterar att den kvalitativa intervjun utgörs av ett samspel 

mellan två personer, där både den som intervjuar och den som blir intervjuad reagerar och 

påverkar varandra. Intervjuerna spelade vi in på band, så att vi under intervjun kunde lägga 

fokus på barnens berättelser, och kunde ställa relevanta följdfrågor.  

 

Bearbetning och Analys 
När observationen och intervjuerna var genomförda satte vi oss ner var för sig och skrev ner 

våra iakttagelser. Vi lyssnade igenom intervjuerna och skrev ner dem, och läste därefter 

igenom intervjuerna och observationerna. Kvale (1997) förklarar att meningskategorisering är 

att intervjun kodas i kategoriseringar. Med detta verktyg kan man strukturera datamaterialet 

till några få kategorier. Efter genomgång av intervjuerna delade vi upp empirin i fem olika 

kategorier. Barnens besök på förskoleklassen, första kontakten med lärarna från 

förskoleklassen, känslor inför att börja förskoleklass, förväntningar och förhoppningar och 

kompisar och föräldrar. Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) framhåller att när man 

från intervjun har fått ta del utav hur barn tänker på olika sätt om ett visst område, är nästa 

steg att se om varje barns svar går att kategorisera. Och utifrån de beskrivningskategoriserier 

man har funnit efter genomförandet, plocka in varje intervju i någon av dem. Vi valde att dela 

upp flickorna och pojkarna i olika teman, för att underlätta redovisningen av resultatet, och 

för att få en större och tydligare bild över materialet.  
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Resultat 
Vi har valt att presentera vårt resultat i fem olika kategorier där vi först presenterar flickornas 

förväntningar, förhållningssätt och tankar och därefter pojkarnas förväntningar, 

förhållningssätt och tankar. Våra frågeställningar var: 

 

• Vilket förhållningssätt och vilka tankar har flickor och pojkar under och efter första 

kontakten med lärarna från förskoleklassen? 

• Vilka förväntningar har flickor och pojkar inför att börja förskoleklass till hösten? 

• Har flickor och pojkar olika förväntningar inför förskoleklass? 

 

Vi har delat in resultatet i två teman; flickor och pojkar. Dessa teman besvarar 

frågeställningarna med hjälp av de fem kategorierna. Dessa kategorier är barnens besök på 

förskolekassen, första kontakten med fröknarna från förskoleklassen, känslor inför att börja 

förskoleklass, förväntningar och förhoppningar och kompisar och föräldrar. Våra kategorier 

har vi fått fram efter analysen av intervjuerna och observationen. 

  

Flickor  
I resultatdelen med flickorna kommer vi att referera tillbaka till intervjuerna. I:et står för 

intervjuaren, den andra bokstaven står för det intervjuade barnet. 

 

Barnens besök på förskoleklassen 

I våra intervjuer med de tre flickorna har vi kommit fram till att de gärna pratar om de olika 

leksakerna som fanns vid besöket i förskoleklassen. I samtalen framhåller också flickorna 

vilka barn de lekte med under besöket på förskoleklassen. Under detta besök 

uppmärksammade flickorna och reflekterade över saker som var annorlunda jämfört med 

deras nuvarande förskola.  

 
   ”T: Jag bara ritade med tusch tillsammans med Amanda. 

   I: Vad gjorde du mer? 

   T: Tittade runt och såg en pojk- och flicktoalett.”   

 

Lärarna från förskoleklassen på besök 

I observationen kunde vi se att flickorna satt lugnt på sin plats bredvid en pedagog från 

förskolan. De var väldigt intresserade av vad lärarna från förskoleklassen sa, men på ett 
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observerande avstånd. Kontakt skedde endast i samband med att de fick frågor ställda till sig 

som de svarade på, som t.ex. vad heter du och var bor du? De frågor som de ville men inte 

vågade ställa till lärarna viskade de till någon av förskolans pedagoger som fick 

vidarebefordra frågan.  

 
”A: När vi ska komma och besöka er på skolan med mamma, får vi då något att äta?”  

 

De tittade noga på när lärarna visade upp saker såsom matteböcker, drakar, bilar och ett troll.  

 

I intervjuerna var flickorna positiva till besöket från förskoleklass lärarna. De berättade att 

lärarna visade saker som de hade med sig, såsom matteböcker och ett troll, som de själva 

kommer att få använda i förskoleklassen. Flickorna kom även ihåg vad lärarna hette i 

förnamn.  

 

Känslor inför att börja förskoleklass 

I våra intervjuer har vi fått fram att flickorna tycker det ska bli roligt att börja förskoleklass till 

hösten. Flickorna har förmågan att sätta ord på de känslor som de upplever. ”T: det pirrar i 

magen.” De ser även framemot att träffa gamla kompisar men också att få nya vänner till 

hösten.  

 
”I: Vad tycker du ska bli roligt med att börja förskoleklass? 

 E: Att få träffa mina kompisar som jag känner som har gått här.” 

 

Även de nya leksakerna är något som flickorna ser framemot att få leka med till hösten.  

 

Förväntningar och förhoppningar 

Majoriteten av flickorna ser fram emot att få leka med de nya leksakerna och att få använda 

tuschpennor.  Men tror också att de kommer att få lära sig nya saker, såsom alfabetet och att 

lära sig läsa. Stor del av flickorna känner sig säkra på att skriva och känner på så sätt att de 

behärskar skrivningen tillräckligt för förskoleklass. 

 
 ”I: Vad vill du göra i förskoleklass? 

  T: Rita och lära mig läsa, skriva kan jag redan göra.” 
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Kompisar och föräldrar 

Majoriteten av flickorna har pratat med sina kompisar och föräldrar. De har pratat med 

kamrater som är jämngamla men också med kompisar och syskon som går i förskoleklass och 

skola.  
 

 ”I: Har du pratat med kompisar om att börja förskoleklass? 

  E: Alla som jag känner på skolan.” 

  

Pojkar 
I vår resultatdel med pojkarna kommer vi att referera tillbaka till intervjuerna. I:et står för 

intervjuaren och den andra bokstaven för den intervjuade, barnet i dessa fall. 

 

Barnens besök på förskoleklassen 

I intervjuerna berättade pojkarna om vilka nya leksaker som fanns inomhus i förskoleklass 

som de lekte med under besöket, såsom bilar och drakar. 

 
”I: Kan du berätta hur det var när ni besökte förskoleklassen? 

  S: Det var kul! Det fanns många drakar, och så spelade jag fia med knuff.  

     Man kunde också spela bandy och så hade de några fotbollar, 

       bilar och så vet jag inte vad de hade mer.” 

 

En av pojkarna hade uppmärksammat att det fanns ett rum för fritids och ett rum för lek. 

Några av pojkarna berättade om skolgården och vad som fanns att leka med, bandymål, 

gungor och rutschkana. Cirka hälften av pojkarna upplevde besöket som något ”kul”. 

  

Lärarna från förskoleklassen på besök 

Under observation såg vi att pojkarna inte hade några problem med att ta kontakt med lärarna 

när dessa besökte förskolan. De pratade glatt och svarade gärna på frågor om sig själva, men 

hade svårt att förklara vad de ville och kände. En av pojkarna svarade även på frågor ställda åt 

de andra. Vi upplevde att pojkarna var lite ofokuserade emellanåt och hade mycket lek i 

kroppen, när förskoleklasslärarna beskrev verksamheten och visade upp de saker som de hade 

med sig. De hade inte heller något behov att sitta nära en pedagog från förskolan.  
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I våra intervjuer är pojkarna positiva till de nya lärarna. Hälften av pojkarna kunde berätta om 

de saker som lärarna visade upp. De berättade om en drake, bilarna och matteböckerna. 

  
”G: De pratade om några saker. De hade med sig några böcker som man fick kolla i,  

       Katten, Musen och Tiotusen, matteböcker.” 

 

Känslor inför att börja förskoleklass 

Många av pojkarna kunde inte under intervjun berätta vad de kände inför att börja 

förskoleklass till hösten, utan svarade ”vet inte” på frågan. De resterande pojkarna tyckte att 

det skulle bli ”kul”.   

 
 ”I: Hur känns det att börja förskoleklass? 

  A: Roligt!” 

 

Pojkarna tycker att det ska bli roligt att få nya kompisar, medan några av pojkarna även ser 

fram emot att träffa kamrater de känner sen tidigare. Alla pojkarna ser dock fram emot de nya 

leksakerna. 

  

Förväntningar och förhoppningar 

Alla pojkarna ser fram emot de nya leksakerna i förskoleklassen, såsom drakar, bilar och 

bandy. En av pojkarna kommenterar rasterna som det roliga. 

  

 ”I: vad tror du att du får göra i förskoleklassen? 

   M: Göra matte. 

   I: Är det bara matte ni kommer att få göra? 

   M: Nä, raster också. De är roligast, då får man leka.” 

 

Majoriteten av pojkarna tror att de kommer att få lära sig nya saker såsom, läsa och räkna.  

En av pojkarna påpekar under intervjun att han kommer att gå på fritids. 

 
 ”I: Vad tror du att du får göra i förskoleklassen? 

 V: Leka med drakarna och gå på fritids.” 

 

Kompisar och föräldrar 
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Cirka hälften av pojkarna har pratat med sina kompisar och/eller syskon om att till hösten 

börja förskoleklass, men ingen har dock pratat med sina föräldrar. Ingen av pojkarna kunde 

återberätta vad de pratat om. 

 

Diskussion 

 

Vilket förhållningssätt och vilka tankar har flickor och pojkar under och 

efter första kontakten med lärarna från förskoleklassen? 

 

Flickor 

Vi upplevde under observationen och intervjuerna att flickorna var positiva till besöket av 

förskoleklasslärarna. Arnér och Tellgren (2006) menar att genom ett samtal får vi insikt i hur 

andra människor förstår och tänker om världen. Under intervjuerna förklarade flickorna för 

oss hur roligt det hade varit när lärarna från förskoleklassen var på besök. Och hur roligt det 

skulle bli att träffa dem igen när de skulle få besöka förskoleklassen igen.  

 

Resultatet av undersökningen och det observationsunderlag som framkommit, stämmer 

överens med de traditionella könsstereotyperna, flickor sitter lugnt ner och lyssnar 

uppmärksamt på när någon annan pratar, något även Svaleryd (2003) berör i sin bok. Även vi 

anser att de förväntningar som finns på barnen i samhället har inverkan på flickornas 

uppfostran och förhållningssätt, något även Gens (2002) tar upp. Lpfö 98 poängterar att 

flickor och pojkar ska bemötas av vuxna på samma sätt. Traditionella könsmönster och 

könsroller ska motverkas i förskolan. Pojkar och flickor ska ha samma möjligheter att kunna 

utveckla och undersöka sina förmågor och intressen, utan att det finns några begränsningar 

utifrån stereotypa könsmönster (Lpfö 98). Dessa riktlinjer är något pedagoger får arbeta mer 

med i framtiden, eftersom vi inte känner att de fullt ut genomförs i de olika verksamheterna. 

Givetvis hänger det inte bara på pedagogerna utan det krävs även att det sker ett samarbete 

med föräldrarna och en förändring i samhället. En annan orsak till det lugna och tysta 

beteende som flickorna visade under besöket med lärarna från förskoleklassen, kan vara att 

flickorna försökte hitta de nya spelreglerna som de tror att förskoleklassen innefattar. De 

försökte att ta in allt nytt som lärarna berättade om och den nya situation som det kommer att 

innebära för dem. Piaget (i Evenshaug & Hallen, 2001) menar att när barn upplever något nytt 

och obekant, så försöker de förstå och tolka det nya utifrån sina tidigare kunskaper. Ibland 
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räcker det dock inte till utan de måste tänka på ett nytt sätt för att kunna förstå det nya. De 

måste anpassa sig efter omgivningen, gamla kunskaper måste revideras för att passa in i den 

nya situationen, inlärning och utveckling sker. Piagets resonemang stämmer överens med 

flickornas beteende.  

 

Att flickorna satt nära en pedagog från förskolan, anser vi kan ha en koppling till Wahlströms 

(2004) påpekande att flickor leker nära de vuxna. Flickorna känner en trygghet med en vuxens 

närhet, både vid lek tillfällen, vid händelser när de känner sig osäkra men också vid andra 

situationer som inträffar i deras liv. Sterns resonemang om samspel och hur det påverkar 

barnets kontaktbildning med andra människor, påverkar deras förmåga att lyssna och förstå 

(Brodin & Hylander, 2003), vilket observerades hos flickorna vid besöket med lärarna från 

förskoleklassen.   

 

Under intervjuerna berättad flickorna att de kom ihåg vad lärarna från förskoleklassen hette i 

förnamn. Cederborg (2000) poängterar att om barnen ska kunna återberätta sina erfarenheter, 

så krävs det att ett samtal sker så fort som möjligt efter händelsen. Detta resultat visade 

flickornas förmåga att lyssna uppmärksamt vilket stärker iakttagelserna från observationen. 

Även detta tycker vi påvisar vårt resonemang ovan om de traditionella stereotyperna som 

finns i vårt samhälle. Men också att flickorna försökte hitta de nya spelreglerna och ta in allt 

det nya som de tror att förskoleklassen innefattar och innebär. 

 

Pojkar 

Enligt Ely (i Arnér & Tellgren, 2006) fordras det att forskare har förmåga att leva sig in i och 

förstå världen ur en annan människas perspektiv. Under intervjuerna med pojkarna berättade 

de att de såg besöket från förskoleklasslärarna som något positivt. Leksakerna som lärarna 

hade med sig och visade upp, fångade pojkarnas intresse och som vi tror framkallade en 

längtan till att själva få använda dem när de börjar i förskoleklass.  

 

Resultatet från studien visar att pojkarnas sinnesstämningar skiftade under besöket, ena 

stunden från att sitta stilla i lugn och ro och lyssna uppmärksamt på lärarna, till att i nästa 

stund vara ofokuserade och krypa omkring på golvet. Detta kan höra ihop med de traditionella 

stereotyperna som Svaleryd (2003) skriver om, och om de förväntningar som Gens (2002) tar 

upp som vi har på respektive kön redan från födseln. Detta kan vara en orsak till det resultat, 
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som framkom under observationen. Intervjuerna stärkte ännu mer vår tankegång, eftersom 

pojkarna inte helt ut kunde redogöra för besöket.  

 

Under besöket presenterade pojkarna sig själva utan några betänkligheter och hade inga behov 

av att behöva hjälp eller stöttning av någon pedagog. En orsak kan vara att pojkarna ännu inte 

har förstått allt det nya och den förändring som förskoleklass kommer att innebära för dem, 

såsom nya lärare och ny verksamhet med nya regler och bestämmelser.  

 

Vilka förväntningar har flickor och pojkar inför att börja förskoleklass till 

hösten? 

På den förskola som vi har genomfört vår undersökning i har tillvägagångssättet vid 

övergången, varit att barnen får hälsa på i de nya lokalerna för att vänja sig vid den nya 

miljön. I skolverkets rapport (2001) står det att övergången mellan förskola och förskoleklass 

brukar ske med besök.   

 

Flickor  

I resultatet från undersökningen framkommer att flickorna tyckte att det skulle bli roligt att 

börja i förskoleklass, de diskuterade om vilka leksaker som fanns vid besöket på 

förskoleklassen. Vid förskoleklasslärarnas besök på förskolan var flickorna uppmärksamma 

och lyssnade noga på vad lärarna berättade och visade. Lpfö 98 hävdar att vid övergången 

från förskola till skola har förskolan som uppgift att finna sätt för att avrunda och avsluta 

förskoleperioden. 

 
Flickornas intresse vid besöket i förskoleklassen var leksakerna.  Knutsdotter Olofsson (2003) 

menar att i leken kan barn ta kontroll över sina känslor och prova olika emotioner. Med lekens 

hjälp, kan de känslor som finns i samband med övergången från förskola till förskoleklass 

bearbetas. Att börja förskoleklass är en omställning i barnens liv.  
 

I intervjuerna framkom att flickorna jämförde den nuvarande verksamheten, förskolan, och 

den nya verksamheten, förskoleklassen. De såg att det i förskoleklassen fanns separata 

toaletter, flick- respektive pojktoalett. Vi fick uppfattningen om att denna iakttagelse inte var 

något skrämmande, utan bara ett konstaterande. Detta stärker vårt resonemang om flickornas 

förmåga till uppmärksamhet och iakttagelseförmåga. 
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Att flickorna hade fört en diskussion med kompisar och föräldrar utvecklar deras språk, vilket 

även Vygotskij hävdar. Vygotskij poängterar att tillsammans med andra människor utvecklar 

barn ett individuellt språk (Olsson & Olsson, 2000). De samtal som vi upplevde under 

intervjuerna visar på att flickorna har utvecklat ett individuellt språk. De svarade på 

intervjufrågorna med ett väl utvecklat språk, reflekterade noga över sina upplevelser och hade 

förmågan att klara av att sätta ord på sina känslor. Som Nordahl (1998) poängterar så  

utvecklar flickor större möjligheter att reflektera, känna efter och uttrycka sig i ord, något som 

vi instämmer i.  

 

Resultaten från studien visar att flickorna trodde att när de börjar förskoleklass så får de lära 

sig nya saker, såsom alfabetet och läsa, skriva anser de sig redan kunna. Björk och Liberg 

(2002) hävdar att forskare har kommit fram till att 90 % av alla barn som börjar skolan anser 

sig kunna skriva. För flickorna är kompisarna ett dragplåster till att börja förskoleklass, vilket 

även Lillemyr (2002) redovisar i sin bok att man har kommit fram till i en undersökning i 

Norge. Han betonar även att barn förknippar skolan med lärande och förskolan med lek. 

Lillemyrs resonemang stämmer överens med hur vi trodde att barnen skulle besvara frågorna. 

Vi vill dock poängtera att barnen även förknippade förskoleklassen med lek och inte bara 

lärande. 

 

Pojkar 

I resultatet från undersökningen framkommer det att pojkarna gärna pratade om de leksaker 

som fanns att leka med i förskoleklassen. Vid lärarna från förskoleklassens besök på förskolan 

svarade pojkarna glatt på frågor och var intresserade över leksakerna. I läroplanen för 

förskolan (Lpfö-98), står det att förskolan ska sträva efter att nå ett tillitsfullt samarbete med 

förskoleklassen, skolan och fritidshemmen. För att på så sätt kunna stödja barnen i deras 

allsidiga utveckling och till ett livslångt lärande 

 
Många av pojkarna kunde inte klara av att beskriva sina känslor inför att börja förskoleklass 

utan svarade ”vet inte” medan resten av pojkarna tyckte att det skulle bli roligt. Wahlström 

(2004) menar att pojkars språk handlar om mätbara ting, vilket stämmer överens med hur 

pojkarna svarade under intervjuerna. Som det har beskrivits om här ovan så hade många av 

pojkarna svårt att beskriva sina känslor, men desto enklare att berätta om praktiska saker, 

såsom leksaker. I Hartman (1991) står det att barn har svårt att fundera över sitt eget 

tänkande, vilket visade sig i våra intervjuer då de berättade om aktuella händelser eller 
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föremål i sin omgivning. Pojkarna hade fört diskussioner med kompisar om att börja 

förskoleklass, men de kunde dock inte återberätta för oss vad samtalen handlade om. En av 

orsakerna kan vara som Cederborg (2000) hävdar att ett samtal måste ske så fort som möjligt 

efter den inträffade händelsen, för att kunna få fram vad som egentligen hände.  

 

En av pojkarnas kommentarer från intervjun är att rasterna är roliga eftersom man då får leka. 

Raster kopplar vi samman med kompisar, och Lillemyr (2002) beskriver från en undersökning 

i Norge att barns förväntningar på skolstarten är knutet till hur det blir med kompisar, och om 

det finns möjligheter till lek. Lillemyrs undersökning stämmer överens med vad som 

framkommit under intervjuerna i vår undersökning. Pojken såg rasten som ett tillfälle till lek 

och verksamheten som bedrivs i förskoleklassen som ett lärandetillfälle. Majoriteten av de 

intervjuade pojkarna trodde att de kommer att få lära sig nya saker, såsom räkna och läsa, 

vilket även Lillemyr tar upp i sin undersökning.  

 

Som Vygotskij (i Modigh & Olsson, 2000), Lillemyr (2002) och Pramling Samuelsson och 

Sheridan (1999) menar att i leken så lär sig barnen om sin omvärld. Barn älskar att leka och 

det är viktigt att vi som pedagoger kommer ihåg, att barn lär sig i leken. Sett till besöket och 

pojkarnas intresse för leksakerna i förskoleklassen, så visar det på vilken dragningskraft 

leksakerna hade på dem, och hur viktigt det är att barn får leka. 

 

Har flickor och pojkar olika förväntningar inför förskoleklass?  
Efter intervjuerna har vi i analysen kommit fram till att flickorna hade lättare att sätta ord på 

sina känslor inför att börja förskoleklass. Som Wahlström (2004) betonar så handlar pojkars 

språk om mätbara ting och flickor använder sitt språk i relationer, känslor och upplevelser. 

Dessa påståenden tycker vi kännetecknar de resultat som framkommit under pojkarnas och 

flickornas intervjuer. Flickorna såg förskoleklasstarten som ”pirrigt”, medan hälften av 

pojkarna såg det som ”kul” och den andra hälften kunde inte svara på frågan.   

 

Att förskoleklassen handlar om att lära sig nya saker som att läsa ansåg både flickorna och 

pojkarna. Enligt Lumholdt och Klasén McGrath (2005) så är en intention med förskoleklass 

att barnen ska få förbereda sig i läsning och skrivning. Det är något som också framkommer i 

denna studie. En av orsakerna till att flickorna och pojkarna tror att de kommer att få lära sig 
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nya saker i förskoleklassen kan vara att de har hört det från kamrater, syskon eller släktingar 

men också genom att pedagogerna i förskolan pratat om det.     

 

Både flickorna och pojkarna såg fram emot leksakerna i förskoleklassen, men de fokuserade 

dock på olika leksaker. Flickorna ville rita med tuschpennorna medan pojkarna ville leka med 

drakarna, bilarna och spela bandy. De förväntningar man har på barnen gör att de får de 

egenskaper som formar dem till att bli pojke respektive flicka (Gens, 2002). Därför har vi 

kommit fram till att de följer det stereotypa mönstret, och därför är det inte konstigt att barnen 

såg fram emot att få leka med olika leksaker. Vi uppfostras till att bli flicka eller pojke, även 

om det inte alltid är medvetet hos vare sig föräldrar eller pedagoger.  

 

Både flickorna och pojkarna såg framemot att träffa gamla kompisar och att få nya 

bekantskaper. Flickorna betonade relationer med kompisar mer under intervjuerna medan 

pojkarnas fokus låg på de nya leksakerna. 

 

Vi har i denna studie kommit fram till att pojkars och flickors olika förmåga till att behålla 

koncentrationen beror på samhällets förväntningar. I de två föregående frågeställningarna 

analyserar vi vad orsaken till pojkars och flickors olika förmågor till uppmärksamhet beror på. 

Det vi har kommit fram till är att de traditionella könsstereotyperna som finns i samhället 

påverkar flickors och pojkars olika uppfostran. Ytterligare orsaker som inverkar på flickors 

och pojkars förmåga att behålla uppmärksamheten, är Sterns resonemang om samspel och hur 

det påverkar barnets samverkan med andra människor. Detta i sin tur påverkar deras förmåga 

att lyssna och förstå (Brodin & Hylander, 2003). Vi ställer oss frågan om pedagogerna och 

föräldrarna är medvetna om hur deras olika värderingar och förväntningar av flickor och 

pojkar påverkar deras könsmönster? Det är viktigt att föräldrar och pedagoger bli medvetna 

om det för att det ska ske en förändring. Men om det ska ske en förändring på förskolorna, 

skolorna och hemmet måste det också ske en förändring i samhället. Förändrade normer, 

värderingar och förväntningar kommer att leda till förändring för både flickor och pojkar och 

deras förhållningssätt.  

 

Slutkommentarer 
Något som vi har reflekterat över är upplägget i intervjuerna, några barn hade svårt att berätta 

för oss om sina förväntningar och tankar om att börja förskoleklass till hösten. Det kan ha 
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berott på att alla barnen inte kände oss så väl och vågade på så sätt inte att berätta allting. Om 

vi hade besökt förskolan fler gånger innan intervjuerna och att de på så sätt hade känt oss 

bättre, kanske det hade blivit annat resultat på denna studie. En annan orsak kan ha varit att 

alla intervjuerna med barnen spelades in på en bandspelare. Det kan ha gjort att barnen inte 

kände sig bekväma i situationen och hade svårt att berätta sina tankar och funderingar. En 

annan anledning kan också ha varit att det användes för svåra begrepp under intervjuerna, och 

på grund av detta förstod inte barnen vad de skulle svara på frågan. Det kan också ha varit så 

att barnen inte helt ut lyssnade på frågan som de fick ställt till sig, och hade på så sätt svårt att 

svara.  

 

Vi har fått ta del av beskrivningar om flickornas och pojkarnas förväntningar inför 

förskoleklassen, men också vilket förhållningssätt och vilka tankar barnen hade vid första 

kontakten med lärarna från förskoleklassen. I Svensson och Starrin (1996) står det att 

trovärdighet och äkthet handlar om rimligheten av resultatet, om slutsatserna är trovärdiga för 

den undersökta gruppen så anses det att man har fått en äkta bild av företeelsen. Efter 

genomförda intervjuer och observationer med barnen har vi fått en inblick i barnens tankar 

och förväntningar inför förskoleklasstarten, vilket bör ge denna undersökning en större 

trovärdighet. Hade endast en metod används så hade vi missat många värdefulla delar. Om vi 

endast hade genomfört intervjuer med barnen hade vi bara fått ta del av barnens 

förväntningar. Men när vi även observerade barnen under intervjuerna och under besöket med 

lärarna från förskoleklassen, såg vi deras kroppsspråk och frågor. På så sätt fick vi en större 

helhetsbild på studien. I och med att vi delade upp barnen mellan oss och att vi har olika 

erfarenheter så tolkar vi inte på samma sätt. Hade vi istället sett situationen samtidigt och 

tolkat den likadant så hade trovärdigheten ökat, jämfört med om man hade sett och tolkat 

situationen ensam.  

 

Denna undersökning har innehållit för få barn för att vi ska kunna säga att det här är 

generaliserbart. Generalisering i kvalitativ metod innebär att man utvecklar en teori som inte 

enbart verkar rimlig på den specifika situation eller person man har studerat, utan också 

inrymmer att samma process, i olika situationer kan leda till olika resultat (Svensson & 

Starrin, 1996). Materialet från observationen och intervjuerna kunde ha blivit annorlunda, 

beroende på vilken kommun och vilken förskola undersökningen hade genomförts i. 

Upplägget med överskolning från förskola till förskoleklass, kan variera. Därför kan man 

kanske ha kommit fram till ett annat resultat. Vi vet endast hur denna förskola går tillväga och 
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hur deras upplägg vid överskolningen ser ut. Vi hade också kunnat få ett annat resultat om vi 

hade intervjuat lika många flickor som pojkar, fem av varje kön. Som det är nu så 

intervjuades, tre flickor och sju pojkar. Vilket gör att resultatet kan ha påverkats och inte 

stämmer överens med de resultat som hade kunnat komma fram, om vi hade haft ett annat 

utbud på flickor och pojkar.  

 

Det var inte enkelt att intervjua barnen eftersom deras svar var för det mesta i en kort version. 

Vi som vuxna är vana vid att få svar som är mer utförliga och vi var därför tvungna att gå in i 

barnen för att förstå deras tankevärld. Ett exempel är när ett barn svarade ”pirrigt” på frågan 

vad de kände inför att börja förskoleklass. Ordet visade hela hennes förväntningar inför det 

nya, och vi var där tvungna att tänka som barn för att förstå henne, inta ett barnperspektiv. 

Cederborg (2000) menar att små barns beskrivningar av sina egna erfarenheter kan vara helt 

riktiga men i kortare version, om man jämför med äldre barn och vuxna.  

 

Hela denna studie utgår från flickor och pojkar, och genomsyras av vad de har för 

förväntningar inför att börja förskoleklass, och vilket förhållningssätt och vilka tankar som 

fanns vid besöket med lärarna från förskoleklassen. Som vi betonade i inledningen av arbetet 

så finns det relativt lite forskning om förskoleklass, mycket beroende på att verksamheten inte 

startade förrän 1998. Den forskning som finns handlar om vilka intentioner som fanns inför 

starten med förskoleklassen, och inte vad som har hänt och vilken genomslagskraft 

verksamheten har haft. Av den anledningen kan denna studie tillföra viktig kunskap och att 

det i framtiden fortsätts att forskars vidare kring ämnet. 

 

Det som vår studie även tillför som nytt i den nuvarande forskningen är att vi har valt att ta ett 

barnperspektiv. Som Cederborg (2000) poängterar så innebär barnperspektiv att man som 

vuxen så mycket som möjligt lyssnar på barnen, för att kunna få reda på deras syn på sin 

verklighet. 

 

Ett förslag till fortsatt forskning kan vara att göra en studie om pedagoger och föräldrar. Hur 

vi ska få dem att bli medvetna om hur deras värderingar och förväntningar av flickor och 

pojkar påverkar barnes könsmönster? Det skulle också vara roligt om någon gjorde en studie 

om förskoleklassen har lett till förbättringar för barnen, och om verksamheterna har närmat 

sig varandra, jämfört med innan 1998.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 

1. Berätta om när du hälsade på i förskoleklassen? 
 

- Vad gjorde ni? 
 

2. Vad tyckte du när fröknarna från förskoleklassen besökte dig på förskolan? 
 

- Vad hände? 
- Vad sa de?  
- vad gjorde ni?  

 
3. Vad tycker du ska bli roligt med att börja i förskoleklass? 

 
4. Hur känns det att börja förskoleklass?  

 
5. Vad tror du att du får göra i förskoleklassen?  

 
6. Vad vill du göra i förskoleklassen? 

 
- Kamrater, lek, lära sig. 
 

 
7. Berätta vad du tror kommer att bli nytt med att börja i förskoleklass? 

 
- Vilka nya saker tror du att ni får göra? 

 
8.   Hur känns det att börja i en ny lokal med nya fröknar?  
 

- Ny lekplats?  
- Nya kompisar? 

 
      9.   Har ni pratat hemma om att ni ska börja förskoleklass?  

 
- Vad pratar ni om då? 
 

10. Vad pratar du och dina kompisar om att börja förskoleklass? 
 

11. Känner du någon som går i förskoleklassen?  
 

- Har du något storasyskon?  
- Någon som du brukar leka med hemma? 
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