
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
”Vet du en sak, att om man ser en blomma på 

skolan, då kan man plocka dom” 
 

– en studie om femåringars tankar, inför att börja i 
förskoleklass. 

 
 

Ulrike Laschitza             Anneli Hjern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examensarbete 10 p 
Utbildningsvetenskap 41 – 60 p 

Lärarprogrammet 
Institutionen för individ och samhälle 

Höstterminen 2006 



Arbetets art: Examensarbete 10 poäng, Lärarprogrammet   
Titel: ”Vet du en sak, att om man ser en blomma på skolan, då kan man plocka dom” 
 – en studie om femåringars tankar inför att börja i förskoleklass. 
Engelsk titel: “Do you know what, if you see a flower growing at school, then it's OK to 
pick it” – A study of five-year-old children's thoughts about starting in the reception class. 
Sidantal: 27 
Författare: Ulrike Laschitza och Anneli Hjern 
Handledare: Lena Lagerqvist 
Examinator: Emma Sorbring 
Datum: [November] [2006] 
 
 
Sammanfattning 
 
Bakgrund: Som föräldrar och blivande lärare har vi ofta önskat oss kunskap om vad barn 
har för tankar, när det sker en förändring i deras liv. En av förändringarna är att börja i 
förskoleklass och komma till ”skolans värld”. Där har sexåringarna funnits sedan 
skolformen förskoleklass infördes 1998. Det ”glapp” för barnen som förr fanns mellan 
sex och sjuåringar återfinns nu mellan fem och sexåringar istället, men är det ett så stort 
steg för barnen att ta som vi tror det är? Vi ville se vår studie ur ett barnperspektiv och 
började fundera kring vad begreppet innebar. Vet vi vad barn tänker eller tror vi oss veta, 
och kan vi ta ett barns perspektiv? Är barnens tankar något vi kan bortse ifrån vid 
bemötande och planering inför barnens kommande förskoleklasstart.  
 
Syfte: Syftet med studien är att belysa några femåringars tankar, föreställningar och 
förväntningar av att börja i förskoleklass. 
 
Metod: I vår studie har vi använts oss av kvalitativa intervjuer, eftersom det var 
femåringens erfarenheter och deras värld vi hade för avsikt att undersöka. Vi hade två 
enskilda intervjuer och sex fokusgrupper med tre till fyra barn i varje grupp. Sammanlagt 
intervjuade vi 21 barn. Eftersom vi inte visste vad barnen tänkte ville vi gå in i vårt arbete 
med ”öppet sinne” och inte låsa oss med färdiga mallar. Vid datainsamlingen blev vi 
därför inspirerade av teorin ”grounded theory”, eftersom man där arbetar parallellt med 
teori och empiri. 
 
Resultat: Resultatet visar att femåringarnas tankar runt förskoleklasstarten mest kretsar 
kring de sociala aspekterna, som kompisar, fröken och de ”stora barnen” på skolan. Deras 
föreställningar och förväntningar om vad man gör i förskoleklass var varierande, eftersom 
den information barnen får från olika håll där förståelse saknas, har de svårt att sätta in i 
sitt rätta sammanhang. Ett av våra resultat handlar om barnens medbestämmande. 
Femåringarna upplevde inte själva ett medbestämmande, eller att de har inflytande vid 
övergången till förskoleklass. Det var helt självklart för dem att vuxna avgör saker och 
ting, för ”barn bestämmer ju inte”. Ändå fanns det hos barnen en känsla, eller en önskan 
att kanske, skulle man få mer inflytande i skolan. 
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Inledning 
 
Det finns flera övergångar till andra verksamhetsformer i barns liv, och en av dem är att 
börja i förskoleklass. 2005/06 var andelen inskrivna sexåringar i förskoleklass 94,7 
procent och andelen fem och sjuåringar 2,1 procent, av alla barn i Sverige (Skolverket, 
2006). Skolformen förskoleklass infördes 1998 och är därför ett relativt nytt och 
outforskat område. För oss ute i verksamheten och för vuxna i allmänhet, är det 
betydelsefullt att ha kunskap och insikt om femåringens funderingar, för att då kunna 
bemöta dem på ett bra sätt. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) anser att om 
barnen ska nå de uppsatta målen för den pedagogiska verksamheten, måste vi veta vad 
deras föreställningar är, för att på så sätt kunna hjälpa dem vidare. Det som för läraren 
eller föräldern verkar självklart kanske inte är det för barnet på grund av att de har helt 
andra erfarenheter.  
 
Vi är två lärarstudenter från Högskolan Väst som på senare år börjat studera. Då vi båda 
är föräldrar med barn mellan sex och nitton år, har vi sett förskola/skolverksamheten ur 
ett föräldraperspektiv. Som föräldrar och snart blivande lärare har många tankar väckts 
under tidens gång. Vissa kunskaper och upplevelser har befästs och andra har 
omvärderats. Vi har ofta funderat på vad barn känner och upplever i olika situationer, 
därför tyckte vi det skulle vara intressant, att se vårt ämnesområde ur ett barnperspektiv 
(vi kommer att utveckla begreppet barnperspektiv i teoridelen). 
 
I vår studie benämner vi all personal i förskola och skola som lärare oavsett utbildning. 
När vi använder oss av ordet vuxna, är det ett samlingsnamn för alla vuxna i barnets 
omgivning (även lärare). 
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Syfte och frågeställningar 
 
Vad tänker barn som ska börja i förskoleklass? Vad har de för förväntningar, eller har de 
några förväntningar överhuvudtaget. Det är kanske vi vuxna som tror att det är ett större 
steg för barnen än vad de själva upplever? Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) 
menar att om vi har kunskap om barns tankar så kan det hjälpa oss som lärare, både i 
undervisning och i planering, men kan vi som vuxna ta till oss och förstå vad barn tänker, 
när vi inte lever i deras värld. 
  
Enligt FN: s barnkonvention om barns rättigheter (Unicef, 1994) är det angeläget att alla 
strävar efter att barns förutsättningar och rätten att vara barn tas tillvara. Den bevakar 
barnens självklara rättigheter som t.ex. att barn får uttrycka sig i alla frågor som berör det. 
Syftet med studien är att belysa några femåringars tankar, föreställningar och 
förväntningar av att börja i förskoleklass. 
 
Vi preciserar vårt syfte i följande frågeställningar: 
 

• Hur beskriver barnen sin känsla och upplevelse inför att börja i förskoleklass? 
 

• Vad påverkar barnens tänkande inför starten i förskoleklass? 
 

• Vad tror barnen att man brukar göra i förskoleklass? 
 

• Upplever barnet att de kan påverka något i övergången till förskoleklass? 
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Bakgrund 
 
 
Förskoleklassens inträde till skolan 
 
SIA-utredningen1 föreslog 1974 en samlad skola vilket innebar ett gemensamt ansvar för 
skolbarnens hela dag (skola - fritidshem). Året efter föreslogs i propositionen, Skolans 
inre arbete, att barnens omsorg skulle förbättras och att pedagogiken mer borde knyta an 
till förskolans pedagogik (Skolverket, 2001). 
 
I slutet av 1980-talet började frågan om sänkt ålder på skolstart att debatteras. Detta hade 
diskuterats tidigare, men nu kom nya aspekter in i bilden. I första hand var det Sveriges 
samhällekonomiska läge som styrde, men debatten om EU-inträdet gjorde att man även 
tittade på hur länderna där, förhöll sig till denna fråga. Det visade sig att i de flesta länder 
i Västeuropa började man skolan redan vid sex års ålder. Detta skapade en livlig debatt i 
Sverige, eftersom det på flera håll underströks att skolan inte var anpassad för sexåringar 
(Johansson, 2000).  
 
1991 infördes den ”flexibla skolstarten” i skollagen, vilket gjorde det möjligt för 
sexåringar att börja skolan. Detta blev en slags kompromiss eftersom föräldrar själva fick 
välja om deras barn skulle vara sex eller sju år vid skolstarten. I många kommuner 
resulterade detta till att sexårsverksamheten flyttades från förskolan till skolan. Den 
flexibla skolstarten blev ett misslyckande eftersom få föräldrar valde att låta deras barn 
börja i första klass vid sex års ålder (Johansson, 2000).       
 
I regeringens skrivelse 1996/97: 112 redogör regeringen för sin syn på integration mellan 
förskola, barnomsorg och skola. I den står det, att genom integration mellan förskolans 
sexårsverksamhet, skola och barnomsorg så kan verksamheterna förbättras. Med det avses 
att utvecklingen måste gå mot en fokusering till gemensamma mål, arbetssätt och synsätt i 
de olika verksamheterna (Skolverket, 2001). 
 
Föreskrifterna om skolbarnomsorg och förskoleverksamhet övergick till skollagen den 1 
januari 1998 enligt beslut från riksdagen. Samtidigt infördes en ny skolform för 
sexåringar, förskoleklassen. Det var kommunernas skyldighet att erbjuda denna 
verksamhet men den var ej obligatorisk för barnen. Lpo 94 anpassades detta år till att 
också innefatta fritidshem och förskoleklass. Den svenska förskolan fick också en egen 
läroplan, Lpfö 98, som i upplägg och utformning liknade grundskolans läroplan, Lpo 94. 
Detta var en strävan mot ökad integrationen mellan fritidshem, skola och förskola 
(Skolverket, 2001). Sexåringarna tillhörde nu skolan, men arbetssättet i förskoleklassen 
skulle vara influerat av förskolans pedagogik (Johansson, 2000). 
 
 
Skolformen förskoleklass  
 
Skolverket fick i uppdrag av regeringen att under tre år följa utvecklingen av 
integrationen mellan förskoleklass, skola och fritids. Detta skulle påbörjas läsåret 
1998/99. Första årets rapport var av beskrivande karaktär. Under andra året gjordes en 
analys som uppvisade några problemområden och åt vilket håll utvecklingen gick. 
                                                 
1 Utredningen om skolans inre arbete 

 6



Slutrapporten (rapport 201) innehöll betydelsen av att man nu i första hand inriktade sig 
på innehållet i verksamheterna, och hur man på bästa sätt kunde ta till vara på barns 
utveckling och lärande (Skolverket, 2001).   
 
Innan barnen slussas över till förskoleklassen har oftast någon form av kontakt skapats 
mellan den mottagande förskoleklassen, och den överlämnade förskolan. Resultatet av 
skolverkets slutrapport visade att lärarna i förskoleklassen tyckte att det fanns för lite tid 
för denna kontakt, i och med att förskoleklassen har ett stort upptagningsområde från 
olika grupper (förskola, dagmamma, hemmabarn etc.). En annan sak som påverkade 
kontakten var att föräldrarna själva kan välja skola, vilket ibland gjorde det svårt för 
lärarna att planera, eftersom placeringen kunde dröja (Skolverket, 2001). Hjelte (2005) 
menar att som förälder kan man också ha fått förskoleplats i en annan del av kommunen 
beroende på tillgång, även om man önskat en plats nära hemmet. Detta kan medföra att 
det blir en mångfald av relationer, vilket försvårar samarbetet mellan lärare i förskolan 
och förskoleklass vid övergången. 
 
Skolverkets rapport visade också att barnen från förskolan oftast besökte förskoleklassen 
vid ett eller flera tidpunkter under våren. Ibland hälsade även förskoleklasspersonalen på i 
förskolan. På vissa skolor inbjöds föräldrarna till en ”öppet hus dag”, då de kunde 
utforska verksamheten. Det framgick också att det blivit allt vanligare med 
skolförberedande verksamhet för fem-åringar i förskolan. Lärare från förskoleklassen 
brukade oftast möta förskolepedagogerna, för ett överlämningssamtal. På vissa skolor 
medverkade föräldrarna vid detta samtal (Skolverket, 2001). Vid övergången mellan 
förskola och förskoleklass är det viktigt att pedagogerna möts och för pedagogiska 
diskussioner, så att inte relevant information om barnet går förlorat (Myndigheten för 
skolutveckling, 2004). 
 
Det är nu åtta år sedan skolformen förskoleklass infördes. Flera utvärderingar har visat att 
”vi” har en bit kvar, innan förskolan och skolan får ett gemensamt synsätt. Förskolans 
traditioner har fått ge vika för skolans mer resultatstyrda verksamhet. Leken har aldrig 
haft ett starkt fäste i skolans värld, och därför är inte alltid förskoleklassens lokaler 
anpassade för förskolebarnens lek och mer rörliga aktiviteter. På en del skolor organiseras 
verksamheten i förskoleklassen så att den liknar skolans upplägg, dvs. schema med fasta 
rutiner (Pramling Samuelsson, 2002). 
 
Det här visar även rapporten: Att bygga broar (Myndigheten för skolutveckling, 2004). 
När förskoleklassen infördes koncentrerades man sig på integrationen mellan 
förskoleklass och skola. Förskolan kom därför redan från början i bakgrunden. Det glapp 
som förr fanns mellan sex och sjuåringar finns nu istället mellan fem och sexåringar 
(Myndigheten för skolutveckling, 2004).  
  
I Lpo 94 står det att förskolan och förskoleklassen skall ”sträva efter att nå ett 
förtroendefullt samarbete” med varandra (s.16). Samma strävansmål står det om i Lpfö 
98. Där kan man vidare läsa att ”Arbetslaget skall tillsammans med personal i 
förskoleklassen, skolan och fritidshemmet uppmärksamma varje barns behov av stöd och 
stimulans” (s.16). 
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Teoretiska utgångspunkter 
 
Barnperspektiv? 
 
Syftet med vår studie är att ur ett barnperspektiv belysa några femåringars tankar, 
föreställningar och förväntningar av att börja i förskoleklass. Men vad menar vi med 
begreppet ”barnperspektiv”? 
 
Begreppet barnperspektiv är svårtolkat. Slår man upp ordet perspektiv i Svenska 
Akademiens ordlista, får man bland annat fram synonymen synvinkel (1998). Om man ser 
ett objekt ur olika synvinklar, ser vi olika saker (Qvarsell 2001). Vad betyder det då att 
försöka se ur ett barns synvinkel, och är det överhuvudtaget möjligt för oss vuxna att göra 
det? Är det olika betydelser på begreppen ”barnperspektiv” och ”barns perspektiv”? Det 
här är frågor vi haft med oss under hela vårt arbete. Från början kändes begreppet 
barnperspektiv ganska självklart för oss, men ju djupare vår diskussion blev, och ju mer 
litteratur vi tog del av, insåg vi vilket stort och svårbegripligt ämne det är. Arnér och 
Tellgren (2006) försöker reda ut begreppen; Författarna menar att ett barnperspektiv 
innebär, hur man ser på barns situation ur en vuxens synvinkel. Begreppet barns 
perspektiv däremot, innebär att försöka se med barns ögon, d.v.s. hur barn tänker ur sin 
synvinkel. Att se ur barnens perspektiv tolkar de därför som ett mycket svårare 
perspektivtagande. 
 
Vi kan inte förstå barns situation eller hur de tänker, genom att enbart lyssna till deras 
svar och berättelser. Det finns alltid en tolkning av barnens perspektiv gjord av 
”forskaren” själv (Halldén, 2003). Genom att samtala med barn kan vi dock komma en bit 
på väg, även om vi aldrig kan nå hela vägen fram (Arnér & Tellgren, 2006). 
 
 
Att samtala med barn 
 
Är man intresserad av barns tankar är det viktigt att fråga dem om just det. Att förstå 
barns värld är viktigt för att kunna utveckla sin pedagogiska verksamhet, men även för att 
utveckla barns förståelse för världen omkring dem. Allt som händer och sker i deras 
närhet medverkar till påverkan på deras tänkande. Det är därför av vikt att veta vilket 
sammanhang barnet befinner sig i för att förstå deras tankar. Barnens utveckling sker hela 
tiden i ett samspel med andra. De skapar genom egna aktiviteter sin inre tillvaro och sina 
föreställningar av världen därute (Hellström, 1999).  
 
Om barnet känner förtroende för oss vuxna, och vi visar dem ett genuint intresse för det 
de har att säga så öppnar sig barnet för oss. Barn kan oftast klart och tydligt delge oss sina 
synpunkter och tankar. Våra skilda erfarenheter kan dock göra att vi inte alltid förstår 
varandra. Frågan vi ställer till barnet kan betyda något helt annat för dem, än vad vi avsett 
med själva frågan. Det är då lätt att tolka svaret som om barnet inte förstått, men svaret är 
rätt utefter hur barnet uppfattat frågan och situationen (Arnér & Tellskog, 2006). Barn 
anpassar och tolkar den nya kunskapen med den kunskap de redan har. Räcker sedan den 
gamla kunskapen inte till för att förstå sammanhanget måste de anpassa sig till 
omgivningen och utveckla den kunskapen. Barnen är beroende av att upptäcka saker via 
sina sinnen, de uppfattar det de ser, hör eller upplever. Tankarna sammanfaller med själva 
händelsen (Evenshaug & Hallen, 2001). 
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Femåringen 
 

Vi kommer här att redogöra för en ibland något stereotyp beskrivning av en femåring. 
Naturligtvis är alla femåringar alldeles särskilda och kommit olika långt i sin utveckling, 
men vi vill ändå ge en bild av femåringen som individ, för att ge en inblick i hur de kan 
vara som personer. 
 
Fem-åringen är lugn i sättet och trivs med det mesta. De är ofta positiva och gillar att 
hjälpa till, men vill gärna ha beröm för sitt slit. Fem-åringen vill gärna vara med och 
bestämma och gillar att ta egna beslut.  De börjar nu veta vad som är rätt och fel och får 
ett ökat empatiskt beteende. De kan även känna av samvetet och skilja på verklighet och 
fantasi. Minnet förstärks och de börjar kunna redovisa saker som ändras och hänt tidigare 
(Tetzchner, 2005). 
 
Barnen opponerar inte längre på separation från personer i dess närhet, om de är 
förvissade att de är tillgängliga. Det är fortfarande viktigt att de nya 
anknytningspersonerna och deras kamrater är kända för barnen. De blir mer och mer 
sociala (Tetzchner, 2005). 
 
De har nu ett större ordförråd och tillägnar sig språkets olika delar så som ordförråd, 
grammatik och uttal utan större besvär. De leker gärna med flera kamrater och då ofta 
rollekar, men i förskolan består den mesta leken av konstruktionslek. Lekarna blir nu mer 
invecklade och byggs upp av avancerade regler. Fem-åringen vill gärna utforska världen 
och behöver tillgång till intryck av olika slag för att få ett sammanhang (Tetzchner, 2005). 
Dessutom har de en rikare föreställningsvärld än tidigare och nya områden öppnas för 
deras nyfikenhet (Mangs& Martell, 1995). 
 
5-åringen känner sig nu stor, efter att har varit äldst i förskolan under ett år. Det ger dem 
stora möjligheter, men för också med sig större krav. För att närma sig dessa barn bör 
man finnas till hands och ha ett öppet sinne. Barn i Sverige idag, lever som i många andra 
länder i en föränderlig värld. Samhället är mer abstrakt och influeras mycket av media, 
data och reklam. Barnen blir ständigt ”matade” av ny information och olika förebilder. 
Barnen påverkas att snabbt bli vuxna, och kraven ökar både i deras beteende och deras 
sätt att leva och klä sig (Pramling Samuelsson, 2005). Fem-åringen måste förbättra och 
förfina den förståndsmässiga färdigheten och den känslomässiga stabilitet som behövs för 
att möta världen som ”stor” (Rubinstein, 1988). Enligt Piaget är deras kognitiva 
utveckling resultatet av att kunna förstå världen. Det är en anpassningsprocess där deras 
intellektuella utveckling förändras allt eftersom deras erfarenheter blir större och kraven 
utifrån ökar (Tetzchner, 2005). 
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Metod 
 
 
Val av metod 
 
Då vårt syfte är att belysa några femåringars tankar om förskolestarten, var den kvalitativa 
intervjun självklar för oss, eftersom det var barnens värld och deras erfarenheter vi hade 
för avsikt att undersöka och tolka. Den kvalitativa intervjun liknar till sin uppbyggnad ett 
vanligt samtal och följer därför inte till punkt och pricka ett frågeformulär (Kvale, 1997). 
Vi var intresserade av hur barnen tänkte och kände. Det var också viktigt att veta hur 
deras föreställningsvärld såg ut. För att uppnå vårt syfte och för att se helheten, valde vi 
att använda barnintervjuer som metod. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) anser 
att intervjuar man barn vid inledningen till något nytt för dem, så får man reda på deras 
föreställningar inom området. Intervjun i sig blir ett sätt att stimulera barnens 
tankeutveckling.  
 
Vi ville gå in i intervjusituationen med ett öppet sinne. För oss var det av vikt för studien 
att inte försöka påverka barnens egna tankar, med våra egna förkunskaper eller 
förutfattade meningar. Vi valde därför att inte följa med barnen när de hälsade på i 
förskoleklassen, eftersom vi inte ville lägga in egna värderingar i deras möten innan 
intervjuerna. Av samma anledning har vi inte deltagit vid några femårssamlingar på 
förskolan. 
 
Detta för vår tanke till forskningsperspektivet Grundad teori (Grounded theory), vilket har 
inspirerat oss, eftersom man då jobbar med teori och empiri på en gång. Från ett 
undersökande av empirin skapas olika tankar och värderingar som gör att verkligheten går 
att förstå. Dessa tankar prövas på olika sätt och ger upphov till nya idéer om samband, 
vilket för med sig att man sedan omvärderar olika delar som sedan i sin tur prövas (Guvå 
& Hylander, 2003). Vi arbetade med vår egen praktiska erfarenhet och byggde upp vår 
insikt genom att lyssna till barnen, samt ta del av litteratur som finns inom området Vi har 
alltså använt oss av Grundad teori vid datainsamlingen, däremot inte kodat vårt material 
eller använt oss av teorin vid analysen  
 
Eftersom vår datainsamling begränsades av tiden, insåg vi att enbart enskilda 
barnintervjuer inte var något bra alternativ. Valet föll därför på fokusintervjuer, vilket 
innebär att man samlar en grupp och diskuterar ett givet ämne eller tema. En 
fokusintervju är alltid planerad och strukturerad. Där finns inga rätta eller felaktiga svar, 
och barnens eventuella motstridiga uppfattningar är bara positivt för samtalets 
framåtskridande. Man får på det sättet ett rikt material som kan analyseras på flera olika 
sätt. Metoden används ofta i forskningssammanhang och används för att studera 
människors föreställningar, kunskaper, attityder och värderingar (Wibeck, 2000). 
 
 
Urval och tillvägagångssätt 
 
Urvalet kom till genom att vi bestämde oss för att skicka ut samtyckesblanketter till 30 
föräldrar vars barn börjar förskoleklassen till hösten. Barnen går på två förskolor (fem 
avdelningar) i olika stadsdelar i en mellanstor stad i Västsverige. Vi lämnade 
samtyckesblanketter till samtliga femåringar på de fem avdelningarna. De barn som ville, 
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och som vi hade fått föräldrarnas medgivande av deltog i intervjuerna. Därmed kom vi till 
slut att intervjua 21 barn som skulle börja förskoleklass hösten 2006.  
 
Vi började med att göra intervjufrågor och gjorde sedan en enskild provintervju, för att se 
om våra frågeställningar och barnets svar höll sig inom ramen för syftet. Vid denna 
intervju upptäckte vi att frågorna var alltför styrande, och därför omarbetade vi frågorna 
till en intervjuguide. Frågorna kategoriserade vi därefter till olika teman, för att på så sätt 
lättare kunna lägga till och ändra frågorna efter hur intervjun gestaltade sig (bilaga 1).  
På detta sätt blev det lättare att följa vårt syfte och våra frågeställningar, och dessutom 
anser Kvale (1997) att kategoriseringen blir till hjälp i vår senare analys av intervjuerna. 
Vi ville dessutom att intervjun skulle få karaktären av ett samtal, där följdfrågorna växte 
fram efter barnens svar. I vår studie har vi valt att skriva att vi intervjuar barn, även om 
det för oss har formen av ett samtal Det är inte helt lätt att dra en klar gräns mellan 
intervju och samtal  
 
Vår första tanke var att samla grupper av fyra eller fem barn. Vid den första intervjun med 
fyra barn märktes tydligt att barnen hade svårt att hålla fokus, och de ville gärna synas 
och uppmärksammas. Därför bestämde vi att fortsättningsvis skulle varje grupp bestå av 
högst tre barn. Här tog vi ibland hjälp av lärarnas rekommendationer inför grupp-
konstellationerna, eftersom vi inte kände barnen. Förutom provintervjun valde vi att göra 
ytterligare en enskild intervju, för att se om den kunde ge andra svar och vinklingar Även 
om de enskilda intervjuerna gav oss en viss information valde vi att stanna vid två samtal, 
eftersom fokusintervjuernas svar blev mer utförliga. Barnen hjälpte under intervjun till att 
utveckla varandras svar vilket gav oss djupare information och olika infallsvinklar.  
 
För att barnen inte skulle bli distraherade valde vi att inte ha med lärarna vid intervjuerna.  
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) anser att för att få en fokusering på oss som 
intervjuare är det en fördel för intervjun om lärarna inte deltar. Vi var båda närvarande vid 
samtliga barnintervjuer, och dessa spelades in med bandspelare i sin helhet utan avbrott. 
En av oss hade huvudansvaret och var fokuserad på frågor och svar inom syftets ram. Det 
fanns då utrymme för den andra att observera kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall och 
att följa upp svar som intervjuaren inte uppfattade (Kvale, 1997).  
 
Vi träffade tre till fyra barn i sex olika gruppkonstellationer. Alla intervjuer gjordes i för 
barnen välkända miljöer (målarrum och grupprum) där de kände sig lugna och trygga. 
Målet med intervjun var att barnen skulle prata så fritt som möjligt, därför inledde vi 
intervjun med en för barnet känd situation (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000 ). 
 
 
Bearbetning och Analys 
 
Bandspelare användes vid alla intervjuer, vilket gör att man kan göra en djupare analys. 
Möjligheten finns då att lyssna på intervjuerna upprepade gånger. Det var även en 
nödvändighet då barnen ofta pratar spontant och i munnen på varandra (Trost, 2005). Vi 
kunde också lättare höra barnens tonfall, ordval och vem som sa vad. 
 
Intervjuerna skrevs ner i sin helhet, för att sedan kunna bearbetas mer noggrant. Det var 
ordagranna återgivningar inklusive pauser, upprepningar och vissa tonlägen. För att kunna 
hålla barnens anonymitet fingerade vi deras namn direkt, eftersom vi behövde använda 
oss av deras namn för att förstå sammanhang och vem som sa vad. I våra barnintervjuer 
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var det inte bara viktigt vad barnen sa, utan det som inte berättades (t.ex. pauser, 
kroppsspråk och mimik) kunde också ha en avgörande och betydelsefull roll.  
 
Intervjuerna bröts under bearbetningen ner i olika omgångar efter våra teman i 
intervjuguiden (känsla/upplevelse, påverkan, kunskaper och medbestämmande), för att på 
så sätt få en komprimerad utskrift. Genom att följa intervjuguiden höll vi oss hela tiden 
kvar vid syftet med vår studie. I grunden var dock alltid originaltexterna från intervjuerna 
till hands så att själva grundinnehållet inte skulle bli fel vinklad, detta styrde oss sedan till 
det slutliga resultatet. Det blev också nödvändigt att gå tillbaka till originalet för att stärka 
och bekräfta de tolkningar och slutsatser vi dragit.  
 
Då vi analyserade vårt resultat valde vi att hålla oss kvar vid vår intervjuguides teman, 
men märkte dock att allt inte kunde sorteras under dessa kategorier. Vi valde därför att 
lägga till begreppsuppfattning som ett nytt tema. Våra diskussioner fördjupades därefter 
om vad det var barnen ville förmedla till oss. Kvale (1997) menar att det är inte bara det 
som den intervjuade berättar som är avgörande vid en analys, utan det viktiga är att 
fördjupa sig, och förstå innebörden i vad de sagt. Vi valde också att använda flertaliga 
citat som illustrerade barnens tankar. 
 
 
Studiens tillförlitlighet 
 
Barnen intervjuade vi väldigt sent på terminen vilket gjorde att barnen själva funderade på 
det som komma skulle. Besöken i förskoleklass, besöken av de nya lärarna från 
förskoleklassen, diskussioner bland barn och personal om övergången, pågick samtidigt 
med våra intervjuer, vilket gjorde att det för barnen blev relevanta frågor och 
meningsutbyten. Vi försökte att inte ställa ledande frågor, vilket ibland var svårt. Där 
hade vi dock stor hjälp av varandra. Barnen hjälpte också till genom att de utvecklade 
varandras svar. Våra frågor till barnen har vi noggrant kopplat till vårt syfte. Enligt Kvale 
(1997) är validitet ett begrepp för att se om vi mätt det vi avsåg att mäta med vår studie. 
Han menar att om resultaten stämmer överens med arbetets syfte, och om man har 
beskrivit sitt tillvägagångssätt väl, så kan man säga att validiteten är god. 
 
Eftersom antalet barn varit ganska begränsat och studien bara omfattar två förskolor kan 
vår undersökning inte anses vara generaliserbar. Vi kan möjligen säga att vi sett ett 
övergripande mönster eftersom barnens svarade bestämt och väldigt lika. 
 
Om man ser till arbetets reliabilitet, det vill säga ger vårt resultat en sann bild av 
verkligheten, så tror vi sanningshalten har ökat genom att vi tillsammans och var för sig, 
har analyserat intervjuerna, och gett var sin syn och tolkning av dem (Kvale, 1997). 
Eftersom vi var okända för barnen och valt att inte ta med deras lärare vid intervjuerna 
behövde barnen tryggheten i den för dem välkända miljön på förskolan. Detta tror vi är av 
vikt för vårt resultat (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Alla barnintervjuer har 
skrivits ner i sin helhet. Vi har sedan omarbetat innehållet till analysen, vilket har fört 
med sig nya bedömningar och tolkningar från oss som intervjuare. För att försäkra oss om 
att inte övertolka resultatet har vi med jämna mellanrum gått tillbaka till 
bandupptagningarna och intervjuutskrifterna.  
 
För att tydliggöra vissa längre citat har vi i vissa fall tagit oss friheten att ta bort 
upprepningar och längre utsvävningar som kan göra citatet svårbegripligt. 

 12



Etiska ställningstagande   
 
Enligt de forskningsetiska principerna i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har 
man som skyldighet att ha ett etiskt förhållningssätt. Det huvudsakliga skyddet för varje 
person kan åskådliggöras i fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2002): 
 

• Samtyckekravet  
• Informationskravet 
• Konfidentialitetskravet 
• Nyttjandekravet 

 
Enligt samtyckeskravet måste man ha föräldrarnas tillåtelse att intervjua barn om de är 
under 15 är. Därför lämnade vi ut en samtyckesblankett till alla berörda föräldrar och 
presenterade syftet med vår studie. Föräldrarna fick där ge sitt godkännande om vi fick 
intervjua deras barn, samt att de godkände både gruppintervjuer och enskilda sådana. Vi 
talade även om att vi skulle spela in alla intervjuer på band och poängterade att barnen 
skulle vara anonyma och att all information skulle hållas konfidentiell.  
 
I samtyckesblanketten var vi enligt informationskravet väldigt noga med att påpeka att 
intervjun var frivillig, men att det hade stor betydelse för oss att barnen deltog. När vi 
mötte barnen var vi tydliga med att tillfråga dem själva, om de ville vara med i intervjun. 
Vi berättade även för dem att vi skulle spela in vårt samtal på band.  
 
För att bevara konfidentialiteten valde vi att vid nedskrivandet av intervjuerna från 
inspelat material genast använda fingerade namn på barnen. Detta för att kunna behålla 
anonymiteten. Det är dessa fingerade namn som används vid våra barncitat i arbetet. 
 
Det sista av de fyra kraven nyttjandekravet, handlar om att det insamlade materialet 
endast får användas för forskningsändamål. Vårt material kommer att förvaras så att 
obehöriga ej kan identifiera enskilda personer som deltog i studien (Vetensskapsrådet, 
2002).  
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Resultat  
 
 
Vårt resultat redovisar vi i fem olika teman. 

 
• Begreppsuppfattning 
• Känsla och upplevelse 
• Påverkan 
• Kunskaper 
• Medbestämmande 

 
Vid analysen av detta material upptäckte vi att barnen sa mycket mer än vi insåg vid 
själva intervjun. Vi vill därför framhålla att vårt resultat bygger på vår egen tolkning, 
eftersom vi fick tolka barnens ord ”mellan raderna”. När vi tyckte barnen ”pladdrade”, sa 
de faktiskt något! Detta tar vi upp i studiens diskussion. 
 
Något vi uppmärksammade var att barnen diskuterade sin ålder med varandra. Det var 
mycket viktigt om man var fem eller sex år. Deras uppfattning var att i ”skolan” börjar 
man när man är sex år, inte fem! De blev mycket förvånade när vi berättade att alla i 
intervjugruppen skulle börja i förskoleklassen till hösten, även fast de då inte fyllt sex år. 
 
Alla barn som börjar i förskoleklass till hösten har vi benämnt som femåringar. När vi 
skriver skola eller fröken inom citationstecken gör vi det för att barnen i undersökningen 
oftast använder de begreppen. Skola använder barnen som ett samlingsnamn för 
förskoleklass och skola.  
 
 
Barnens begreppsuppfattning 
 
Det första temat kom till genom att vi i våra barnintervjuer märkte vi en stor svårighet för 
barnen att förstå våra begrepp. Barnen uppfattade ordet förskola väldigt olika. Några barn 
trodde vi menade förskoleklass, medan en del trodde att de gick i förskoleklassen nu, 
eftersom det var skolan de skulle börja i. Vi var därför tvungna att använda oss av ordet 
”dagis” för att det inte skulle bli missförstånd. Markus uttryckte svårigheten så här: 
 

Markus: I min förskola….. 
Intervjuare: Ja, du går ju i förskolan. 
Markus: Nä, jag går på dagis. 

 
Ordet förskoleklass hade de överlag väldigt svårt att få grepp om var det egentligen var. 
Vi fick därför vara mycket tydliga vad det var vi avsåg, när vi använde oss av det 
begreppet. 
 

Intervjuare:  Vi pratade om att ni skulle börja skolan. Vet ni vad det heter egentligen, 
det är inte skolan riktigt. Det är ju skolan, men ändå säger man ett annat 
ord. Vet ni vad det är?(Tystnad) 

Intervjuare Förskoleklass, har ni hört det förut? 
Asta: Nä……. Detta är förskoleklass 
Intervjuare: Är detta förskoleklass? 
Asta: Ja 
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Sammanfattning: 
Vi märkte en sammanblandning i barnens begreppsförståelse av orden förskola, dagis, 
förskoleklass och skola. Vad gick de i för något, och vad skulle de börja i? Det var ingen 
som kunde förklara ordet förskoleklass och sätta det i dess rätta sammanhang utan barnen 
”skulle börja i skolan”. 
 
 
Barnens känsla och upplevelse 
 
I det här temat ville vi få kunskap om vad barnen kände och upplevde inför att börja i 
förskoleklass. Hur upplevde de besöken där, var det som de förväntat sig?  
 
Alla barn utom ett (som skulle flytta), hade besökt förskoleklassens lokaler minst en gång. 
De förknippade besöket med nya personer, syskon eller att de fått nya vänner. Barnen 
upplevde förändringen som positiv. De nya miljöerna och de större utmaningarna i form 
av nytt material (nya spel, ett skåp med nya saker, studsmatta) skapade stora 
förväntningar hos barnen och även en längtan efter att få börja skolan. 
 

Intervjuare: Hur känns det att sluta här? 
Per: Bra 
Intervjuare: Vill du vara kvar på dagis? 
Per: Nä 
Intervjuare:   Varför vill du inte vara kvar? 
Per:  För jag vill börja i skolan. 

 
Många barn använde sig av orden ”annorlunda” eller ”inte likadant” när de förklarade 
om det var som de tänkt sig, vid besöken i förskoleklass. De sa till exempel: ”Det var 
annorlunda för mig” eller ”Ja, likadant nästan”. När vi sedan fortsatte att bearbeta barnens 
svar, kunde ungefär hälften förklara varför det var annorlunda. En pojke sa: ”Fast vi har 
ju ingen lekhall så då blir det inte likadant.” En annan pojke menade att, ”det blir ganska 
mycket som blir annorlunda……att man leker med olika saker och att man inte har 
samma saker”. 
 
Vid intervjuerna kunde vi tydligt se att barnen var positiva till att börja i förskoleklass, 
men alla kunde inte i ord utrycka sina känslor. Barnens förväntan syntes tydligt i deras 
kroppsspråk och mimik. Det riktigt ”bubblade inom dem”, som till exempel när Vera 
hoppade upp och ner under hela intervjun, i sin iver att få uttrycka det hon upplevt. 
 
En pojke som fick frågan, hur tycker du det ska bli att börja i förskoleklass, svarade efter 
en lång stunds funderande: ”Ja, jag vet inte, jag kan ju inte veta.” En flicka beskrev 
känslan som ”pirrigt i magen och pirrigt i huvudet”. Även om barnen hade positiva 
känslor över att börja i förskoleklass så fanns det ändå en viss oro: 
 

Nils:  De slår massa barn. 
Intervjuare: Vem gör det? 
Nils:  JOHAN ANDERSSON!!!!!!!! 
Intervjuare: Är det en stor kille som slår mindre barn menar du? 
Nils: Han slår mindre och stora barn. Han har nästan slagit mig. Då vill jag 

tillbaka till mitt dagis. 
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Det här visar att barnen kände en ängslan över de ”stora killarna”. Några barn uttryckte 
också en oro över att någon skulle börja ”boxas” eller ”bråka”. De oroade sig över vilka 
nya kompisar de skulle få, eller om de skulle längta tillbaka till förskolan. En pojke 
uttalade en osäkerhetskänsla över att i ”skolan” blev man tröttare, och att man inte fick 
sova där.  Flera barn fann dock en trygghet i att de på skolan hade syskon eller kompisar. 
En flicka uttryckte sig så här ” Jag har redan en vän på skolan och det är min storasyster 
för hon går också där”. 
 
När vi frågade barnen hur det skulle bli att börja i förskoleklass, så beskrev flera barn, en 
känsla att ”de där får bestämma mer”. Deras känsla dämpades dock efter en stunds 
funderande, eftersom de kom på att där fanns ju ”fröknarna”. Joakim uttryckte sig så här:  
 

Vi kan göra vad vi vill……. nej inte riktigt spela vad vi vill, det bestämmer fröknarna, 
och läsa och räkna…… 

 
Barnen hade många tankar kring att börja i ”skolan” och att de där skulle få ta mer ansvar 
(gå själv till skolan, göra läxor, ”att bli stor”). Många barn upplevde datorn som 
spännande, efter att de varit och hälsat på i förskoleklassen. De trodde att när de kom till 
”skolan” så får man där använda datorn i större omfattning. 
 
Sammanfattning 
Femåringarna upplever inte själva förskoleklasstarten som något stort, utan vårt resultat 
visar att deras funderingar låg på den sociala aspekten (kompisar, ”stora barn” och längtan 
tillbaka till förskolans gemenskap etc.). Däremot hade barnen många känslor och 
föreställningar om vad de sett eller hört om förskoleklass (t.ex. positivitet, ängslan och 
spänning). Något vi också kom fram till var att barnen har en förhoppning om att få 
bestämma mer i ”skolans värld” även om de vid närmare eftertanke inte trodde på det 
själva.  
 
 
Vem eller vad påverkar barnen? 
 
I denna del ville vi ta reda på vem eller vad som påverkat barnets kunskap om 
förskoleklass. Det var också det tema som vi fick veta minst om. Barnens svar var korta 
och emellanåt lite diffusa, och därför svåra att utveckla vidare. De berättade att deras 
syskon och kompisar hade pratat med dem om förskoleklassen, men att de även 
diskuterat saken med kamraterna i förskolan.  
 

Intervjuare: Har fröknarna pratat om vad man gör i förskoleklassen? 
Anton:  Vi själva har pratat om det här, jag och Jack. 
Intervjuare: Ni har pratat om hur det är i förskolan. 
Mia:  Jag med, jag har berättat allting för min kompis Elin. 
Intervjuare: Vad har du berättat för Elin då? 
Mia:  Det säger vi inte! 

 
”Fröknarna” och andra vuxna fanns med i diskussionen, men barnen kände inte att det 
var de som påverkat dem i första hand. Vår tolkning av femåringarnas berättelser var att 
barnen uppfattade informationen lärarna gav om förskoleklassen som en 
”informationskälla”, vilket man inte ifrågasatte eller funderade vidare på. Barnen hade 
svårt att få ett sammanhang av all information de fått. En pojke gav däremot en mer 
utförlig beskrivning om hur han blev påverkad av media: 
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Intervjuare: Vad tycker ni om att börja förskolan? 
Anton: Bra. 
Intervjuare: Blir allt bara jättekul? 
Anton: Nää, inte om någon börjar boxas. 
Lina: Eller om någon börjar bråka. 
Intervjuare:  Och det tror ni det blir? 
Anton:      Det blir det nästan alltid på skolor tycker jag.  
Intervjuare: Varför tror du det? 
Anton: Det har jag hört på rapport. 
Intervjuare: Brukar ni lyssna på radio och tv om saker som händer i skolan? 
Anton: Jag hör allting, vet du varför? Det är tv varje dag, det finns tv varje kväll, det 

finns radio varje dag. 
 
Sammanfattning:  
Barnen berörs av all information om skolan, som de får från kompisar, syskon, vuxna och 
media. Vid intervjuerna med barnen märkte vi, att deras svar och diskussioner emellanåt 
var lite svävande och diffusa. Vår tolkning av det är att barnen hade svårt att få ihop all 
upplysning i sitt rätta sammanhang på grund av att förståelsen ibland saknades.  
 
 
Vad gör man i förskoleklassen? 
 
På frågan vad femåringarna tror man gör i förskoleklass svarade barnen att man får läsa, 
skriva, rita, spela dator, hoppa studsmatta, pyssla och leka. Så här säger en flicka: 
”Man skriver i böcker…. jag gillar att skriva i böcker…jag tror man läser mycket”. Några 
barn visste inte vad man gjorde. En annan flicka berättade att man där får ”sånna där 
pappersprov”, och då kom barnen genast in på ämnet läxor. Fick man läxor i 
förskoleklass, eller fick man det inte? Här såg vi en skillnad mellan barnens svar, 
beroende på om de hade äldre syskon som gick i skolan eller inte. De barn som hade 
berättat för oss att de hade syskon i skolan, vidhöll att man inte började med läxor i 
förskoleklass, medan de barn som inte hade syskon hävdade att man visst fick läxor där. 
Vid denna livliga diskussion om läxans existens, diskuterade två pojkar med syskon i 
skolan med en flicka utan syskon: 
 

Markus: Jag tror inte att man får läxor….det tror jag ju inte. 
Tea:  Det får man ju! 
Markus: Nej det får man inte! Det får man bara när man börjar i …..tvåan eller trean. 
Mats:  Eller ettan 
Markus: Nej inte ettan! 
Mats:  Jo det får man i skolan. 
Intervjuare: Men du Tea tror att man får det i förskoleklassen? 
Tea:  Mmm 
Markus: Inte på den skolan vi börjar på, vi får ju inte läxor direkt….det blir helt fel då! 
Intervjuare: Men Tea tror att man får det och man kan ju tro lite olika. 
Markus: Mmm 
Tea:  Jag tror att man får det. 
Markus: De läser inte så mycket läxor….det gör inte Gustav(storebror) och han går ju 

i…..TREAN!! 
Tea: (funderar länge)… Jag trodde att man skulle få läxorna direkt när man skulle      

börja. 
Intervjuare: Varför tror du det Tea? Har du hört någon prata om det? 
Tea:  Jag bara tror det….. (Tea såg lite uppgiven ut) 
Intervjuare: Det får man göra, man får tro vad man vill… 
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I en annan gruppintervju berättade en pojke att man inte bara får leka i förskoleklass, utan 
man måste göra läxor också. När vi frågade vad det var för läxor man fick, svarade 
pojken: ”Vet inte, jag har aldrig fått någon läxa!” 
 
Att rutinerna och deras miljö skulle förändras i förskoleklassen pratade flera barn om. Där 
får man gå på rast och äta i matsalen. En pojke berättade att han tyckte det var 
annorlunda i förskoleklassens lokaler eftersom det var ”litet”, en annan pojke trodde inte 
man fick leka med lego där. Walter, gav oss klara besked: 
 

Intervjuare:  Vad tror ni man gör i förskoleklassen då? 
Walter:  Man måste göra läxan, - och lyssna på fröknarna. 
Intervjuare: Varför tror ni det. 
Walter: Man måste göra det! 

 
Sammanfattning:  
Femåringarnas föreställningar och förväntningar om det man gör i förskoleklassen var 
skiftande. Det var en blandning av förskolans gamla aktiviteter och de nya 
”skolaktiviteterna”. De visste att skolrutinerna och miljön skulle förändras. Vi kom fram 
till att de barn som hade syskon i skolan hade en större insikt i läxans vara eller inte vara i 
förskoleklassen än de som inte hade det. 
 
 
Barnens medbestämmande och inflytande 
 
Här handlar vår frågeställning om hur barnen upplever sitt inflytande, och om de känner 
att de kan eller vill vara med att påverka någonting kring övergången till förskoleklass. 
Vem har bestämt i vilken förskoleklass de ska gå i?  
 
Femåringarna upplevde våra frågor om medbestämmande som mycket konstiga, eftersom 
de tyckte att ”barn bestämmer inte”. Barnen upplevde att de inte har rätt att ifrågasätta och 
säga till om någonting, förutom det som har med lek att göra. När vi frågade barnen om 
de hade fått vara med och bestämma något kring övergången till förskoleklass var svaren 
raka och konkreta. Barnen svarade: ”Jag vet inte hur man gör det”, ”ingenting”, eller 
”barnen bestämmer inte”. De hade svårt att realisera ett medbestämmande då de ansåg 
att det är de vuxna som bestämmer. Att ”bestämma” fanns inte i ”deras verklighet” men 
drömmen fanns ändå, att kanske, skulle de få mer inflytande när de börjar ”skolan”.  
 
När vi fortsatte frågorna med vem som hade bestämt i vilken förskoleklass de skulle gå i, 
var svaren väldigt olika. Barnen berättade att det var mamma och pappa som bestämt det, 
att det var fröknarna, eller som en pojke beskrev det, att det var ett brev som bestämde 
vilken grupp han kom i. 
 

Intervjuare: Vem bestämmer i vilken förskoleklass ni ska gå i? 
Malin: Fröknarna. 
Wera: Ja, fröknarna. 
Intervjuare: Får ni vara med och bestämma något om det? 
Wera: Ja…vad vi får leka. 
Intervjuare: Jag menar i vilken grupp du kommer. Vem bestämmer det? 
Wera: Mamma och pappa. 
Joakim: Jag har fått ett brev i vilken skola jag ska gå i. 
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Ett barn klargjorde tydligt, att i skolan får man inte välja själv Ett annat barn är inne på 
samma linje när han berättar att man inte kan göra som man vill för fröknarna 
bestämmer, ”fröknarna gör som man ska ha det i skolan”. Några barn visste inte varför de 
hade kommit till just den gruppen, och en pojke förklarade det hela med att, ”jag bara 
kom där”. Två pojkar i intervjuerna var inte nöjda med sin placering. Den ena pojken sa 
att han tyckte att det var bra i den gruppen han kom, men att han ändå inte ville gå i den. 
Han ville till den andra förskolegruppen som fanns på samma skola. Den andra pojken 
hade en alldeles egen förklaring till varför han hamnat där: 
 

Intervjuare: Ville du gå på Eken? 
Markus:  Nej jag ville inte det, men de sa att jag skulle gå på Eken… för de ville att 

de som har en storebror som går i eken deras lillebror ska gå i eken…och 
min storebror har gått i eken och då ska jag gå i Eken. 

 
Flera femåringar sa att i skolan bestämmer ”fröknarna”. Barnen får bestämma själva vad 
de skall leka med, bara de frågar fröknarna först. En pojke uttrycker ett tvång att göra 
läxor i skolan fastän han inte vill det. Ett annat barn har en förhoppning om att de i skolan 
ska få bestämma mer. Han säger: ”Att det blir bra, att vi får göra vad vi tycker och göra 
det vi vill.” Ett annat barn uttrycker sig så här: 
 

Att jag får bestämma själv vad jag vill göra, att jag får bestämma över mig själv på 
skolan. Det gör man ju inte, det gör ju fröknarna på skolan. 

En pojke är bestämd i sina åsikter: 
 

Jag tycker det är bäst på fritids för där får vi vara med och bestämma och spela data och 
leka med vad vi vill. 

 
Samma pojke skulle vilja vara med och bestämma vad för material som köps in i 
förskoleklassen. Han förklarar det så här: 
 

Att det köps det jag vill. För det får vi nu på dagis. Vi kollar i sådana tidningar. Alla de 
grejor vi ville ha men inte en Legoborg för den kostade för mycket. 

 
Sammanfattning: 
Vårt resultat visar att femåringarna inte känner sig delaktiga i någonting som har med 
beslut att göra, i det som rör deras kommande förskoleklasstart. Att vara med och 
bestämma fanns inte i ”deras verklighet” för det gör vuxna. De hade ändå en förhoppning 
om att kanske, skulle de få större inflytande i ”skolan”. Något vi också kom fram till var 
att barnen inte kände sig delaktiga i planering och grupptillhörighet vid övergången till 
förskoleklass. Somliga barn hade därför svårt att acceptera de vuxnas val, medan några 
andra barn uttryckte en uppgivenhet. De upplevde placeringen i förskoleklassen helt 
enkelt som ”ett brev på posten”.  
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Diskussion 
 
Syftet med vår studie är att belysa några femåringars tankar, föreställningar och vad de 
förväntar sig av att börja i förskoleklass. Eftersom vi gjort en kort sammanfattning av vårt 
resultat efter varje resultatdel, väljer vi att gå direkt in på vår diskussion. Den har vi valt 
att dela upp i resultat- metod- och slutdiskussion. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Barnens begreppsuppfattning 
 
Barnen i vår studie hade svårt att skilja på begreppen förskola, dagis, förskolklass och 
skola. Vid våra intervjuer med barnen var vi tvungna att använda de begrepp barnen 
använde, annars förstod de inte vad vi syftade på. Enligt barnen själva gick de nu på 
dagis, och till hösten skulle de börja i skolan. För dem var begreppen förskola och 
förskoleklass alltför lika, vilket vi tydligt såg vid intervjuerna. Vi blev lika konfunderade 
som barnen. Vad skulle vi använda för begrepp för verksamheten förskoleklass så barnen 
förstod? Vi hittade inget mer än begreppet skola och det var ju inte riktigt det vi menade. 
Vi märkte också under analysen att vi var tvungna att gå på djupet i vårt intervjumaterial 
för att sätta in barnens begrepp i rätt sammanhang, och för att få en förståelse för vad de 
avsåg. Har någon frågat efter hur barnen uppfattar begreppen?  
 
Enligt läroplanen är ett av skolans uppdrag att ”eleverna skall kunna orientera sig i en 
komplex verklighet” (Lpo 94 s.7). Hur ska femåringar kunna orientera sig i tillvaron, när 
de kommer till förskoleklassen, om inte ens vet vad de går i? I studiens 
forskningsbakgrund tar vi upp hur man koncentrerade sig på integrationen mellan 
förskoleklass och skola, när förskoleklassen infördes 1998. Förskoleklassen närmade sig 
därför skolans värld, och det glapp som förr fanns mellan sex och sjuåringar flyttades till 
fem och sexåringarna, alltså mellan förskolan och förskoleklassen (Myndigheten för 
skolutveckling, 2004). Den här förflyttningen tror vi medför att femåringarna i vår studie 
tolkar det som att de nu tar klivet direkt in i skolans värld, med de krav som den medför. 
Arnér och Tellgren (2006) är inne på samma tankar i sin forskning: 
 

Det som barnen vinner på sexårsverksamheten är en socialisation in i skolan, men 
den socialisationen kan mer ses som en god hjälp för de vuxna när barnen sedan 
påbörjar sin skolgång (s. 12). 

 
Barnens känsla och upplevelse 
 
Vad har femåringarna för tankar kring att börja i förskoleklass? Hur beskriver de sin 
känsla och upplevelse? Barnen i vår studie var förväntansfulla och såg fram emot att börja 
i förskoleklass. Barnens kroppsspråk och deras berättelse tydliggjorde detta för oss. 
Femåringarna upplevde förskoleklasstarten som något självklart, och detta gav inga större 
funderingar hos dem. Det här tolkar vi som att barnen var nöjda med informationen de fått 
runt själva övergången. Barnen i våra intervjuer hade träffat fröknarna och bekantat sig 
med de nya lokalerna, och kände sig därför tillfreds med det. I vår studies teoretiska 
utgångspunkter om femåringen tar vi upp hur viktigt det är att anknytningspersonerna och 
deras kamrater är kända för dem (Tetzchner, 2004). Lillemyr (2002) anser att barnens 
sociala behov är väsentlig för deras trivsel och upplevelser vid övergången. Han menar att 
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det är en ganska stor händelse i barns liv är att lämna förskolans miljö. Det är därför 
betydelsefullt att barn känner sig välkomna och väl tillrätta i den nya verksamheten.   
 
Däremot märkte vi att det var den sociala delen som deras tankar kretsade kring, till 
exempel att de kände en oro över vilka kamrater de skulle få, eller att någon skulle vara 
dum mot dem? I vår undersökning tolkar vi det som om barnen inte fått lyfta sina tankar i 
denna fråga. Lärare och andra vuxna i dess närhet bör reflektera och synliggöra vad 
barnen tänker på, för att på så sätt kunna hjälpa dem vidare i deras tankar. Doverborg och 
Pramling Samuelsson (2000) menar att vuxna inte alltid reflekterar över att barn tänker på 
ett annat sätt än vuxna och därför inte ser konsekvenserna av det i sitt dagliga arbete.  
 
En del barn i vår undersökning hade olika krav och förväntningar på sig själva inför 
starten i förskoleklass. Till exempel att de skulle få läxor eller att de inte skulle orka hela 
dagen. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) beskriver det som att det är krav som 
barnen själva, samhället eller deras omgivning skapat. Krav som kanske inte finns och 
som skapar ängslan och oro hos dem. Enligt Lillemyr (2002) vill barnen så gärna leva upp 
till de förväntningar och krav omgivningen ställer på dem.  
 
Vad påverkar barnens tänkande inför starten i förskoleklass? 
 
Det var svårt att få något utvecklande svar från femåringarna, utifrån vår frågeställning 
om vad som påverkar barns tankar inför förskoleklasstarten. Deras svar var korta, som till 
exempel att det var en lärare, någon i deras närmaste bekantskapskrets, eller att ingen 
berättat för dem om förskoleklassen. Vår upplevelse av denna fråga är att vi hade behövt 
”gräva djupare” i barnens tankar, till exempel vad de hade hört, eller hur de upplevde det 
de hört eller inte hört. Det var svårt att ”sätta fingret på”, vad för mer information vi ville 
få fram i själva intervjusituationen. Ibland kom barnen ifrån ämnet, och då var det lätt att 
vara för snabb och gå vidare i intervjun, istället för att utveckla det svar de gav. 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att vi måste ge barn tid att tänka 
färdigt för de har nästan alltid något att säga. Inte förrän vid utskriften av intervjuerna och 
den senare analysen, upptäckte vi att barnen ibland hade försökt berätta något för oss. Vi 
började då fundera kring hur vi vuxna bemöter barn. Lyssnar vi till vad barn säger eller 
vad de försöker förmedla? Låter vi dem prata till punkt utan att avbryta dem, eller lägger 
vi in våra egna värderingar och synpunkter i det de säger? Arnér och Tellgren (2006) 
beskriver det som att barn vid dessa tillfällen kan känna en maktlöshet mot vuxna, 
eftersom barn upplever att vi sällan har tid att lyssna på dem. Författarna tror det har att 
göra med hur samhällets och de vuxnas syn på barn ser ut; Att barn står i ett underläge i 
förhållande till vuxna och att vuxna ser på barn ur ett vuxenperspektiv. Vi anser därför att 
vuxna måste sträva efter att se ur barnens perspektiv, och reflektera på vad det innebär, 
för vad är det vi förmedlar till barn när vi tolkar barnens budskap utan att lyssna till vad 
de egentligen säger?  
 
Barnens svar var emellanåt svävande och diffusa. De kunde i den ena stunden vara säkra 
på en sak för att i nästa bli osäkra. Ibland använde barnen information och begrepp de fått 
i fel kontext och då var det svårt för oss att förstå vad de ville ha sagt. Det tolkar vi som 
att barnen hade svårt att skapa ett sammanhang av all information de fått från personer i 
deras närhet och från media. Alla intryck ska helt plötsligt förstås i ett nytt sammanhang 
för dem. Vår uppfattning är att femåringarna behöver återkommande samtal med oss 
vuxna, om det de upplevt och hört i samband med deras övergång till förskoleklass. Vi 
tror också att barnen och de vuxna behöver tid för reflektion för att förstå varandras 
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tankar och erfarenheter. Enligt Vygotsky i Lillemyr (2002) lär sig barn genom 
kommunikation med andra människor. Språket blir ett redskap som utvecklar deras 
tänkande eller som Evenshaug och Hallen (2001) uttrycker det, att barnens tankar måste 
sammanfalla med själva händelsen. 
 
Vad tror femåringarna man gör i förskoleklass? 
 
Barnen var oeniga om vad som kommer att hända i förskoleklass. Vad är det man gör där 
egentligen? Lär man sig läsa, skriva och räkna eller leker man bara? Just läxans existens 
var ett av de ämnen som diskuterades mest av femåringarna. Vad beror det på att barnen 
inte har någon klar bild över vad man gör i förskoleklassen? Vi tror att eftersom vi lever i 
ett snabbt föränderligt informationssamhälle, behöver vi vuxna stanna upp och tänka efter 
om barnen får ihop sammanhanget i det vi berättar, och det de hör och upplever. I 
studiens teoretiska utgångspunkter tar vi upp hur viktigt det att ta reda på barnens tankar, 
för att på så sätt hjälpa dem att utveckla sin kunskap. I vår undersökning var det just 
bristen av dialog mellan barn och vuxna, som vi tror brister vid övergången. Utifrån vårt 
resultat märkte vi också att de barn som hade äldre syskon hade förkunskaper om 
”skolan” vilket gav dem en insikt i hur det skulle bli där.  

 
Förskolan skall ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de 
egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening 
(Lpfö 98, s 9). 

 
Vem ska se till att barnen har en förståelse för vad de ska möta i förskoleklass? Var ligger 
bristerna och hur ska vi lösa dem? Våra funderingar kring barnens förståelse har fört oss 
till den slutsatsen att detta är något vi som blivande lärare bör fundera över, och lyfta fram 
med varandra. Hjelte (2005) har i sin avhandling kommit fram till att det är en högre 
frekvens av samarbete mellan förskola, skola och fritids än mellan förskola och 
förskoleklass. Han menar att man inte fått några lokala direktiv på hur detta samarbete ska 
kunna ökas. Det är kanske detta samarbete som bör efterfrågas så att femåringarna ser 
helheten. 
 
Medbestämmande och inflytande 
 
Upplever barnen att de kan påverka något i övergången till förskoleklass? Utifrån våra 
resultat har vi kommit fram till att femåringarna inte kände sig delaktiga i någonting som 
hade med beslut, planering eller grupptillhörighet att göra, inför deras kommande 
förskoleklasstart. Att ”bestämma” fanns inte i deras verklighet, för det gör vuxna. Vårt 
resultat i undersökningen överensstämmer ganska väl med en norsk studie där man 
frågade förskolebarn om vem som bestämmer. Fyra barn av de 110 som deltog i studien 
tyckte att de själva bestämde, nio procent visste inte, medan hela 75 procent ansåg att de 
vuxna bestämmer allt (Söbstad, 2002). Enligt FN: s konvention om barnets rättigheter 
(artikel 12), så har varje barn ”rätt att uttrycka sig i alla frågor som berör det” likaså kan 
man i Lpfö 98 läsa att: 
 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att 
handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete 
och beslutsfattande (s. 14). 
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Ingen av barnen i vår studie kom på tanken, att någon skulle ha frågat dem om deras 
tyckande om övergången. Vem tar barnens perspektiv och frågar efter deras tankar och 
behov inför övergången?  Att inte förstå varför man hamnat i en grupp man själv inte vill 
gå i, eller att barnen trodde att man hamnat på en förskola av en slump är 
anmärkningsvärt anser vi. Hade vi vuxna accepterat att andra bestämmer över oss, utan att 
få komma till tals? Arnér och Tellgren (2006) uttrycker att tidiga erfarenheter av hur ens 
röst blivit hörd och lyssnad på, har inverkan på hur man lyssnar och tar andra på allvar 
senare i livet. Det i sin tur är en demokratisk process.  
 
Ett av förskolans strävansmål (Lpfö 98) är att barnen ska få uttrycka sina åsikter och 
tankar, för att ha en chans att kunna påverka sin situation. I Lpo 94 så beskrivs det att 
barnen ska förberedas, för att aktivt vilja medverka i samhällslivet. Utifrån vårt resultat 
undrar vi hur detta tas i beaktande i vår samlade skolverksamhet?   
 
Våra Femåringarna ansåg det som självklart att det var ”fröken” eller någon annan vuxen 
som bestämde kring deras övergång. Det ”fröken” bestämmer, är så det ska vara i 
”skolan”, och inget man reflekterar över. Arnér och Tellgren (2006) har kommit fram till 
en liknade slutsats. De anser att barnen tar för givet att de vuxna alltid vet vad som är bäst 
för dem. En pojke i den norska studien som vi relaterade till lite tidigare hade snarlika 
tankar som våra femåringar, han uttryckte sig så här: ”De voksne bestemmer at ungene 
ikke skal bestemme” (Söbstad, 2002). Vårt resultat visar, att vuxna bestämmer är inget 
man som barn ifrågasätter. Vi tyckte oss dock skönja en uppgivenhet hos flera barn. En 
uppgivenhet som vi tolkar är en reaktion på att de inte känner sig respekterade, det vill 
säga en person som inte har rätt att utrycka sig i alla frågor som berör det.  
 
 
Metoddiskussion  
 
Vårt resultat bygger på vår egen tolkning, sett ur ett barnperspektiv, eftersom vi fick tolka 
barnens ord ”mellan raderna”. Det var inte bara det som berättades som skulle tolkas, utan 
även barnens kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall skulle förstås i sitt rätta 
sammanhang, med utgångspunkt från vår frågeställning. Arnér och Tellgren menar att för 
att vi inte ska hamna i en alltför dominerande ställning gentemot barnen, ska man inte 
ställa för direkta frågor. Barnet hamnar då lätt i en situation där barnet vill ge ”rätt” svar. 
Det är därför bra att försöka skapa ett så jämlikt förhållande som möjligt. Man bör vara 
försiktig så att man inte tolkar det man inte förstår av barnens berättelser som 
betydelselöst och mindre viktigt (Arnér & Tellgren 2006). Fast vi båda var medvetna om 
dessa problem, upptäckte vi vid utskriften av intervjuunderlaget och vid vår analys, att det 
var precis vad vi gjorde vid några tillfällen. Vi ställde emellanåt både ledande frågor och 
styrande ord som ledde in barnen mot ett bestämt mål. Vår uppfattning är att barnen då 
svarade det de trodde vi ville höra, eller att de använde samma adjektiv eller strofer som 
vi använt, för att beskriva sin känsla. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) 
bekräftar detta genom att påpeka att barn är väldigt följsamma. Det var dock inte alltid det 
var negativt, eftersom våra ord ibland hjälpte barnen att sätta ord på sina känslor och 
funderingar.  
 
Barn är väldigt lättpåverkade i en intervjusituation med en vuxen. Barnet försöker då lista 
ut vad den vuxne vill ha ut av frågan och vad intervjupersonen önskar för svar 
(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). ”Tänkandet föds genom orden och samtalen 
utvecklar tänkandet” (Arnér & Tellgren 2006, s. 126). 
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Slutdiskussion 
 
Barnens tankeutveckling är kopplad till deras mognad. Med det här menas att barn har 
nått olika långt i sin tankeutveckling beroende på vilka upplevelser de har (Doverborg & 
Pramling Samuelsson, 2000). Är det då inte av stor vikt att vi som vuxna tar reda på 
barnens erfarenheter genom att samtala med dem, för hur ska annars innehållet i 
verksamheten kunna bli meningsfull, eller barnen få en förståelse för vad som förväntas 
av dem. Vi har i vår studie uppmärksammat vad mycket tankar och idéer barn bär på, 
tankar som vi vuxna och andra barn kan lära sig mycket av. Barn har mycket att säga, 
bara de får chansen! Det var något vi före vår studie var medvetna om, men nu förstår vi 
verkligen vikten och betydelsen av det i vårt kommande arbete som lärare. Arnér och 
Tellgren (2006) menar att om vi ser barn som viktiga och betydelsefulla individer som är 
värda att lyssna till, så ökar vår förståelse och kunskap tillsammans med dem Vi tycker 
därför det är av stor betydelse att vi tar barnens tankar på allvar, och att vi strävar efter att 
försöka se ur barnens perspektiv.  
 
En stor del av vårt resultat har berört barns rätt att vara med och bestämma. Frågan om 
barns medbestämmande är dock inte helt lätt eftersom allt i barnens värld inte går att 
förhandla om. Sommer (2005) anser att det både finns kulturella, historiska och 
samhälliga faktorer som sätter gränser för detta. Han nämner till exempel att barnen själva 
inte får välja om de ska gå i förskola eller skola. Dessutom kommer barnet in i en miljö i 
skolan där nästan alla rutiner redan på förhand är förutbestämda. Vi vet att det finns 
mycket i vårt samhälle som vi själva inte alltid kan styra över, kanske blir det barnen som 
blir drabbade i större omfattning. 
 
I vår kommande yrkesroll kommer vi alltid att bära med oss tankar från vår studie. Tankar 
som vi hoppas kan väcka frågor och skapa nya diskussioner för alla som har kontakt med 
barn. Vår slutsats är hur betydelsefullt det är att vi bemöter barnen på ett ”respektfullt” 
sätt, det vill säga att vi lyssnar på dem. Genom att föra tankarna vidare till pedagogiska 
diskussioner mellan personalen i de olika enheterna, kan vi utefter det förbättra 
verksamheten. Att få bli hörd och ha något att säga till om tillhör det demokratiska 
samhällets grogrund, och är barnens rättighet enligt FN:s  konvention om barnets 
rättigheter.  
 

”Vuxenvärlden talar ofta om att vi vill uppfostra våra barn till självständigt tänkande 
barn men är vi då beredda på att lyssna på dem och välkomna deras inflytande i 
vardagen” (Arnér & Tellgren 2006, s. 107) 

 
 
Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi tycker det skulle vara intressant att göra en uppföljning om barnens tankar och 
upplevelser när de gått en tid i förskoleklassen. Hur har deras tankar förändrats och vilka 
nya har tillkommit? Ett annat ämne är hur skolan följer upp varje persons demokratiska 
rättigheter utifrån skolans mål och riktlinjer. 
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Slutord  
 
Eftersom vårt mest synliga resultat handlar om barns medbestämmande och inflytande, 
vill vi avrunda med ett utdrag ut en barnintervju, där även titeln till vårt arbete är tagen. 
Femåringarna Wera och Joakim uttrycker här på olika sätt, sin förhoppning att kanske får 
de bestämma mer i ”skolan”. Wera uttrycker sin önskan på ett alldeles speciellt sätt. Vi 
såg den inte förrän vi analyserade materialet. Först lyssnar hon koncentrerat och sedan 
utbrister hon…… 

 
Intervjuare:  Är det något ni skulle vilja vara med och bestämma innan ni börjar i 

förskoleklassen? 
Joakim:  Jag tycker om att göra vad jag vill utan att fröknarna säger till så mycket. 
Intervjuare: Tycker du att de säger till mycket här? 
Joakim:  De säger till vilka regler som vi ska ha. 
Intervjuare: Blir det mer så när ni kommer till förskoleklassen eller vad menar du? 
Joakim:  Fröknarna gör som man ska ha det i skolan. 
Intervjuare: Och med det menar du att det blir annorlunda i skolan, eller? 
Joakim:  Att det blir bra, att vi får göra vad vi tycker och göra det vi vill. 
Intervjuare: Och du tror det blir så i skolan? 
Joakim:  Mmmmm….jag hoppas i alla fall det. 

 Wera:  Vet du en sak, att om man ser en blomma på skolan, då kan man plocka 
dom. 

Intervjuare: Varför tror du det? 
Wera:  Jag tror det. 
Intervjuare: Du tror det. 
Joakim: Jag tror inte man ska plocka dem bara för att det ska bli fint. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
 
 
 
 

• Hur var det på besöken i förskoleklass? 
 
• Hur kändes det? 
 
• Var det som du/ni tänkte er? 
 

Känsla/Upplevelse 

• Hur ska det bli att börja förskoleklass? 

Påverkan 
• Har någon berättat för er om 

förskoleklassen? 
 

• Vet du/ni vad man brukar göra i 
förskoleklassen? Kunskaper  

 

Medbestämmande 

 
• Vem bestämmer i vilken förskoleklass 

du/ni ska gå? 
 
• Har ni fått vara med och bestämma 

någonting kring övergången till 
förskoleklass? 

 
• Vem bestämmer i förskoleklass? 
 
• Är det något du får eller vill vara med och 

bestämma om i förskoleklass? 
 

 
 

 
 

 28



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Högskolan Väst 

Institutionen för individ och samhälle 
461 86 Trollhättan 

Tel 0520-22 30 00  Fax 0520-22 30 99 
www.hv.se 

 29


	 
	Sammanfattning 

